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Definitionslista 

 
Akademigemensamma kostnader: En form av indirekta kostnader (Magnusson, 2013).  

Aktiviteter: En uppgift eller ett moment som utförs (Ax et al., 2011, 

s.144) 

Aktivitetscenter: Är en samling av aktiviteter (Krishnan, 2006). 

Aktivitetskostnadsgrupp: Hela kostnaden som tilldelats en aktivitet (Krishnan, 

2006). 

Direkta kostnader: Kostnader som fördelas direkt till kostnadsbäraren 

eftersom det finns en direkt koppling mellan dessa 

(Hansson & Nilsson, 1999, s. 45-46). 

Effektivt kostnadssystem: Där fördelningen av kostnader som sker på ett rättvisande 

sätt (Maelah, Amir, Ahmad, 2011). 

Högskolegemensamma kostnader: En form av indirekta kostnader (Magnusson, 2013). 

Indirekta kostnader: Kallas även omkostnader eller overheadkostnader (Ax, 

Johansson, Kullvén, 2011, s. 121) och kan inte fördelas 

direkt till enskild kostnadsbärare utan är gemensamma 

för fler (Hansson & Nilsson, 1999, s. 45-46). 

Kostnadsbärare: Den som ska bära kostnaderna som uppstår i verksamhet 

(Mattsson, 2011, jan). 

Kostnadsdrivare/ Aktivitetsdrivare: Fördelar aktiviteter till kostnadsobjekt (Crooper & Cook, 

2000). 

Kostnadselement: Summan som betalats för en resurs och vidare tilldelats 

en aktivitet (Krishnan, 2006). 

Kostnadsobjekt/ kalkylobjekt/ Är den åt vilken arbetet utförs (Crooper & Cook, 2000). 

Arbetsobjekt:  

Resurser: Ekonomiska medel som används för att genomföra 

aktiviteter (Krishnan, 2006). 

Resursdrivare: Fördelar resurskostnaden till rätt aktivitet och bestämmer 

mängden av förbrukad resurs till olika aktiviteter (Ismail, 

2010). 

Resurskostnader: Kostnaderna som betalas genom resurserna (Ismail, 

2010). 
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1 Inledning 
I detta kapitel framställs bakgrunden till det valda området. Vidare beskrivs problematiseringen, 

problemfrågan, syftet och tidigare forskning, 

1.1 Bakgrund 

Redovisning definieras oftast som omarbetning och redogörelse av ekonomiska rapporter om 

verksamheten. Informationen som redovisningen ger ska reflektera verksamhetens effektivitet när det 

gäller att uppnå det specifika företagets mål. Redovisningen ger information som är viktig för 

verksamhetsstyrningen samt ger underlag för planering och uppföljning (Holmström & Lindholm, 

2011, s. 347). 

Redovisning delas in i extern och intern redovisning. Den externa är styrd av lagar och regler. 

Internredovisning tillför detaljrik information om företaget vars främsta syfte är att hantera interna 

händelser, ge potential till bättre styrning samt att fördela ansvaret i form av till exempel 

resultatansvar, kostnadsansvar och timansvar för olika enheter i verksamheten. Internredovisning är 

frivillig och kan utformas enligt företagens speciella krav eftersom den inte är reglerad i lagstiftningen 

(Ax et al., 2011, s. 296-297). 

Internredovisning inom offentlig sektor hjälper chefer att bevaka och planera sin organisation och 

förväntas medverka till en bättre fungerande offentlig sektor. Det är av stor betydelse att veta vilka 

interna redovisningsmetoder som fungerar och speciellt vilka som inte fungerar i en verksamhet för att 

få ett framgångsrikt internredovisningssystem (Helden, Aardema, Bogt, Groot, 2010). 

Kostnader i företag delas in i direkta respektive indirekta kostnader (Andersson, 2008, s. 70). Indirekta 

kostnader kallas även omkostnader eller overheadkostnader (Ax et al, 2011, s. 121). Direkta kostnader 

som till exempel lön fördelas direkt till kostnadsbäraren eftersom det finns en direkt koppling mellan 

kostnaden och kostnadsbäraren. Exempel på indirekt kostnad är lön till ledningen och lokalhyra. Dessa 

kostnader tilldelas kostnadsbäraren via fördelning. Men indirekta kostnader kan inte fördelas direkt 

eftersom de är gemensamma för olika kostnadsbärare (Hansson & Nilsson, 1999, s. 45) vilket kan 

skapa problem (Ax et al., 2011, s.121).  

De indirekta kostnaderna bör redovisas på ett effektivt sätt och ha en rättvisande kostnadsindelning. 

Det finns ett problem att åstadkomma detta i verksamheter (Hellström & Mattsson, 2007). En 

rättvisande kostnadsfördelning innebär att full kostnadstäckning uppnås (Hellström & Mattsson, 

2012). För en verksamhet är det viktigt att ha insyn i olika kostnadsindelningar för att få en bild över 

hur mycket de olika avdelningarna i verksamheten bidrar med kostnader. Först då blir det synligt om 

de olika verksamhetsavdelningarna är lönsamma (Hellström & Mattsson, 2007). 

Redovisandet av de indirekta kostnaderna kan göras genom bland annat den traditionella 

kostnadsmetoden (Maelah, Amir, Ahmad, Auzair, 2011). Det är en volymbaserad metod som inte 

använder all data som finns tillgänglig utan gör antaganden om kostnadens beteende (Ratnatunga, Tse 

& Balachandran, 2012). Metoden använder volymbaserade kostnader som till exempel direkt lön och 

maskintimmar (Andersson, 2008, s. 136). 

Den traditionella modellen använder ett tvåstegs fördelningssystem för att fördela de indirekta 

kostnaderna. Den börjar med att fördela indirekta kostnader till kostnadscenter, som vanligtvis är 

avdelningar. Vidare fördelas kostnadscenter till kostnadsobjekt som till exempel produkter.  Detta sker 
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med hjälp av allokerings baser, det vill säga kostnadsdrivare, som kan vara maskintimmar och direkt 

arbete (Drury, 2008). Denna modell är enkel och kommer att vara missvisande där de indirekta 

kostnaderna inte är volymdrivna (Krishnan, 2006). 

En annan metod som kan användas är ABC-modellen. Den började användas på 1980-talet (Maelah et 

al., 2011) av Bruns och Kaplan (Bruns & Kaplan, 1987) eftersom den dåvarande metoden, den så 

kallade traditionella kostnadsmetoden saknade relevans, exakthet och tidlöshet. För att fastställa de 

indirekta kostnaderna används variationen och komplexiteten av produktionen samt volymen av 

produktionen (Maelah et al., 2011). 

ABC-modellen fick uppmärksamhet och blev populär genom att Harvard Business School publicerade 

flera fallstudier om USA-organisationer. ABC-modellen är populär i serviceorganisationer där 

(Maelah et al., 2011) verksamheter som lyckas konkurrera på marknaden är de som förbättrat 

kvaliteten, sänkt kostnaderna, höjt effektiviteten och avlägsnat de produkter och tjänster som genererar 

förluster (Krishnan, 2006). 

ABC-metoden delar upp kostnader för olika tjänster och produkter för att senare kunna hänföra dem 

till varsin kostnadsbärare där de sorteras på de olika aktiviteterna. Genom att fördela de olika indirekta 

kostnaderna till varsin aktivitet blir det lättare att upptäcka de kostnader som inte är nödvändiga för 

produktionen. Inom tjänstesektorn föredras ABC-metoden eftersom den ger bra information för 

planläggning, målsättning, övervakning och beslutledning. ABC-metoden är användbar när 

tjänsteverksamhet analyseras. Kostnaderna upptäcks och fördelas på respektive tjänster och därefter 

kan ledningen uppskatta tjänstens värde och meddela det till kunderna (Krishnan, 2006). 

1.2 Problematisering  

Utvecklingen i samhället har medfört krav på högre utbildning. Den snabba teknikutvecklingen har 

fått högskolorna att förändra sin verksamhet för att nå en högre utbildningsnivå. Högskolorna måste 

investera i ett effektivt informations- och kommunikationssystem för att kunna uppnå de strategiska 

målen bättre. Detta medför ökande kostnader och därför måste högskolorna ha en tydlig 

kostnadsindelning som ger korrekt information till ledningen för att den ska kunna fatta rätt beslut 

(Ismail, 2010). 

Enligt Krishnan (2006) är ett effektivt kostnadssystem viktigt för att ge korrekt information till chefer 

inom högskoleverksamheten för att de ska kunna fatta strategiska beslut (Krishnan, 2006). Sveriges 

universitet och högskoleförbund (SUHF) har utvecklat en egen modell, den så kallade SUHF-

modellen, som ska redovisa kostnaderna på ett enkelt sätt och samtidigt ge en rättvis och klar bild över 

kostnaderna. SUHF- modellen anses kunna ge en tydligare bild över kostnadsfördelningen till forskare 

och finansiärer och även bidra till ett ökat förtroende för lärosätenas redovisning av indirekta 

kostnader. Tanken är att när finansiärer fått en klar bild av kostnaderna kommer de att bidra med 

pengar till forskning (Hellström & Mattsson, 2012). I dagsläget använder alla statliga universitet 

SUHF-modellen (Mattsson, 2011, jan). 

När SUHF-modellen togs fram var målet att den skulle vara ett medel för den interna styrningen och 

kontrollen. Exempel på detta är att underlätta bestlutsfattande och göra det lättare för ekonomiska 

analyser av verksamhetens förutsättningar och resultat. Genom bättre effektivitet och kostnadskontroll 

ska det i långa loppet ge mer pengar till huvudverksamheten, det vill säga till forskning och utbildning. 

De externa finansiärerna skulle få en ökad tilltro till hur de indirekta kostnaderna beräknas och 

redovisas. Genom att använda denna modell är tanken att åstadkomma en rättvisande, enhetlig, 
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transparent och jämförbar redovisning av alla kostnader vid högskolor och universitet (Mattsson, 

2011, jan). 

1.3 Problemfråga 

Baserat på diskussionen ovan har följande problemfråga formulerats. 

Hur redovisas de indirekta kostnaderna på Mälardalens högskola jämfört med ABC-modellen? 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva hur Mälardalens högskola redovisar indirekta kostnader och jämföra deras 

redovisningsmetod med ABC-modellen. Det bedöms även vilken modell som anses vara lämpligast 

för Mälardalens högskola. 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns flera studier som behandlar indirekta kostnader på högskolor. En av dessa är Ismails 

fallstudie från 2010.  I sin artikel ”Activity-based management system implementation in higher 

education institution benefits and challenges” beskriver Ismail hur högre utbildningsinstitutioner i 

Malaysia kan implementera ABC-modellen samt vilka fördelar och utmaningar det ger. 

Implementeringen beskrivs i åtta steg (Ismail, 2010).  Krishnans (2006) har också genomfört en 

fallstudie och undersökt hur ABC-modellen har implementerats på ett Malaysiskt lärosäte. Här 

beskrivs kostnadsstrukturen i tre steg (Krishnan, 2006). 

 

Ett annat exempel är Alabbadi och Areiqats studie från 2010 som till skillnad från de tidigare nämnda 

undersökningarna en deskriptiv kvantitativ studie. Studien genomfördes på privata lärosäten i 

Jordanien där de värderar det nuvarande kostnadssystemet och upplyser om hur viktigt det är att 

använda ABC-modellen samt möjligheterna att implementera den. Forskarna beskriver införandet i två 

steg och beskriver begränsningen med ABC-modellen (Alabbadi & Areiqat, 2010). Cropper och 

Cooks studie ”Activity-Based Costing in Universities—Five Years On” handlar också om kostnader på 

högskolor. De beskriver hur kostnadsberäkningar inom den högre utbildningen görs i dagsläget. 

Studien bygger på resultaten från två tvärsnittsstudier på alla brittiska universitet (Cropper & Cook, 

2000). 
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av uppsatsen och insamling av litteratur 

och empiri. Avsnittet avslutas med källkritik.  

2.1 Metodansats  

Denna undersökning påbörjades med en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar inom ämnet för att få 

mer insikt om indirekta kostnader och hur de behandlas inom Mälardalens högskola. Eftersom syftet 

med studien var att beskriva hur Mälardalens högskola redovisar indirekta kostnader och jämföra deras 

redovisningsmetod med ABC-modellen. Det bedöms även vilken modell som anses vara lämpligast 

för Mälardalens högskola, var målsättningen att skapa bättre förståelse och därför ansågs den 

kvalitativa metoden lämplig. Den kvalitativa metoden grundas på ord som inte kan mätas och 

insamlingen av material sker i denna metod genom intervjuer (Justensen & Mik- Meyer, 2011, s. 14). 

Metoden bidrar till en djupare förståelse för ämnet (Björklind & Paulsson, 2003, s. 63; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2008 s. 31; Holme & Solvang, 1997, s. 11). Syftet och problemfrågan styr alltid 

valet av kvalitativ eller kvantitativ metod (Trost, 2005, s. 13; Björklind & Paulsson, 2003, s. 63). 

2.2 Val av teori 

För referensramen valdes ABC- modellen och den teori den grundrar sig på för att utforska andra 

lärosäten. ABC-modellen används vid flera utländska högskolor och har utvecklats av flera forskare 

inom högskolorna, därför valdes den för att titta närmare och studera hur modellen har utvecklats. För 

att beskriva detta användes fyra olika forskare: Cropper & Cook (2000), Krishnan (2006), Amir et al., 

(2010) och Ismail (2010). Dessa forskare valdes eftersom dessa behandlar ABC-modellen i högskolor 

och har utvecklat ABC-modellen inom högskolor. För att se om modellen utvecklats under åren valdes 

artiklar från olika årtal. 

