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Research questions: What characterizes the SUHF-model and the ABC-system? 
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Purpose:   The purpose of this thesis is to describe and analyze how the SUHF-

model is similar and different from the ABC-system. 

Method:  The study was of qualitative character and was based on secondary 

data in the form of scientific articles and books in the subject of the 

ABC-system in colleges and universities. As empirical basis a semi-

structured interview with the Chief Financial Officer at Mälardalen 

University was done in order to obtain information about the SUHF- 

model. Also reports produced by the SUHF's work group, where used 

as basis for the empirical part.  

Conclusion:  The goal with both models is that full cost recovery will be done 

by distributing the direct and indirect costs in a satisfactory way to 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en inledande beskrivning över bakgrunden till ämnet. Denna följs av den 

problematisering som kommer att behandlas i uppsatsen. Kapitlet klargör även syftet med 

uppsatsen och beskriver de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund  

Internredovisning utgör ett viktigt hjälpmedel för ekonomisk styrning. Upprättandet av 

internredovisning är oftast frivilligt och upp till företagets ledning själv att bestämma om de 

vill göra och i vilken omfattning. Internredovisningen är till skillnad från externredovisningen 

inte styrd av lagar utan företaget självt bestämmer hur deras internredovisning ska se ut 

utifrån de behov som finns i företaget. (Andersson, 1973, s. 9) I den offentliga sektorn kan en 

internredovisning leda till en bättre fungerade offentlig sektor då den hjälper chefer att 

planera och kontrollera sin verksamhet. Vad som anses som fördelaktigt att ha med i 

internredovisningen för en verksamhet behöver inte vara relevant för en annan. För att få 

ett framgångsrikt internsystem gäller det att veta vad som fungerar och framför allt vad som 

inte fungerar inom den verksamhet som arbetet bedrivs i. (Helden et al, 2010)  

Teknikens framväxt och den snabbt växande förändringen i samhället har tvingat många 

organisationer att förändra sitt interna kostnadssystem. (Amir et al, 2010) Universitet och 

högskolor agerar idag på en allt mer konkurrensutsatt marknad och det är därför viktigt för 

dem att ha ett effektivt kostnadssystem där de indirekta kostnaderna fördelas till rätt 

produkter eller tjänster. Ett effektivt kostnadssystem leder till att chefer kan fatta bättre 

beslut för verksamheten. Ett kostnadssystem som ofta används inom universitet och 

högskolor i andra länder är det vedertagna Activity Based Costing-systemet (ABC-systemet). 

ABC-systemet fördelar de indirekta kostnaderna via aktiviteter till de olika produkterna och 

tjänsterna och ger på detta sätt en mer ”sann” beskrivning över vad varje produkt eller tjänst 

kostar jämfört med de tidigare och fortfarande använda traditionella kostnadssystemen.  

(Maelah et al, 2011) I Sverige använder alla högskolor och universitet en och samma modell 

för att fördela sina indirekta kostnader, SUHF-modellen. SUHF står för Sveriges universitets- 

och högskoleförbund och det är de som har tagit fram denna modell.  

1.2 Problemdiskussion 

Klara insikter i vad som gör att en kostnad existerar och vad som driver kostnaden är 

relevant för beslutfattande. Tidigare forskning visar på att införandet av ABC-systemet i 

universitet och högskolor effektiviserar verksamheten då ABC-systemet identifierar 

kostnaderna för tjänster och produkter till en finare nivå än de tidigare och fortfarande 

använda traditionella kostnadssystemen. ABC-systemets fokus ligger på att fördela 

kostnaderna via aktiviteter som inte finns med i traditionella kostnadssystem. Med denna 

information kan chefer fatta bättre beslut om vad som händer i branschen, vem som gör vad 

och vad de olika aktiviteterna kostar. Många universitet och högskolor i Storbritannien 

rapporterar att användandet av ABC har hjälpt dem med stramare ekonomisk förvaltning 
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och resursfördelning. (Ismail, 2010) Trots att ABC-systemet är ett vedertaget system som 

genom forskning visat sig vara ett lönsamt kostnadssystem för universitet och högskolor i 

andra länder har Sverige valt att använda ett eget internsystem, SUHF-modellen.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har följade frågor uppkommit: 

Vad kännetecknar SUHF-modellen respektive ABC-systemet? Hur är SUHF-modellen 

uppbyggd jämfört med ABC-systemet?  

För att svara på våra frågor kommer fokuset i den här uppsatsen ligga på att beskriva 

modellerna och de skillnader och likheter som finns mellan de båda.  

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur SUHF-modellen liknar och skiljer sig 

från ABC-systemet. 

1.5 Målgrupp  

Uppsatsen riktar sig till personer med någon form av ekonomisk utbildning eller baskunskap 

inom företagsekonomi då vi förutsätter att läsaren känner till de ekonomiska begrepp som 

förekommer i uppsatsen.  

1.6 Avgränsning 

Vi kommer i uppsatsen beskriva SUHF-modellen med Mälardalens högskola som en 

representant för denna modell. Vi har valt att i SUHF-modellen fokusera på kostnadsbasen 

lönekostnader och bara kort nämna kostnadsbasen lönekostnad plus driftskostnad eftersom 

flertalet av de svenska högskolorna och universiteten använder sig av den först nämnda.  

1.7 Begrepp  

I uppsatsen kommer vi hädanefter avse både universitet och högskolor då vi skriver lärosäte.  
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2. Metod   

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av uppsatsen samt vilka 

grunder som ligger bakom valet av metod. Kapitlet avslutas med källkritik.  

2.1 Undersökningsmetod  

Det är oftast syftet med uppsatsen som styr vilken metod som bör väljas (Holme & Solvang, 

1997, s. 11). Utifrån syftet med vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod. En kvalitativ metod går på djupet och bygger på förståelse och tolkningar av till 

exempel semistrukturerade intervjuer (Holme & Solvang, 1997, s. 76-78). I vår undersökning 

vill vi just få information på djupet istället för att få en bredd av material och information. Vi 

har därför valt att genomföra en semistrukturerad intervju för att få en djupare förståelse 

för hur Sveriges lärosäten behandlar sina indirekta kostnader.  

2.2 Val av uppsatsämne 

Efter att ha varit i kontakt med Stefan Rönnlund, redovisningschef på Mälardalens högskola, 

kom vi fram till att vi ville skriva om skolans kostnadssystem SUHF och jämföra det med det 

mer vedertagna kostnadssystem ABC som används på många lärosäten i andra länder. Då 

Stefan Rönnlund inte arbetar med SUHF-modellen hänvisade han oss vidare till Björn 

Magnusson som är ekonomichef på Mälardalens högskola.   

2.3 Metod för insamling och bearbetning av sekundärdata  

För att få en bättre insyn i det valda ämnesområdet inledde vi informationssökandet med att 

söka efter lämplig litteratur på Mälardalens högskolebibliotek. Efter att vi fått en djupare 

kunskap i interredovisningens olika delar sökte vi efter tidigare forskning inom dessa 

områden. Vi sökte bland annat efter artiklar i följande databaser: ABI/INFORM Global 

(ProQuest) och LibHub. Sökorden som vi använde för att hitta artiklar och litteratur var: 

internredovisning, intern redovisning, management accounting, management accounting 

AND public sector, Activity Based Costing AND public sector, Activity Based Costing AND 

university och Activity Based Costing AND universities. Materialet som samlades in gav oss 

en inblick över hur ämnet tidigare hade granskats. I ett öppet och demokratiskt samhälle bör 

vetenskapliga verk speciellt uppsatser och doktorsavhandlingar vara tillförlitliga källor 

(Ejvergård, 2009, s. 18). 

2.4 Metod för insamling och bearbetning av primärdata 

Viktigt vid bedömandet av en primärkälla är att ta reda på vilket avstånd eller närhet den har 

till det den berättar (Holme & Solvang, 1997, s. 132) . Som vi tidigare nämnt valde vi att göra 

en semistrukturerad intervju. Denna intervju genomfördes med Björn Magnusson som är 

ekonomichef på Mälardalens högskola. Björn Magnusson är en av de personer som har 

arbetat med att ta fram SUHF-modellen. Vi anser att hans kunnande inom området gör 

intervjun med honom väl lämpad att använda som primärdata. Vi har även valt att som stöd 

och inläsningsmaterial till SUHF-modellen använda oss av tre rapporter som beskriver SUHF-

modellen. Dessa rapporter är framtagna av SUHF:s arbetsgrupp. Två av dessa är skrivna av 
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Ann-Kristin Mattsson. Ann-Kristin Mattsson är rektor på Lunds universitet och hon har varit 

med och tagit fram SUHF-modellen. Dessa två källor i kombination med varandra anser vi 

vara väl pålitliga då både Björn Magnusson och Ann-Kristin Mattsson varit med och tagit 

fram SUHF-modellen. Genom att använda oss av dessa båda källor i kombination kan vi se 

om de skiljer sig åt eller om de säger samma saker. Säger källorna samma saker är de mer 

pålitliga och användbara som primärdata.  

2.4.1 Intervjuutformning 

En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal där intervjuaren påverkar respondenten i 

minsta möjliga mån. Respondenten får istället prata helt fritt och ur samtalet plockas sedan 

de väsentliga delarna ut. (Holme & Solvang, 1997, s. 99, 105) Vi styrde intervjun så lite som 

möjligt genom att vi lät Björn Magnusson prata helt fritt om SUHF-modellen. Istället för att vi 

utgick ifrån en lista med frågor ställde vi under tiden intervjun pågick de frågor som naturligt 

uppkom i samtalet. Detta var möjligt då vi innan intervjun var väl pålästa om SUHF-

modellen. Vi gjorde innan intervjun en intervjumall (se bilaga 1), en så kallad minneslista 

över vad som är viktigt att får ut av intervjun. Genom att skriva ner en intervjumall och vara 

väl inläst på ämnet skapas en bra grund för intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 108). 

Då intervjun skedde utan några direkta frågor fanns det en stor risk för att intervjun skulle ta 

lång tid att genomföra. För att inte störa det naturliga samtalet valde vi att spela in intervjun 

istället för att anteckna under intervjuns gång. Genom att vi spelade in intervjun har vi nu i 

efterhand kunnat i lugn och ro gå tillbaka och gå igenom vad som sagts. Vi riskerade inte på 

detta sätt att missa något viktigt som sagts. En nackdel med att spela in samtalet är att 

respondenten kan känna sig obekväm och talar mer försiktigt och inte lika öppet, vilket kan 

leda till att viktig information går förlorad. I slutet av samtalet är det bra att fråga 

respondenten om det är okej att återkomma via mail eller telefon om intervjuarna kommer 

på något mer som de glömt att fråga om. (Ejvegård, 2009 s. 51-52) I vårt fall märkte vi att 

respondenten inte blev påverkad av att vi spelade in samtalet utan samtalet flöt på. På 

frågan om vi kunde återkomma via mail eller telefon om ytterligare frågor kommer upp fick 

vi ett självklart ja. 

