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Sammanfattning 
 

Redovisningen av de indirekta kostnaderna vid högskolor och universitet har kritiserats av 

Riksrevisionen och externa finansiärer under många år. I november 2007 rekommenderade 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) landets universitet och högskolor att 

införa en ny redovisningsmodell som SUHF hade tagit fram. Flera lärosäten har infört 

modellen sedan dess. Men hur har det gått?  

Syftet med denna studie var att ta reda på det och beskriva effekterna av modellen, särskilt 

med tanke på intern styrning och kontroll. Studien har gjorts som en flerfallsstudie i form av 

en utvärdering vid sex högskolor. Data har samlats in via telefonintervjuer med ekonomer på 

central förvaltningsnivå. Styrmedel, positiv teori, särskilt institutionsteori, men även tidigare 

forskning och rapporter om fullkostnadsmodeller och strategisk ekonomistyrning, har 

fungerat som en teoretisk lins vid analysen av svaren.  

Resultaten visar att högskolorna har fått en mer transparent och rättvisande redovisning av 

de indirekta kostnaderna, vilket också var en av målsättningarna med modellen. Implemen-

teringsfasen har inneburit merarbete för administrativ personal, svårigheter att förstå model-

len, särskilt inom forskarkategorin och också ett visst motstånd. Någon förändring i externa 

finansiärers vilja att stödja projekt har inte noterats. Modellen har blivit ett nytt styrmedel, 

framför allt för prefekter, som fått ta ett större ekonomiskt ansvar än tidigare. Att modellen 

skulle ha fått någon påverkan på universitetsledningens strategiska styrning och kontroll har 

ännu inte noterats. 

 

 



 

Abstract 
 

For many years, the Swedish National Audit Office as well as external financing agencies 

have criticized the way that Swedish universities and colleges have accounted for indirect 

costs. In November 2007, the Association of Swedish Higher Education recommended the 

Swedish universities to adopt a new full-cost model developed by the Association. Since then, 

a number of universities have implemented this model. What are the results so far?  

The aim of this study was to find out and describe the effects of the model, especially in 

terms of internal management and control. The study was performed as a multi-case 

evaluation at six universities. Data were collected through telephone interviews with financial 

specialists at the central administrations of the universities. Management tools, positive 

theory, particularly institutional theory, as well as previous research and reports on full-cost 

models and strategic management accounting, provided the theoretical background for the 

analysis of the data.  

The results show that the universities have achieved a more transparent and correct 

accounting of indirect costs, which indeed was the intention of the model. The implementa-

tion phase has meant extra work for administrative personnel, difficulties in understanding of 

the model, especially among researchers, as well as a certain resistance. No change of the 

external financial support has been observed. The model has become a new management tool, 

particularly for heads of departments who have been forced to shoulder a greater economic 

responsibility. No effects on central strategic management and control have been noted thus 

far. 
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1 Introduktion  
I detta kapitel ges en kort historisk bakgrund till redovisningsmodellen. Därefter presenteras 

problemformulering, undersökningsfrågor och syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Diskussionen om indirekta kostnader
1
 inom högskolevärlden har pågått under en längre tid. Från 

att ha varit generella procentpåslag
2
 för högskolorna för externa bidrag

3
 togs ett första steg i att ta 

fram ett system för full kostnadstäckning
4
 i slutet av år 2001. Sveriges universitets- och högskole-

förbund (SUHF) och några stora forskningsfinansiärer kom då överens om att, i en gemensam 

arbetsgrupp, fundera på hur ett system för fullkostnadstäckning skulle kunna utvecklas. Deras 

rapport visade att snittpåslaget för indirekta kostnader (inklusive lokalkostnader) vid högskolorna 

var 52%. Gruppen kunde dock inte enas om en definition av begreppet full kostnadstäckning, 

vilket ledde till ett kompromissförslag om att rekommendera högskolorna att införa ett påslag på 

35% för indirekta kostnader (inklusive lokaler) vid ansökan om externa bidrag fr o m 1 januari 

2003 (Arbetsgruppen för full kostnadstäckning, 2002; Sundqvist, 2005). 

År 2005 gav Högskolornas forum för redovisningsfrågor SUHF i uppdrag att ta fram förslag till 

nya gemensamma principer för hur de indirekta kostnaderna skulle beräknas och tas ut. Rappor-

ten, som blev klar i mars 2007 (SUHF, 2007a), kompletterades med en mer praktisk handledning i 

oktober 2007 (SUHF, 2007b). Den 8 november 2007 beslöt så SUHFs förbundsförsamling att 

rekommendera högskolor och universitet att införa modellen (SUHF, www.suhf.se). I rapporten 

anges att tidrapportering krävs om modellen ska fungera fullt ut, varför ett fortsatt arbete sedan 

skedde i ett tidfördelningsprojekt inom SUHF (SUHF, 2009).  

En anledning till att utveckla en gemensam modell var att revisorerna hade noterat felaktigheter i 

hur man redovisade finansieringen av de indirekta kostnaderna på vissa högskolor. En annan 

orsak var att de externa finansiärerna saknade förtroende för högskolornas redovisning och 

ifrågasatte de indirekta kostnaderna. Syftet med modellen var att få en ”enkel, tydlig och transpa-

rent modell” som skulle ge en rättvisande redovisning av de indirekta kostnaderna och bidra till en 

god intern styrning och kontroll (SUHF, 2007a, s 2). Redovisningen skulle då visa verksamhetens 

verkliga kostnader och ge en tillförlitlig ekonomisk information som underlag för ansökan om 

extern finansiering, uppföljning, ekonomiska analyser osv. Högskolans ledning och övriga 

ansvariga, t ex utbildningsansvariga och forskningsledare, skulle få underlag för att kunna styra 

och följa upp den ekonomiska utvecklingen på ett bättre sätt än tidigare (SUHF, 2007a, s 2, s 8; 

SUHF, 2007b, s 1).  

Enligt lag (Avgiftsförordningen 5§ första stycket) måste högskolorna uppnå full kostnadstäckning 

– om inte annat ekonomiskt mål har angetts (SFS 1992:191). Den nya redovisningsmodellen 

skulle uppfylla detta krav i och med att kärnverksamheten, dvs utbildning och forskning, bär sina 

egna direkta kostnader, men även sin andel av de indirekta (SUHF, 2007a). Flera av landets uni-

versitet och högskolor har under senare år infört redovisningsmodellen, som i fortsättningen 

enbart benämns SUHF-modellen.  

                                                 
1
 Med indirekta kostnader avses omkostnader som inte direkt kan hänföras till en bestämd kostnadsbärare, t ex en 

produkt eller ett projekt. Exempel på indirekta kostnader kan vara gemensam administration, gemensamma nätverk, 

lokaler, m m (Nationalencyklopedin, www.ne.se). Direkt kostnad är följaktligen kostnader som direkt kan hänföras 

till en bestämd kostnadsbärare, t ex ett särskilt projekt. Ett exempel på direkt kostnad kan vara lön för personer 

anställda i projektet. 
2
 Från 1% på 1980-talet till 18% efter år 2001 (Sundqvist, 2005, s 6) 

3
 Med externa bidrag avses medel från andra finansiärer (än statliga anslag från statsbudgeten) (ESV, 2007) 

4
 Med full kostnadstäckning menas att samtliga direkta och indirekta kostnader täcks. De indirekta kostnaderna ska 

visa en rättvisande andel av lärosätets gemensamma kostnader. (ESV, 1999) 
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1.2 Problemformulering  

Syftet med modellen var att ge en tillförlitligare ekonomisk information som underlag för externa 

och interna krav, inklusive styrning och kontroll. Men hur har det gått? Hur har modellen ”landat” 

i verkligheten? Problemställningen i denna uppsats avgränsas till ett internt perspektiv på central 

förvaltningsnivå inom högskolan. Externa finansiärers syn på modellen studeras inte, inte heller 

problem av ren redovisnings- och systemteknisk karaktär.  

Ingen studie har ännu gjorts på vilka effekter den nya redovisningsmodellen fått för de universitet 

och högskolor som infört den
5
. Studien kan därför bidra med kunskap i ämnet, inspirera och ge 

tankar inför fortsatta beslut och inriktning för högskolorna, särskilt för dem som ännu inte infört 

modellen, men även för övriga. Resultatet kan också vara av intresse för revisorer samt de perso-

ner som varit involverade i att ta fram modellen. 

1.3 Undersökningsfrågor 

Vilken reell påverkan har modellen då fått för högskolorna? Vilka för- och nackdelar har man 

eventuellt redan kunnat se? Har man fått större transparens i redovisningen? Har modellen haft 

någon effekt på finansiella bidragsgivares fortsatta stöd? Har modellen blivit ett verktyg för intern 

styrning och kontroll? 