2.3 Litteraturinsamling 

När valet av ämnet bestämdes började funderingarna på hur studien skulle genomföras. Därefter 

började sökningen efter lämpligt material. Informationssökningen kan ske på olika sätt; vanligen via 

böcker, artiklar, rapporter, uppsatser och även information från internet. Sökandet skedde på 

Nyköpings bibliotek, Västerås stadsbibliotek, Mälardalens högskolebiblioteks hemsida, i databasen 

ABI/INFORM Global och i Google Scholar. Sökorden som användes för att hitta artiklar och litteratur 

var följande: Internredovisning, indirekta kostnader, Kaplan och Cooper, Management and cost 

accounting, Activity Based Costing AND public sector, Activity Based Costing institution, 

management accounting, management accounting AND public sector, Activity Based Costing AND 

university, Costing models for public universities. Det är vanligast att letandet sker med stöd av sök- 

och nyckelord (Ejvegård 2009, s. 47). 

2.4 Empiri insamling 

Under denna rubrik beskrivs val av studieobjekt och respondenter. 

2.4.1 Val av studieobjekt 

Intresset för denna undersökning uppkom när ämnet togs upp i tidigare kurser. Det väcktes också av 

att tidigare studier visat att det är svårt att redovisa indirekta kostnader. Högskolor har som producent 

av kunskap utvecklat en egen modell för att hantera dessa komplexa beräkningar. Därför är högskolor 

i denna studies fokus. Vidare valdes Mälardalens högskola som studieobjekt; dels för god 
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tillgänglighet och dels för att Mälardalens högskola är en växande lärosäte som är den femte största 

högskolan i Sverige. 

De uppenbara svårigheterna att redovisa indirekta kostnader har väckt intresset för att gå in närmare 

och undersöka hur fördelningskostnadssystem fungerar på Mälardalen högskola.  

2.4.2 Val av respondenter 

Till empirin valdes att beskriva och undersöka hur Mälardalens högskola redovisar sina indirekta 

kostnader genom att använda SUHF-modellen. Detta påbörjades genom att besöka Mälardalens 

högskolas hemsida för att hitta telefonnumret till ekonomichefen Björn Magnusson. Efter det 

kontaktades Björn och tillfrågades om han kunde ställa upp på en intervju. När detta var möjligt 

bestämdes datum och tid för intervjun. Det visade sig även att ekonomichefen varit med och tagit fram 

SUHF- modellen och därför kan anses vara kunnig och väl insatt i ämnet. Ekonomichefen valdes för 

att det är han som har ansvaret för ekonomin. För att få mer information om SUHF-modellen och för 

att få ett annat perspektiv hänvisade Björn Magnusson vidare till ekonomen Ann-Sofie Magnusson på 

akademin för ekonomi, samhälle och teknik. Ann-Sofie kontaktades via telefon och tillfrågades om 

hon kunde ställa upp på intervju. När hon var villig att ställa upp bestämdes ett datum och tid för 

intervjun. Det är extra viktigt att beakta källans närhet och avstånd till det den beskriver (Holme & 

Solvang, 1997, s. 132). 

2. 5 Intervjumetodik 

För att öka förståelsen, få material och information för det valda ämnet valdes personliga intervjuer. 

Frågorna i en intervju är i allmänhet mer eller mindre välstrukturerade. Detta innebär att frågorna 

redan var angivna och det framgick vilka frågor som ska ställas och hur de skulle formuleras. Alla 

intervjuade fick samma frågor. Svaren som erhölls var öppna, det vill säga respondenten fick svara 

fritt och tilläts kommentera frågorna. Personlig intervju tar vanligen lång tid, både på det empiriska 

planet och i bearbetningsskedet. Därför var det extra viktigt med att noga välja rätt person från början 

och vara väl förberedd på intervjun. Inför intervjuerna ansågs det vara bäst att spela in samtalet med 

diktafon för att senare i lugn och ro skriva av det och slippa anteckna samtidigt som respondenten 

pratar för att undvika att missa relevant information. Det kan anses att det finns en risk med att banda 

intervjuerna eftersom intervjupersonerna kan utesluta viss fakta. Detta ansågs inte vara något problem 

i denna studie eftersom det inte är ett kontroversiellt ämne som undersöks. Under intervjun med Björn 

Magnusson erhölls arkivdata. Ejvegård, (2009) betonar vikten av att välja rätt person som ska 

intervjuas, vara väl förberedd och att spela in intervjuer för att inte missa viktig information (Ejvegård, 

2009, s. 49,51). Fördelen med att använda bandspelare är koncentrationen ligger på frågorna och 

svaren istället för att göra anteckningar (Trost, 2005, s. 54) Semistrukturerade intervjuer har valt som 

undersökningsmetod eftersom de ökar förståelsen i undersökningsämnet (Holme & Solvang, 1997, s. 

76-78). 

Orsaken till att personliga intervjuer valdes var för att få en rikare redogörelse. Genom att frågorna var 

öppna fick respondenten prata fritt om det som den intervjuade upplevde som viktigast och mest 

relevant i ämnet. Respondentens kunnighet, insikter, uppträdanden, och uppfattningar har sina fördelar 

och kan uppmärksammas och sammanställas på ett rikare sätt. En annan fördel med intervju är att 

forskaren, förutom att få bättre överblick, kan se fler förklaringar och idéer som inte har tagits upp i 

forskningslitteraturen. Vid intervjutillfällena fanns det utrymme för följdfrågor och förtydliganden och 

detta skapade en ömsesidig förståelse och uppenbarade kompletterande faktauppgifter som var viktiga 

och meningsfulla. Intervju som undersökningsmetod kan ge mer komplexa och mångfacetterade 

beskrivningar (Alvesson & Deetz, 2000, s. 82). 
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2.6 Operationalisering 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Mälardalens högskola redovisar indirekta kostnader och 

jämföra deras redovisningsmetod med ABC-modellen. Det bedöms även vilken modell som anses vara 

lämpligast för Mälardalens högskola. För referensramen används ABC-modellen och för empiridelen 

SUHF-modellen. I analysen görs en jämförelse av de två modellerna och hur respektive modell 

fungerar. Olika begrepp identifieras och sen kartläggs hur de används i respektive modell. 

Fråga 1-4, allmänna frågor om tillämningen av SUHF-modellen. 

Dessa frågor rör tillämpningen av SUHF-modellen och vilken redovisningsmodell som var i bruk 

innan. Här fås information om när SUHF-modellen börjades praktiseras, vad orsaken var till 

införandet, på vilket sätt och hur lång tid det tog. 

Fråga 5-9, mer beskrivande frågor om SUHF- modellen. 

Dessa frågor handlar om hur SUHF-modellen används. Hur många nivåer innehåller den? Hur sker 

fördelning av pengar till varje verksamhet? Vilka är de indirekta kostnaderna och hur fördelas de? 

Frågorna ska svara på hur pengarna fördelas i kärnverksamheten och hur kostnaderna beräknas för 

forskarutbildningen. 

Fråga 10-12, angående effekten av det nya systemet. 

Med hjälp av dessa frågor ville information erhållas gällande effekten av det nya systemet och hur 

skillnaden påverkade finansiärernas vilja att ge externbidrag efter genomförandet av den nya 

modellen. Blev ledningen av och beslut i verksamheten effektivare än tidigare? Vilka för- respektive 

nackdelar innebar den nya modellen? 

Fråga 13, målet med det nya systemet. 

Vad ville uppnås med den nya modellen? 

Fråga 14-15, formella frågor  

Här frågades respondenten om den ville vara anonym och om det gick bra att återkomma med fler 

frågor via mejlen. 

2.7 Validitet och Reliabilitet 

För att samla in information som är väsentlig för frågeställningen intervjuades personer som är 

involverade i SUHF-modellen och för ABC-modellen granskades vetenskapliga artiklar i ämnet. Det 

insamlade materialet anses vara relevant och giltigt för det valda ämnet. 

Materialet som samlades in hade ofta samma uppfattningar och tänkesätt och kom därför regelmässigt 

fram till liknande resultat. För att bedöma hur trovärdig studien är måste graden av diskrepans i 

källmaterialets förklaringar beaktas. För att säkerhetsställa högre reliabilitet kontrollerades 

trovärdigheten av all insamlad information genom att bedöma om den besvarade frågeställningen 

(Halvorsen, 1992, s. 42-43).  

Information som hittas på internet är inte alltid tillförlitliga och därför måste den hanteras med 

försiktighet. Det finns webbsidor som utan avsikt eller fullt medvetet sprider oriktig information. 

Därför var det nödvändigt att alltid ange källa samt datum och tidpunkten informationen inhämtades 
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(Ejvegård, 2009, s. 75). Dessa iakttagelser beaktades vid källhänvisningen för att kunna öka studiets 

trovärdighet. 

2.8 Källkritik 

Källkritik är en viktig del av metoden eftersom den behandlar källornas trovärdighet och i 

förlängningen bedömningen av uppsatsens innehåll. De rapporter som kommer att användas för att 

beskriva SUHF- modellen är skrivna av samma personer som har varit med och tagit fram SUHF- 

modellen. Trovärdigheten av rapporterna anses vara uppfyllda eftersom de har skrivits av personer 

som är insatta i området. De vetenskapliga artiklar som har tagits fram anses också vara tillförlitliga 

eftersom de behandlar samma område inom ABC- modellen och fått liknande resultat. 

Tillförlitligheten avgörs av inre och yttre analys. Den inre analysen omfattar utredning och bedömning 

av källan; den yttre analysen jämför källan med liknande källor och som behandlar samma område 

(Holme & Solvang, 1997, s. 135).  

De kriterier som en källa ska uppfylla är äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och 

samtidighetskrav (Ejvegård, 2009, s. 71). Den insamling litteraturen består av vetenskapliga artiklar 

som bedöms vara originella och oförfalskade. Insamling av empirin gjordes genom intervjuer och 

rapporter som har skrivits av personer som är insatta i ämnet. Äkthet innebär att källor ska vara 

oförfalskade och originella (Thuren, 2005, s. 13). 

Uppsatsen anses uppfylla kravet för oberoendet eftersom vetenskapliga artiklar har används och 

bedöms att vetenskapsmännen har följt reglerna för oberoendet. Det finns en risk att Björn Magnusson 

inte uppfyller oberoende kravet eftersom han varit med att tagit fram modellen och på detta viss har 

svårt att vara objektiv. Oberoendekrav innebär att källans värde bestäms genom att veta var uppgifter 

och fakta har sitt ursprung (Ejvegård, 2009, s. 71). 

Färskhetskravet anses vara uppfyllt när det gäller SUHF- modellen eftersom nya källor har använts 

från 2007 och framåt. När det gäller ABC-modellen är det svårt att avgöra om kravet är uppfyllt 

eftersom det äldsta källmaterialet daterats 1987. Färskhetskrav innebär att det är bättre att använda 

nyare källor än äldre, (Ejvegård, 2009, s. 72) det vill säga ju mindre tid det har gått desto mer 

trovärdig är källan (Thuren, 2005, s. 13). 

Samtidighetskravet anses vara uppfylld för båda modellerna. Källor som har använts för att beskriva 

SUHF-modellen är från 2007, då modellen började tillämpas, och framåt. När det gäller ABC-

modellen har källor från tiden modellen utvecklades, i slutet på 1980-talet används. Här ingår även 

källor från år 2000. Samtidighetskravet fokuserar på hur lång tid som gått mellan forskning och 

publicering. Om publicering sker nära den tidpunkten ämnet beskrivits är det bättre än publicering 

som har skett långt efter ämnets beskrivning. Beskrivningar av händelser som utspelats i närtid 

tenderar ofta att bli mer objektiva än om erfarenheten ligger längre bakåt i tiden (Ejvegård, 2009, s. 

73). 
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3 Referensram 

I detta avsnitt beskrivs effektivt kostnadssystem, ABC-modellens tillväxt, dess för- och nackdelar och 

hur modellen tillämpas på andra länders högskolor. En sammanställning av ABC-modellen samt en 

förklaring till stegen i sammanställningen utförs. 

3.1 Effektivt kostnadssystem 

Den höga konkurrensen inom utländska högskolor skapar behov av effektivt kostnadssystem. Med ett 

effektivt kostnadssystem undviks en för hög prissättning som riskerar att produkten försvinner till en 

konkurrent eller en för låg prissättning som innebär att förluster uppstår (Cropper & Cook, 2000). För 

att bestämma en rimlig produktionskostnad krävs en lämplig bevakning av resursförbrukningen. Detta 

ökar betydelsen av ett effektivt kostnadssystem som ger tydliga finansiella rapporter som möjliggör 

för ledningen att fatta effektiva beslut (Briciu & Capusneanu, 2010). 

Ett effektivt kostnadssystem behövs för en rättvis kostnadsfördelning som förbättrar de sedvanliga 

kostnaderna. Med ett effektivt kostnadssystem försäkras även att kostnaderna inte bygger bara på 

produktionen utan även tar hänsyn till förändring och hur avancerad produkten är (Maelah et al., 

2011). För att fatta mer praktiska beslut är identifiering av produkter och tjänster samt analys av 

kostnader nödvändigt och för att möjliggöra detta är det viktigt med ett effektivt kostnadssystem. Att 

öka kvaliteten på tjänster som erbjuds av högskolan, förbättra högskolans profil, prioritera 

utbildningsmål och ge en mer pålitlig finansiering ökar behovet av effektivt kostnadssystem 

(Valderrama & Sanchez, 2006). Genom att ha ett effektivt kostnadssystem elimineras de hinder som 

uppstår för verksamhetens framgång. Att ha en effektiv kostnadsmetod underlättar verksamhetens 

planering och styrning samt ger ett bra verktyg för kommunikation, utvärdering och motivation (Amir, 

Maelah, Ahmad & Auzair, 2010). 