Det är av betydelse att vara väl förberedda och utvilade inför intervjuerna för att skapa en 

stämningsfull miljö. Eftersom vårt agerande lätt kan smitta av sig till respondenten som ska 

intervjuas är det viktigt att inte vara stressade och att vara på plats i god tid. (Ejvergård, 

2009, s. 52) Genom att vi var väl förberedda och ingav ett lugnt intryck kände vi att vi fick 

respondenten att känna sig bekväm vilket vi anser i sin tur resulterade i ett gott 

intervjusamtal. Vi hade redan innan intervjun tagit kontakt med och haft ett första möte 

med Björn Magnusson där vi kort presenterade oss själva och vårt syfte med uppsatsen. 

Björn berättade då övergripande om SUHF-modellen och gav oss ett par rapporter om SUHF-

modellen. 



 

5 
 

2.5 Källkritik  

Källkritiken utgör en viktig del av metoden eftersom det är genom denna som arbetets 

innehåll och källors trovärdighet bedöms. Trovärdigheten bedöms av en yttre och en inre 

analys. Den yttre analysen innebär att informationen som fås från en specifik källa ställs mot 

andra källor inom samma område och den inre analysen innebär en undersökning av själva 

källan. (Holme & Solvang, 1997, s. 135) De artiklar vi valde att använda behandlar alla 

samma område och har i stort kommit fram till samma saker, därför känner vi att de är 

trovärdiga. Även rapporterna som är skrivna av Ann-Kristin Mattsson och intervjun med 

Björn Magnussons anser vi vara trovärdiga då de har varit med och tagit fram SUHF-

modellen och därmed är väl insatta i modellen.  

Vid källbedömning bör källans äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet granskas 

(Ejvegård, 2009, s. 71). 

2.5.1 Äkthetskrav 

Är det insamlade materialet äkta eller finns det risk för att det är förfalskat? (Ejvegård, 2009, 

s. 71) Äkthetskravet anser vi är uppfyllt då vi använt oss av sekundärdata i form av 

publicerade artiklar och primärdata i form av intervjuer och rapporter skrivna av välinsatta 

personer inom SUHF-modellen. 

2.5.2 Oberoendekrav  

Genom att forskaren tar reda på varifrån fakta och uppgifter har sitt ursprung kan en källas 

värde fastställas. Generellt är en primärkälla en bättre källa än en sekundärkälla. (Ejvegård, 

2009, s. 71) Då vi till stor del använt oss av primärdata och då merparten av den 

sekundärdata vi använt oss av är skriven av forskare som vi bedömer borde ha följt 

vedertagna regler för oberoende vetenskaplig forskning anser vi att oberoendekravet är 

uppfyllt. När det gäller rapporterna om SUHF-modellen skrivna av Ann-Kristin Mattsson och 

intervjun med Björn Magnusson är vi medvetna om att dessa personer till viss del är 

förespråkare av denna modell då de varit med och tagit fram den. Det finns på detta sätt en 

risk för att de förespråkar och hyllar denna modell för mycket och inte sätter den i relation 

med andra kostnadsmodeller. Genom att vi är medvetna om detta kan vi ta hänsyn till det 

när vi beskriver SUHF-modellen.    

2.5.3 Färskhetskrav 

Det är i allmänhet bättre att använda sig av nyare källor än äldre, även fast det givetvis i vissa 

fall finns bättre äldre källor än nya. (Ejvegård, 2009, s. 72) Vi anser att färskhetskravet är 

uppfyllt då merparten av materialet är publicerat på 2000-talet.  

2.5.4 Samtidighetskrav  

Data som har sammanställts närmre den tidpunkt som det den beskriver anses vara mer 

fördelaktig som källa än data som sammanställts långt efter det att publiceraren varit med 

om det. Detta beror på att såväl förståelsen och minnet börjar svikta ganska fort. Den som 

varit med om händelsen har oftast inte samma förmåga att beskriva den rättvist om det gått 

för lång tid sedan händelsen. (Ejvegård, 2009, s. 73) När det gäller sekundärdatan har vi svårt 
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att uttala oss om dessa uppfyller samtidighetskravet. När det gäller primärdatan så anser vi 

att den uppfyller detta krav då SUHF-modellen är en ny modell som började 

införas först under november 2007.
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3. Referensram 

I detta kapitel beskrivs ABC-systemet och dess användning inom lärosäten. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av den teoretiska modellen.  

3.1 Behovet av ett effektivt kostnadssystem 

Dagens globalisering och snabbt föränderliga värld ställer höga krav på lärosäten och ställer 

dem inför stora utmaningar för att klara den hårda konkurrensen på marknaden. Det 

stigande ansvarstagandet för moderna lärosäten kräver att ledningen effektivt kontrollerar 

lärosätenas kostnader. (Amir et al, 2010) På grund av den digitala utvecklingen har lärosäten 

tvingats till att förändras och det har därför blivit nödvändigt att vissa åtgärder vidtas. Stora 

investeringar har till exempel varit nödvändiga att genomföra inom information och 

kommunikationsteknik för att nå ut till en bredare målgrupp och för att bättre strategiska 

mål ska kunna uppnås. Dessa investeringar bidrar dock till stigande kostnader för lärosätena. 

Det är därför avgörande med effektiva kostnadskontrollsystem då de ger ledningen rätt 

information och återkoppling som krävs för att skapa värde för institutionerna och för att 

hålla nere kostnaderna. (Ismail, 2010) Ett effektivare kostnadssystem underlättar inte bara 

för ledningens styrning av organisationens övergripande funktioner och strategiska planering 

utan också analysen av produkter och tjänster (Krishnan, 2006).    

3.2  Lärosätens struktur  

Lima (2011) delar in ett lärosätens kostnadsposter i fyra huvudgrupper: undervisning, 

forskning, tjänster som tillhandahålls till externa intressenter och tjänster som tillhandahålls 

till andra institutioner. Undervisningen delas upp på grundnivå, forskningsnivå, magisternivå 

och doktorandnivå. Forskning avser alla forskningsprojekt och tjänsterna till externa 

intressenter är exempelvis konsulttjänster till offentliga institutioner och stöd i 

projektutveckling inom olika områden. De tjänster som utförs till andra institutioner är till 

exempel tjänster från bibliotek, idrottsenheter, museer och laboratorier. Rosinska et al. 

(2011) fördelar däremot kostnadsposterna inom tre huvudområden: undervisning, forskning 

och professionella tjänster. Professionella tjänster avser till exempel kompetensutbildning, 

specialutrustning, material och laboratorier.   

3.2.1 Fördelning av kostnader 

För att fastställa sambandet mellan utgiftsresurser och produkter eller tjänster fördelas 

kostnader i direkta kostnader och indirekta kostnader. När de indirekta kostnaderna 

summeras ihop med de direkta kostnaderna sker full kostnadstäckning. (Lima, 2011) 

3.2.1.1Direkta kostnader 

Direkta kostnader är kostnader som har direkt samband med den producerade produkten 

eller tjänsten. Dessa kostnader kan tillföras direkt till kostnadsobjektet. Direkta kostnader 

kan exempelvis vara material som används för genomförandet av redovisning av ett 

forskningsprojekt. (Rosinska et al, 2011) Det kan även vara den tid som en lärare spenderar 

på undervisning vilket lätt kan mätas och direkt hänföras till kostnadsposten. (Lima, 2011)   
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3.2.1.2 Indirekta kostnader  

Indirekta kostnader är kostnader som är gemensamma för olika produkter eller tjänster och 

som måste fördelas till produkterna och tjänsterna. Produkter och tjänster kallas även för 

kostnadsobjekt. De indirekta kostnaderna uppstår i ekonomiska processer så som 

leveranser, tillverkning, försäljning och ledning.  De är uppdelade i avdelningskostnader, 

distributions- och försäljningskostnader och omkostnader. Avdelningskostnader inkluderar 

kostnader för avdelningens produktion som inte direkt kan tillföras ett bestämt 

kostnadsobjekt eftersom kostnaden hör till flera kostnadsobjekt och därför måste delas upp 

på dem på ett rättvist sätt. I ett lärosäte är institutionen den grundläggande 

produktionsenheten som bland annat orsakar kostnader i samband med administration, 

förvaltning och underhåll av arbetsplatsen. Distributionskostnader är kostnader för 

leveranser av resurser som levereras för att verksamheten ska kunna fortskrida. Vid ett 

lärosäte tillhör distributionskostnaderna de indirekta kostnaderna men de påverkar bara de 

indirekta kostnaderna i liten mån. Försäljningskostnader vid ett lärosäte kan vara kostnader 

för marknadsföring så som tryckning av material och kostnader för representationer. 

Omkostnaderna är sammankopplade med underhåll, organisering och enhetsfunktioner som 

kan delas in i två grupper, administrativa kostnader och allmänna produktionskostnader. 