1.4 Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva effekter av den nya redovisningsmodellen vid svenska 

universitet och högskolor, särskilt med tanke på vilken betydelse den fått för intern styrning och 

kontroll. 

1.5 Studiens svagheter 

De universitet och högskolor som undersöktes har infört modellen för 1-2 år sedan och studien 

kan därför inte belysa mer långtgående effekter. Redovisningsmodellen beskrivs inte grundligt 

utan endast översiktligt. 

1.6 Referensram 

Som en historisk tillbakablick på varför högskolan styrs som den görs refereras först till Holmblad 

Brunsson (2002), Mundebo (2008) samt Modell och Grönlund (2006) om hur målstyrning påver-

kat statliga myndigheter. Vidare redogörs kort om ekonomistyrning och dess styrmedel (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009; Malmi (1997); Modell & Grönlund, 2006; Pettersen, 2001;Vedung, 

1998;). Positiv redovisningsteori, särskilt intressentteorin, institutionsteorin och institutionali-

sering i organisatoriska fält har fungerat som en teoretisk lins vid analys av resultaten. Dessutom 

diskuteras kritik mot teorierna, varför de inte verkar få genomslag i praktiken (Deegan & 

Unerman, 2006; Malmi & Granlund, 2009; Modell & Grönlund, 2006; Vedung, 1998). Med hän-

visning till bl a Ax et al (2009), Bourn (1994), Cooper och Kaplan (1988) samt Kaplan och 

Anderson (2004) jämförs SUHF-modellen med modeller som beskrivits i litteraturen (självkost-

nads- och ABC-kalkyler). Vidare refereras till studier i andra länder, t ex TRAC-modellen i 

Storbritannien (McChlery, McKendrick & Rolfe, 2007), strategisk ekonomistyrning i Italien 

(Agasisti, Arnaboldi & Azzone, 2008) samt rapporter från EU och EUA. Metodvalet har baserats 

på Bell (2009), Merriam (1998), Patel och Davidson (2008), Patton (1990) och Vedung (1998). 

Litteratursökning har skett via Mittuniversitetets bibliotek och databaserna MIMA, LIBRIS, 

Social Science Citation Index, men huvudsakligen via Business Source Premier. Mycket letande 

har också skett via Google, som lett vidare till olika myndigheters hemsidor, såsom ESV, HSV, 

Regeringskansliet, RRV, men även till universitet i andra länder.  

                                                 
5
 Ann-Kristin Mattsson, ekonomichef, Lunds Universitet, email den 5 maj 2010  
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs för vilken metod som valts för studien och hur den organiserats. 

2.1 Angrepssätt 

Denna studie har jag gjort med ett kvalitativt hermeneutiskt angreppssätt, eftersom jag dels hade 

en viss ”förförståelse” av det som undersöktes, dels för att det gällde att få en insikt och se en 

helhet genom att tolka de intervjuades svar. Studien skedde abduktivt genom att jag var påverkad 

av teori vid intervjuerna. Sedan relaterade jag empiri mot teori, för att sedan vid behov och för att 

få en helhetsbild återkopplade till intervjusvaren i en sorts hermeneutisk spiral (Patel & Davidson, 

2008, s 23-31, s 103).  

2.2 Metoddesign 

Studien hade formen av en utvärdering i avsikt att öka grundkunskap i ämnesområdet (Vedung, 

1998, s 103). Enligt Vedung (1998, s 27) är utvärdering en tillbakablick för att bedöma vad som 

varit för att ge vägledning framåt, ”en grundlig granskning av förvaltning, slutprestation och utfall 

i såväl avslutad som pågående offentlig verksamhet”. Detta sätt att undersöka verkade stämma väl 

med syftet med denna studie: att se på effekterna i en offentlig reform för att få en större förståelse 

och presentera kunskap som kan bli till vägledning framöver.  

Enligt Vedung (s 25-26) kan värdering ses som en process i form av en systemmodell, se figur 1. 

Den fungerade också som utgångspunkt i denna studie. Med inflöde (A) menas en intervention, 

insats eller reform, i denna studie synonymt med SUHF-modellen. Förvaltning (B) innebär 

omvandlingsprocessen, från instruktion tills dess att leverans sker. Här avses arbetet med att 

anpassa modellen till den egna högskolan från det att högskolan tagit beslut om att införa 

modellen eller arbetet med anpassningen påbörjats. Med slutprestation (C) avses det sista skedet i 

implementeringsfasen, i denna studie då modellen införts i redovisningssystemet och börjat 

användas ”skarpt”. Med utfall (D-E) avses det som händer efter implementeringen, vilka effekter 

den gett. Endast omedelbart-mellanliggande utfall (D-E) berörs. Slutligt utfall studeras ej och kan 

sannolikt inte göras förrän en längre tid har gått efter införandet.  

 
    R E S U L T A T  

 

Inflöde 

(A) 

 Förvaltning 

(Omvandling) 

(B) 

 Slut-

prestation 

(C) 

 Utfall 1 
(omedelbart) 

(D) 

 Utfall 2 
(mellanliggande) 

(E) 

 Utfall 3 
(slutligt) 

(-) 
  I M P L E M E N T E R I N G        
Figur 1. Systemmodell för utvärdering i offentlig sektor (Vedung, 1998, s 25) 

 

Det finns flera olika sätt att göra en utvärdering på (Vedung, 1998, s 49-60). Beroende på hur 

utvärderingar organiseras kan de delas upp i olika huvudgrupper: substansmodeller, ekonomiska 

modeller och institutionella modeller. Den modell som verkade passa bäst för denna studie är mål-

uppfyllelsemodellen. Det är en substansmodell som bedömer om effekterna i utfallsledet 

motsvarar det som var tänkt med insatsen. Svagheten med måluppfyllelsemodellen är att den inte 

behandlar effekter utanför ”målområdet”. Det gör bieffektsmodellen, varför Vedung (s 67) 

rekommenderar att man kompletterar med den för att fånga sidoeffekter. Även bieffektsmodellen 

är en substansmodell. Utmärkande för substansmodeller är att de inte tar hänsyn till kostnader i 

första hand, utan har fokus på om resultaten motsvarar målsättningen med insatsen.  

En utvärdering kan göras antingen med en deskriptiv eller en preskriptiv ansats (Vedung, 1998, s 

193-195). I en deskriptiv utvärdering används andras värden som bedömningskriterier, t ex 
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målsättningen med insatsen, i motsats till en preskriptiv där utvärderaren själv bestämt 

värdekriterier. Denna studie har gjorts med en deskriptiv ansats, eftersom en sådan oftast är att 

föredra pga att den objektiva bedömningen, eftersom resultaten då kan anses mer legitima och 

användbara. Ingen modell kan ge slutgiltiga svar – att använda en modell ger bara ett visst 

perspektiv och vissa partiella svar (Vedung, 1998, s 91). Detta gäller även denna studie.  

Vedung (1998, s 92-93) presenterar ett åttapunktsprogram, som har fungerat som grundstruktur 

och varit till hjälp för att ställa rätt sorts frågor, för enligt författaren är det frågorna, inte metoden 

i sig, som ger identitet åt utvärderingen (figur 2). Hur uppsatsens disposition sammanfaller med 

frågorna framgår av kapitelhänvisningen till vänster. 

 

Frågor Vad avses Kapitelhänvisning 

1. Syfte med utvärderingen  Det övergripande motivet bakom utvärde-

ringen? 

1 Inledning 

2. Organisationsfrågan Vem utför utvärderingen, hur organiseras 

den? 

2 Metod 

3. Insatsfrågan  Hur beskrivs den insats som utvärderas? Är 

den ett medel att nå något annat eller har den 

ett egenvärde? 

3 Teoretisk bak-

grund 

4. Förvaltningsfrågan  Hur ser de administrativa processerna ut från 

insatsens formella antagande till slutpresta-

tionerna? 

4 Empiri 

5. Resultatfrågan Hur ser slutprestationerna och utfall ut inom 

och utanför målområdet?  

4 Empiri 

6. Effektfrågan  Vilka faktorer inkl insatsen förklarar resul-

taten? 

5 Analys 

7. Bedömningsfrågan Vilka måttstockar används och vilka stan-

darder ska anses utgöra framgång eller 

misslyckande? 