3.2 ABC-modellens tillväxt  

ABC-modellen utvecklades först av Cooper och Kaplan i slutet av 1980-talet (Cooper & Kaplan, 

1988). Systemet ABC sammanfattas av Jeans & Morrow (1989) som att det är verksamheten som 

orsakar kostnaderna, inte produkterna. Det är produkterna som förbrukar aktiviteter inom 

verksamheten och därmed uppstår kostnader. Detta skiljer sig från den traditionella kostnadsmetoden 

eftersom den inte bara baseras på volymrelaterande omkostnader (Zhuang & Burns, 1992). 

På 1980-talet blev den traditionella kostnadsmetoden kritiserad för sin bristande relevans, punktlighet 

och noggrannhet (Maelah et al., 2011). Det traditionella kostnadsmetoden fördelar omkostnader till 

olika kostnadsbärare (se figur nummer 1) utan att fördela dem till olika aktiviteter och den gör inga 

korrigeringar av de kostnader som inte tillhör en viss aktivitet (Valderrama & Sanchez, 2006).  

I en modern tillverkningsmiljö är många betydelsefulla omkostnader väsentliga för specifika 

aktiviteter som är relativt oberoende av produktionsvolymen till exempel marketing, forskning, 

utveckling, försäljning och redovisning (Zhuang & Burns, 1992). Därför kom ABC- modellen som ett 

svar på det traditionella kostnadssystemet för att försäkra att olika omkostnader inte baseras bara på 

produktionsvolym utan även på variationen av och komplexiteten i produkten (Maelah et al., 2011).  

ABC-modellen föreslår att resurser som förbrukas av aktiviteter ska spåras till produkter på en 

verksamhetsbas (Cooper & Kaplan, 1988; Zhuang & Burns, 1992), (se figur nummer 1). Detta är extra 

viktigt vid fastsällandet av produkter som inte är relaterade till produktionsvolym som konsumeras av 

olika rader av produkter (Zhuang & Burns, 1992). ABC-modellen förväntas ge en mer exakt kostnad 
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eftersom den identifierar kostnader, produkter och tjänster till en mer detaljerad nivå än den 

traditionella kostnadsmetoden gör eftersom flera kostnadsdrivare används (Maelah et al., 2011). ABC-

modellen ger högkvalitativ information snabbare än vad den traditionella kostnadsmetoden gjorde 

(Krishnan, 2006). 

ABC-modellen fördelar kostnaderna av aktiviteter till rätt kostnadsbärare såsom studenter, 

studiekurser och tjänster. På det sättet kan bedömningen av högskolans effektivitet förbättras. 

Modellen anger viktig information till politiska beslutfattare, rektor, ledningen och de som ansvarar 

för administrativa uppgifter. ABC erbjuder upplysningar om vad som har gjorts, vad som ska göras, 

hur det ska göras och vad det kostar. Genom ABC tvingas verksamheter att avgöra vilken dess 

viktigaste funktion är. Denna information är ett bra verktyg för kontroll av effektivitet och 

arbetsförmåga, speciellt vid ett universitet som erbjuder sina tjänster i en allt mer konkurrensutsatt 

miljö (Valderrama & Sanchez, 2006). 

Jämfört med den traditionella kostnadsmetoden ger ABC-modellen bättre insikt i de indirekta 

kostnaderna, mer noggranna upplysningar om hela produktkostnaden samt uppgifter om det specifika 

inom den sammanlagda verksamheten. I ABC-modellen ses aktiviteterna som de främsta drivkrafterna 

för kostnader. Därför måste verksamheten koncentrera sin uppmärksamhet på aktiviteter som har stor 

inverkan på målet att tjäna pengar på både kort och lång sikt (Zhuang & Burns, 1992). 

 

Figur 1: Costing Systems- Conventional versus Activity-based. Källa: Zhuang & Burns, 1992, s. 39 egen översättning.

  

Från början var ABC-modellen bara aktuell i tillverkningsindustrin men har nu blivit uppskattad inom 

tjänstesektorn. Tydligare än tidigare fastställde Kock (1995) betydelsen av bra information vid 

beslutfattandet inom tjänstesektorn för att uppnå konkurrensfördelar på marknaden. För att ett 

tjänsteföretag ska hålla sina kostnader på en rimlig nivå är det beroende av tillgången till kvalitativ och 

aktuell information vilket fås genom ABC-modellen (Krishnan, 2006). 
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3.3 Fördelar 

En fördel med ABC-modellen är att den ger förbättrad förståelse för kostnaderna och rättvis fördelning 

av resurser till olika avdelningar det på grund av de flertalen aktiviteterna. Den ger information som 

kan vara till hjälp i beslutfattande processer och i djupgående analyser som syftar till att förstå de 

faktorer som påverkar kostnaderna för undervisning i sin helhet och kostnader för de enskilda kurserna 

(Cropper & Cook, 2000). 

Många olika analyser kan utföras när det finns information om aktivitetskostnader, aktivitetssatser och 

kostnadsdrivare. Det blir lätt att framställa till exempel en summering av kalkylobjektets kostnader 

eller att beräkna konsekvenserna vid ändring av de givna omständigheterna. Informationen som finns 

kan förstås av flera personer och inte bara av de som är insatta i ämnet. Upplysningen kan även vara 

till nytta när det gäller att förbättra verksamhetens aktiviteter och processer (Ax et al., 2011, s. 143-

144). 

ABC-modellen utformades för att ge mer exakt information om produkter, tjänster och deras 

kostnader. Detta hjälper ledningen att kunna fokusera på de produkter och tjänster som är mest 

vinstgivande och till att fatta bättre beslut om produktionsutvecklingen och prissättningen. ABC-

modellen uppmuntrar till varaktig operativ utveckling men utformades inte för att utlösa automatiska 

beslut (Cooper & Kaplan, 1988). ABC-modellen kan även hjälpa chefer minska resursanvändning 

medan intäkterna hålls konstanta. När resursanvändningen minskas kommer vissa outnyttjade 

prestanda att skapas. De kan sedan antingen tas bort, vilket innebär lägre utgifter, eller användas till 

högre produktion, vilket innebär att intäkterna ökar (Cooper & Kaplan, 1992). 

3.4 Nackdelar 

Nackdelar med ABC-modellen är att den är komplex, tidskrävande och kostsam att införa (Peter & 

Turney, 1996; Cropper & Cook, 2000). Det är svårt att få högre tjänstemän engagerade och det råder 

brist på förståelse för tekniken och om hur den ska tillämpas (Cropper & Cook, 2000).  

Kvalitet och produktivitet är svårt att mäta och det är svårt att tilldela kostnaderna för 

undervisningspersonal till de olika aktiviteterna (Valderrama & Sanchez, 2006). 

Andra nackdelar är svårigheterna med att identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare. Forskning visar i 

många fall att kostnadsbudgeterna har överskridits och datorprogrammen varit otillräckliga. Andra 

svårigheter är att det nya systemet är resurskrävande, svårhanterligt, komplicerat och att det är svårt att 

samla in data. Det råder även brist på stöd och intresse från ledningen samt brist på experter som kan 

införa systemet (Cohen, Venieris & Kaimenaki, 2005). 

3.5 Tillämpning av ABC-modellen 

Kaplan (1988) utformar ABC-modellen i olika steg. Första steget identifierar korrekta uppgifter om 

direkta kostnader för material och arbete. I nästa steg granskas de krav som särskilda produkter har på 

indirekta resurser. Här bör dels tas hänsyn till hur dyr resursen är, dels upptäcka variationen av 

resurskonsumtion hos de olika produkterna och vilka resurser det är hög efterfrågan på. Därefter 

spåras resurskostnader till aktiviteter och från aktiviteter till olika produkter och tjänster (Cooper & 

Kaplan, 1988). ABC- modellen är extra lämpligt att använda på en högskola eftersom dess kostnader 

ökar i snabbare takt än andras produkter och tjänster (Granof, Platt & Waysman, 2000). Forskare har 

vidareutvecklat ABC-modellen och identifierat olika steg. I detta avsnitt kommer en beskrivning av 

genomförandet av ABC-modellen inom högskoleverksamheter. Denna beskrivning baseras på fyra 

studier bedrivna av: Cropper & Cook, 2000; Krishnan, 2006; Amir et al., 2010 och Ismail, 2010. 
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3.5.1 ABC- modellen utvecklat av Cropper & Cook (2000) 

Det är svårt att identifiera de indirekta kostnaderna på en högskola. Ofta består svårigheten i 

fördelningen av personalkostnader som orsakas av flera aktiviteter. Kostnaderna inom bibliotek och 

för informations- och kommunikationsteknologi (IKT) uppfattas även de som svåra att fördela. 

Kostnader för undervisning och forskning är otydliga och svåra att särskilja. För att identifiera de 

indirekta kostnaderna och att gruppera dem i olika funktioner kommer ABC-modellen att uppdelas i 

sex olika steg (Cropper & Cook, 2000). 

Steg 1. Identifiera resurskostnader: 

Identifiera resurskostnader som omfattar all utrustningskostnad, personalkostnader och 

förbrukningsmaterial som behövs inom högskolan och dela in dessa i sex olika kategorier: akademisk 

personal, forskarassistenter, tekniker, administrativ personal, varor och tjänster och utrustning. 

Steg 2. Identifiera produkterna:  

Identifiera produkter som omfattar kurser, forskningsrapporter och konsultverksamhet och som delas 

in i fem olika kategorier: kurser eller moduler, publikationer, projekt, rapporter och övrigt. 

Steg 3. Identifiera aktiviteterna: 

Innehåller kostnader för kursleverans, forskning, antagning och bibliotekstjänster. Dessa delas in i sex 

olika kategorier: undervisning, forskning, vetenskaplig verksamhet, konsulttjänster, fakultetens 

administration och lagstadgad rapportering. 

Steg 4. Tilldela resurskostnader till aktiviteter: 

Fördela resurskostnader till aktiviteter antingen direkt eller med hjälp av kostnadsdrivare som antal 

studenter eller antal anställda. Indirekta kostnader för studentservice, allmän administration samt 

lokaler fördelas godtyckligt. Denna strategi innebär att inte alla indirekta kostnader förbrukas i 

förhållande till antal producerade produkter. Detta liknar ABC-modellen som används i 

tillverkningssektor och som först beskrivits av Cooper och Kaplan 1988. 

Varje verksamhet kan delas in i fyra olika nivåer. 

1. Enhetsnivå omfattar de aktiviteter som genomförs varje gång en produkt levereras, till 

exempel undervisning och forskning.  

2. Avdelningsnivå innehåller de aktiviteter som utförs varje gång en avdelnings produkter 

levereras. till exempel kurskommittéer, validering och bedömning. 

3. Produktnivå tilldelas de aktiviteter som behövs för att stödja leveransen av varje typ av 

produkter, till exempel fakultetens administration. 

4. Anläggningsnivå omfattas av de aktiviteter som är nödvändiga för att stödja 

organisationens förmåga att fungera, till exempel allmän administration och 

tillhandahållandet av lokaler. 
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Steg 5. Länka aktiviteterna till produkterna med hjälp av kostnadsdrivare: 

Varje större aktivitet bestäms och fördelas enligt hur den passar in i någon av de fyra olika nivåerna av 

verksamheten. Produktkostnader kommer att fördelas på en av de tre första nivåerna med lämplig 

kostnadsdrivare till den uppkomna kostnaden. Kostnader för anläggningsnivå kan enbart fördelas på 

ett ungefärligt sätt. 

Steg 6. Analysera och rapportera resultaten:  

I det sista steget analyseras resultaten och rapporteras sedan till olika avdelningar och till ledningen. 

3.5.2 ABC-modellen utvecklat av Krishnan (2006) 

Krishnan (2006) undersöker hur ABC-modellen har implementerats på ett Malaysiskt lärosäte. Den 

infördes på grund av att den dåvarande modellen, den så kallade traditionella kostnadssystemet, inte 

kunde upptäcka och kontrollera de ökade driftkostnaderna. Universitetet önskade få information för att 

förbättra kvalitén, vara användbar i framtiden, effektivitet i aktiviteterna samt förstå kostnaderna som 

uppstår i avdelningarna på lärosätet. De ville även ha ett system som syftar till att förbättra den 

strategiska planeringen och erbjuder kontroll över verksamhetens funktioner samt lämnar analyser 

över produkter och service. 

Implementeringen av ABC-modellen genomfördes i flera steg: 

Steg 1. Analysera aktivitetsavdelningar: 

I serviceorganisationer kan aktiviteterna delas in i fyra olika grupper: enhetsaktiviteter, 

avdelningsaktiviteter, produktaktiviteter och fakultets- och organisationsaktiviteter. Fokusen i studien 

ligger på avdelningen inom studentservice. 

Bilden nedan beskriver de olika aktivitetscenter, aktiviteterna i dessa center och 

aktivitetsklassifikationen för resurscentret studentserviceavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Table 1. Källa: Krishnan, 2006, s. 82 egen översättning. 
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Steg 2. Utveckla en modell för kostnadsfördelningen: 

Modellen kan beskrivas med olika begrepp. Resurser är ekonomiska medel som används för att utföra 

aktiviteter. Aktivitetscenter är en samling av aktiviteter. Resursdrivare används för att fördela resurser 

eller grupper till aktiviteter. Aktivitetskostnadsgrupp är hela kostnaden som tilldelats en aktivitet. 