Exempel på administrativa kostnader är löner, resekostnader, kontorskostnader och 

exempel på allmänna produktionskostnader är kostnader för städning, bevakning och 

underhåll av byggnader. (Rosinska et al, 2011) 

3.2.2 Stödaktivitetsgrupper och dess aktiviteter 

Lima (2011) påstår att det är viktigt att identifiera de aktiviteter som varje avdelning utför 

och dess kostnadsstruktur i ett lärosäte. Han delar in lärosätets verksamhet i sex möjliga 

stödaktivitetsgrupper: 

 IT-service 

 Administrativa tjänster 

 Marknadsföring och kommunikation  

 Bibliotekstjänst 

 Finanstjänster  

 Underhåll och stödtjänster 

IT-serviceenheten är ansvarig för inrättandet av alla IT-system i lärosätet. IT-serviceenheten 

utför följande fyra aktiviteter; teknisk support, applikationsutveckling, utskrifter och 

datorutrustning. Administrativa tjänster omfattar bland annat följande aktiviteter; 

registreringar, anmälningar, utfärdande av betyg för studenter och personalkostnader. Inom 

marknadsföring och kommunikation ingår bland annat marknadsföring av fakulteten 

exempelvis genom att offentliggöra kurser som ges vid institutionen via broschyrer och 

annonser. Kommunikationsgruppens aktiviteter är att stödja konferenser, seminarier och 

möten. Bibliotekstjänstens aktiviteter innehåller bibliotekspersonalkostnader, kostnader för 

onlinedatabaser och andra tjänster som hänförs till biblioteket. Finanstjänster är de tjänster 
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som tillhandahålls till externa intressenter, dessa innefattar bland annat aktiviteterna; 

redovisning, inköp och finansförvaltningskostnader. Underhåll och stödtjänster finns för att 

säkerställa följande aktiviteter; reparation och underhåll, upprätthålla säkerhet och ge stöd 

som behövs för väl fungerande lektioner. (Lima, 2011) 

3.3 ABC-systemets framväxt 

De traditionella kostnadssystemen, som fanns innan Activity Based Costing (ABC-systemet) 

infördes och som på många håll även används i dag, fördelar de indirekta kostnaderna till de 

olika avdelningarna och enheterna direkt utan att först fördela dem till aktiviteter. Kostnader 

som inte är relevanta för den slutgiltiga kostnaden elimineras inte i traditionella 

kostnadssystem vilket de görs med ABC-systemet. Detta leder till att traditionella 

kostnadssystem kan skapa en felaktig bild av kostnaderna, där produkter eller tjänster över- 

eller underskattas. Denna oriktiga bild kan resultera i att felaktiga beslut fattas. (Krishnan, 

2006) 

Införandet av ett mer effektivt kostnadssystem så som ABC-systemet har därför blivit 

nödvändigt för att den slutgiltiga kostnaden för en produkt eller tjänst ska bli så riktig som 

möjligt (Ismail, 2010). ABC-systemet anses vara ett strategiskt verktyg som kan hänföra den 

verkliga omkostnaden till produkten eller tjänsten. Omkostnaderna fördelas via aktiviteter 

som varje produkt eller tjänst förorsakat. (Ismail, 2010; Amir et al, 2010) 

3.4 ABC-systemet inom lärosäten i andra länder 

För att kunna tillämpa ABC-systemet inom organisationen behöver en analys av 

verksamheten göras. Eftersom kalkylsystemets uppbyggnad är beroende av verksamheten 

behöver definitioner av verksamheten inom varje avdelning och enhet göras. Viktiga faktorer 

är under vilka omständigheter som varje verksamhet åstadkommits och vilka resurser och 

aktiviteter som bedrivs inom organisationens verksamhet. (Krishnan, 2006)   

ABC-systemet hjälper lärosätet att förstå var deras kostnader finns och vilka orsaker som 

ligger bakom dessa kostnader. Detta leder till att kostnaderna som bidrar till att 

verksamheten genererar ett sämre reslutat kan finnas och elimineras. Systemet gör att 

lärosätets ledning kan analysera och förstå aktiviteter, vilket underlättar beslutsfattandet för 

cheferna och ledningen för de olika institutionerna (Valderrama & Sanchez, 2006) 

3.4.1 ABC-systemet inom ett lärosäte i Malaysia enligt Krishnan (2006) 

Figur 1 visar ett ABC-system som enligt Krishnan (2006) kan tillämpas för alla avdelningar på 

ett lärosäte i Malaysia. Modellen sammanställer kostnader i aktivitetskostnadsgrupper och 

för sedan över dem till produkter eller tjänster genom kostnadsdrivare. Det första steget för 

att utforma ABC-systemet är att analysera avdelningarnas aktiviteter för att identifiera 

följande: 

 Aktiviteterna inom de olika avdelningarna och varför och under vilka förhållanden varje 
aktivitet genomförs. 

 Hur ofta och för vem aktiviteten genomförs. 
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 Resurserna som krävs för att genomföra aktiviteten.  

 Vilka faktorer som påverkar eller driver aktiviteterna och resurserna.  
 
 ABC-systemet består av följande sju element: 

 Resurser  

 Resursdrivare  

 Aktivitetscentrum  

 Aktivitetskostnadsgrupp  

 Kostnadselement 

 Kostnadsdrivare 

 Kostnadsobjekt 

Resurser är de ekonomiska element som används för att utföra aktiviteterna. Resurserna 

fördelas genom resursdrivare till aktivitetscentrumen. Aktivitetscentrumen innehåller de 

relevanta aktiviteterna. Nästa del är aktivitetskostnadsgruppen som består av den totala 

kostnaden för alla aktivitetscentrumen inom denna kostnadsgrupp. Via kostnadselementet 

elimineras de kostnader som inte är relevanta för den slutgiltiga kostnaden för ett 

kostnadsobjekt. Kostnaderna som är fördelade i de olika aktiviteterna förs efter 

elimineringen, av ej relevanta kostnader, vidare via kostnadsdrivare till kostnadsobjekten. 

Kostnadsobjektet är den sista delen i modellen och innehåller den slutliga kostnaden 

tilldelad en produkt eller tjänst. Att fördela kostnaderna via aktiviteter gör att 

kostnadsobjektets slutliga kostnad är mer rättvis än vid användning av traditionella 

kostnadssystem. (Krishnan, 2006) 
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3.4.1.1 Ett exempel på hur ABC-systemet kan användas på en avdelning vid lärosätet i 

Malaysia enligt Krishnan ( 2006) 

I figur 2 visas hur resursdrivaren fördelar den totala budgeten från registreringskontoret till 

resurscentrumet, i detta fall till studentserviceavdelningen. Resursdrivaren sprider sedan 

vidare studentserviceavdelningens budget till andra aktivitetscentrum. Exempel på 

resursdrivare som användes i exemplet är den korrekta resurskostnaden som spårats fram 

för en resurs, resurskostnad som tilldelats via uppskattning av kostnaden, resurskostnader 

som en viss procentsats av lönerna så som tio eller tjugo procent och resurskostnad som 

fördelats baserat på hur stor yta som används för att genomföra aktiviteten. 

Aktivitetscentrumen är Student affair division, International student division, Housing 

division, Admission and Enrolment division och Examination division. Dessa innehåller i sin 

tur en rad olika aktiviteter. Exempelvis innehåller Housing Division aktiviteterna; boende på 

campuset och boende utanför campuset och Admission and Enrolment division innehåller 

aktiviteterna; inskrivning och uppdatering av studenternas betyg. När de indirekta 

kostnaderna har fördelats på aktiviteterna inom aktivitetscentrumen, fördelas de vidare via 

kostnadsdrivarna till kostnadsobjektet. De kostnader som inte är relevanta för 

kostnadsobjektet elimineras via kostnadselement. De kostnader som finns kvar i 

aktivitetskostnadsgruppen är de kostnader som förs vidare till kostnadsobjektet. I detta 

Aktivitetskostnadsgrupp Resurser 

Resursdrivare 

Kostnadselement 

kostnadsobjekt 
kostnadsdrivare 

= aktivitetscentrum som i sin tur innehåller aktiviteter. 

Figur 1: ABC Cost Assignment Model  

Källa: Krishnan, 2006, s. 83 översatt av författarna 



 

12 
 

exempel är kostnadsobjektet kostnad per student. När både de direkta och indirekta 

kostnaderna har fördelats till kostnadsobjektet kan en analys göras för att se om 

verksamheten på något sätt kan förbättras. (Krishnan, 2006)  

 

 

 

3.4.2 ABC-systemet inom en fakultet i ett lärosäte i Malaysia enligt Ismail (2010) 

Huvudsyftet med att upprätta en studie över ett lärosäte i Malaysia var enligt Ismail (2010) 

att utveckla ett ABC-system som kan användas av offentliga lärosäten för att uppskatta 

kostnaderna för akademiska program.  Denna studie behandlar ABC-systemet för en 

ekonomisk verksamhet i en akademisk fakultet (FAC). Ismail (2010) definierar följande åtta 

steg för att genomföra ABC-systemet inom FAC: 

Steg 1- Inhämta kostnadsuppgifter 

Först inhämtades information om de årliga utgifterna för räkenskapsåret 2007. FAC får sina 

resurser från lärosätet baserat på dess årliga budgeterade medel. Den största posten 2007 

var löner och ersättning som stod för 87,2 procent av utgifterna. 

Studentservice-

avdelningen 

 

Resursdrivare 

Division 

Resurscenter 

aktivitetskostnadsgrupp 

Kostnadsdrivare Kostnad per elev 

(kostnadsobjekt) kostnadselement 

Aktivitets- 

centrum 

Examination 

Divison 

Admn. and 

Enrollment 

Division 

Housing 

Division 

International 

Student 

Division 

Registrerings-

kontoret 

Student 

Affair 

Division 

Figur 2: ABC model for Student Service Department at Registrar`s Office 

Källa: Krishnan, 2006, s. 83, Delvis översatt av författarna 
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Steg 2 – Identifierar resurserna 

De utgifter som togs fram när kostnadsuppgifterna i steg 1 inhämtades är de resurser som 

ska tilldelas de identifierade aktiviteterna. Det vill säga exempelvis utgifter för löner och 

ersättningar.  

Steg 3- Identifierar aktiviteterna  

Sex aktivitetsgrupper togs fram för FAC och deras aktiviteter identifierades enligt följande 

där de första fyra är huvudaktivitetsgrupper och de sista två är stödaktivitetsgrupper:   

Aktivitetsgrupper Aktiviteter 

Undervisning Föreläsningar, akademisk rådgivning och akademisk handledning 

Forskning Förbereda förslag och bedriva forskning 

Publicering Akademiska tidskrifter, facktidningar och andra böcker 

Rådgivning Åtagen rådgivning 

Service  Lärosätets och fakultetens service, professionell service och 
professionell utveckling 

Administration Akademisk administration och allmän administration 

 

Steg 4- Identifierar resursdrivare och resursdrivarkvantitet  

Resurskostnaderna tilldelades till de relevanta aktiviteterna ovan, i de sex olika 

aktivitetsgrupperna, via resursdrivare och resursdrivarkvantiteter. En resursdrivare är ett 

mått på mängden resurser som förbrukas av en aktivitet. Ett exempel på en resursdrivare är 

hur stor andel i procent en föreläsare spenderar på de olika aktiviteterna som genomförs.  

Personalen förs samman enligt följande rankning: professorer, docenter, lektorer och 

föreläsare eftersom varje kategori av lärare förväntas tillbringa sin tid olika på de olika 

aktiviteterna. Exempelvis förväntas lektorer tillbringa sin största tid till föreläsningar medan 

docenter förväntas ägnar mer tid åt att publicera artiklar. Denna sammanslagning görs för 

att varje lärares tid spenderad på de olika aktiviteterna ska kunna uppskattas och beräknas 

och därefter kan en rättvis kostnad fördelas på de olika aktiviteterna.  