5 Analys 

8. Användningsfrågan  Hur ska utvärderingen användas?  

 

6 Diskussion 

Figur 2. Efter åttapunktsprogrammet för utvärdering (efter Vedung, 1998, sid 93) 

 

2.3 Datainsamling, analys och validitet 

2.3.1 Typ av data 

Datainsamlingen har haft formen av en triangulering, eftersom både fråge- som dokumentmetod 

har använts (Patel & Davidson, 2008, s 104-105). Att använda sig av flera metoder vid utvärde-

ringar är också något som Vedung (1998, s 131) rekommenderar. Data för denna studie var 

”mjuka” i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analys av dem. Intervjufrågorna har varit 

semistrukturerade, dvs med en lägre struktureringsgrad för att möjliggöra för respondenten att 

svara på ett friare sätt (Bell, 2009, s14, s 159-160; Patel & Davidson, 2008, s 28-29). Förutom 

intervjusvar har jag fått information från olika dokument och beslut på högskolors och myndig-

heters hemsidor, samt skrivelser och beslut som tillhandahållits av respondenterna. 

För att få svar på frågorna om effekter av SUHF-modellen gjordes intervjuer med olika universitet 

och högskolor i mars 2010. I fortsättningen används för enkelhetens skull endast ordet ”högskola” 

för att beteckna såväl universitet som högskola. Då dessa ligger spridda i landet och det skulle 

innebära stora kostnader att resa runt till lärosätena, har det skett i form av telefonintervjuer. 

Respondenterna var ekonomer på central förvaltningsnivå som hade varit involverade i arbetet 
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med att anpassa modellen och som också hade insyn i ekonomistyrningsfrågor vid högskolan. De 

tillfrågades först per telefon eller email om de vill ställa upp och fick då några översiktsfrågor i 

förväg för att kunna förbereda sig inför samtalen (Patel & Davison, 2008, s 70-71). De fick veta 

att varken deras egna eller högskolornas namn skulle anges, eftersom jag bedömde att det skulle 

förbättra deras vilja att delta och känna sig friare att svara. Eftersom samtalen skedde per telefon 

och jag har lång erfarenhet av att skriva minnesanteckningar, förde jag handskrivna anteckningar 

vid intervjuerna. Svagheten med telefonintervjuerna var att jag inte kunde se respondenten och 

hade möjlighet att tolka gester och kroppsspråk, som annars kunde ha bidragit till förståelsen 

(Patel & Davidson, 2008, s 78-79). Svaren skrev jag sedan rent i Word och skickade till respek-

tive respondent för bekräftelse på att jag tolkat svaren korrekt (Patton, 1990, s 468). Då hade 

respondenten möjlighet att lägga till sådant som eventuellt inte framkom vid intervjun, allt för att 

öka förståelsen och autenticiteten i undersökningen (Patel & Davidson, 2008, s 105). I samband 

med denna email-korrespondens ställdes i vissa fall några tilläggsfrågor.  

En annan form av triangulering skedde genom att jag - för att komplettera bakgrundsbilden till 

SUHF-modellen - ställde några frågor till Riksrevisionen (RRV): Inger Rydén Bergendahl, 

Effektivitetsrevisionen, och Claes Backman, Årliga revisionen. Intervjun, som hade formen av ett 

samtal, var ostrukturerad, men till viss del styrd i och med att de fick uttala sig fritt inom ämnet. 

Samtalet bandades och transkriberades, varefter utskriften skickades till dem för komplettering 

och godkännande (Patton, 1990, s 468). Frågor om SUHF-modellen har också ställs via email till 

Ann-Kristin Mattsson, ekonomichef vid Lunds Universitet, som deltagit i SUHFs arbetsgrupp för 

full kostnadstäckning i många år.  

Med ett kvalitativt angreppssätt går det inte att i detalj göra ett frågeformulär med frågor som kan 

ge de ”rätta” svaren. Syftet med kvalitativa intervjuer är att identifiera den intervjuades uppfatt-

ning om ett fenomen (Patel & Davidson, 2008, s 78; Patton, 1990, s 278). Utifrån systemmodellen 

(se figur 1) innehöll intervjun några ”huvudfrågor” motsvarande frågorna 3-5 i åttapunkts-

programmet (figur 2), vilket framgår av bifogad intervjuguide (Appendix 1)
6
. För varje huvud-

fråga hade jag förberett mig med följdfrågor som enbart var tänkta att fungera som stöd för mig 

själv (Patel & Davidson, s 80). Beroende på hur respondenten svarade ställde jag dock inte alla 

följdfrågor. Innan intervjuerna startade gjorde jag en pilotintervju med ekonomichefen på min 

egen arbetsplats för att testa frågornas relevans (Patel & Davidson, 2008, s 79).  

2.3.2 Urvalsstrategi 

Enligt Patton (1990, s 169) är sättet att göra urval det som bättre än något annat visar skillnaden 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Kvantitativ metod fokuserar på stora slumpmässiga urval, 

medan den kvalitativa metoden syftar till att få svar på djupare liggande frågor, ibland bara utifrån 

ett enda fall.  

För att hitta de bästa fallen att studera gällde det att först bestämma ett kriterium för urvalssätt och 

sedan välja de fall som fyllde detta kriterium (Merriam, 1998, s 65). En första tanke var att identi-

fiera högskolor med externa forskningsmedel, då diskussionen och anledningen till att modellen 

togs fram ursprungligen handlade om full kostnadstäckning för externt finansierade forsknings-

projekt (Sundqvist, 2005, s 5). En sökning på Statistiska Centralbyråns hemsida resulterade i en 

lista på högskolor och deras driftkostnader för FoU
7
, se Appendix 2. Listan sorterades enligt högst 

FoU-kostnad och ett urval gjordes av högskolor med FoU-kostnader över 20 mkr (SCB, 

www.scb.se). Pga av att jag känner till statlig redovisning valde jag bara ut de statliga högsko-

                                                 
6
 En av frågorna under D-E - ”Vilken information får ni nu som inte gavs tidigare?” - kan ha uppfattats som en 

ledande fråga. Detta upptäcktes först efter att ett par intervjuer skett, men då hade förhandsinformationen redan sänts 

ut till alla. 
7
 Förkortning för forskning och utveckling (Nationalencyklopedin, www.ne.se) 
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lorna och uteslöt högskolor med annan huvudman; Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i 

Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm. Detta för att inte riskera skevhet och orättvisa i 

förståelsen (Bell, 2009, s 167). Institutet för rymdfysik meddelade att man inte sorterar under hög-

skolor och universitet och valdes därför bort, liksom en högskola som ännu inte alls påbörjat 

arbetet. 

Efter detta första urval kvarstod 25 högskolor. Syftet med undersökningen var att fånga de effek-

ter modellen fått och därför måste implementeringen ha ägt rum innan en utvärdering kan ske 

(Vedung, 1998, 21). Via telefonsamtal och email-förfrågningar fick jag information om vilka hög-

skolor som införde modellen år 2009 eller tidigare. Ur den gruppen valdes de högskolor ut som 

tidigare haft intäktsavlyft
8
 för att finansiera indirekta kostnader, då chansen att se märkbara effek-

ter bedömdes vara högre hos dem än hos de högskolor som redan tidigare fördelat indirekta kost-

nader enligt någon typ av kostnadsfördelning. Av dessa sju högskolor visade det sig efter grund-

ligare förfrågan att en inte hade haft intäktsavlyft på många år, varför det återstod sex högskolor. 

Urvalsstrategin motsvarar det Patton (1990, s 169) kallar ändamålsenligt urval, att få så informa-

tionsrika fall som möjligt. I denna studie har kritiska fall valts ut, dvs fall som kan bidra med mest 

kunskap om hur reformen lyckats och som också utgör fall med särskilda kriterier, kriterier som 

utgör en speciell utmaning för att visa att reformen verkligen fungerar (Patton, 1990, s 174-176).  

Enligt Merriam (1998, s 39) är fallstudie det bästa sättet att göra en utvärdering. Denna studie är 

en flerfallsstudie som, för att studera ett särskilt fall och fenomen, dvs SUHF-modellen, har stude-

rat flera olika fall; de sex högskolor som valdes ut.  

2.3.3 Dataanalys 

Det finns inga särskilda formler för att avgöra signifikansen vid kvalitativa undersökningar, inte 

heller några regler för hur den analytiska tankeprocessen ska gå till. Man får göra sitt bästa för att 

på ett så rättvisande sätt som möjligt presentera de resultat som framkommit i studien. Då varje 

kvalitativ studie är unik blir också analysen unik. En studie blir således beroende av undersö-

karens förmåga, kunskap och insikt (Patton, 1990, s 372). Jag har, som Merriam (1998, s 165) 

säger, försökt skapa och tillämpa koncept som är relevanta till data i studien istället för att ha en 

uppsättning regler och rutiner på förhand för analysen. 