Kostnadsdrivare används för att tilldela kostnader från ett aktivitetscenter till en 

aktivitetskostnadsgrupp eller ett kostnadsobjekt. Kostnadselement består av summan som betalats för 

en resurs och vidare tilldelats en aktivitet. Kostnadsobjekt är den slutliga kostnaden som tilldelats en 

produkt eller service. Detta kan ses i figur nummer tre och figur nummer fyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: ABC Cost assignment model. Källa: Krishnan, 2006, s. 83 egen översättning. 

Det finns två drivare: resursdrivare och kostnads- eller aktivitetsdrivare. Dessa två är viktiga att 

identifiera och analysera. Resursdrivaren fördelar den totala budgeten från registreringskontoret och 

skickar pengar vidare till studentserviceavdelningen. Den allokerar även pengarna till fem 

underavdelningar: student affärsdivision, internationell studentdivision, bostadsdivision, antagnings- 

och registreringsdivision och examinationsdivision (se figur nummer fyra). 

Kostnadsgrupperna och dess kostnader fördelas till resurscentret och gör att resursdrivaren kan fördela 

varje kostnadselement till andra aktivitetscenter (se figur nummer fyra). Beroende på vad divisionerna 

utför får de olika stor budget. I kostnadselementen finns kostnader som inte är direkt kopplade till den 

specifika divisionen och kan därför elimineras. 

Steg 3. Kalkylera kostnadsgrupps värde: 

För att få fram värdet på kostnadsgrupperna delas det totala värdet av underavdelningarna med 

kostnadsobjektet genom att använda aktivitetsdrivaren. Kostnadsobjektet är studenter och 

aktivitetsdrivaren är antal studenter (se figur nummer fyra). 

Ändamålet med ABC-modellen är att tilldela alla aktivitetskostnader involverade med produkt eller 

service. Eftersom varje aktivitetscenter genererar kostnader som ett resultat av service tilldelas 

kostnaden studenterna (se figur nummer fyra). 
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Figur 4: ABC model for student Service Department at registrar’s office. Källa: Krishnan, 2006, s. 84 egen 

översättning. 

3.5.3 ABC-modellen utvecklat av Amir et al., (2010) 

Den offentliga sektorn har högre effektivitetskrav på sig eftersom den använder skattebetalarnas 

pengar. Den måste förbättra sin grad av ansvarsskyldighet och leverera högkvalitativa tjänster. 

Ledningen på högskolor anses kontrollera sina kostnader på ett effektivt sätt och samtidigt leverera 

högkvalitativa utbildningar. Med detta följer investeringar som orsakar ökande kostnader. Därför ökar 

behovet av ett instrument som kan balansera dessa båda krav; här är ABC-modellen tillämplig 

eftersom den kopplar ihop aktiviteten med produkten som produceras (Amir et al., 2010). 

ABC- modellen tillämpas i fem steg. 

Steg 1. Identifiera resurser:  

 

Identifiera de resurser som behövs för att kunna utföra arbetet. Den huvudsakliga resursen är 

statsbidrag som används för driftkostnader till exempel underhåll, resor, material, kommunikation 

samt avskrivningskostnader på utrustning och byggnader. 

 

Steg 2. Identifiera resursdrivare: 

 

Identifiera det som fördelar resurskostnader till aktiviteter baserad på förbrukad ansträngning. Löner 

och driftkostnader förs in direkt till rätt kostnadsställe medan avskrivningar fördelas på varje 

kostnadsställe baserad på hur mycket som har använts av utrustning och utrymme. 

 

Steg 3. Identifiera aktiviteter: 

 

Aktiviteter delas in i fem olika kategorier: 

1. Organisatorisk stödverksamhet som levererar och erbjuder tjänster till studenter, personal, 

allmänheten och samhället. 

2. Internationella stödverksamheter som levererar tjänster till akademisk support och 

kompetenscentrum som inkluderar hälsa, IT-centrum, registrering och stipendier. 

3. Akademiskt stöd som levererar tjänster till kompetenscentrum för bibliotek och akademisk 

utveckling. 

4. Kompetenscentrum med fokus på forskning för specifika behörighetsområden. 
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5. Fakulteter som hanterar akademisk forskarutbildning, grundutbildning och övrig akademisk 

verksamhet som innehåller undervisning, lärande, socialtjänst och forskning.  

 

Steg 4. Identifierar aktivitetsdrivare: 

Fördelning av aktiviteter till tjänster och produkter baserade på unikt konsumtionsmönster. Med hjälp 

av kostnadsdrivare fördelas kostnader från supportaktiviteter till direktaktivitetscenter för att sedan 

överföras till arbetsobjekt. Antal personal, studenter och krediterade timmar är ett exempel på 

kostnadsdrivare. 

Steg 5. Identifiera arbetsprojekten: 

Åt vem eller vad arbete utförts? Arbetsobjekt delas in i tre kategorier: undervisning, forskning och 

sociala tjänster. 

I figur fem visas de identifierade resurserna och resursdrivarna visas som pilar mellan resurserna och 

aktiviteterna. Resursdrivarens uppgift är att fördela resurser till de indirekta aktiviteterna. Figuren 

visar de olika aktiviteterna som delas in i indirekta och direkta, kallas även för stöd- och 

huvudaktiviteter. Kostnadsdrivare visas som pilar mellan indirekta och direkta aktiviteter och mellan 

aktiviteter och objekt. Kostnadsdrivarens uppgift är att fördela kostnader. 

 

Figur 5: Accordingly, the proposed ABC cost model can be depicted as follows. Källa: Amir et al., 2010 s. 6 egen 

översättning. 

3.5.4 ABC- modellen utvecklat av Ismail, (2010) 

Ismail (2010) diskuterar hur högre utbildningsinstitutioner i Malaysia kan implementera ABC- 

modellen. Ismail (2010) utvecklar modellen för att den ska kunna tillämpas på ett lärosäte och räknar 

kostnaderna för akademiska program. För att utföra detta måste åtta steg utföras. Dessa framställs 

nedan i texten (Ismail, 2010). 

Steg 1. Inhämta uppgifter om kostnader: 

Först inhämtas kostnaderna från räkenskapsåret 2007. Baserat på universitetens årliga budgeterade 

tillgångar får Faculty of accountancy (FAC) sina resurser. De största kostnaderna var löner och 

ersättning. 
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Steg 2. Identifiera resurserna: 

Resurserna som urskiljs är löner och ersättning, förmåner, reseförmåner, verktyg, tillgång, hyra, 

underhåll och övrigt. Dessa resurser ska tilldelas en aktivitet (aktivitet beskrivs nedan). 

Steg 3. Identifiera aktiviteterna: 

Akademisk personal delas in i de fyra aktiviteterna undervisning, forskning, publicering och 

konsultation. Undervisning hör till aktiviteter som föreläsningar, akademisk rådgivning och akademisk 

handledning. Forskningens aktiviteter är att bereda förslag och utföra forskning. Publicering i sin tur 

innehåller akademiska tidskrifter, facktidskrifter, andra, böcker och monografier. Konsultation består 

av aktiviteten utföra konsultation. Personalen förväntas även syssla med service och administration. 

Serviceaktiviteter är universitetens och fakulteternas service, professionell service och professionell 

utveckling. Administration består av akademisk administration och allmän administration. 

Steg 4. Identifiera resursdrivare och resursdrivarkvantitet: 

Resursdrivarna mäter mängden resurser som har utnyttjats av en aktivitet. Resursdrivarna och 

resursdrivarkvantiteten kommer att allokera resurskostnaderna till rätt aktivitet. Den akademiska 

personalen delas in i olika grupper därför att de förväntas tillbringa olika mycket tid på de olika 

aktiviteterna. Personalen kommer att ha olika resursdrivaraktiviteter och delas in i följande 

rangordning: professorer, docenter, lektorer och föreläsare. För att bestämma resursdrivarkvantiteten 

för alla aktivitetsgrupper av den akademiska personalen användes ett frågeformulär som tio slumpvis 

utvalda föreläsare fick svara på. Frågeformuläret innehöll frågor som rörde hur stor del av sin tid de 

tillbringade på varje aktivitet. Efteråt sammanställdes svaren och ett genomsnitt räknades ut. I en 

liknande process utfrågades akademiska administratörer och administrativ personal. 

Steg 5. Tilldela resurser till aktiviteter: 

Den intermodulära tilldelningen används för att tilldela resurser till alla aktivitetsgrupper. Den 

information som tas fram används för att mäta prestationen av aktiviteter genomförd av fakulteten. 

Aktivitetskostnadernas fördelning var i storleksordning undervisning, forskning, administration, 

publicering, service och konsultation. 

Intramodul tilldelning: Eftersom administration och service stödjer huvudaktiviteterna måste dessa 

omplaceras till huvudaktiviteterna undervisning, forskning, publicering och konsultation. De 

omplacerades till varje aktivitet under rubriken övriga konton. För att göra detta användes procentsats 

som en aktivitetsdrivare. Eftersom forskning, konsultation och publikation har en ömsesidig relation 

måste vissa kostnader inom dessa också omplaceras. Med denna ömsesidiga relation menas att några 

kostnader uppstår när en aktivitet utförs, till exempel forskning som i sin tur kommer leda till 

publikation. De tilldelade kostnaderna ska vidare omplaceras till respektive undervisningsaktivitet. För 

att få fram enhetskostnad för varje aktivitet delades aktivitetskostnad med antalet produkter. 

Informationen som fås fram jämförs med andra fakulteter. 

Steg 6. Identifiera kostnadsobjekten: 

Kostnadsobjekten i undersökningen är studenter och program. 
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Steg 7. Identifiera aktivitetsdrivare och aktivitetsdrivarkvantiteten: 

Drivaren som används för att tilldela undervisnings aktiviteterna definieras som antalet studenter på 

varje program. En större tyngd anges för internationella studenter än för lokala studenter på grund av 

att internationella studenter antas behöva mer vägledning. 

Steg 8. Tilldela aktiviteter till kostnadsobjekt: 

Här fördelas kostnaden för varje program och student. I informationen går att utläsa att de högsta 

kostnaderna för program i storleksordning var grundutbildning, doktorand och master. Den högsta 

kostnaden per student var de som studerade till doktorand. Informationen kan användas till att räkna ut 

hur hög avgiften ska vara för studenter som studerar doktorand och master. När det gäller 

grundutbildningen är det regeringen som beslutar om hur hög avgiften ska vara. 

Genom att implementera ABC-modellen i fakulteter och lärosäten erhålls information som tidigare 

inte varit möjligt att få. Den visar mer detaljerat vad de får för sina pengar och ger viktig information 

som används att bestämma effektiviteten i aktiviteterna. Faktaunderlaget används som underlag för att 

fatta beslut om fördelning av budgeten till fakulteter, program och aktiviteter. Huruvida alla publika 

lärosäten som implementerar ABC-modellen kan besluta om fördelning av budget beror på om 

lärosätena är inriktade på forskning, undervisning eller publicering och konsultation. Informationen 

kan även användas till att bestämma om lärosätena är forsknings- eller undervisningslärosäten. 

Som kan ses i figur sex allokeras resurskostnaderna till stöd- och huvudaktiviteter via resursdrivare. 

Stödaktiviteterna fördelas vidare till huvudaktiviteterna via aktivitetsdrivare. Forskning, publikation 

och konsultation allokeras till undervisning med hjälp av aktivitetsdrivare. Undervisningen tilldelas 

vidare till kostnadsobjektet program och studenter genom aktivitetsdrivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: ABC conceptual model. Källa: Ismail, 2010, s. 43 egen översättning.  

3.6 Sammanfattning av ABC-modellerna  

Cropper & Cook (2000), Amir et al., (2010), Ismail (2010), och Krishnan (2006) har valt att beskriva 

ABC-modellen inom högskolor i många steg. I princip använder de liknande sätt att fördela sina 

kostnader men nyttjar olika begrepp och olika stegfördelning för samma processer och definierar olika 

aktiviteter för olika högskolor. Crooper & Cook (2000) använder i sitt sista steg analys och 
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rapportering av resultat som andra forskare inte har tagit med. Alla forskare identifierar resurser och 

resurskostnader, resursdrivare, aktiviteter och kostnadsdrivare. De tilldelar resurser med hjälp av 

resursdrivare till aktiviteter och efteråt tilldelas aktivitetskostnader med hjälp av kostnadsdrivare till 

kostnadsobjekt. Här sammanfattas modellen av de fyra forskarna och kan implementeras på högskolor. 

Här kan noteras att alla högskolor har sina egna aktiviteter och kostnader och därför kommer inte 

några precisa exempel att anges på resurser, resursdrivare, aktiviteter, kostnadsdrivare och 

kostnadsobjekt i modellen. Nedan beskrivs en sammanställning av de olika stegen, och denna studiens 

analysmodell. 

Steg 1. Identifiera resurser och resurskostnader: 

En kontroll utförs över vilka resurser som finns tillgänglig för att kunna genomföra arbetet och här är 

statsbidraget den största resursen (Amir et al, 2010). Krishnan (2006) identifierar resurser som 

ekonomiska medel för att kunna utföra aktiviteter, exempel på en resurs kan vara budgeten för en 

division (Krishnan, 2006). Resurser används för att kunna betala resurskostnader (Ismail, 2010). 