Steg 5- Tilldela resurserna till aktiviteterna  

Med hjälp av resursdrivarna fördelas resurserna till aktivitetsgrupper. För FAC var 

kostnaderna för aktivitetsgrupperna i fallande ordning undervisning, forskning, 

administration, publicering, service och rådgivning. Det är viktigt att påpeka att service och 

administration är aktivitetsgrupper som stödjer fakultetens huvudsakliga verksamhet; 

undervisning, forskning, publicering och rådgivning. Därför måste kostnaden för service och 

administration omfördelas till de fyra huvudsakliga verksamheterna via intramoduler. I detta 

fall användes lämpliga procentsatser som aktivitetsdrivare. Efter att ha tilldelat kostnaderna 

för service och administration till huvudaktivitetsgrupperna är nästa steg att omfördela 

kostnaderna för de grupper som har ömsesidiga relationer såsom forskning, rådgivning och 

publicering. Skulle exempelvis ett avslutat forskningsprojekt leda till publicering så skulle 

vissa kostnader uppstå som måste omfördelas med hjälp av intramoduler till övriga 
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stödmottagande verksamheter, i detta fall publicering och rådgivning. Se figur 3 för 

fördelningen via intramoduler, de färgade linjerna. 

Steg 6 – Identifiera kostnadsobjekten  

Syftet med att studera ABC-systemet för FAC var att uppskatta kostnaderna för akademiska 

program och kostnaden för studenterna på programmet. Därför är kostnadsobjekten i denna 

studie program och studenter. 

Steg 7- Identifiera aktivitetsdrivare och aktivitetsdrivarkvantitet 

Sedan fördelades den totala kostnaden för undervisningens respektive program inom FAC. 

Aktivitetsdrivaren identifierades som antalet studenter som är inskrivna på varje program. I 

studien fastslogs att mer tid avsätts till internationella studenter än lokala då det krävs mer 

tid till vägledning och guidning till internationella studenter.   

Steg 8- Tilldela aktiviteter till kostnadsobjekten 

Sist fördelades kostnaden per program och per elev. Studien visade att grundutbildningarna 

stod för största kostnaden följt av doktorand och masterutbildningarna.   

Enligt Ismail (2010) är ABC-systemet en viktig modell för statliga lärosäten att överväga då 
lärosätens prestationer i stor utsträckning i framtiden kommer att mätas i hur effektivt 
ledningen lyckas identifiera kostnaderna och genom det fatta rätt beslut.    
 
3.4.2.1 Sammanfattning av de åtta stegen 
 

Steg 1 och 2 går ut på att hämta resurserna och kostnaderna för dessa. Exempel på 

resurskostnader som kan ses i figur 3 är löner och ersättning. Efter detta ska 

aktivitetsgrupperna och dess aktiviteter fastställas. För FAC:s del fastslogs följande fyra 

huvudaktivitetsgrupper: undervisning, forskning, publicering och rådgivning och följande två 

stödaktiviteter: service och administration. Dessa innehöll i sin tur en rad aktiviteter som 

exempelvis föreläsningar, akademisk rådgivning och akademisk handledning för 

huvudaktivitetsgruppen undervisning. I figur 3 visas aktivitetsgrupperna med tillhörande 

aktiviteter. De svarta pilarna i figur 3 från resurskostnaderna till aktiviteterna inom 

aktivitetsgrupperna representerar resursdrivare. Resursdrivare är ett mått på hur stor 

mängd av en resurs som förbrukas av en viss aktivitet. Ett exempel på det här är hur stor 

andel av lönerna som går till personalen som har hand om föreläsningarna. (Ismail, 2010) 

Nästa steg är att omfördela kostnaderna för de aktivitetsgrupper som har ömsesidiga 

relationer via intramoduler. I denna studie låg fokus på att fördela kostnaderna till 

aktivitetsgruppen undervisning. Det är därför som det i detta fall är hit alla indirekta och 

direkta kostnaderna fördelas via intramoduler från de övriga huvudaktiviteterna och 

stödaktiviteterna, se de färgade linjerna i figur 3. Slutligen ska kostnadsobjekten identifieras. 

I denna studie var kostnadsobjekten program och studenter som kan ses i figur 3. Den svarta 

pilen i figur 3 mellan aktivitetsgruppen undervisning och kostnadsobjekten studenter och 
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program är aktivitetsdrivaren. Aktivitetsdrivaren var i denna studie antal elever inskrivna på 

varje program. (Ismail, 2010)  

 

 
 

 

  

R
esu

rsko
stn

ad
er - ex. lö

n
er o

ch
 ersättn

in
g 

   

Forskning  

Publicering 

Rådgivning 

Undervisning 

Service 

Administration 
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Figur 3: ABC conceptual model 

Källa: Ismail, 2010, s. 43 Omarbetad och översatt av författarna 
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3.5 Sammanfattning av modellerna 

I grund och botten är Krishnans (2006) och Ismails (2010) modeller lika men de använder 

olika begrepp för samma processer och olika många steg för att förklara hur 

kostnadsfördelningen sker. Ismail (2010) beskriver mer ingående de olika stegen och har 

även valt att ha med ett steg mer än Krishnan (2006). I detta ytterligare steg som Ismail 

(2010) definierar som steg ett påpekar han att den budget, det vill säga hur mycket pengar 

som finns att fördela, måste tas fram för att resterande steg i modellen ska vara 

genomförbara.  

Då lärosätens resurser, aktivitetsdrivare, aktivitetsgrupper, aktiviteter, kostnadselement, 

kostnadsdrivare och kostnadsobjekt kan skilja sig åt mellan olika lärosäten innehåller den 

sammanfattade modellen nedan, figur 4, enbart dessa begrepp och inte några exempel på 

vad dessa olika begrepp kan vara. Detta för att modellen ska kunna tillämpas på alla 

lärosäten utifrån deras egna resurser, aktivitetsdrivare, aktivitetsgrupper, aktiviteter, 

kostnadselement, kostnadsdrivare och kostnadsobjekt. För exempel på vad dessa begrepp 

kan vara i verkligheten se avsnitt 3.4.1.1 och 3.4.2 i uppsatsen.  

 

Indirekta och direkta kostnader 

fördelas från andra huvud- och 

stödaktivitetsgrupper 

Kostnadselement- 

eliminering av ej 

relevanta kostnader  

Resurser 

En aktivitetsgrupp som 

innehåller olika aktiviteter.  

Resursdrivare- fördelar resurskostnaderna till 

aktiviteterna i aktivitetsgrupperna 

Kostnadsobjekt  

Kostnadsdrivare- fördelar kvarstående 

aktivitetskostnader till kostnadsobjektet 

efter eliminering av ej relevanta kostnader. 

Figur 4: Sammanställning av Krishnans (2006) och Ismails (2010) ABC-system. 

Källa: Egen bearbetning  
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4. Empiri 

Under detta kapitel kommer svenska lärosätens verksamhet och dess redovisningsmodell 

SUHF att beskrivas. Fokuset kommer att ligga på att beskriva modellen med Mälardalens 

högskola som representant. 

 Det empiriska materialet bygger till största del på en intervju genomförd med Mälardalens 

högskolas ekonomichef Björn Magnusson. Som stöd till intervjun och empiridelen har 

rapporter om SUHF-modellen granskats. Följande tre rapporter har använts Redovisning av 

indirekta kostnader vid universitet och högskolor (2007); Redovisningsmodell för indirekta 

kostnader vid universitet och högskolor (2007) och SUHF-modellen i verkligheten (2011). 

Även beslutsunderlaget ”Redovisningsmodell för akademigemensamma kostnader” som är 

skriven av Björn Magnusson och som har godkänts av rektorn på Mälardalens högskola har 

granskats. Då informationen från intervjun i största möjliga utsträckning stämmer överrens 

med rapporternas innehåll kommer inga specifika referenser anges i empiridelen. 

Empiridelen ska istället läsas utifrån att det är Björn Magnusson i samstämmighet med 

rapporterna och beslutsunderlaget som är källan.  

 

Mälardalens högskola kommer vidare att förkortas Mdh.  

4.1 Behovet av ett effektivt kostnadssystem  

Det nya regelverket som kom under 2008 ställer höga krav på god intern styrning och 

kontroll för svenska lärosäten. För att förmedla en rättvisande bild av kostnaderna är 

redovisningen av de direkta och indirekta kostnaderna betydelsefull. Ett effektivt 

kostnadssystem behövs för att öka transparensen och för att ge ett bra underlag för interna 

beslutsfattare och externa bidragsgivare så att de kan fatta rätt beslut, prioritera ett visst 

forskningsprojekt eller aktivitet samt följa upp de olika projekten på ett tillfredsställande 

sätt. Ett effektivt kostnadssystem hjälper även ledningen att förbättra ekonomiska analyser 

som i slutändan leder till en effektiv verksamhet då full kostnadstäckning säkerställs. Genom 

att full kostnadstäckning sker ökar förtroendet hos de externa finansiärerna då det tydligt 

framgår vad de får betala för. 

4.2 Svenska lärosätens verksamhet och struktur 

Svenska högskolor har en kärnverksamhet och en stödverksamhet. Kärnverksamheten 

innefattar all verksamhet som bedrivs för att uppfylla verksamhetsmålet och som inte 

innebär ledningsfunktion eller stödfunktion. Kärnverksamheten delas in i grundutbildning 

och forskning/forskarutbildning. Stödverksamheten innefattar all verksamhet som inte är 

kärnverksamhet, som exempelvis gemensamma aktiviteter som bedrivs av stöd- och 

ledningsfunktionerna.  
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4.2.1 Fördelning av kostnaderna 

Kostnader består av direkta respektive indirekta kostnader. När varje kostnadsbärare bär alla 

sina intäkter och kostnader sker fullständig kostnadsfördelning och kostnadsbäraren har fått 

full kostnadstäckning. 

SUHF-modellen bygger på att de verksamheter som är kärnverksamhet respektive 

stödverksamhet fastställs. All kärnverksamhet delas in i kostnadsbärare och 

stödverksamhetens kostnader fördelas på dessa kostnadsbärare i kärnverksamheten.  

Eftersom modellen bygger på att full kostnadstäckning ska äga rum krävs det att all 

kärnverksamhet delas in i kostnadsbärare och att de totala kostnaderna fördelas på dessa 

kostnadsbärare.  

Varje forskningsprojekt är som regel en kostnadsbärare. Detta innebär att exempelvis varje 

avdelning, forskargrupp eller institution består av flera kostnadsbärare. I vissa fall kan dock 

en hel avdelning eller forskargrupp utgöra en kostnadsbärare. Inom utbildning kan en hel 

avdelning bestå av en kostnadsbärare då utbildning oftast bedrivs som en verksamhet på en 

institution. Om ett behov av att följa upp en utbildnings resultat närmare finns kan 

exempelvis varje program eller kurs vara kostnadsbärare. Kostnadsbärare är de sista 

objekten som bär och synliggör samtliga intäkter och kostnader.  