Analysen började med en beskrivning och sammanställning av svaren utan att någon tolkning 

skedde (Patton, 1990, s 374-375). Merriam (1998, s 183) rekommenderar att en kategorisering 

sker som reflekterar syftet med studien. En logisk grund för kategoriseringen i denna studie blev 

systemmodellen för utvärdering (se figur 1), som också fungerade som en grundstruktur för inter-

vjufrågorna A-E (se Appendix 1). Svaren från alla högskolor sorterades sedan in under respektive 

fråga; under fråga A listades allas svar på fråga A, under fråga B allas svar på fråga B. Detsamma 

skedde med svaren på fråga C och D-E. Anledningen var att i första hand få en helhetsbild av hur 

de olika leden i implementeringsprocessen sett ut. Varje högskolas svar skrevs däremot i en unik 

färg och kunde då, tack vare färgen, identifieras som svar från just den högskolan. Detta blev ett 

sätt att ”etikettera” olika data och se samband ”horisontellt” (Patton, 1990, s 381-382). Sedan 

analyserades svaren utifrån frågeställningarna (A-E) mot den teoretiska bakgrunden, genom att gå 

fram och tillbaka mellan intervjusvar och teori (Patton, 1990, s 403).  

Som ett kompletterande analysinstrument användes Vedungs teoriram med åtta faktorer som kan 

påverka resultaten i en offentlig utvärdering (Vedung, 1998, s 168). I analysen beaktades också 

värderingskriteriet för måluppfyllelse- och bieffektsmodellen: insatsens egna mål, dvs vilka 

huvud- och bieffekter som stämde överens med SUHF-modellens syfte (Vedung, 1998, s 51-59). 

                                                 
8
 Med intäktsavlyft avses här att inkomster i form av externa medel ”beskattas” vid inbetalningstillfället med ett 

schablonavdrag (motsv 35% pålägg) för finansiering av gemensamma kostnader (egen förklaring) 
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2.3.4 Validitet och reliabilitet 

All forskning bygger på att generera kunskap som är tillförlitlig, korrekt och genomförd på ett 

etiskt försvarbart sätt. Trovärdigheten i en studie kan avgöras genom att visa på validitet och 

reliabilitet, begrepp med lite annorlunda betydelse i kvalitativa studier än i kvantitativa studier. 

Oavsett metodtyp innebär det dock att noggrant presentera data, visa hur de samlats in, analyserats 

och tolkats (Merriam, 1998, s 198-200). Validiteten i en kvalitativ undersökning har enligt Patton 

(1990, s 484) mer att göra med hur pass informationsrika fallen är och vilken observations- och 

analysförmåga undersökaren har än hur stort urvalet är. Det blir också en ”pragmatisk validering”, 

som innebär att bedömningen sker utifrån hur relevant informationen är för den som läser den – 

dvs författarens och läsarens perspektiv interagerar.  

För att belysa begreppen och dess innebörd i kvalitativ metod väljer Merriam (1998, s 201-212) 

att förklara dem i termer av intern validitet, reliabilitet och extern validitet, som beskrivs nedan 

och som också refereras till i denna studie: 

 
2.3.4.1 Intern validitet 

Den interna validiteten gäller frågor om hur väl undersökningen fångar verkligheten. Sex olika 

faktorer kan förhöja den interna validiteten: triangulering, granskning/kontrolläsning av respon-

denten, långtidsobservation, kollegiegranskning, involvera deltagare i alla faser av studien, samt 

klargöra undersökarens eventuella skevhet (bias) (Merriam, 1998, s 201-205). 

Denna studie inkluderade fyra av dessa. Triangulering skedde genom att intervjuerna stämdes av 

mot dokumentation
9
, t ex beslut, protokoll, information på hemsidor, samt intervju med RRV. 

Respondenterna fick utskrifterna sig tillsända för kontrolläsning och alla returnerade och god-

kände dem. Eftersom alla hade någon form av kommentar, korrigering eller komplettering, så var 

det tecken på att de också hade läst igenom dem. En kollegiegranskning skedde genom att en av 

mina kollegor stämde av min analys mot alla intervjusvar
10

. Kollegan har själv varit involverad i 

arbetet med införande av SUHF-modellen vid den egna högskolan och jag bedömde därför att hon 

hade lämpliga förkunskaper. Undersökarens antaganden och risk för skevhet redogörs för i nästa 

kapitel om reliabilitet.  

 
2.3.4.2 Reliabiliet 

Enligt Merriam (1998) utgår begreppet reliabilitet i traditionell mening från antaganden att ett 

fenomen är konstant och att en studie kan upprepas med samma resultat. Kvalitativ forskning 

däremot avser att beskriva hur människorna upplever verkligheten, vilket betyder att en tolkning 

sker av vad som händer. Det är därför inte möjligt att uppnå reliabilitet i traditionell mening i en 

kvalitativ studie. En upprepad studie kommer aldrig att ge samma resultat. Istället beror reliabili-

tet i kvalitativ forskning mera på om resultaten överensstämmer med insamlade data. För att för-

bättra överensstämmelsen finns det tre sätt: att undersökaren förklarar sin egen position i studien, 

triangulering samt att ge en bedömningsvägledning för läsaren, dvs att noggrant beskriva hur man 

kom fram till resultaten så att läsaren själv kan ”följa tråden” och göra en egen bedömning. 

(Merriam, 1998, s 205-207) 

I en kvalitativ studie utgör jag som undersökare själv det primära instrumentet. Hur väl det 

instrumentet mäter det som ska mätas avgörs av hur känslig, tränad och skicklig jag som under-

sökare är (Patton, 1990, s 14). Jag hade en viss förförståelse för ämnet, är anställd vid högskola, 

känner till statlig redovisning och de begrepp som använts av respondenterna. På det sättet hade 

jag möjligen en större förutsättning att förstå och tolka svaren än den som t ex inte känner till 

statlig redovisning. Dock hade jag ingen erfarenhet av att intervjua, varför studien ska ses som ett 

                                                 
9
 Dokument som skulle avslöja vilka högskolor som deltog i studien har inte tagits med i referenslistan. 

10
 Namn på personer och högskolor var då borttagna 
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läromoment i det avseende. Risken för skevhet blir högre i en studie där bara en enda person utgör 

det primära instrumentet (Patton, 1990, s 468). För att minimera den risken, i och med att jag är 

ensamförfattare, har kollegiegranskning skett.  

Som nämnts har således triangulering skett, varför reliabiliteten liksom den interna validiteten då 

förstärkts. Läsaren av denna uppsats har också getts bedömningsvägledning i och med att utförlig 

beskrivning har gjorts om hur studien utförts. 

 
2.3.4.3 Extern validitet 

Med begreppet extern validitet menas i hur grad resultaten kan gälla även i andra sammanhang, 

dvs generaliseras. I kvantitativa studier sker det genom att särskilda krav ställs på slumpmässiga 

urval, insamlingsteknik, urvalsstorlek osv. I kvalitativa studier däremot görs, enligt Merriam 

(1998) specifika urval för att man vill undersöka dem noggrannare, inte för att få fram ett resultat 

som gäller många. De som förespråkar den traditionella betydelsen anser att man inte kan 

generalisera utifrån enstaka fall. Däremot kan man förbättra den externa validiteten om man 

använt slumpmässiga urvalsmetoder eller, som i denna studie, använt många fall för att studera 

samma fenomen. (Merriam, 1998, 207-212)  

En flerfallsstudie som denna får naturligtvis inte överskattas så att läsaren uppfattar att resultatet 

gäller generellt för alla högskolor i landet. Patton (1990, s 486) anser dock att ändamålsenlig 

urvalsmetod inte är tillräckligt känd och därför finns det en allmän favorisering av stora slump-

mässiga urval och en misstro mot små ändamålsenliga urval. De olika sätten har båda sina styrkor 

och svagheter. Ett ändamålsenligt urval syftar till att visa användbar information som är specifik 

för vissa program. Istället för generaliserbara, talar författaren (s 489) om problemorienterade 

studier och använder ordet extrapolation
11

. Med det menar han att kvalitativa studier kan ge 

perspektiv istället för ”sanning” och kan därför på ett modest sätt vara tillämpliga i andra, men 

inte identiska, situationer (s 491). Patton hävdar vidare att man i en kvalitativ studie kan bortse 

från fullständig objektivitet och istället fokusera på att ge en tillförlitlig och balanserad informa-

tion, som är användbar för beslutsfattare och andra som vill använda utvärderingen (s 491). 

2.4 Metodkritik 

Studien kunde också ha gjorts som en enda fördjupad fallstudie vid en enda högskola, men jag 

bedömde att chanserna var större att få en bredare och mer tillförlitlig information genom att 

studera situationen vid flera högskolor. Detta stämmer också överens med vad Merriam kommit 

fram till (Merriam, 1998, s 208).  
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs insatsfrågan, dvs SUHF-modellen, men först ges en bakgrund till hur hög-

skolan styrs. Sedan redogörs för några teorier, som hänvisas till i analysen. En snabbtitt visar hur 

fullkostnadsredovisning utvecklats och hur den ser ut vid högskolor i Europa idag. 