Resurskostnader innehåller kostnader för akademisk respektive administrativ personal, material, 

tekniker, forskarassistent, varor och tjänster (Crooper & Cook, 2000). Löner och ersättning räknas som 

största resurskostnader (Ismail, 2010). Amir et al., (2010) nämner driftkostnader, löner och 

avskrivningar som resurskostnader. Löner och driftkostnader överförs direkt till rätt kostnadsställe 

medan avskrivningar fördelas enligt hur mycket som har utnyttjats av utrymme och utrustning (Amir 

et al., 2010) 

Steg 2. Identifiera aktiviteter: 

Här sker identifiering av olika aktiviteter som innehåller kostnader om kursleverans, forskning, 

antagning och bibliotekstjänster. Exempel på olika aktiviteter är undervisning, forskning, vetenskaplig 

verksamhet, konsulttjänster, fakultetens administration och lagstadgad rapportering (Crooper & Cook 

2000). Undervisning, forskning, publicering och rådgivning identifieras som högskolans 

huvudaktiviteter medan service och administration är till för att stödja huvudaktiviteterna (Ismail, 

2010). Krishnan (2006) ger även exempel på olika aktiviteter, några av dessa är personlig rådgivning, 

examen, visum, antagning och licens. 

Steg 3. Identifiera kostnadsobjekt: 

Åt vem utförs arbetet? Exempel på kostnadsobjekt kan vara kurser, publikationer, forskning, projekt, 

övrigt, (Crooper& Cook 2000) rapporter och sociala tjänster (Amir et al., 2010). 

Steg 4. Tilldela resurser till aktiviteter med hjälp av resursdrivare: 

När identifiering av olika aktiviteter har bestämts kan resurskostnader länkas till aktiviteter. Med hjälp 

av resursdrivare kan mängden av förbrukad resurs till olika aktiviteter bestämmas. Resursdrivare 

kommer även att fördela resurskostnader till rätt aktivitet (Ismail, 2010; Amir et al., 2010 ). Exempel 

på resursdrivare kan vara antal studenter, antal personal eller hur mycket utrymme och utrustning som 

har använts vid en aktivitet (Amir et al, 2010). 

Steg 5. Tilldela aktiviteter till kostnadsobjekt med hjälp av kostnadsdrivare: 

I detta steg fördelas aktiviteter till kostnadsobjekt. Med hjälp av lämplig kostnadsdrivare kommer 

aktiviteter att fördelas till kostnadsobjekt som passar bäst till den uppkomna kostnaden (Crooper & 



19 

 

Cook 2000). Fördelningen sker med ett unikt konsumtionsmönster, till exempel antal timmar och 

transaktioner eller procentandelar av förbrukat aktiviteter (Amir et al., 2010). 

Steg 6. Analys och rapportering av resultat: 

I sista steget sker analys och rapportering av resultat (Crooper & Cook 2000). 

 

Figur 7: Sammanställning av ABC-modellen. Källa: egen bearbetning, 2013. 

Som ses i figuren ovan fördelas resurserna till aktiviteter via resursdrivare. Kostnadsdrivare fördelar 

aktiviteterna vidare till kostnadsobjekt. Vidare sker en analys och rapportering av resultaten. 

3.6.1 Förklaring till stegen i analysmodell 

Alla steg som de fyra forskarna har med i sina ABC-modeller har tagits med i analysmodellen men 

vissa steg har valts att slås ihop eller säras på. 

Identifieringen av resurser sker i Amir et al. (2010) första steg medan Krishnan (2006) och Ismail 

(2010) sker detta i deras andra steg. Crooper och Cook (2000) och Ismail (2010) har valt att identifiera 

resurskostnader i sitt första steg. I Analysmodellens första steg valdes att identifiera resurser och 

resurskostnader. 

I Analysmodelens andra steg sker en identifiering av aktiviteterna vilket även Crooper och Cook 

(2000), Krishnan (2006), Amir et al. (2010) och Ismail (2010) har valt att identifiera fast i olika steg. 

Identifiering av kostnadsobjekt sker i analysmodellens tredje steg. Alla forskare har valt att identifiera 

kostnadsobjekt men använder olika begrepp för detta och beskrivs i olika steg. Cropper och Cook 

(2000) har valt att kalla det produkter, Amir et al.(2010) arbetsobjekt, Ismail (2010) och Krishnan 

(2006) kostnadsobjekt. 
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Tilldelning av resurser till aktiviteter med hjälp av resursdrivare sker i analysmodellens fjärde steg. 

Crooper och Cook (2000) gör samma process och Amir et al. (2010) gör också samma process men 

kallar processen identifierar resursdrivare. Ismail (2010) har valt att identifiera resursdrivare och 

resursdrivarkvantiteten i ett steg och tilldela resurser till aktiviteter i ett annat steg. Krishnan (2006) 

har valt att identifiera resursdrivarna och fördela resurser till olika aktiviteter i samma steg. 

Femte steget i analysmodellen tilldelas aktiviteter till kostnadsobjekt med hjälp av kostnadsdrivare. 

Crooper och Cook (2000) gör samma som analysmodellen. Amir et al. (2010) gör på samma sätt men 

benämner det identifiering av aktivitetsdrivare. Ismail (2010) använder samma process men delar upp 

den i två delar: identifiering av aktivitetsdrivare och aktivitetsdrivarkvantiteten och tilldela aktiviteter 

till kostnadsobjekt. Krishnan (2006) identifierar kostnadsdrivare i steg två och tilldelar aktiviteterna 

till kostnadsobjekt i steg tre. 

I sjätte steget i analysmodellen förekommer analys och rapportering av resultat. Detta steg är det 

endast Cropper och Cook (2000) som valt att belysa. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs vad ett effektivt kostnadssystem är enligt SUHF-modellen. 

Redovisningsmodellens tillväxt, dess för- och nackdelar. Hur det gick till att implementera SUHF-

modellen på Mälardalens högskola. Slutligen presenteras en detaljerad framställning av SUHF-

modellen och följt av en kortare sammanställning. 

4.1 Effektivt kostnadssystem 

Redovisningsmodellen SUHF ska vara en enkel, rättvis och kostnadseffektiv modell som bidrar till 

god intern styrning och kontroll (Magnusson, 2012). Ett effektivt kostnadssystem enligt Magnusson A. 

(2013) är ”Använda så små resurser som möjligt för att kunna gör ett bra arbete.” För att göra detta 

möjligt ska frågorna: Behövs dessa kostnader? Går det att bli mer effektiv för att få ner kostnaderna? 

besvaras. (Magnusson, A., 2013) Det är viktigt med en rättvisande kostnadsfördelning vilket innebär 

att kostnaderna allokeras neutralt. Respektive kostnadsbärare visar om full kostnadstäckning uppnåtts, 

vilket eftersträvas av SUHF-modellen. Fullständig kostnadstäckning betyder att alla direkta och 

indirekta kostnader kalkyleras och redovisas på kostnadsbärarna (Hällström & Mattsson, 2012). För att 

åstadkomma detta och därmed lägga fram tydlig och rättvisande ekonomisk redovisning är det viktigt 

med en modell för fördelning av gemensamma kostnader (Magnusson, 2012). 

4.2 SUHF-modellens tillväxt 

SUHF är en förening för alla lärosäten som försöker lösa uppgifter och bilda praxis. Den 

rekommenderar att redovisningsmodellen praktiseras på alla lärosäten i Sverige, (Magnusson, B., 

2013) vilket är fallet i dagsläget. (Mattsson, 2011, aug). Det har gått så långt att det står i det årliga 

regleringsbrevet från regeringen att SUHF-modellen ska användas (Magnusson, B., 2013). I beskedet 

står det även hur stora anslag högskolan finansieras med (Magnusson, B., 2013; Magnusson A., 2013). 

Bakgrunden till SUHF-modellen står delvis att finna att de externa finansiärerna ville se hur stora de 

indirekta kostnaderna var och var på lärosätena det fanns. De ger främst bidrag till forskning och är 

intresserade av att forskingen som bedrivs är av god kvalité och att så liten del av anslagen som 

möjligt går till administration. Finansiärerna började alltså ifrågasätta lärosätenas resursanvändning, 

men i dagsläget är det ingen stor skillnad bidragsgivandet jämfört med tidigare (Magnusson, B., 2013). 

Magnusson B. (2013) påstår ”Det var nog egentligen en av startpunkterna, just de externa 

finansiärerna som satte lite tryck på att de skulle bli tydligare.” En annan anledning till SUHF-

modellens bildande var att riksrevisionen riktade kritik mot den dåvarande modellen som användes på 

lärosätena (Magnusson, 2012). SUHF fick därför i uppdrag av regeringen år 2007 att ta fram en ny 

redovisningsmodell. Orsaken var att i regleringsbrevet är det skrivet att det ska vara full 

kostnadstäckning på alla lärosäten. Eftersom Mälardalens högskola är en statlig myndighet måste de 

följa regleringsbrevet (Magnusson, A., 2013). Magnusson A. (2013) uttrycker sig ”Vi ska ha full 

kostnadstäckning. Alla högskolor alla lärosäten.” 

SUHF-modellen ska vara en modell som enkelt, rättvist och kostnadseffektivt bidrar till god intern 

styrning och kontroll. Den ska även kunna användas som bas för beslutsunderlag i 

verksamhetsstyrning. SUHF-modellen ska komma fram till en rättvisande redovisning och bättre 

uppföljning av full kostnadstäckning (Magnusson, 2012). Detta ska leda till ökat förtroende för 

lärosätenas redovisning och ett förbättrat förhållande till finansiärerna (Magnusson, 2012; Magnusson, 

A., 2013). 
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Magnusson A. (2013) påstår ”Någonting som jag tror i framtiden att alla överlag inom statliga 

myndigheter måste bli mer effektiva i sitt arbetssätt och måste sänka sina indirekta kostnader.” 

4.3 Fördelar 

Magnusson A. (2013) menar ”Det blir mer tydligt vad saker egentligen kostar.” Magnusson B. (2013) 

styrker detta med att yttra ”En större tydlighet av vad saker och ting faktiskt kostar.” De indirekta 

kostnaderna synliggjordes aldrig förut vilket medförde att projekteten kostade mer än vad som visades. 

Eftersom finansiärerna bara täckte de direkta kostnaderna saknades full kostnadstäckning (Magnusson, 

B., 2013). Magnusson B. (2013) nämner ”Det blir ett bättre beslutunderlag för man ser vad det 

faktiskt kostar.” 

Magnusson B. (2013) yttrar ”En fördel också det är att du får ju också ett fokus när du tydliggör det 

så här vad det här kostar.” När alla kostnader har synliggjorts kan frågorna ställas: Är det rimligt att 

det ska kosta så här mycket? Kan vissa kostnader elimineras? (Magnusson, B., 2013; Magnusson, A., 

2013). Kan vi effektivisera? Magnusson A. (2013) berättar ”Med hjälp av den här modellen så är det 

lättare å kunna se det här och ha en annan ekonomistyrning helt enkelt.” Oftast får frågorna ett 

jakande svar eftersom det trots allt behövs bibliotek, rektor, forsknings administration, 

personalavdelningar, IT-system med mera. Om dessa funktioner skulle reduceras under en viss gräns 

eller helt försvinna skulle forskningskvalitéten försämras (Magnusson, B., 2013). 

Magnusson A. (2013) berättar ”Kommunikationen har blivit lättare och tydligare.” 

Modellen ger en rättvisande fördelning och redovisning av de indirekta kostnaderna. Modellen ger en 

tydlighet och enkelhet över kalkylering och projektredovisning. Kalkyleringen skapar en bas för beslut 

över ansökan om externa medel (Magnusson, 2012). 

4.4 Nackdelar 

Magnusson B. (2013)  berättar ”Nackdelarna med modellen det är ju så det är ju en 

schablonmodell…Det blir mer eller mindre fel i alla projekt.” Det blir dock tillräckligt bra 

(Magnusson, B., 2013). 

Det finns en tydlig risk att de faktiska kostnaderna inte stämmer överens med den slutliga totala 

interna debiteringen eftersom den är byggd på fastställda debiteringsnivåer som i sin tur grundas på 

beräkningar och budgeterade värden (Magnusson, 2012). 

Magnusson A. (2013) hävdar ”Den är så pass ny att den håller på att sätta sig.” Vidare hävdar 

Magnusson A. (2013) ”Modellen är inte helt perfekt än så att säga, det är lite oklart vilka kostnader 

som, vad gränsdragningen ska gå, vad som är verkligen är direkta kostnader och indirekta kostnader. 

Där tycker jag modellen behöver bli mer precis.” 

4.5 Implementering av SUHF-modellen på Mälardalen högskola 

På Mälardalens högskola är det rektor som beslutar vilket kostnadssystem som ska användas. I slutet 

av år 2007 beslutade rektor (Magnusson, B., 2013) att implementering av SUHF-modellen skulle börja 

i januari 2008. SUHF-modellen tillämpades först på den yttre delen, de så kallade 

högskolegemensamma kostnaderna (Magnusson, B., 2013; Magnusson, A., 2013). De består av 

förvaltning, högskolebibliotek, externa relationer, rektor, fakultetsnämnd, högskolestyrelsen och 

internrevisionen (se figur nummer åtta) (Magnusson, B., 2013). 
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I slutet av 2008 beslutade rektor att SUHF-modellen även skulle implementeras på den inre delen, de 

så kallade akademigemensamma kostnaderna (Magnusson, B., 2013). Det skedde även på andra 

berörda enheter som bedriver kärnverksamhet (Magnusson, 2012). De akademigemensamma 

kostnaderna delas in i akademin för innovation, design och teknik (IDT), akademin för ekonomi, 

samhälle och teknik (EST), akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) samt akademin för 

utbildning, kultur och kommunikation (UKK) (se figur nummer åtta) (Magnusson, B., 2013). I och 

med detta började Mälardalens högskola praktisera modellen fullt ut i januari 2009 (Magnusson, B., 

2013; Magnusson, A., 2013). Ansvaret för att införa SUHF-modellen i budgetprocessen lades på 

ekonomichefen som även fick ansvaret för tolkning och utveckling. Redovisningsrutinerna på 

akademinivå måste undersökas och som ett led i detta fick berörda enheter göra en budget över de 

ekonomigemensamma kostnaderna 2009. Budgeten lämnades sedan vidare till ekonomichefen 

(Magnusson, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Organisation. Källa: Årsredovisning 2012, 2013, s. 4. 