4.2.1.1 Direkta kostnader  

Direkta kostnader är de kostnader som endast hänförs till en kostnadsbärare och redovisas 

direkt på kostnadsbäraren utan någon fördelning. Exempel på sådana kostnader är löner till 

personal som enbart håller på med undervisning, resor, konferenser, visst 

förbrukningsmaterial, hyrda lokaler, externa konsulter och litteratur. 

4.2.1.2 Indirekta kostnader och huvudfunktioner 

Indirekta kostnader är kostnader för stödfunktioner som är gemensamma för flera eller alla 

kostnadsbärare. De indirekta kostnaderna uppkommer till följd av olika aktiviteter och 

tjänster som finns för att hjälpa kärnverksamheten att fortskrida. Dessa kostnader kan inte 

redovisas direkt på en kostnadsbärare. De indirekta kostnaderna fördelas genom en 

förutbestämd fördelningsbas. Fördelningsbasen som används för att fördela indirekta 

kostnader på lärosäten i Sverige är direkta lönekostnader eller direkta löne- och 

driftskostnader.  

Indirekta kostnader kan uppstå på olika nivåer i lärosätet såsom akademier och fakulteter, 

institutioner, sektioner och avdelningar. De gemensamma kostnaderna, alltså de indirekta 

kostnaderna, kan delas in i sex huvudfunktioner. Dessa är: 

 Ledning  

 Utbildnings- och forskningsadministration  

 Ekonomi- och personaladministration  

 Infrastruktur och service  

 Bibliotek 
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 Nivåspecifikt 

Dessa funktioner är nödvändiga för driften av lärosätenas verksamheter. Inom ledning finns 

bland annat kostnader för rektorn och internrevisionen. Under utbildnings- och 

forskningsadministrationen finns bland annat kostnader för studentcentrum, urkund och 

utbildnings- och forskningssektion. Ekonomi- och personaladministrationen innehåller till 

exempel kostnader för ekonomisektionen och personalsektionen. Inom infrastruktur och 

service finns bland annat kostnader för IT-sektionen, campussektionen och 

informationssektionen. Bibliotekets uppgifter innehåller bland annat inköp av kurslitteratur 

och databaser men även upprättande av kundrelationer och service. Nivåspecifika 

funktioner är exempelvis övriga åtaganden och kostnader för extraordinära/nivåspecifika 

poster så som kostnader för studentresor. 

4.3 SUHF-modellens framväxt inom Mdh 

I redovisningssystemet som Mdh använde innan SUHF-modellen implementerades användes 

en påläggsbas på 35 procent för redovisning av de indirekta kostnaderna. Detta var framför 

allt intressant för forskning/forskarutbildning. Om ett forskningsprojekt exempelvis kostade 

1 000 000 kronor i direkta kostnader så tillkom 35 procent på de direkta kostnaderna till 

projektet, det vill säga 350 000 kronor.  Den externa finansiären fick alltså betala 1 350 000 

kronor oavsett vad den faktiska indirekta kostnaden blev. Alla projekt hade ett påslag med 

35 procent trots att detta i så gott som alla fall inte täckte de indirekta kostnaderna då de i 

verkligheten var runt 50 procent av de direkta kostnaderna. De resterande kostnaderna för 

ett projekt finansierades via anslag från staten. Detta redovisningssystem gav en otydlig bild 

över vad det egentligen kostade att utföra exempelvis ett visst forskningsprojekt då en del av 

de indirekta kostnaderna inte bokfördes på projektet utan som anslag från staten utan 

någon som helst koppling till projektet. Behovet av ett mer effektivt redovisningssystem 

växte därför fram och i och med det utvecklades SUHF-modellen. SUHF-modellen visar vad 

ett projekt faktiskt kostar och alla kostnader som tillhör ett projekt redovisas och synliggörs 

under samma projektnummer. Med SUHF-modellen får de externa finansiärerna stå för en 

större andel av de indirekta kostnaderna än tidigare och den indirekta kostnad som externa 

finansiärer inte betalar (en betydligt mindre del än förut) tas än idag från anslag från staten 

men skillnaden är att nu är denna kostnad kopplad till projektnumret så att den totala 

kostnaden för exempelvis ett forskningsprojekt kan avläsas direkt via dess projektnummer.   

4.4 SUHF-modellen 

Målet med SUHF-modellen är att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten fördelas 

på ett rättvist sätt till kärnverksamheten som består av grundutbildning och 

forskning/forskarutbildning. För Mdh:s del består indirekta kostnaderna av 

högskolegemensamma kostnader och akademigemensamma kostnader. För vissa lärosäten 

består stödverksamheten av ytterligare en nivå, fakultetsgemensamma kostnader.  

För att fördelningen ska ske på ett meningsfullt sätt har sju steg tagits fram. 
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Steg1: De gemensamma kostnaderna budgeteras. 

Alla kostnader som kan hänföras till hela skolan, högskolegemensamma kostnader, ska 

budgeteras. Exempel på dessa kostnader är löner till: rektorn, ekonomichefer, IT-avdelning 

och centrala studievägledare.  

 

Mdh har fyra akademier och var och en av dessa akademier ska upprätta en budget över sina 

akademigemensamma kostnader. Dessa akademier är: 

 Akademin för hälsa, vård och välfärd  

 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

 Akademin för innovation, design och teknik 

 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Indirekta kostnader för en av dessa akademier är till exempel personer som arbetar med IT-

frågor eller är informatörer på den enskilda akademin och vars arbete innefattar kontakt 

både med grundutbildning och forskning/forskarutbildning. 

För de lärosäten som har ytterligare en nivå på sin stödverksamhet det vill säga 

fakultetsgemensamma kostnader ska även dessa budgeteras. Detta gäller som sagts innan 

inte för Mdh som enbart har de två första nivåerna: högskolegemensamma kostnader och 

akademigemensamma kostnader.  

Steg 2: De budgeterade gemensamma kostnaderna enligt Steg 1 fördelas på 

kärnverksamheten. 

Det optimala vore om varje person på exempelvis ekonomisektionen eller akademin, varje 

dag, räknade ut exakt hur många timmar som hon/han spenderat på grundutbildning 

respektive forskning/forskarutbildning. Detta är dock alldeles för svårt och tidskrävande så 

därför används schablonberäkning istället. Det vanligaste är att 75 procent av kostnaden 

fördelas till grundutbildning och 25 procent till forskning/forskarutbildning då 

grundutbildning står för 75 procent av omsättningen för hela kärnverksamheten och 

forskning/forskarutbildning för 25 procent. För att en så rättvis fördelning som möjligt ska 

ske används dock inte alltid dessa procentsatser utan istället uppskattas fördelningen fram. 

Detta sker exempelvis för lärosätets största och mest kostsamma sektion, 

studentcentrumet. Studentcentrumet tillhör de högskolegemensamma kostnaderna och 

inom denna sektion finns bland annat informationsdiskarna, centrala studievägledare, 

studenthälsan, antagningen och examensutgivning. Denna sektion arbetar nästan enbart 

med grundutbildning och det vore därför inte rättvist att fördela 25 procent av kostnaderna 

till forskning/forskarutbildning då det skulle innebära att en alldeles för stor kostnad skulle 

påföras. Mdh har därför valt att fördela 98 procent av kostnaden till grundutbildning och 2 

procent till forskning/forskarutbildning. Det är viktigt att i enskilda fall göra individuella 

bedömningar för att en så rättvis fördelning som möjligt ska ske. Den totala budgeten för de 

högskolegemensamma kostnaderna fördelas med hjälp av ovanstående schablon och egen 
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bedömning ut på grundutbildning och forskning/forskarutbildning. Detsamma gäller för de 

akademigemensamma kostnaderna.  

Steg 3: Kostnadsbasen för forskning/forskarutbildning budgeteras.  

Nästa steg är att bestämma en kostnadsbas. Det finns två olika kostnadsbaser, direkta 

lönekostnader och direkta löne- och driftkostnader. Mdh använder direkta lönekostnader 

som är grundmodellen och den modell som de flesta skolor använder. Att de använder 

denna bas är för att driftkostnaderna, så som köp av utrustning, inte påverkar den slutgiltiga 

kostnaden särskilt mycket. De skolor som valt att använda alternativbasen direkta löne- och 

driftkostnader är främst lärosäten med medicinsk forskning.  

Då fokuset för SUHF-modellen är forskning/forskarutbildning är nästa steg att räkna ut den 

budgeterade direkta lönekostnaden för denna verksamhet. Denna kostnad kommer senare 

att ligga till grund för procentpåslaget som räknas fram i steg 4. Att fokus i denna modell 

ligger på forskning/forskarutbildning beror på att forskning till största del är finansierat av 

externa finansiärer och att dessa finansiärer har ett intresse av att veta vad som kostar i ett 

projekt. Genom upprättandet av SUHF-modellen hamnar alla kostnader som hör till ett 

specifikt forskningsprojekt till projektet. Denna information är bra som användning för att 

visa för de externa finansiärerna vad som faktiskt kostar vilket i sin tur gör dem mer villiga 

att betala en större andel av de indirekta kostnaderna än vad de tidigare gjorde.  

Steg 4: Påslaget för de högskolegemensamma kostnaderna respektive 

akademigemensamma kostnaderna inom forskning/forskarutbildning fastställs.  

Den totala budgeten för de högskolegemensamma kostnaderna för 

forskning/forskarutbildning uträknad enligt steg 2 divideras med direkta lönekostnader för 

forskning/forskarutbildning uträknat i steg 3. På samma sätt divideras den totala budgeten 

för de akademigemensamma kostnaderna för forskning/forskarutbildning uträknad enligt 

steg 2 med direkta lönekostnaden för forskning/forskarutbildning uträknat i steg 3. För Mdh 

2011 blev dessa påslag 30 procent på de högskolegemensamma kostnaderna och 

någonstans mellan 20-25 procent för de akademigemensamma kostnaderna. Denna skillnad 

beror på att de fyra olika akademierna har olika akademigemensamma kostnader för 

forskning/forskarutbildning och olika direkta lönekostnader för forskning/forskarutbildning.    

Steg 5: Kostnadsbasen för grundutbildningen budgeteras.  

Som nämnts i steg 3 finns det två olika kostnadsbaser: direkta lönekostnader och direkta 

löne- och driftkostnader. Mdh använder som tidigare nämnts direkta lönekostnader som 

kostnadsbas. I detta steg räknas den budgeterade totala direkta lönekostnaden för 

grundutbildningen ut.   