3.1 Hur styrs högskolorna? 

De statliga högskolorna styrs av regeringen genom förordningar. I de årliga regleringsbreven 

anges målen för verksamheten. Vilka anslag högskolorna får, hur de ska fördelas och hur åter-

rapporteringen ska ske framgår av regleringsbreven (Regeringskansliet, www.sweden.gov.se). 

Modell
12

 och Grönlund (2006, s 46-49) säger att regleringsbreven har blivit ”målbärande doku-

ment”. Även om enskilda myndigheter haft viss frihet att påverka innehållet i styrmodellen, så 

anser han att kanske de allra tydligaste exemplen på kopplingen mellan måluppfyllelse för pres-

tationer och statsanslagets storlek finns inom grundutbildningen i högskolesektorn.  

3.1.1 Målstyrning 

Denna form av styrmodell, s k målstyrning eller resultatstyrning, med rötter i New Public Mana-

gement (NPM), innebär i korthet: 

- tydliga övergripande mål, som bryts ner till mer specifika mål eller handlingsplaner 

- underlydande chefer är med i målformuleringsprocessen 

- belöningar och sanktioner beror på i hur hög grad måluppfyllelse för olika prestationer upp-

nåtts 

- genom att fokus ligger på prestationer är tanken att delegering av ansvar och befogenhet ska 

underlättas och därmed ska överordnade chefers behov av detaljstyrning minska 

- ska främja organisatorisk förändringsbenägenhet genom att strategier och planer omprövas 

utifrån grad av måluppfyllelse 

(Modell & Grönlund, 2006, s 21-22) 

Högskolorna har styrts på detta sätt, genom målstyrning, i ett par decennier. Målstyrningen intro-

ducerades i slutet av 1980-talet för att minska detaljregleringen och öka handlingsfriheten hos 

myndigheterna. Regeringen ansåg dock att den ökade friheten behövde kompletteras med en tyd-

ligare styrning med preciserade mål- och resultatkrav (Modell & Grönlund, 2006, s 47-48). Det 

ledde till ett ökande antal mål med motsvarande återrapporteringskrav (Holmblad Brunsson, 2002, 

s 193). Trots upprepade utredningar och kritik har målstyrningsmodellen fortsatt sin existens, 

även om ingen klar koppling mellan modellen och den politiska beslutsprocessen noterats 

(Holmblad Brunsson, 2002, s 198). Modell och Grönlund (2006, s 50) talar om ”den bestående 

oförmågan, eller kanske oviljan, att från politiskt håll reducera mål- och resultatstyrningen”. 

Ingemar Mundebo säger i sin avhandling ”Hur styrs staten”:  

 ”Riksdag och regering anger inte bara ’övergripande mål och huvudsaklig inriktning’. Målen för 

verksamheten och kraven på återrapportering och uppdrag är för många. Målen är för omfattande 

och detaljerade. Men beskeden är tydliga då det gäller ekonomiska ramar och andra villkor” 

(Mundebo, 2008, s 165) 

Idag finns politiska krafter för att stävja den reglerade målstyrningen eller som Tobias Krantz 

säger i DN Debatt (2010-03-23): ”Den centralstyrning som fortfarande finns kvar är ett uttryck för 

en orimlig politisk klåfingrighet”. I en regeringsproposition (Prop 2009/10:149), överlämnad till 

riksdagen i mars 2010, föreslås en minskad statlig styrning. Högskolorna ska få större frihet att 

utforma sin organisation, minskad detaljreglering av utbildning och läraranställningar samt ökad 

ekonomisk rörelsefrihet. Propositionen bygger på den autonomiutredning som blev klar år 2008 
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med långtgående förslag på ändrad styrning för landets högskolor och universitet (SOU, 2008). 

Huvudskäl som anges är att universitet och högskolor ska vara en ”självständig och kritiskt 

reflekterande kraft i samhällsutvecklingen” - ökad frihet blir då en principfråga. Kvalitén anses bli 

bättre om högskolorna får större frihet samt att den behövs för den nationella och internationella 

konkurrensen (Utbildningsdepartementet, 2010). 

3.1.2 Intern styrning och kontroll   

I ESVs handledning ”Intern styrning och kontroll” (ESV 2009, s 7-12) nämns fyra förordningar 

som huvudsakligen anger vad som menas med intern styrning och kontroll och hur den ska ske 

vid en högskola: Myndighetsförordningen (2007:515), Förordningen om intern styrning och 

kontroll (2007:603), Internrevisionsförordningen (2006:1228) och Förordningen om årsredovis-

ning och budgetunderlag (2000:605). Ledningen har ett ansvar inför regeringen att verksamheten 

bedrivs effektivt och enligt gällande lagar och regler samt att den redovisas på ett tillförlitligt och 

rättvisande sätt. Ledningens ansvar för intern styrning och kontroll kan inte delegeras. Intern 

styrning och kontroll ska ske som en process integrerad i myndighetens sätt att arbeta, så att 

riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning hela tiden beaktas. Den ska därigenom underlätta för 

ledningen att bedriva en effektiv verksamhet. Internrevisionen ska granska och ge råd och stöd till 

ledningen. I samband med årsredovisningen ska myndigheten göra en bedömning om man anser 

att den interna styrningen kan anses vara betryggande
13

. RRV definierar begreppet intern styrning 

och kontroll som: 

”… den process som åstadkommes av ledningen och annan personal för att med rimlig säkerhet 

uppnå: en effektiv verksamhet enligt de av riksdag och regering uppsatta målen, efterlevnad av för 

verksamheten tillämpliga föreskrifter och regeringsbeslut och en tillförlitlig återrapportering av 

resultatet av verksamheten. Detta synsätt på intern kontroll ansluter till en internationellt accep-

terad definition av begreppet. Denna definition anger att intern kontroll bör ses som en integrerad 

del av ledningens styrning av verksamheten och ska omfatta alla de väsentliga aktiviteter som har 

en direkt eller indirekt betydelse för att fullgöra förvaltningsuppgifterna.”  

(RRV, www.riksrevisionen.se) 

3.2 Styrmedel 

Vad menas då med styrning? Ax et al (2009, s 17) definierar styrning som att få enheter och med-

arbetare inom organisationen att sträva mot uppsatta mål; är målen av finansiell karaktär talar man 

om ekonomistyrning. Men för att bedriva ekonomistyrning behövs styrmedel. Författarna kate-

goriserar dessa styrmedel i tre olika typer: formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre 

formaliserade styrmedel, som nedan redogörs för (Ax e al, 2009, s 42).  

3.2.1 Formella styrmedel 

Formella styrmedel är av metodkaraktär och är kanske de man vanligen förknippar med begreppet 

ekonomistyrning, t ex budgetering, kalkylering, resultatuppföljning, intern redovisning, osv (Ax et 

al, 2009, s 42-43). SUHF-modellen i sig är ett exempel på ett formellt styrmedel. 

3.2.2 Organisationsstruktur 

Hur organisationen ser ut påverkar beslut och delegationer och kan vara väldigt olika beroende på 

om det är fråga om en hierarkisk eller platt organisation, eller en kombination. Ett viktigt styrme-

del inom ekonomistyrning är ansvarsfördelning – kan en anställd påverka det han/hon har ansvar 

för? Belöningssystem, såväl finansiella som icke-finansiella, är ett annat exempel på ett sådant 

styrmedel. (Ax et al, 2009, s 43-50) 
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3.2.3 Mindre formaliserad styrning 

Även om de flesta styrmedel tillhör kategorin formella styrmedel och organisationsstruktur, så har 

mjukare styrmedel fått ökat intresse under senare år. Ax et al (2009, s 50) talar om ”mindre for-

maliserad styrning” och delar in den i företagskultur, lärande och medarbetarskap.  

 
3.2.3.1 Företagskultur 

Företagskulturen
14

 är betydelsefull för hur beslut fattas, vad man bedömer som bra eller dåligt i 

olika situationer, vad man vill ha och inte ha, och påverkar således beteenden, rutiner, rekryte-

rings- och karriärsystem, mm (Ax et al, 2009, 50-51). Modell och Grönlund (2006, s 22) nämner 

också mindre formaliserade styrmedel, men använder begreppet ”informell styrning”, som de 

menar berör kultur och värderingar och är mer inriktad på mänskliga resurser. Styrningen handlar 

om att samla och likrikta kunskaper, färdigheter och värderingar, något som är viktigt i kunskaps-

intensiva organisationer, som sjukvård, forskning och utbildning. Inom dessa organisationer går 

det inte så lätt att detaljreglera verksamheten och det är också svårt att mäta och skapa tillförlitliga 

prestations- och effektmål.  