Anledningen till att modellen inte infördes i alla verksamheter samtidigt var att de 

högskolegemensamma kostnaderna alltid hade budgeterats på samma detaljerade vis; de 

akademigemensamma kostnaderna hade inte preciserats på samma sätt och här behövdes längre tid för 

att formulera ett tydligt regelverk: Vilken är gränsen för grundutbildningen och vad ligger utanför? 

(Magnusson, B., 2013). Förvaltningschefen fick i uppdrag att utveckla gemensamma rutiner för de 

akademigemensamma kostnadernas redovisning (Magnusson, 2012). Magnusson B. (2013) hävdar 

”Ska man budgetera måste man ha kläm på vad det är.” En annan orsak var att Mälardalens högskola 

ville pröva modellen innan den implementerades på hela högskolan (Magnusson, B., 2013). 

Magnusson A. (2013) påpekar ”Vi gick tillväga på det sättet att vi gick ju igenom våra kostnader och 

titta vilka var direkta kostnader och vilka var hänförda till indirekta kostnader det vill säga 

kärnverksamhet och stödverksamhet då.” För att få berörd personal medveten om och bekväm med 

förändringarna och på så sätt göra övergången till SUHF-modellen så smidig som möjligt ordnade 

Björn Magnusson och den tidigare redovisningschefen ett stort antal gemensamma träffar 

(Magnusson, A., 2013). 

Magnusson B. (2013) menar ”Orsaken var att de var att man ville ha en tydligare redovisning av vad 

verksamheten faktiskt kostar. Det ska vara tydligt när du tittar på kärnverksamhetens redovisning att 

du ska se vad det kostar.” Magnusson B. (2013) uttrycker vidare ”Syftet är ju i grund och botten att få 
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rättvisande redovisning” Det ska synas vad forskningsprojektet kostar. Genom detta erhålls ett bättre 

beslutsunderlag (Magnusson, B., 2013).  Magnusson A. (2013) påpekar ”Målet var ju att dels att man 

skulle öka förtroendet hos forskningsfinansiärera”. Eftersom de hade låg tilltro för redovisandet av de 

indirekta kostnaderna (Magnusson A., 2013). Magnusson A. (2013)  påpekar vidare ”Få en modell 

som kunde göra att vi kunde se och styra verksamheten på ett helt annat sätt.” Detta skulle leda till en 

mer transparent modell (Magnusson, A., 2013). 

4.6 Mälardalens högskola 

Magnusson B. (2013) nämner ”Det som vi kallar kärnverksamheten det som vi ska hålla på med här 

på högskolan styrs av vad regeringen säger åt oss att gör det är en myndighet.” Kärnverksamheten 

består av grundutbildning och forskning och forskarutbildning (Magnusson, B., 2013; Magnusson A., 

2013). I grundutbildningen arbetar bland annat lärare och labbpersonal och i forskning och 

forskarutbildningen tjänstgör till exempel forskare och doktorander. I stödverksamheten återfinns 

bland annat administrationspersonalen (Magnusson, A., 2013). 

De fyra akademierna finansieras med regeringsanslag (Magnusson, B., 2013; Magnusson A., 2013) 

det vill säga skattepengar, eller genom externa medel, som består av bidrag och uppdragsmedel 

(Magnusson, B., 2013). Anslaget kallas även studentpeng och är direkt relaterade till antalet 

helårsstudenter på högskolan (Magnusson, A., 2013). Grundutbildningen får till exempel EU-bidrag 

och kan sälja utbildning till företag under vissa omständigheter. Forskning och forskarutbildningen har 

bidragsgivare som EU, stiftelser och statliga råd (Magnusson, B., 2013). Exempel på statliga 

finansiärer är Vetenskapsrådet, Formas och Energimyndigheten. Som statligamyndigheter lyder dessa, 

precis som Mälardalens högskola, under regleringsbrevet vilket betyder att de ger full 

kostnadstäckning. Privata aktörer som stiftelser, bland Stiftelsen för kunskaps- och 

kompetensutveckling (KKS) och Mistra, måste inte följa regleringsbrevet och kan därför själva 

bestämma hur mycket de vill finansiera de indirekta kostnaderna med. I dagsläget är påslaget för 

indirekta kostnader inklusive lokalkostnader cirka 57 procent. Dessa medel tas från forskningsanslaget 

och har lett till att underfinansieringen av på indirekta kostnader har minskat (Magnusson, A., 2013). 

Magnusson A. (2013) berättar ”I slutändan har det gjort att vi fått mindre OH-glapp som vi kallar det 

men det beror helt på vilken finansiär man söker pengar hos.” 

Magnusson A. (2013) uppger ”Man söker hos den finansiär som har forskning inom det område man 

själv forskar inom då.” Medan anslagsmedlen fördelas av rektor (Magnusson, B., 2013). Anslag och 

externa medel fördelas sedan till akademierna som får betala för de indirekta kostnader som uppstår 

(Magnusson, B., 2013). Inkomsten för grundutbildningen kommer från antalet helårsstudenter och hur 

de presterar. Akademierna vet om hur mycket pengar de får tilldelade för kommande år. De måste se 

till att kostnaderna inte blir mer än inkomsterna. När det kommer till externa forskningsprojekt är 

många identifierade i förskott men beräkning av nya projekt kommer in. De får se till att de har en 

tillräcklig stor personalstyrka som kan täcka upp intäkterna på denna sida (Magnusson, A., 2013). 

Kostnader delas in i direkta och indirekta kostnader. Ett exempel på direkt kostnad på 

grundutbildningen är direktlön medan ekonomichefens ersättning är en indirekt kostnad (Magnusson, 

B., 2013). Magnusson B. (2013) menar ”Modellen handlar hur man ska finansiera och redovisa de 

kostnader som inte är direkt grundutbildning och forskning och forskarutbildning.” Allt utanför 

akademisektionerna som högskoleförvaltningen, bibliotek, högskoleledningen samt andra små poster 

ska fördelas till kärnverksamheten. Mälardalens högskola måste internt få en kostnad så att de inte gör 

av med alla pengar på till exempel löner (Magnusson, B., 2013). Det finns även indirekta kostnader 

inne på akademierna som chefen för akademin, sekreterare, (Magnusson, B., 2013; Magnusson, A., 
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2013) ekonomer, (Magnusson, B., 2013) administrativ personal samt driftkostnader (Magnusson, A., 

2013). 

Det finns två olika nivåer av indirekta kostnader: högskolegemensamma kostnader och 

akademigemensamma kostnader (Magnusson B., 2013; Magnusson, A., 2013). Kostnadsdrivarna är de 

som driver kostnaderna (Magnusson, A., 2013). Magnusson B. (2013) uppger ”Kostnadsdrivare det är 

kärnvärksamheten på akademin och när jag säger på akademin då är det inte de på akademin som är 

akademi overhead utan de är de på akademin som är direkt grundutbildning eller forskning och 

forskarutbildning.” Magnusson A. (2013) berättar ”Det är lönerna som är 

kostnadsbäraren…Kostnadsdrivarna i det här lägget är för grundutbildningen är det ju programmen, 

studenterna, kurserna de är de som driver våra kostnader. Å på forkningen är det forskningsprojekten 

med våra forskare som arbetar i projekten då.” Magnusson A. (2013) nämner vidare ”En kostnad 

inom grundutbilningen får aldrig belasta forskningen och en kostnad inom forskningen får aldrig 

belasta grundutbildningen utan det är två olika bittar.” All kärnverksamhet belastas schablonmässigt 

med indirekta kostnader. De cirka 200 projekt som är externt finansierade har olika stor andel 

indirekta och därför nyttjas schablonmetoden (Magnusson, B., 2013). Magnusson B. (2013) uppger 

”Det är en schablonmetod för att få ut någoting som är hyfsat rätt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: SUHF-modellens fördelning. Källa: Magnusson, 2012, egen bearbetning, 2013. 

Figuren ovan visar att finansieringen består av anslag från regeringen och externa medel som delas in i 

bidrag och uppdrag. De externa medlen och anslagen fördelas till kärnverksamheten som består av 

grundutbildning och forskning och forskarutbildning. Beloppen från anslag, bidrag och uppdrag visas i 

figuren. Figuren visar även att de indirekta kostnaderna, högskolegemensamma kostnader och 

akademigemensamma kostnader fördelas till kärnverksamheten. 

4.7 SUHF-modellen 

SUHF-modellen kan beskrivas i ett antal steg. Åtta steg används för att beskriva de 

högskolegemensamma kostnaderna och sju steg används för att beskriva de akademigemensamma. 

Steg 1. De gemensamma kostnaderna budgeteras: 

Rektor definierar de högskolegemensamma kostnaderna är och tar årligen beslut om budgetramar 

(Magnusson, 2012). 
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De akademigemensamma kostnaderna budgeteras i en mall som högskolans centrala ekonomifunktion 

utvecklat. I kostnaderna inkluderas alla behov hos stödfunktionerna inom akademin. Ett undantag görs 

för utgifter som direkt kan finansieras av externa medel (Magnusson, 2012). Magnusson A. (2013) 

yttrar ”På varje akademi så sitter ekonomerna och gör de här budgetarna för akademins räkning.” I 

planen beräknas personal åtgången på respektive akademi där personalen delas in i kärn- respektive 

stödverksamhet (Magnusson, A., 2013). Med kursutbud, forskningsprojektens sammanställning och 

antal studenter och forskarstuderande som bakgrund, bestämmer ledningen i dialog med 

avdelningscheferna personalstyrkans storlek och kompetens (Magnusson, A., 2013). 

Steg 2. De gemensamma kostnaderna som enligt steg ett är hänförliga till forskning och 

forskarutbildning beräknas: 

Magnusson B. (2013) hävdar ”Vi schablonfördelare efter hur stor omsättningen är.” Detta betyder att 

grundutbildningen får 75 procent och forskning och forskarutbildningen får 25 procent. Undantagen är 

förvaltningen som nästan arbetar enbart med grundutbildningen därför får dem de mesta pengarna 

(Magnusson, B., 2013). 

Steg 3. Personalkostnaderna för forskning och forskarutbildning budgeteras: 

Den budgeterade personalkostnaden för forskning och forskarutbildningen är påläggsbasen 

(Magnusson, 2012). Magnusson B. (2013) uppger ”Påläggsbasen vi använder är lönekostnader. Det 

är för att lönekostnader innebär ju att du haft personal och det är ju oftast att det är personal här det 

är det som driver på kostnaderna. Det är ju det som gör att du har kostnader… personalen är liksom 

drivande i kostnaderna.” Begreppet lönekostnader inkluderar löner, arvoden, lönekostnadspålägg, 

kostnader för den verksamhetsförlagda vårdutbildningen och kostnader för den verksamhetsförlagda 

lärarutbildningen. För att undvika negativ slutlig avräkning räknas påläggsbasens storlek ut med 

försiktighet (Magnusson, 2012). Det tillkommer automatiskt ett pålägg när lönekostnader redovisas 

(Magnusson, B., 2013) och det ska täcka kostnaderna i steg två (Magnusson, 2012). 

Steg 4. Påslaget för de gemensamma kostnaderna inom forskning och forskarutbildning 

fastställs: 

Eftersom modellen har sitt ursprung hos forskningsfinansiärerna tittar de på forskningen i budgeten 

(steg två) och dividerar det med lönekostnaden inom forskningen (steg tre) för att få fram pålägget. 

Pålägget på de högskolegemensamma respektive akademigemensamma kostnaderna är cirka 30 

procent respektive cirka 20 procent, sammanslaget ungefär 50 procent (Magnusson, B., 2013). 

Grundregeln är att de två fastställda påläggen inte får ändras under verksamhetsåret såvida det inte 

sker stora förändringar i prognoserna.  Relevant ändringen sker i samråd med ekonomichefen 

(Magnusson, 2012). 

Steg 5. Samma påslag som används enligt steg fyra används inom grundutbildning: 

Påslaget används alltså till hela verksamheten (Magnusson, 2012) därför beräkningsmodellen annars 

skulle bli för komplicerad (Magnusson, B., 2013). Magnusson B. (2013) uppger ”Vi använder samma 

procentsats bara för att det ska vara enkelt å veta ute på akademin att har vi en lönekostnad så 

kommer det så här mycket.” 
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Steg 6. Personalkostnaderna för grundutbildningen budgeteras: 

För att undvika negativ slutlig avräkning räknas påläggsbasens storlek ut med försiktighet 

(Magnusson, 2012). 

Steg 7. Högskolegemensamma respektive akademigemensamma kostnader hänförliga till 

grundutbildningen som inte täcks via påslaget på lönekostnader beräknas: 

Detta pålägg kommer inte räcka till att finansiera allt på grundutbildningen eftersom det finns mycket 

mer kostnader på grundutbildningen än forskning och forskarutbildningen. Detta sätt används för att 

det är enkelt och kärnan av SUHF-modellen uppfylls för att det är fokus på forskningen. För 

forskningen är det klart. Gör samma på akademinivå och det blir ungefär 20 procent. Det blir olika på 

de olika akademierna. För grundutbildningen räcker pålägget bara till ungefär halva kostnaderna 

(Magnusson, B., 2013). För att beräkna de kostnader som inte täcks av påslaget multipliceras påslaget 

i steg fem med de budgeterade personalkostnaderna för grundutbildningen i steg sex. De kostnaderna 

som blir över debiteras på den anslagsfinansierade grundutbildningen (Magnusson, 2012). 