Steg 6: Påslaget för de högskolegemensamma kostnaderna respektive 

akademigemensamma kostnaderna inom grundutbildningen fastställs. 

Det mest logiska och det som de flesta lärosäten gör är att räkna ut procentpåslaget för 

grundutbildningen på samma sätt som för forskning/forskarutbildning. Alltså de dividerar 
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den totala budgeten för de högskolegemensamma kostnaderna för grundutbildning 

uträknad enligt steg 2 med direkta lönekostnader för grundutbildning uträknat i steg 5. På 

samma sätt dividerar de den totala budgeten för de akademigemensamma kostnaderna för 

grundutbildning uträknad enligt steg 2 med direkta lönekostnaden för grundutbildningen 

uträknat i steg 5.  

Dessa procentpåslag blir högre än för forskning/forskarutbildning då det ligger mera pengar i 

löner för grundutbildning eftersom det krävs mer administrativt arbete. Mdh och ett fåtal 

andra lärosäten har därför valt att göra på ett annat sätt. Skulle de göra på samma sätt som 

för forskning/forskarutbildning skulle en lön vara dyrare på grundutbildning än på 

forskning/forskarutbildning vilket kan leda till att funderingar kring hur lönerna ska fördelas 

uppstår. Fördelningen av lönerna kan då i större utsträckning bli felaktig då en strävan efter 

att fördela mer direkta löner till forskning/forskarutbildning uppstår. Det är därför lika bra 

att det är lika dyrt på både forskning/forskarutbildning som för grundutbildning. Därför 

använder Mdh och ett fåtal andra lärosäten samma procentpåslag som för 

forskning/forskarutbildning även på grundutbildningen. Det vill säga för Mdh:s del påslag 

med 30 procent på de högskolegemensamma kostnaderna och någonstans mellan 20-25 

procent för de akademigemensamma kostnaderna.  

Steg 7: Högskolegemensamma kostnader och akademigemensamma kostnader hänförliga 

till grundutbildningen som inte täcks via påslaget på lönekostnader beräknas.  

Då grundutbildningens procentpåslag borde varit högre än forskning/forskarutbildning 

kommer inte alla indirekta kostnader för grundutbildningen att täckas. Hur mycket som täcks 

beräknas genom att multiplicera de budgeterade lönekostnaderna i steg 5 med påslaget för 

forskning/forskarutbildning.  De kostnader som inte fås täckning för via påslaget påförs den 

anslagsfinansierade delen för grundutbildningen detta eftersom grundutbildningen till 

största del består av anslag från staten. I Mdh:s fall är hela 94 procent av grundutbildningen 

finansierad via anslag.  

4.4.1 Uppföljning av kostnadsfördelningen 

Då procentpåslagen bygger på budgetar är det högst troligt att de riktiga kostnaderna inte 

exakt blir som budgeterat. Kanske var ett påslag på 30 procent inte tillräckligt för de 

högskolegemensamma kostnaderna utan 31 procent hade varit bättre. När året gått 

fastställs det hur det verkligen blev. Oftast brukar det hamnar någorlunda rätt. De 

felaktigheter som blivit borde ändras på varje projekt för sig, men då detta skulle ta alldeles 

för lång tid och inte vara värt besväret redovisas den avvikelse som blev som anslags 

finansierad. Det vill säga att den avvikelse som uppstår betalas via anslag oftast från staten. 

Procentpåslagen fastställs på nytt inför varje nytt budgetår. För Mdh:s del utgår alltid 

procentpåslaget från verksamheten forskning/forskarutbildning och detta fastställda påslag 

gäller även för grundutbildningen.  
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4.5 Sammanfattning av modellen 

Målet med SUHF-modellen är att stödverksamhetens indirekta kostnader ska fördelas till 

kärnverksamhetens kostnadsbärare. Figur 5 visar hur fördelningen från stödverksamhetens 

tre delar högskolegemensamma kostnader, akademigemensamma kostnader och 

fakultetsgemensamma kostnader fördelas till kärnverksamhetens två delar grundutbildning 

och forskning/forskarutbildning. Då inte alla lärosäten har fakultetsgemensamma kostnader 

är denna inom parantes i figur 5. Inom grundutbildningen och även inom 

forskning/forskarutbildning finns en rad olika kostnadsbärare. Dessa kan som nämnts 

tidigare till exempel vara varje enskilt forskningsprojekt för forskning/forskarutbildning och 

varje enskilt program eller kurs för grundutbildning. Kostnaderna fördelas via procentpåslag 

till kärnverksamheten. Forskning/forskarutbildning får till största del täckning för sina direkta 

och indirekta kostnader via externa finansiärer. De kostnader som till exempel ett 

forskningsprojekt inte fått täckning för vid årets slut debiteras finansiering av anslag. 

Grundutbildningen däremot får täckning för de flesta av sina indirekta och direkta kostnader 

via anslag. För Mdh står anslag för 94 % av finansieringen av grundutbildningen.  

 

 

 

 

  

Externa medel Anslag Stödverksamheten: 

(Indirekta kostnader):     

1. Grundutbildning 

 

 

1. Högskolegemensamma  

kostnader        

Kärnverksamheten: 

2. Akademigemensamma 

 kostnader 
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3. Fakultetsgemensamma 
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Figur 5: Sammanfattning av SUHF-modellen  

Källa: Egen bearbetning  
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5. Analys  

I detta kapitel kommer en analys och jämförelse av ABC-systemet och SUHF-modellen 

genomföras. 

5.1 Behovet av ett effektivt kostnadssystem 

Utifrån studierna betonas behovet av ett effektivt kostnadssystem för lärosäten. Det 

effektiva kostnadssystemet kännetecknas av att ge en rättvisande bild av kostnaderna till 

alla intressenter så som staten och externa finansiärer. ABC-systemet bygger på att full 

kostnadstäckning ska ske, det vill säga att alla direkta och indirekta kostnader som hör till 

det slutgiltiga kostnadsobjektet fördelas till kostnadsobjektet. För att underlätta 

beslutsfattande, uppnå strategiska mål samt kontrollera och styra verksamheten utgör ABC-

systemet en betydande roll för verksamheten. (Ismail, 2010; Amir et al, 2010)    

I SUHF-modellen poängteras vikten av att redovisa de intäkter och kostnader som hänförs till 

en viss kostnadsbärare till denna kostnadsbärare. Ett exempel på detta är att alla intäkter 

och kostnader som hör till ett visst forskningsprojekt redovisas på detta projekt. Det 

systemet som Mdh hade innan klarade inte av att fördela de indirekta kostnaderna fullt ut 

till forskningsprojektet utan en stor del fick täckas upp av anslag som inte bokfördes på 

projektet. Det gick därför inte att avläsa vad ett forskningsprojekt verkligen kostat. Behovet 

av ett mer effektivt kostnadssystem växte därför fram och i och med det utvecklades SUHF-

modellen. SUHF-modellen anses visa vad ett projekt faktiskt kostar och alla kostnader som 

tillhör ett projekt redovisas och synliggörs under samma projektnummer. (Ekonomichefen 

Magnusson, 28 november 2011) 

Ambitionen och behovet av ett mer rättvisande redovisningssystem som ger full 

kostnadstäckning resulterade i ABC-systemet för vissa lärosäten i andra länder och SUHF-

modell för svenska lärosäten.  

5.2 Jämförelse mellan ABC-systemet och SUHF-modellen 

Här under kommer ABC-systemets begrepp: resurser, resursdrivare, aktivitetsgrupp med 

aktiviteter, indirekta och direkta kostnader, kostnadselement, kostnadsdrivare och 

kostnadsobjekt att jämföras med uppbyggnaden enligt SUHF-modellen.  

Resurser 

Resurser är i ABC-systemet de ekonomiska element som är nödvändiga för att kunna utföra 

aktiviteterna. En resurs kan exempelvis vara en budget för en division. (Krishnan 2006) Enligt 

Ismail (2010) består första steget i upprättandet av ett ABC-system av att inhämta 

information om utgifterna från förra räkenskapsåret och att sedan i steg två upprätta en 

budget över kommande år där de olika utgiftsposterna framgår.  

Enligt SUHF-modellens första steg ska stödverksamhetens kostnader budgeteras. På de 

flesta lärosäten delas stödverksamheten upp i två nivåer; högskolegemensamma kostnader 

och akademigemensamma kostnader. Vissa lärosäten använder även en tredje nivå, 
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nämligen fakultetsgemensamma kostnader. Varje akademi på Mdh upprättar sin egen 

budget. Dessa utgiftsbudgetar är de resurser som varje akademi ska se till att få täckning för 

via påslag på de direkta kostnaderna. På samma sätt upprättas en budget för de 

högskolegemensamma kostnaderna. Budgeterna för de gemensamma kostnaderna delas in i 

följande huvudfunktioner ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och 

personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek och nivåspecifikt. Dessa 

huvudfunktioner delas i sin tur in i underfunktioner. (Ekonomichefen Magnusson, 28 

november 2011) Se figur 6 för exempel på underfunktioner för huvudfunktionen utbildnings- 

och forskningsadministration.  

Resursdrivare 

Resursdrivare inom ABC-systemet fördelar resurserna till aktivitetsgrupper. En resursdrivare 

är ett mått på mängden resurser som förbrukas av en aktivitet. Steg fyra i ABC-systemet går 

ut på att identifiera resursdrivare. Några exempel på resursdrivare är den korrekta 

resurskostnaden som spårats fram för en resurs, resurskostnad som tilldelats via 

uppskattning av kostnaden, resurskostnader som en viss procentsats av lönerna så som tio 

eller tjugo procent och på hur stor andel i procent en föreläsare spenderar på de olika 

aktiviteterna som denna genomför. (Krishnan, 2006; Ismail, 2010)  

Enligt steg två i SUHF-modellen ska de budgeterade gemensamma kostnaderna uträknade i 

steg 1 fördelas på kärnverksamheten som består av grundutbildning och 

forskning/forskarutbildning. Detta sker genom att schablonberäkning används. Det 

vanligaste är att fördelningen sker med utgångspunkt i omsättningen för grundutbildningen 

respektive forskning/forskarutbildning, vilket ger att 75 procent av budgeten ska täckas av 

grundutbildningen och 25 procent av forskning/forskarutbildning. Fördelningen sker även i 

vissa fall genom uppskattningar. (Ekonomichefen Magnusson, 28 november 2011) 

Schablonberäkningen kan ses som resursdrivare som fördelar resurserna till 

kärnverksamheten. Ett exempel på detta kan ses i figur 6. 
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Aktivitetsgrupp med aktiviteter 

 

Aktivitetsgrupper med aktiviteter  

Aktivitetsgrupperna enligt ABC-systemet innehåller en rad olika relevanta aktiviteter. 