 
3.2.3.2 Lärande 

Idén om lärande organisationer har även påverkat ekonomistyrningsområdet. Olika individer 

bygger upp kunskap om hur arbetet kan förändras till det bättre och sprider det till (var)andra 

inom organisationen, varvid ett organisatoriskt lärande uppstått. Detta förutsätter att det finns ett 

företagsklimat som uppmuntrar eller räknar med att medarbetarna försöker ändra sitt arbetssätt, 

sina rutiner och komma med lösningar på problem, osv. (Ax et al, 2009, s 51-52) 

Pettersen (2001, s 567-571) studerade sjukhussektorn i Norge, där sjukhusen under många år hade 

lärt sig att öka sin resurstilldelning inför nästa år genom att överspendera budget. Sjukhusen upp-

fattade budgetöverskotten som en sorts intäktsdrivare och de ”lärde” av varandra, så att beteendet 

spreds till alla län i Norge. År 1997 infördes ett nytt finansieringssystem för att komma åt pro-

blemen. Reformen ledde dock till allt större budgetunderskott under åren som följde, vilket visade 

på ett gap mellan reformens syfte och den praktiska tillämpningen på kliniknivå. Dessutom 

skedde det en särkoppling i tolkningen av innebörden i reformen från en nivå i organisationen till 

en annan. Reformen innebar att budgeten skulle börja baseras på invecklade beräkningar med 

underlag om t ex enskilda patientfall, något som inte kunde beräknas, då det saknades information 

om vad interna procedurer kostade.  

I komplexa organisationer kan styrningen definieras som en process där man översätter och ut-

vecklar en gemensam förståelse och begrepp när olika händelser inträffar. Implementering av 

reformer blir då en form av organisatorisk inlärning. Denna inlärning kan vara kongenital (tidigare 

samlad kunskap) eller experimentell (prova sig fram, se hur andra gör). Pettersen menar att sjuk-

husen handlade rationellt utifrån tidigare organisatoriska inlärning: att öka nästa års resurser 

genom att spendera mer än budgeterat. Reformen innebar en ny inlärningssituation av experi-

mentell karaktär. Studien visar att en effektiv anpassning till nya externa kontrollmekanismer 

förutsätter effektiv organisatorisk inlärning. (Pettersen, 2001, s 562-567, s 572) 

Pettersen (2001, s 562) menar att många nya redovisningsinnovationer blir föremål för motstånd 

och förändringar i redovisningssystem och blir därför inte genomförda trots att de skulle kunna ge 

bättre underlag för beslut. Motståndet kan enligt Malmi (1997, s 459) ha olika orsaker; den ekono-

miska nyttan av modellen, makt och styrning inom organisationen samt organisationskulturen. 

Deras studie visar att källan till motståndet verkar ligga i grundstrukturen och kan knappast han-

teras genom olika implementeringsstrategier.  
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3.2.3.3 Medarbetarskap 

Medarbetarskap/empowerment är den tredje formen av mindre formaliserat styrmedel enligt Ax et 

al (2009) och rör demokratin i arbetet. I en organisation inriktad på medarbetarskap har de 

anställda inflytande och befogenhet att påverka sitt arbete, investeringar, tjänstetillsättningar, m 

m. I en sådan organisation känner de anställda att de har ett meningsfullt arbete, att deras 

kompetens tas tillvara och att ledningen litar på dem. Medarbetarskap blir sålunda ett styrmedel 

för ledningen att påverka t ex engagemanget hos de anställda. (Ax et al 2009, s 52) 

3.2.4 ”Käpp, morot och predikan” 

Vedung (1998, s 113) säger att staten har tre sätt att styra: genom regleringar, ekonomiska styr-

medel och information (informativa styrmedel), vilka han kallar käpp, morot och predikan. Infor-

mativa styrmedel innebär information som styrmedel, t ex utbildning, rådgivning och upplysning. 

Till skillnad från regleringar så ligger det inget tvång i de ekonomiska eller informativa styrmed-

len, mottagarna är fria att följa eller strunta i dem (Vedung, 1998, s 115). 

3.3 Positiv redovisningsteori 

Olika redovisningsteorier har utvecklats genom åren i avsikt att beskriva, förutsäga eller före-

skriva människors beteenden och behov då det gäller redovisning. De delas ofta in i två huvud-

grupper: positiv och normativ teoribildning. Positiv teori syftar till att förutsäga och förklara 

beteenden eller fenomen utifrån empirisk observation, medan normativ teori föreskriver hur redo-

visningen bör ske beroende på vilken information som efterfrågas (Deegan & Unerman, 2006, s 

206-207). Denna studie görs, som tidigare nämnts, med en deskriptiv (positiv) ansats. Därför 

beskrivs kortfattat några för studien relevanta positiva teorier: 

3.3.1 Intressentteorin 

Enligt Deegan och Unerman (2006, s 284-290) handlar intressentteorin om sociala förväntningar 

hos vissa grupper i samhället: intressenter. Då det finns många olika slags intressenter, t ex finan-

siärer, kunder, leverantörer, m fl, så godkänner intressentteorin att det finns olika ”sociala 

kontrakt” mellan organisationen och olika intressentgrupper. Teorin delas upp i en normativ 

(etisk/moralisk/preskriptiv) och en positiv inriktning. Det normativa perspektivet fokuserar på 

organisationens skyldigheter gentemot intressenten, t ex intressentens rätt att bli informerad och 

behandlas väl, inte på att intressenten skulle ha någon makt över organisationen. Det positiva 

perspektivet berör en annan synvinkel: hur organisationen försöker anpassa sig efter intressenten. 

Ju viktigare eller mäktigare intressenten är för organisationen, desto mer anstränger sig organisa-

tionen för att behålla goda relationer. Intressenten får på det sättet viss kontroll eller makt över 

organisationen. Ett exempel på en intressentgrupp för högskolesektorn är de externa finansiärerna, 

som under 2008 stod för 53% av lärosätenas intäkter år 2008 (HSV, 2009). 

3.3.2 Infångningsteorin 

Även om en reform eller reglering i vanliga fall är till för att skydda ”allmänhetens intressen”, så 

kan det vara svårt för myndigheten eller enskilda ”gräsrotsbyråkrater”
15

  att förhålla sig helt 

oberörd av dem som regleringen/reformen är riktad till (Deegan & Unerman, 2006, s 67; Vedung 

1998, s 182). Risken för infångning är som störst där regleringen/ reformen gäller en ekonomisk 

stark bransch och där myndigheten dessutom är beroende av denna (Vedung, 1998, s183).  
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3.3.3 Institutionsteorin 

Institutionsteorin kompletterar intressentteorin genom att den visar hur organisationer reagerar vid 

samhällsförändringar och man kan urskilja två huvudspår: isomorfism och särkoppling (Deegan & 

Unerman, 2006, s 296).  

Att en institutionaliserande struktur sprider sig och ger upphov till likartad struktur kallas insti-

tutionell isomorfism. Den kan delas in i tvingande, normerande och mimetisk isomorfism. Statlig 

lagstiftning är ett exempel på tvingande isomorfism, medan den normerande kan vara standards 

eller regler från professionell expertis, t ex ESV eller RRV. Mimetisk isomorfism innebär att en 

organisation, t ex då osäkerhet råder, ”härmar efter” det som man tycker verkar vara logiskt och 

god praxis för att framstå som legitim (Modell & Grönlund, 2006, s 40-41). 

Organisationers behov av att visa sig legitima inför externa intressenter kan stå i konflikt med 

interna krav. Enligt Modell och Grönlund (2006, s 28) är det vanligt i offentliga organisationer att 

målen för verksamheten hålls ”vaga och mångtydiga”, medan kriterier för utvärdering av presta-

tioner och aktiviteter kan vara rätt tekniska. Detta fenomen, benämnt särkoppling, kan vara ett sätt 

för myndigheterna att klara institutionella motsättningar, men kan också dölja effektivitetsbrister 

och göra det svårare att se samband, t ex i hur kostnadsnedskärningar kan påverka kvaliteten. De 

menar att man ur ledningsperspektiv borde föredra ett integrerat informations- och mätsystem 

(Modell & Grönlund, 2006, s 29, s 62-63). 

3.3.3.1 Institutionaliseringsprocessen i organisatoriska fält  

Organisationer som blir alltmer lika varandra genom att de skapar och förstärker liknande struk-

turer kallas organisatoriska fält. Där ingår inte bara de som har liknande produkter eller tjänster, 

utan även andra ”yttre” aktörer, t ex lagstiftning, normer och resursstöd, påverkar spelreglerna i 

fälten. Hur sker då den institutionella isomorfismen i dessa fält? Modell och Grönlund (2006, 

s 41) säger att det pågår ett kontinuerligt samspel mellan stabiliserande och förändringsbenägna 

krafter inom ett organisatoriskt fält, vilket då också innebär en möjlighet för förändring. Konsek-

vensen av institutionella motsättningar, menar de (s 42) kan bli att en reform kommer till stånd (se 

figur 3). 