Steg 8. Debitering mot den anslagsfinansierade grundutbildningen: 

Kostnaderna som blev över i steg sju debiteras på alla akademier i proportion till det budgeterande 

värdet av de uppdrag som mottagits av grundutbildningen. Denna debitering sker som ett fast belopp 

månadsvis. I slutet av varje år utförs en avräkning och en reglering med utgångspunkt i den faktiska 

interna ersättningen respektive akademi erhåller för räkenskapsåret. Det vill säga att i praktiken 

beräknas ett procentuellt påslag ut i början av året som används för debitering (Magnusson, 2012). 

Denna procentsats ligger på drygt fjorton procent (Magnusson, B., 2013). I slutet av året används 

denna procentsats till avräkningen (Magnusson, 2012). 

Magnusson A. yttrar ”Vid halvårsbokslut och helårsbokslut då stämmer vi av de här kostnaderna och 

tittar så att vi verkligen har tagit tillräckligt mycket pengar av för administrationen och ibland kan det 

vara så att vi har tagit av för lite å då måste vi liksom ta in av ytterligare från för att få det att stämma 

att vi har fått nollutfall. Å ibland kan det vara så att vi har tagit ut för mycket pengar att 

administrationen kostar mindre pengar å då får man betala tillbaka till kärnverksamheten istället.”  

4.8 Sammanställning av modellen 

Initialt budgeteras alla gemensamma kostnader (Magnusson, 2012). De högskolegemensamma slås 

fast av rektor och de akademigemensamma kostnaderna budgeteras av de fyra ekonomerna på 

akademierna (Magnusson, A., 2013).  

I det andra steget beräknas kostnaderna enligt ovan som är hänförliga till forskning och 

forskarutbildningen. Detta görs genom att schablonfördela efter omsättningens storlek på de båda 

kärnverksamheterna (Magnusson, B., 2013). 

I tredje steget kalkyleras personalkostnaderna för forskning och forskarutbildningen eftersom 

lönekostnaden används som påläggsbas (Magnusson, 2012). Den nyttjas som påläggsbas för att dem 

som driver på kostnaderna. Pålägget tillkommer automatiskt när lönekostnader bokförs (Magnusson, 

B., 2013). Detta pålägg ska täcka kostnaderna i steg två. Påläggsbasens räknas ut med försiktighet 

(Magnusson, 2012). 

I steget efter fastställs påslaget som för de gemensamma kostnaderna inom forskning och 

forskarutbildningen. För att få fram detta divideras budgeten för forskningen med lönekostnader inom 
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forskningen (Magnusson, B., 2013). Grundregel är att de två fastställda påläggen inte får ändras under 

verksamhetsåret (Magnusson, 2012). 

I femte steget nyttjas samma pålägg i föregående steg även inom grundutbildningen (Magnusson, 

2012) eftersom det blir för komplicerat med flera pålägg (Magnusson, B., 2013). 

Steg sex innebär att grundutbildningens personalkostnaderna beräknas. Påläggsbasen räknas ut med 

försiktighet (Magnusson, 2012). 

Det sjunde steget är det sista steget för de akademigemensamma kostnaderna (Magnusson, 2012). Här 

beräknas de gemensamma expenser hänförliga till grundutbildningen men som inte täcks av påslaget 

på lönekostnader. Beräkningen utförs genom att multiplicera påslaget i steg fem med de budgeterade 

personalkostnaderna för grundutbildningen i steg sex. Det som inte täcks av påslaget belastar den 

anslagsfinansierade grundutbildningen (Magnusson, 2012). 

I det åttonde och sista steget debiteras de högskolegemensamma kostnaderna den anslagsfinansierade 

grundutbildningen. Kostnaderna som inte täcks av påslaget i steg sju belastar respektive akademi i 

proportion till det budgeterande värdet av de uppdrag som mottagits av grundutbildningen 

(Magnusson, 2012). 
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5 Analys 
Analys av och en jämförelse mellan ABC och SUHF-modellen. 

5.1 Effektivt kostnadssystem 

ABC-modellen betonar vikten av ett effektivt kostnadssystem (Crooper & Cook, 2000; Briciu & 

Capusneanu, 2010; Maelah et al., 2011; Valderrama & Sanchez,  2006) som är viktigt för att undvika 

felaktig prissättning (Crooper & Cook, 2000). Effektivt kostnadssystem ger tydliga finansiella 

rapporter som underlättar för verksamhetens planering, styrning, kommunikation, utvärdering, 

motivation (Amir et al., 2010) och inte minst för ledningen att fatta effektiva beslut (Briciu & 

Capusneanu, 2010). Den eliminerar hinder för verksamhetens framgång (Amir et al., 2010) En rättvis 

kostnadsfördelning är viktigt för att minska kostnaderna och intyga att dessa inte bara är 

produktionsrelaterade (Maelah et al., 2011). 

Behovet av ett effektivt kostnadssystem ökar i hård konkurrens, (Crooper & Cook, 2000) med viljan 

att fatta mer praktiska beslut, med införandet av kvalitétshöjande åtgärder och med behovet av pålitlig 

finansiering (Valderrama & Sanchez, 2006). För att lyckas vara kvar på marknaden gäller det att 

förbättra kvalitén, sänka kostnaderna, ha effektivitet i verksamheten och avlägsnat de produkter och 

tjänster som genererar förluster (Krishnan, 2006). 

SUHF-modellen betonar vikten av ett effektivt och rättvisande kostnadssystem precis som ABC-

modellen (Magnusson, 2012; Hällström & Mattsson, 2012). Genom att vara enkel, rättvisande och 

kostnadseffektiv bidrar den till god intern styrning och kontroll (Magnusson, 2012). Magnusson A. 

(2013) påpekar ”Använda så små resurser som möjligt för att kunna gör ett bra arbete.” 

Fullständig kostnadsfördelning ska uppnås (Hällström & Mattsson, 2012). För att åstadkomma full 

kostnadstäckning och en tydlig och rättvisande ekonomisk redovisning krävs fördelning av 

gemensamma kostnader så att (Magnusson, 2012) alla kostnadsbärare kan visa full kostnadstäckning 

(Hällström & Mattsson, 2012). 

5.2 Tillväxten av ABC-modellen och SUHF-modellen 

Båda redovisningsmodellerna tillkom för att ersätta en tidigare mindre välfungerande modell (Maelah 

et al., 2011; Magnusson, 2012). ABC-modellen baseras inte bara på produktionsvolym som den 

dåvarande metoden (Maelah et al., 2011). ABC-modellens främsta drivkraft är aktiviteter och därför 

läggs en stor vikt på dessa (Zhuang & Burns, 1992). Syftet med byte till ABC-modellen var att fördela 

kostnaderna till rätt kostnadsbärare, ge viktig information till beslutsfattare med mera. Modellen är ett 

adekvat verktyg för kontroll av effektivitet och arbetsförmåga, erbjuder bättre insikt i indirekta 

kostnader och ger information om total produktkostnad (Valderrama & Sanchez, 2006). 

SUHF-modellen utformades av SUHF föreningen (Mattsson, 2011, aug) på uppdrag av regeringen 

(Magnusson, A., 2013). Mälardalens högskola är en statlig myndighet och på så vis måste följa 

regleringsbrevet där det står att full kostnadstäckning ska uppnås (Magnusson, A., 2013). Där står det 

att SUHF-modellen ska användas. Det är även regeringen som bestämmer vad Mälardalens högskola 

ska syssla med (Magnusson, B., 2013). En annan orsak vara att de externa finansiärerna krävde att få 

bättre inblick i de indirekta kostnaderna. Finansiärerna är intresserade av att forskningen som bedrivs 

är bra och att så mycket som möjligt av pengarna går till forskare och inte administratörer. Modellen 

har sitt ursprung i forskningsfinansiärerna. (Magnusson, B., 2013). Magnusson B. (2013) påstår ”Det 

var nog egentligen en av startpunkterna, just de externa finansiärerna som satte lite tryck på att de 
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skulle bli tydligare.” Syftet med SUHF-modellen var att få fram en modell för enkel, rättvis och 

kostnadseffektiv styrning. Det skulle vara möjligt att använda modellen som en del av beslutsunderlag 

för verksamhetsstyrning. Modellen ska leda till en mer rättvisande redovisning och bättre uppföljning 

av full kostnadstäckning (Magnusson, 2012). Magnusson B. (2013) uttrycker ”Syftet är ju i grund och 

botten att få rättvisande redovisning.” Avsikten var även att få ett bättre förhållande till finansiärerna 

och en ökad tilltro till lärosätenas redovisning (Magnusson, 2012). Magnusson A. (2013) påpekar 

”Målet var ju att dels att man skulle öka förtroendet hos forskningsfinansiärerna…Få en modell som 

kunde göra att vi kunde se och styra verksamheten på ett helt annat sätt.” 

5.3 Fördelar 

Redovisningsmodellerna ABC och SUHF har båda fördelarna att ge en rättvisande fördelning av 

indirekta kostnader (Cropper & Cook, 2000; Magnusson, 2012) och det är lätt att framställa kalkyler 

(Ax et al., 2011, s. 143-144; Magnusson, 2012). 

ABC-modellen når minskad resursanvändning vid behållen produktion genom att den hittar outnyttjad 

prestanda. Frigjorda resurser kan då tas bort eller användas till högre produktion (Cooper & Kaplan, 

1992). SUHF-modellen har en liknande förmåga att sätta ljuset på dolda kostnader (Magnusson, B., 

2013; Magnusson, A., 2013). 

ABC-modellen levererar mer exakt information om produkt- och tjänstekostnader. Därmed hjälper det 

beslutsfattarna att fokusera på de produkter och tjänster som genererar högst vinster. Bättre beslut kan 

fattas om tjänster och produkters utveckling och prissättning (Cooper & Kaplan, 1988). SUHF-

modellen visar tydligt på ett liknande sätt vad det faktiskt kostar (Magnusson, B., 2013; Magnusson, 

A., 2013) eftersom alla utgifter redovisas öppet (Magnusson, B., 2013). Magnusson B. (2013) nämner 

”Det blir ett bättre beslutunderlag för man ser vad det faktiskt kostar.” Magnusson A. (2013) berättar 

”Med hjälp av den här modellen så är det lättare å kunna se det här och ha en annan ekonomistyrning 

helt enkelt.” 

SUHF-modellen äger fördelen att få kommunikationen att löpa lättare och tydligare mellan lärosäten 

och finansiärer (Magnusson, A., 2013). 

5.4 Nackdelar 

ABC-modellen har nackdelar som att vara komplex, tidskrävande och kostsam att införa, (Peter & 

Turney, 1996; Crooper & Cook, 2000) resurskrävande, svårhanterlig och besvärligt vid insamling av 

data (Cohen et al., 2005). Brist på förståelsen för hur ABC-modellen används försvårar att få högre 

personal engagerad (Crooper & Cook, 2000). Kvalitet och produktivitet är svåra att mäta (Valderrama 

& Sanchez, 2006) och det kan vara svårt att identifiera kostnadsdrivare och aktiviteter. I många fall 

överskrids kostnadsbudgetarna eftersom datorernas mjukvara varit bristfälliga (Cohen et al., 2005). 

Magnusson B. (2013)  berättar ”Nackdelarna med modellen det är ju så det är ju en 

schablonmodell…Det blir mer eller mindre fel i alla projekt.” Vidare är modellen uppbyggd kring 

fastställda debiteringsnivåer som i sin tur bygger på budgeten, och då finns alltid en risk att den 

faktiska kostnaden inte stämmer överens med den verkliga kostnaden (Magnusson, 2012). SUHF-

modellen ger en inte helt klar bild över vad gränsen går mellan direkt och indirekt kostnad 

(Magnusson, A., 2013). 

5.5 Jämförelse mellan ABC-modellen och SUHF-modellen 

Här jämförs ABC-modellens uppbyggnad med SUHF-modellens. 
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5.5.1 Resurser och resurskostnader 

Resurser identifieras i steg ett i ABC-modellen. En kontroll görs av resurserna för att veta vilka som 

finns tillgängliga för att utföra arbete (Amir et al., 2010). Krishnan (2006) definierar resurser som 

ekonomiska medel som används för att utföra aktiviteter (Krishnan, 2006). Resurskostnaderna betalas 

genom resurser (Ismail, 2010) som bland annat identifieras som statsbidrag (Amir et al., 2010) 

Resurskostnader definieras bland annat som löner och ersättning (Ismail, 2010). 

Resurserna på Mälardalens högskola består av anslag som tilldelas från regeringen och som består av 

skattepengar, och externa medel som består av bidrag och uppdragmedel. Bidrag till grundutbildning 

och forskning och forskarutbildningen består av till exempel EU-bidrag. Uppdrag kan innebära att 

sälja utbildning till företag under vissa omständigheter (Magnusson, B., 2013). Kostnaderna 

budgeteras i SUHF-modellens första steg (Magnusson, 2012) och delas in i direkta och indirekta 

kostnader (Magnusson, B., 2013). De indirekta kostnaderna delas in i högskolegemensamma och 

akademigemensamma kostnaderna (Magnusson B., 2013; Magnusson, A., 2013). De förstnämnda 

beslutas av rektor medan de sist nämnda upprättas i en budgetmall som bestäms av högskolans 

centrala ekonomifunktion (Magnusson, 2012). Magnusson A. (2013) yttrar ”På varje akademi så 

sitter ekonomerna och gör de här budgetarna för akademins räkning.”  

5.5.2 Aktiviteter 

I ABC-modellens andra steg identifieras aktiviteterna som delas in huvudaktiviteter och 

stödaktiviteter. Stödaktiviteterna är till för att bistå de olika huvudaktiviteterna och består av service 

och administration (Ismail, 2010). Exempel på huvudaktiviteter är undervisning, forskning (Crooper & 

Cook, 2000), publicering och rådgivning (Ismail, 2010). 