Aktivitetsgrupper kan delas in i huvudaktivitetsgrupper respektive stödaktivitetsgrupper. 

Några exempel på huvudaktivitetsgrupper är undervisning, forskning, publicering, rådgivning 

och exempel på stödaktivitetsgrupper är service och administration. Dessa aktivitetsgrupper 

kan i sin tur delas in i aktiviteter. Huvudaktiviteten undervisning delas till exempel in i 

följande aktiviteter: föreläsning, akademisk rådgivning och akademisk handledning. (Ismail, 

2010)  

I SUHF-modellen delas verksamheten in i kärnverksamhet respektive stödverksamhet. 

Kärnverksamheten består av grundutbildning och forskning/forskarutbildning och 

stödverksamheten kan som tidigare nämnt består av två eller tre nivåer. Dessa är 

högskolegemensamma kostnader, akademigemensamma kostnader och ibland även 

fakultetsgemensamma kostnader. (Ekonomichefen Magnusson, 28 november 2011) 

Kärnverksamheten kan liknas vid huvudaktivitetsgrupperna och stödverksamheten vid 

stödaktivitetsgrupperna. Se figur 7. Grundutbildningen kan i sin tur delas in i bland annat 

undervisning och handledning och forskning/forskarutbildning kan exempelvis delas in i 

100 % 

25 % 

75% 
2 % 

98 % 

Resurs= Budget för högskolegemensamma kostnader 

Ledning Utbildnings- och 

forskningsadmini-

stration 

Ekonomi- och 

personaladmi-

nistration 

Infrastruktur 

och service 
Bibliotek 
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Högskolegemensamma kostnader 

för forskning/forskarutbildning  
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för grundutbildning  
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schablonberäkning 

Figur 6: Mdh:s budget och schablonberäkning definierade som ABC-systemets resurser och 
resursdrivare  

Källa: Egen bearbetning 
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insamling av data, kostnader för lokaler och forskare. Dessa indelningar kan ses som 

aktiviteter.  

Indirekta och direkta kostnader från andra huvud- och stödaktivitetsgrupper 

fördelas till huvudaktivitetsgruppen som är i centrum  

Enligt steg fem i ABC-systemet fördelas indirekta och direkta kostnader från andra huvud- 

och stödaktivitetsgrupper via intramoduler till aktivitetsgruppen i centrum. I 

exempelmodellen som beskrivs under 3.4.2  definieras undervisning som 

huvudaktivitetsgruppen som är i centrum. De indirekta kostnaderna för de övriga huvud- och 

stödaktivitetsgrupperna: forskning, rådgivning, publicering, service och administration 

fördelas via intramoduler till huvudaktivitetsgruppen undervisning. (Ismail, 2010)  

I SUHF-modellen fördelas de indirekta kostnaderna från stödverksamheten till 

kärnverksamheten via procentpåslag på de direkta kostnaderna. För att detta ska vara 

möjligt måste en kostnadsbas bestämmas. För Mdh:s del är denna kostnadsbas 

lönekostnader. Hur dessa påslag beräknas för forskning/forskarutbildning beskrivs under 

steg 3 och 4 under kapitel 4.4. Procentpåslagen på de direkta kostnaderna är för Mdh:s del 

30 procent för de högskolegemensamma och 20-25 procent för de akademigemensamma 

kostnaderna. Dessa procentpåslag kan ses som intramoduler som fördelar de indirekta 

kostnaderna till huvudaktivitetsgruppen som är i centrum. Låt säga att 

forskning/forskarutbildning är aktivitetsgruppen i centrum. Då fördelas de direkta  

kostnaderna direkt hit, det vill säga kostnaderna som direkt kan hänföras till 

forskning/forskarutbildning. Dessa kostnader finansieras till största del av externa 

finansiärer. På dessa direkta kostnader tillkommer 30 procent som ska täcka kostnaderna för 

de högskolegemensamma kostnaderna och cirka 20 procent som ska täcka de 

akademigemensamma kostnaderna. Mdh använder även samma procentpåslag för 

grundutbildningen trots att dessa procentpåslag borde vara högre. De direkta kostnaderna 

finansieras i för grundutbildningen till största del av anslag. (Ekonomichefen Magnusson, 28 

november 2011) 

Till skillnad från ABC-systemet fördelas enbart de indirekta kostnaderna via procentpåslag i 

SUHF-modellen och inte de direkta kostnaderna. Dessa procentpåslag kan liknas vid 

”intramoduler” som används i ABC-systemet. De direkta kostnaderna finansieras istället 

direkt från externa finansiärer och anslag. Se figur 7. 
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Kostnadselement 

 

Eliminering av ej relevanta kostnader  

I ABC-systemet elimineras de kostnader som inte är relevanta för den slutgiltiga kostnaden 

för ett kostnadsobjekt via kostnadselement (Krishnan, 2006).  

Till skillnad från ABC-systemet förekommer det inte i SUHF-modellen eliminering av ej 

relevanta kostnader.  

Kostnadsdrivare och kostnadsobjekt  

Kostnadsdrivarna för kostnaderna för aktiviteterna vidare till kostnadsobjekten 

Kostnadsobjektet är den sista delen i modellen och innehåller den slutgiltiga kostnaden 

tilldelad en produkt eller tjänst. (Krishnan, 2006) Ett exempel på en kostnadsdrivare eller 

som Ismail (2010) kallar det för aktivitetsdrivare är antalet studenter inskrivna på ett 

program. Några exempel på kostnadsobjekt är kostnaden för ett akademiskt program och 

kostnad per elev.  

Direkta kostnader till största 

del finansierade av anslag 
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Figur 7: SUHF-modellens kärnverksamhet, stödverksamhet och procentpåslag definierade som 
ABC-systemets huvudaktivitetsgrupper, stödaktivitetsgrupper och intramoduler. 

Källa: Egen bearbetning 
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I SUHF-modellen delas all kärnverksamhet in i kostnadsbärare. Varje forskningsprojekt är 

som regel en kostnadsbärare. Detta innebär att exempelvis varje avdelning, forskargrupp 

eller institution består av flera kostnadsbärare. I vissa fall kan dock en hel avdelning eller 

forskargrupp utgöra en kostnadsbärare. Inom utbildning kan en hel avdelning bestå av en 

kostnadsbärare då utbildning oftast bedrivs som en verksamhet på en institution. Om behov 

av att följa upp en utbildnings resultat närmare finns kan exempelvis varje program eller kurs 

vara kostnadsbärare. Kostnadsbärare är det sista objekten som bär och synliggör samtliga 

intäkter och kostnader. (Ekonomichefen Magnusson, 28 november 2011) En kostnadsbärare 

är detsamma som ett kostnadsobjekt.  

Uttrycket kostnadsdrivare används inte i SUHF-modellen, inte heller något annat begrepp för 

denna fördelning av kostnaderna till kostnadsbäraren definieras. Kostnaden för exempelvis 

ett forskningsprojekt beräknas dock på samma sätt som för hela 

forskningen/forskarutbildningen. Det vill säga för exempelvis Mdh:s del beräknas den direkta 

kostnaden för forskningsprojektet först ut. Efter det tillkommer de indirekta kostnaderna 

som består av 30 procent för att täcka de högskolegemensamma kostnaderna och cirka 20 

procent för att täcka de akademigemensamma kostnaderna. Totalt består den indirekta 

kostnaden av 50 procent av den direkta kostnaden. Både den direkta och indirekta 

kostnaden på 50 procent får den externa finansiären betala. (Ekonomichefen Magnusson, 28 

november 2011) Se figur 8. 

 

Kostnader utan täckni 

 

Kostnader utan täckning 

Då SUHF-modellen bygger på bestämda procentpåslag baserade på budgetar är det högst 

troligt att det vid årets slut inte exakt blev som budgeterat. När året gått fastställs därför hur 

det verkligen blev vilket brukar hamna någorlunda rätt. De felaktigheter som blivit borde 

Indirekta kostnader som 

består av 50 % påslag på de 

direkta kostnaderna, dessa 

finansieras även de av samma 

externa finansiär som 

finansierar de direkta 
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        Forskningsprojekt 

Kostnadsobjekt  (Kostnadsbärare): 

Direkta kostnader 
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Kostnader för forskningsprojektet som vid årets slut 

finns kvar finansieras via anslag. Denna kostnad går ej 

att hänföra till det särskilda forskningsprojektet. 

Figur 8:  SUHF-modellens kostnadsbärare definierade som ABC-systemets kostnadsobjekt via ett 
exempel på kostnadsfördelning till ett forskningsprojekt. 

Källa: Egen bearbetning 
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ändras på exempelvis varje projekt för sig, men då detta skulle ta för lång tid och inte vara 

värt besväret redovisas denna avvikelse istället som anslagsfinansierad. Dessa anslag är 

oftast finansierade från staten. (Ekonomichefen Magnusson, 28 november 2011) Se figur 8. 

I ABC-systemet framkommer det inte vad som händer med de felaktigt budgeterade 

kostnaderna.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kommit fram till. Slutsatserna ger svar på de 

frågor vi ställde under frågeställningen i inledningskapitlet. Slutsatserna är uppdelade efter 

dessa frågor. Även föreslag på fortsatt forskning ges i detta kapitel. 

6.1 Slutsatser 

Vad kännetecknar respektive modell?   

Både SUHF-modellen och ABC-systemet uppkom genom att ett behov utav ett mer effektivt 

kostnadssystem uppstod. Detta behov uppstod eftersom lärosätenas tidigare 

kostnadssystem inte var tillräckligt effektiva och inte fördelade kostnaderna på ett rättvist 

sätt. Båda modellerna fördelar de indirekta och direkta kostnaderna på en finare nivå än vad 

tidigare och även idag välanvända traditionella kostnadssystem gör.  

ABC-systemet är ett mer vedertaget system som ekonomistudenter får ta del av i sin 

utbildning medans SUHF-modellen är ett system som Sveriges universitets- och 

högskoleförbund tagit fram. Det främsta målet med de båda modellerna är att full 

kostnadstäckning ska ske. Det största fokuset ligger på att fördela de indirekta kostnaderna 

på ett tillfredsställande vis. 

Hur är SUHF-modellen uppbyggd jämfört med ABC-systemet? 

Vid en första överblick över de båda modellerna uppfattas de som väldigt olika men vid en 

närmare granskning märks det att så är inte fallet.  