Institutionella 

motsättningar

Ineffektivitet

Förändrings-

obenägenhet

Interinstitutionell 

inkompatibilitet

Intressekonflikter Institutionella 

kriser

Handling

Kollektiv 

handling

Potentiella 

förändringsagenter

Institutionalisering

Institu-

tionell

föränd-

ring

 
Figur 3. Institutionella motsättningar och institutionell förändring (Modell & Grönlund, s 43, modifierad från Seo & 

Creed, 2002, s 235) 
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Modell och Grönlund (2006) nämner fyra olika typer av institutionella motsättningar (som också 

innebär att olika aktörer har möjlighet att ifrågasätta strukturer): ineffektivitet, förändringsobenä-

genhet, inter-institutionell inkompatibilitet (dvs att logiska motsättningar mot strukturella lös-

ningar permanentas) och intressekonflikter. Motsättningarna kan dock pågå under lång tid utan att 

bli utsatta för något starkare förändringstryck och de organisatoriska fälten kan då vara rätt 

stabila, men samtidigt också fungera som katalysatorer för förändring. Institutionella kriser kan 

bero på yttre påverkan i form av t ex makroekonomiska eller marknadsmässiga faktorer, men kan 

förstärkas av de institutionella motsättningarna (se mörk pil i figur 3). Om olika aktörer kan ut-

nyttja intressekonflikterna eller andra motsättningar och uppmärksamma behov av förändring till 

andra aktörer inom organisatoriska fält, så kan det så småningom leda till institutionell förändring. 

Denna förändring kommer dock i sin tur att leda till ny institutionalisering, som i sin tur skapar 

grogrund för ytterligare nya motsättningar, osv. (Modell & Grönlund, 2006, s 40-43). 

Vid flera tillfällen under de senaste 15 åren har bristen på tydlig kostnadsredovisning kritiserats av 

RRV, som också började befara risk för sämre kvalité i grundutbildningen och föreslog att nog-

grannare kostnadsredovisningssystem utvecklades. Högskolorna var dock inte så intresserade pga 

att man ansåg att systemen skulle bli för komplexa och dyra. Utbildningsdepartementet påverkade 

inte högskolesektorn till att utveckla något bättre system. Aktörerna som tryckte på fanns utanför 

högskolesektorn, främst inom Finansdepartementet och RRV. (Modell & Grönlund, 2006, s 75) 

Detta bekräftas av Claes Backman
16

, som säger att RRV årligen granskat lärosätenas redovisning 

av de externa medlen. Många revisionsrapporter och -promemorior har skrivits om brister i redo-

visningen efter dessa granskningar. Bristerna i lärosätenas redovisning har vissa år även tagits upp 

i RRVs årliga rapport till regeringen.  

3.4 Teoriram för offentliga insatsers resultat 

Vedung (1998, 166-168) menar att en utvärdering också behöver ha en förklarande del, men för 

att man ska ha en praktisk nytta av den och den ska öka grundkunskapen i ämnet behöver den be-

drivas teoretiskt. Han presenterar en teoriram med åtta huvudfaktorer (se figur 4), som kan förmo-

das inverka på resultatet av en offentlig politik, men, som han påpekar, inte ska förstås som att 

alla åtta faktorer alltid inverkar. Nedan ges exempel på vad de olika punkterna avser.  

3.4.1 Insatsens historiska bakgrund 

Bakomliggande faktorer som ledde fram till att man tog beslut om att införa ett nytt styrsystem 

kan påverka resultatet, säger Vedung (1998). Om förändringen sker som ett naturligt steg blir den 

lättare att genomföra än om den är ett ”brott mot tidigare förd politik”. Den politiska kraften 

bakom ett program spelar roll. Införs reformen i samförstånd eller finns det osämja, som skapar 

osäkerhet om programmets framtid. Ju mer reformen eller insatsen avviker från rådande för-

hållanden, desto svårare blir den att genomföra. Små stegvisa reformer är lättare att förverkliga. Ju 

mindre uppmärksamhet en reform får, desto sämre implementering. Något som underlättar 

genomförande och acceptans är om de berörda får delta vid reformens tillkomst. Är det t ex de 

berördas egna organisationer som drivit på, så accepteras reformen lättare. (Vedung, 1998, s 169-

173) 

3.4.2 Insats 

Hur tydlig insatsen och den förda politiken är inverkar också på resultatet. Vedung (1998, s 173) 

menar att oklarhet kan såväl underlätta som hämma. En oklar insats kan underlätta genomförandet 

t ex genom att administratörer och andra berörda får ett visst manöverutrymme och möjlighet att 
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själva tolka insatsen. Men oklarhet kan också göra det svårare att genomföra insatsen, då det kan 

vara svårt för dem som ska genomföra reformen att förstå intentionen bakom den. Ytterligare 

spelar den tekniska komplexiteten roll, det som är tekniskt invecklat är svårare att förstå och där-

med svårare att genomföra (s 178). Hur programteorin, dvs det problematiska tillstånd som insat-

sen eller reformen var tänkt att lösa, ser ut kan påverka: ”En giltig programteori är ingen garanti 

för att målen ska uppnås, men underlättar måluppfyllelsen”, säger Vedung (1998, s 173-179). 

 
1 INSATSENS HISTORISKA BAKGRUND 

  Förändringens inriktning 

  Politiskt stöd 

  Förändringens storlek 

  Uppmärksamhet 

  Symbolisk politik 

  De berördas deltagande 

2 INSATS 

  Tydlighet 

  Teknisk komplexitet 

  Programteorins giltighet 

3 IMPLEMENTERING 

  Myndigheters kunskaper, resurser och inställning 

  Mellanhänder och interorganisatoriska nätverk: karaktär och inställning 

  Gräsrotsbyråkrater: överlevnadsstrategier, infångning 

  Brukarmedverkan 

4 ADRESSATER 

  Förståelse, förmåga, vilja 

  Formativa ögonblick 

  Eldsjälar 

  Infångning 

  Kamouflage 

  Motstånd  

  Gratispassagerare 

5 KONTROLLENS ORGANISERING 

6 ANDRA INSATSER, ANDRA MYNDIGHETER 

7 MARKNAD 

8 ÖVRIGA OMGIVNING 

  Huvudmännens inställning efter beslut 

  Andra intressenters inställning 

  Massmedias inställning 

  Förändringar i målområdet 
Figur 4. En allmän teori om offentliga insatser resultat (enligt Vedung, 1998, s 168) 

3.4.3 Implementering 

Implementeringen påverkar troligen resultatet och beror, enligt Vedung (1998, s 182) på graden 

av ”förståelse, förmåga och vilja” hos alla de aktörer som är inblandade i genomförandet. Chan-

serna att nå ut till mottagargrupper förstärks när specialiserade nätverk ställer sig till myndig-

hetens förfogande. Dessutom kan förtroendet och legitimiteten för insatsen öka om sådana nätverk 

varit delaktiga. Ytterligare inverkar gräsrotsbyråkraternas/brukarnas beteende på reformens utfall. 

Om de s k ”brukarna” får delta i implementeringen, så underlättas förmodligen införandet. 

(Vedung, 1998, s 180-187) 

3.4.4 Adressater  

Med adressater menas de som en insats är riktad till. Om en reglering eller reform inte förstås, så 

blir resultatet därefter. Är det en grupp som är professionellt motiverad kan det dock finnas en 

grundsyn som underlättar. Huruvida reformen införs i läglig tid kan också vara avgörande, liksom 

förekomst av eldsjälar, dvs personer som varit starkt involverade i reformen. Precis som myndig-
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heter och byråkrater, kan också adressater ”fånga in” reglerarna enligt infångningsteorin. Ett annat 

sätt kan vara att kamouflera överträdelser eller vägra lyda bestämmelser. (Vedung, 1998, 187-

189) 

3.4.5 Kontrollens organisering 

Hur en utvärdering görs, internt eller externt, påverkar troligen resultatet, liksom de utvärde-

ringskriterier som använts. Vedung (1998) säger att en huvudpoäng med utvärderingar är att de 

ska bidra med information om hur en verksamhet fungerar som underlag för ”kloka” beslut. Om 

en utvärdering får praktisk nytta så är det ett kriterium på en lyckad utvärdering. Användning kan 

klassificeras i instrumentell, upplysande, interaktiv, legitimerande, taktisk och rituell användning. 