Lärosäten som använder SUHF-modellen delar in verksamheten i kärnverksamhet och stödverksamhet 

(Magnusson, B., 2013). Stödverksamheten är till för att underlätta och stödja kärnverksamheten 

(Mattsson, 2011, jan) som består av grundutbildning och forskning och forskarutbildning (Magnusson, 

B., 2013). Magnusson B. (2013) nämner ”Det som vi kallar kärnverksamheten det som vi ska hålla på 

med här på högskolan styrs av vad regeringen säger åt oss att gör det är en myndighet.” 

Stödverksamheten delas in i högskolegemensamma kostnader och akademigemensamma kostnader 

(Magnusson, B., 2013). 

5.5.3 Kostnadsobjekt/ kostnadsbärare 

ABC-modellen identifierar kostnadsobjektet/ kostnadsbärare i steg tre. Kostnadsobjekt definieras som 

den åt vilken arbetet utförs och är till exempel är kurser, projekt och forskning (Crooper & Cook, 

2000). 

SUHF-modellen delar in kärnverksamheten i kostnadsbärare som definieras som de som ska bära 

kostnaderna i sin verksamhet. Deras uppgift är att synliggöra intäkter och kostnader i kalkylering och 

redovisning. Då kan ekonomiska resultat och full kostnadstäckning följas upp i anslutning till 

respektive kostnadsbärare. Exempel på kostnadsbärare är forskningsprojekt (Mattsson, 2011, jan). 

Magnusson A. (2013) nämner ”Det är lönerna som är kostnadsbäraren…” Detta finns inte som ett 

steg i SUHF-modellen (Magnusson, 2012). 

5.5.4 Resursdrivare 

Resursdrivarens uppgift är att fördelar resurskostnaden till rätt aktivitet och bestämma mängden av 

förbrukad resurs i olika aktiviteter. Denna process sker i steg fyra i ABC-modellen efter att 

identifiering av aktiviteterna utförts (Ismail, 2010; Amir et al., 2010).  
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I SUHF-modellens andra steg beräknas de högskolegemensamma och de akademigemensamma 

kostnader enligt steg ett och som är hänförliga till forskning och forskarutbildning. Hanteringen utförs 

ut av schablonberäkningar. Magnusson B. (2013) yttrar ”Vi schablonfördelar efter hur stor 

omsättningen är.” Grundutbildningen som utgör 75 procent av budgeten beläggs då med lejonparten 

av intäkten. Förvaltningen är undantagen dessa beräkningar eftersom denna fokuserar mest på 

grundutbildningen (Magnusson, B., 2013). SUHF-modellen använder inte begreppet resursdrivare 

utan istället används schablonberäkning som i detta fall kan anses vara en resursdrivare. 

5.5.5 Kostnadsdrivare 

I ABC-modellens femte steg fördelar kostnadsdrivaren aktiviteter till kostnadsobjekt (Crooper & 

Cook, 2000) med ett unikt konsumtionsmönster som till exempel antal personal och studenter och 

andel av förbrukade aktiviteter och krediterade timmar (Amir et al., 2010). 

När SUHF-modellen beräknar kostnaden för en viss kostnadsbärare använder den sig av 

kostnadsdrivare (Mattsson, 2011, jan) för att göra påläggsbokföring (Magnusson, B., 2013). 

Magnusson B. (2013) uppger ”Kostnadsdrivare det är kärnvärksamheten på akademin och när jag 

säger på akademin då är det inte de på akademin som är akademi overhead utan de är de på 

akademin som är direkt grundutbildning eller forskning och forskarutbildning.” Magnusson B. (2013) 

berättar vidare ”Påläggsbasen vi använder är lönekostnader. Det är för att lönekostnader innebär ju 

att du haft personal och det är ju oftast att det är personal här det är det som driver på kostnaderna. 

Det är ju det som gör att du har kostnader… personalen är liksom drivande i kostnaderna.” När dessa 

redovisas kommer automatiskt ett pålägg på 30 procent på de högskolegemensamma kostnaderna och 

20 procent på de akademigemensamma, totalt 50 procent (Magnusson, B., 2013). Påläggsbasen 

budgeteras i steg tre och påläggen fastställs i det följande. I steg fem används samma påslag till 

grundutbildningen och i nästa steg budgeteras personalkostnaden för grundutbildningen (Magnusson, 

2012). 

5.5.6 Kostnader utan täckning 

ABC-modellen har inga kostnader utan täckning. 

I SUHF-modellen beräknar kostnaderna i grundutbildningen som inte täcks av påslaget i steg sju 

(Magnusson, 2012). Denna differens uppkommer för att grundutbildningens kostnader är högre än 

forskning och forskarutbildningens kostnader (Magnusson, B., 2013) och beräknas genom att 

multiplicera påslaget i steg fem med budgeterade personalkostnaderna i steg sex. Överskjutande 

kostnader debiteras den anslagsfinansierade grundutbildningen (Magnusson, 2012). 

I steg åtta, som enbart gäller de högskolegemensamma kostnaderna, debiteras alla akademier i 

förhållande till det budgeterade värdet av de uppdrag som mottagits av grundutbildningen på den 

överskjutande kostnaden. Utifrån den faktiska interna ersättningen sker en avräkning och reglering till 

varje akademi för räkenskapsåret som sker i slutet av varje år. I praktiken beräknas ett procentuellt 

påslag ut som sker i början av året. Vid den slutliga avräkningen i slutet av varje år nyttjas denna 

procentsats (Magnusson, 2012). 

Magnusson A. yttrar ”Vid halvårsbokslut och helårsbokslut då stämmer vi av de här kostnaderna och 

tittar så att vi verkligen har tagit tillräckligt mycket pengar av för administrationen och ibland kan det 

vara så att vi har tagit av för lite å då måste vi liksom ta in av ytterligare från för att få det att stämma 

att vi har fått nollutfall. Å ibland kan det vara så att vi har tagit ut för mycket pengar att 

administrationen kostar mindre pengar å då får man betala tillbaka till kärnverksamheten istället.”  
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5.5.7 Analys och rapportering 

I ABC-modellens sista steg analyseras och rapporteras resultatet (Crooper & Cook, 2000). Detta steg 

sker inte i SUHF-modellen (Magnusson, 2012). 
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6 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt beskrivs slutsatser som kan dras av detta arbete samt en diskussion sker. Svar på 

frågeställningen ges. Därefter presenteras förslag till fortsatta studier. 

Den här studiens problemfråga är ”Hur redovisas de indirekta kostnaderna på Mälardalens högskola 

jämfört med ABC-modellen?”. Denna studie visar att de indirekta kostnaderna redovisas genom 

SUHF-modellen på Mälardalens högskola. De indirekta kostnadernas fördelning förklaras genom 

olika steg både i SUHF-modellen och ABC-modellen. SUHF-modellen börjar först med att budgetera 

kostnaderna som delas in i direkta och indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna uppdelas i 

högskolegemensamma kostnader samt akademigemensamma kostnader. ABC-modellen börjar istället 

med att urskiljs resurserna. Vidare identifierar ABC-modellen aktiviteter som allokeras i 

huvudaktiveteter respektive stödaktiviteter. SUHF-modellen tilldelar också lärosäten i stöd- och 

huvudaktiviteter. SUHF-modellen delar in kärnvärksamheten i kostnadsbärare medan ABC-modellen 

identifierar kostnadsobjekt. 

ABC-modellen använder sig av resursdrivare för att fördela resurskostnader till aktiviteter. SUHF-

modellen använder sig av schablonberäkningar för att tilldela de gemensamma kostnaderna till 

huvudaktiviteterna. Med hjälp av kostnadsdrivare allokeras ABC-modellen aktiviteter till 

kostnadsobjekt. Kostnadsdrivaren i SUHF-modellen är påläggsbasen som baseras på lönekostnader. 

Den används för att fördela de högskolegemensamma kostnaderna och de akademigemensamma 

kostnaderna. Påläggsbasen nyttjas för hela kärnverksamheten. Kostnader som inte täcks av påslaget 

debiteras på anslagen. ABC-modellen har inga kostnader utan täckning. Analys och rapportering sker i 

ABC-modellen men inte i SUHF-modellen. 

En slutsats är att de offentliga svenska lärosätena är bundna att följa regeringens regleringsbrev. Där 

anges bland annat vilken kostnadsmodell som ska tillämpas. Mälardalens högskola är med andra ord 

styrd av regeringen, och har på så sätt begränsat handlingsutrymme. 

En slutsats som kan dras är att de två olika modellerna lägger vikten på olika saker. SUHF-modellen 

utgår från de forskningsfinansiärernas perspektiv det är alltså forskning och forskarutbildningens 

budgeterade kostnader som bestämmer hela verksamhetens påslag. ABC-modellen lägger i stället stor 

vikt på aktiviteterna vilka anses vara de främsta drivkrafterna för verksamheten. 

Modellerna har sina för- och nackdelar. ABC respektive SUHF-modellen ger en rättvis fördelning av 

de indirekta kostnaderna och gör det lätt att framställa kalkyleringar. ABC-modellen genererar 

djupgående analyser för att kunna förstå de faktorer som påverkar kostnaderna. Den hjälper ledningen 

att minska resursanvändningen. SUHF-modellen visar tydligt vad saker faktiskt kostar och kan på så 

vis se om kostnaderna är nödvändiga. SUHF-modellen har även fördelen med att lätt kommunicera 

mellan lärosäten och finansiärer. 

ABC-modellen har främst nackdelar som komplex, tidskrävande, kostsam att införa, resurskrävande 

och svårhanterlig. Det finns vissa svårigheter att identifiera aktiviteterna och kostnadsdrivarna samt 

risker för överskridning av kostnadsbudgeterna. SUHF-modellen har andra problem som att den är en 

schablonmodell vilket skapar problem i kalkylens riktighet. Det finns risk att den faktiska kostnaden 

inte stämmer överens med den verkliga kostnaden. Det finns även en oklarhet vad som räknas som 

direkt och indirekt kostnad. 
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Utifrån analysen kan det konstateras att ABC och SUHF-modellen skapades för att de tidigare 

modellerna inte ansågs vara tillräckligt tillfredsställande. De betonar vikten av ett effektivt och 

rättvisande kostnadssystem; för att klara sig i den allt hårdare konkurrensen på marknaden gäller det 

att förbättra kvaliteten, sänka kostnaderna, ha en effektiv verksamhet, avlägsna de produkter och 

tjänster som genererar förluster och inte ha en orimlig prissättning. För ABC-modellen är ett effektivt 

kostnadssystem viktigt för att beslutsfattande funktioner ska få finansiella rapporter för att kunna fatta 

effektiva beslut. Det är även viktigt för att konkurrensen är hård på marknaden. SUHF-modellens ser 

ett effektivt kostnadssystem som en bas för beslutsunderlag och verksamhetssyrning. Det är viktigt för 

SUHF-modellen att uppnå full kostnadstäckning eftersom det ökar förtroendet bland finansiärerna. 

Utifrån diskussionen ovan och analysen borde SUHF-modellen vara mest lämplig för Mälardalens 

högskola eftersom den är skräddarsydd för svenska högskolor. Denna modell utgår från 

forskningsfinansiärerna eftersom de ska tillhandahålla en tydligare inblick i vad deras bidrag går till 

samt ge ett ökat förtroende till dem. Detta erhålls genom att SUHF-modellen bygger på forskning och 

forskarutbildningen. Om ABC-modellen skulle nyttjas istället skulle forskningsfinansiärerna inte 

tillhandahålla samma information som genom SUHF-modellen eftersom ABC-modellen inte utgår 

från forskning och forskarutbildningen utan har sitt fokus på aktiviteterna. Det som är viktigt för 

svenska högskolor är det som SUHF-modellen utgår från och bygger på. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning om fördelning av indirekta kostnader skulle vara att undersöka hur 

andra högskolor i Sverige än Mälardalens högskola har tolkat SUHF-modellen samt att jämföra utfall 

och erfarenheter. 

Det kan även vara en god idé att jämföra SUHF-modellen med något annat system än ABC-modellen, 

kanske framtagen i ett annat land? 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att undersöka ett utländskt lärosäte som fördelar de indirekta 

kostnaderna enligt ABC-modellen. Genom detta få deras erfarenheter med att arbeta med modellen. 

Sedan jämföra utfallet med ett svenskt lärosäte som allokerar enligt SUHF-modellen.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. När började SUHF- modellen tillämpas och vad tillämpades innan? 

2. Vad är orsaken till genomförandet av SUHF- modellen? 

3. Hur infördes SUHF-modellen? 

4. Hur låg tid tog det att införa modellen och hur meddelades den berörda personer? 

5. Beskriv hur SUHF-modellen används? Hur många nivåer finns i verksamheten och vilka är 

dem? Vilka kostnadsdrivare respektive kostnadsbärare finns det? 

6. Hur sker fördelningen av pengar till varje verksamhet? 

7. Vilka är de indirekta kostnaderna och hur sker fördelningen av dem? 

8. Hur fördelas kostnaderna för kärnverksamhet? 

9. Hur beräknas kostnaderna för forskarutbildningen? 

10. Hur observerade ni skillnaden från finansiärernas vilja att ge externbidrag efter utförandet av 

modellen? 

11. Ger modellen bättre effektivitet av verksamhetsledningen och beslut än tidigare modell? 

12. Vilka effekter fick modellen: fördelar, nackdelar? 

13. Vad ville uppnås med införandet av den nya modellen? 

14. Kan vi mejla dig om vi har fler frågor? 

15. Vill du vara anonym? 

16. Hur länge har du jobbat på Mälardalens högskola? 

 

 