 
SUHF-modellens första steg bygger på att budgeterna för stödverksamhetens respektive nivå 

fastställs. Att upprätta budgetar är det första steget även för ABC-systemet fast de väljer att 

kalla det för att fastsälla resurserna.  

 

Nästa steg för SUHF-modellen går ut på att dess budgetar fördelas ut på kärnverksamhetens 

två delar grundutbildning och forskning/forskarutbildning via schablonberäkning. I ABC-

systemet däremot fördelas resurserna till aktivitetsgrupper via resursdrivare. Vi anser att 

dessa resursdrivare kan liknas via schablonberäkningen som sker i SUHF-modellen då 

exempel på dessa två begreppsord är desamma. Det vill säga att både resursdrivare kan vara 

och schablonberäkning kan ske utifrån exempelvis: korrekta kostnader som spårats fram och 

kostnader som tilldelats kärnverksamheten eller aktiviteten via uppskattning av kostnaden.  

 

I ABC-systemet ligger det främsta fokuset på aktivitetsgrupperna och dess aktiviteter. Målet 

med detta system är att fördela alla kostnader via aktiviteter vidare till kostnadsobjekten. I 

SUHF-modellen betonas istället vikten av att fördela de relevanta kostnaderna från 

stödverksamheten till kärnverksamhetens kostnadsbärare. Vi anser att nivåerna inom 

stödverksamheten och kärnverksamheten delas in i kan liknas vid stöd- respektive 
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huvudaktivitetsgrupper. Ytterligare ett viktigt steg som betonas i ABC-systemet är 

elimineringen av ej relevanta kostnader. En sådan eliminering förekommer inte i SUHF-

modellen. Att en sådan eliminering saknas i SUHF-modellen tror vi har att göra med att 

fördelningen av budgeterna sker på ett mer rätt sätt i SUHF-modellen än i ABC-systemet. Vi 

anser att de kostnader som är relevanta för kärnverksamheten i SUHF-modellen är de 

kostnader som budgeteras och därför behövs ingen påtalad eliminering göras.  

 

Nästa steg i SUHF-modellen är att bestämma en kostnadsbas och utifrån den räkna fram ett 

procentpåslag för respektive nivå inom stödverksamheten. Fastställandet av kostnadsbasen, 

som för Mdh:s del utgör direkta lönekostnader, är ett av de viktigaste stegen i SUHF-

modellen. Detta eftersom kostnadsbasen ligger till grund för hur stor del i procent de 

indirekta kostnaderna ska svara för. I ABC-systemet har vi inte funnit att någon specifik 

kostnadsbas används. Dock finns behovet av att fördela de indirekta kostnaderna och även 

de direkta kostnaderna från andra stöd- och huvudaktivitetsgrupper till den 

huvudaktivitetsgrupp som är i centrumet nämnt i detta system. Detta sker via så kallade 

intramoduler. Dessa intramoduler har vi kommit fram till kan liknas via kostnadsbaser. 

Skillnaden mellan de båda systemen ligger dock i att i ABC-systemet fördelas både de 

indirekta och direkta kostnaderna via intramoduler medan i SUHF-modellen fördelas enbart 

de indirekta kostnaderna via kostnadsbasen (intramoduler). De direkta kostnaderna 

finansieras istället direkt via externa finansiärer och anslag.  

 

I SUHF-modellen bygger procentpåslagen på budgetar och det är därför högst sannolikt att 

det vid årets slut visar sig att det inte blev exakt som budgeterat. Den kostnad som då 

kvarstår som inte har blivit fördelad på en specifik kostnadsbärare finansieras via anslag från 

staten. Denna kostnad redovisas inte på det enskilda projektet. I ABC-systemet som även det 

bygger på budgetar framkommer det däremot inte vad som sker med det felaktigt 

budgeterade kostnaderna. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att den största skillnaden vi kan se är att ABC-systemet 

använder flera begrepp för att förklara samma saker som SUHF-modellen. En annan tydlig 

skillnad som vi har kunna se med de båda systemen är att ABC-systemets fokus ligger på 

aktivitetsgrupper och aktiviteter medans SUHF-modellens fokus däremot ligger på 

kärnverksamheten respektive stödverksamheten men i grund och botten är det bara olika 

begrepp för att beskriva samma utföranden. I ABC-systemet ligger även fokus på eliminering 

av ej relevanta kostnader vilket inte förekommer i SUHF-modellen. SUHF-modellen beskriver 

däremot hur kostnader som finns kvar vid årets slut täcks, detta görs inte i ABC-systemet. 

Trots dessa olikheter kan vi konstatera att modellerna och framförallt slutmålet med de 

båda systemen är detsamma, det vill säga att fördela de indirekta och direkta kostnaderna 

på ett effektivt sätt så att full kostnadstäckning sker.  
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6.2 Egna reflektioner 

Under denna rubrik presenteras våra egna reflektioner kring om SUHF-modellen är ett 

effektivare kostnadssystem än ABC-systemet och om SUHF-modellen överhuvudtaget kan 

anses vara ett effektivt kostnadssystem. 

Är SUHF-modellen ett effektivare kostnadssystem än ABC-systemet? 

Den största skillnaden mellan modellerna är som vi tidigare nämnt är att ABC-systemet 

använder begrepp som inte förekommer i SUHF-modellen. Detta anser vi gör denna modell 

svårare att förstå och ta till sig för någon som inte är bekant med dessa begrepp. Det är inte 

alltid självklart vad som egentligen avses med resurs, resursdrivare och så vidare för någon 

som vill införa detta system. Däremot passar detta system i större utsträckning de flesta 

verksamheter då det inte är så detaljerat som SUHF-modellen. SUHF-modellen är bland 

annat uppdelad i kärnverksamhet och stödverksamhet vilket inte alla verksamheter är. Men i 

avseendet att vi håller oss till lärosäten och inte vidare fördjupar oss i hur dessa modeller 

skulle kunna användas i andra verksamheter anser vi att SUHF-modellen är en enklare och 

mer tydligare modell som fungerar bättre att använda i svenska lärosäten än ABC-systemet. 

Detta eftersom att SUHF-modellen är framtagen för att passa de svenska lärosätenas 

verksamheter och organisationer medans ABC-systemet är anpassat att passa vilken 

verksamhet som helst.  

Det som vi även tycker är en fördel med SUHF-modellen jämfört med ABC-systemet är att 

här framgår det vad som händer med de kostnaderna som vid årets slut kvarstår på grund av 

att budgeten inte stämmer exakt med hur det blev i verkligheten.  Vad gäller ABC-systemet 

finns inte detta nämnt vilket har fått oss att fundera på vart dessa kostnader tar vägen. Vi 

har dock inte funnit något svar på detta. Att ABC-systemet inte beskriver vad dessa 

kostnader tar vägen anser vi vara ett minus med detta system och vi tror att det kan vara en 

bidragande orsak till införandet av ett eget kostnadssystem för svenska lärosäten.  

Är SUHF-modellen ett tillräckligt effektivt kostnadssystem?  

Vi anser att SUHF-modellen är en väl fungerande modell som fungerar tillfredställande när 

det gäller att fördela de indirekta kostnaderna. Modellen visar på ett tydligt sätt den faktiska 

kostnaden för en kostnadsbärare. En extern finansiär till ett forskningsprojekt kan på ett 

tydligare sätt se vad det är som faktiskt kostar gällande projektet än vad de kunde med det 

tidigare systemet. Detta anser vi gör finansiärerna mer villiga att betala en större del av de 

indirekta kostnaderna än vad de tidigare gjorde när det gamla systemet med 35 procent 

påslag på de direkta kostnaderna användes.  

Enligt oss är SUHF-modellen en modell som är tillräckligt effektiv utan att kosta för mycket. 

Dock är systemet inte 100-procentigt men det kan inget system vara eftersom då skulle varje 

anställd inom lärosätet vara tvungna att skriva ner exakt varje minut de tillbringar på varje 

arbetsuppgift de genomför. Detta skulle ta alldeles för lång tid och vara alldeles för 

tidskrävande och risken för att göra fel skulle vara alldeles för stor. Även de avvikelser som 
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uppstår vid årets slut skulle då behöva fördelas ner till varje kostnadsbärare för att systemet 

skulle ge 100-procentig rättvis fördelning av kostnaderna. Detta skulle ta alldeles för lång tid 

och därmed kosta mer än vad det gör nytta då dessa avvikelser idag är så pass små.  

Vi anser även att SUHF-modellen är effektiv eftersom alla lärosäten använder samma modell 

för full kostnadstäckning och att det därmed kan göras en jämförelse mellan olika lärosäten. 

Denna jämförelse kan leda till att bättre beslut och en bättre kostnadsfördelning kan ske. 

Det som är lite negativt är dock att lärosätena själva kan välja om de vill ha kostnadsbasen 

direkta lönekostnader eller direkta drifts- och lönekostnader. Detta leder till att 

procentpåslagen på olika lärosäten kan skilja sig åt och det i sin tur kan leda till att externa 

finansiärer ifrågasätter varför det kostar mer i indirekta kostnader på ett lärosäte jämfört 

med ett annat.  

Med ovanstående diskussion som grund anser vi att SUHF-modellen är ett tillräckligt 

effektivt kostnadssystem som är väl anpassat efter svenska lärosätens behov och att det är 

ett system de bör fortsätta använda och utvecklas. 

6.3 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur jämförelsen av kostnadsfördelningen går till 

mellan olika lärosäten i Sverige och att djupare granska vilka eventuella hinder som kan 

finnas med SUHF-modellen.  

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka om det finns fler länder än Sverige som 

valt att utveckla en egen redovisningsmodell för redovisning av de indirekta kostnaderna 

inom sina lärosäten. Om det finns andra länder som också använder sig av ett eget framtaget 

redovisningssystem inom sina lärosäten skulle en undersökning och jämförelse av de 

redovisningssystemen och SUHF-modellen vara intressant att göra.  
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I 
 

Bilaga 1 
Intervjumall  

 Vilken modell användes tidigare?   

 Vad är orsaken till implementeringen av SUHF-modellen? 

 När började modellen användas? 

 Beskrivning av SUHF-modellen.  

 Hur fördelas de indirekta kostnaderna? 

 Vad är målet med SUHF-modellen? 

 Hur arbetar Mdh med tilldelningen av pengar för respektive verksamhet? 

 Hur har Mdh använt och byggt upp SUHF-modellen? 

 Vilka är de gemensamma kostnaderna för högskolan? 

 Hur fördelas de gemensamma kostnaderna? 

 Hur fördelas kostnaderna för kärnverksamheten? 

 Hur räknar ni kostnaderna för forskarutbildningen? 

  Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med modellen?  

 

 

 