Användningen kan också ske på individuell och kollektiv nivå. (Vedung, 1998, s 209) 

3.4.6 Andra insatser, andra myndigheter 

Resultatet kan också bero på i hur hög grad andra insatser inom samma sektor gynnar eller mot-

verkar den insats som utvärderas, t ex hur andra myndigheter, olika nätverk och aktörer på natio-

nell och lokal nivå agerat. Detta kan förklaras utifrån institutionspolitisk teori, som beskriver hur 

de anställda socialiseras i myndighetskulturer och kan motstå politiska förändringar. (Vedung, 

1998, s 189-190) 

3.4.7 Marknad  

Marknadens förväntade tryck kan också påverka reformens genomslag och resultat (Vedung, 

1998, s 191). 

3.4.8 Övrig omgivning 

I hur hög grad insatsen eller reformen har stöd från övrig omgivning påverkar också resultatet. 

Om huvudmannen, som tagit beslut om att genomföra insatsen, visar ett starkt stöd och uttalar sig 

till stöd för insatsen så har det betydelse för dem som ska införa modellen. Även organisationer 

och andra intressenter, som står utanför själva implementeringsprocessen, kan ha inverkan på 

resultaten. (Vedung, 1998, s 191-192) 

3.5 Kritik mot teorier 

En vanlig kritik mot de positiva redovisningsteorierna är att de inte ger några föreskrifter och 

därför inte erbjuder verktyg för hur man kan förbättra redovisningen i praktiken. En annan kritik 

är att positiv teori har sin grund i antagandet att all aktivitet drivs av vinstmaximering, att den inte 

är så värdeneutral som den utger sig för att vara osv (Deegan & Unerman, 2006, s 247-248).  

Malmi och Granlund (2009, s 597) säger att redovisningsteorier till stor del har sina rötter i andra 

discipliner, vilket inte gör dem särskilt unika i redovisningssammanhang. Teorierna kan därför 

sällan ge förklaring på vilka system man ska använda, hur och i vilka sammanhang. Andra ”teo-

rier”, som inom den akademiska världen inte erkänns som ”riktiga” teorier, visar däremot hur man 

redovisar rätt, men ger sällan svar på problem och begränsningar som kan uppstå. I statlig redo-

visning är ESVs regler och riktlinjer ett exempel på sådana ”icke-riktiga-teorier”. Författarna 

menar att ingen av dessa typer klarar av att ge värdefull hjälp i praktiken. Författarna efterlyser 

därför nya redovisningsteorier som kan förklara vilken typ av redovisning, system och tekniker 

som fungerar i praktiken, exempelvis vid redovisningsförändringar.  

3.6 Kalkylmodeller 

Bourn (1994) säger att en högskolas rykte baseras på det akademiska arbete som utförs där, dvs 

forskning och utbildning. Men inte ens en högskola med det allra bästa ryktet skulle ha det om 

den inte hade stöd för sin kärnverksamhet i form av en god administration. Stödverksamheten 
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fyller vitala funktioner för organisationen, den är oundviklig och kostar naturligtvis (Bourn, 1994, 

s 336). Men för att beräkna kostnader behövs kalkylering, t o m de gamla romarna använde en 

liten sten, calculus, vid beräkningar. Efter första världskriget utvecklades enhetliga principer för 

kalkylering, som innebar att företagen skulle beräkna alla sina förväntade kostnader och fördela 

dem på produktenheterna (Alnestig & Segerstedt, 2002, s 26, 29-30). Bourn (1994, s 323) 

studerade finansieringen av de indirekta kostnaderna vid universitet i Storbritannien och föreslog 

redan i början av 1990-talet att man skulle frångå traditionella intäktsavlyft
17

 till mer kvalificerade 

system. Han ”spekulerade” då om möjliga sätt i form av t ex kostnadsfördelning, internpris-

sättning, ”beskattning”, osv (Bourn, 1994, s 336). 

3.6.1 Självkostnadskalkylering och ABC-modellen 

Självkostnadskalkylering innebär i princip att alla företagets kostnader inkluderas i kalkylerna och 

fördelas ner på enhetsnivå, även om det inte går att visa att just den enheten/objektet orsakat kost-

naderna (Ax et al, 2009, s 110). Under 1900-talet ledde utvecklingen till företag med alltmer 

komplex verksamhet, med ökande gemensamma kostnader i form av t ex kundsupport och mark-

nadsavdelningar. Cooper och Kaplan (1988, s 96) såg att de traditionella självkostnadskalkylerna 

inte var fullgoda instrument för strategiska och korrekta företagsbeslut. Självkostnadskalkyle-

ringen tog inte hänsyn till mer resurskrävande produkter eller särskilda omkostnader för t ex 

forskning och utveckling. De utvecklade därför en modell, som bygger på hur mycket en verk-

samhet eller produkt utnyttjar av de gemensamma resurserna, den s k ABC-kalkylen (Activity-

Based Costing).  

Sedan Cooper och Kaplans första modell har ABC-kalkyleringen utvecklats i flera steg, men i 

korthet går modellen ut på att fördela omkostnader på kalkylobjekten där det finns en logisk för-

klaring till att de ska bära denna andel. ABC-kalkyleringen har två centrala begrepp: aktivitet och 

kostnadsdrivare. Aktiviteterna delas in olika typer och nivåer beroende på hur företaget är organi-

serat. Hur mycket ett kalkylobjekt utnyttjar av företagets aktiviteter mäts genom kostnadsdrivare, 

en länk mellan aktivitet och kalkylobjekt, se figur 5 (Ax et al, 2009, s 143-147).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Principskiss av fördelning av omkostnader med ABC-modellen (efter Ax et al, 2009, s 147) 

 

All aktivitet kommer dock inte alltid att utnyttjas, varför det kommer att finnas tillgänglig men 

inte utnyttjad kapacitet. För att komma till rätta med kalkylproblem och de svårigheter det innebar 
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för stora komplexa företag att implementera ABC-modellen föreslog Kaplan & Anderson (2004, s 

131) en ny variant: tidsdriven ABC-kalkylering, där bara tidsrelaterade kostnadsdrivare används. 

Istället för att anställda själva uppskattar hur mycket av sin tid de ägnar olika uppgifter kan chefer 

uppskatta tidsåtgången för olika arbetsmoment genom t ex observation. När anställda själva 

fördelar sin arbetstid, så blir summan ofta 100% (den teoretiska fulltidskapaciteten), medan den 

praktiska fulla kapaciteten produktivt arbete, enligt författarna, håller sig omkring 80-85% (pga 

raster, samtal, upplärning m m). Det gamla sättet krävde att de anställda lade ner mycket tid på 

tidsredovisning, medan den approximativa uppskattningen, enligt författarna, är fullt tillräcklig 

och inte kräver mycket tid. Med tidsekvationer kan man då lätt få fram skillnaden mellan totalt 

tillgänglig kapacitet och utnyttjad kapacitet, dvs icke-utnyttjad kapacitet, som blir ett viktigt 

hjälpmedel för strategiska beslut. Med hjälp av dagens datoriserade system går det också, menar 

de, lätt att uppdatera uppgifter vartefter prisändringar eller andra händelser inträffar. De hänvisar 

till flera stora företag som, genom att införa tidsdriven ABC-kalkylering, drastiskt ökat sin lön-

samhet. (Kaplan & Anderson, 2004, s 131-138) 

3.6.2 Fullkostnadsredovisning vid universitet i Europa 

Något som påverkat utvecklingen i Europa under det senaste decenniet är Lissabonstrategin, som 

fastställdes av EU år 2000, med målet är att investera mer i forskning (3% av BNP) och satsa på 

det europeiska forskningsområdet European Research Area (ERA) (HSV, 2009). I en rapport från 

European University Association (EUA, 2008, s 6) konstateras att kraven och förväntningarna på 

universiteten har ökat snabbt, men ändå investerar EU mindre i högre utbildning än konkurrerande 

länder
18

. Det påpekas att då kostnaderna ökar blir finansieringen på lång sikt och i konkurrens en 

viktig fråga för universiteten under kommande år. EUA arbetar därför aktivt med att påverka 

universiteten i Europa att gå över till fullkostnadsredovisning. Det första steget för universiteten 

blir att identifiera vad de olika aktiviteterna kostar: 

”Only institutions that know the full costs of their activities and projects can judge if they are able to 

operate on a financially sustainable basis.” (EUA, 2008, s 4) 

Hur ser situationen ut vid högskolor i övriga länder i Europa? Har de gått över till fullkostnads-

redovisning? I Storbritannien var forskare tidigt ute och föreslog förändringar enligt ABC-

modellen. Cropper och Cook (2000) konstaterade att få brittiska universitet
19

 hade anpassat sina 

system efter modellen i slutet av 1990-talet, trots de fördelar de såg i form av större transparens i 

redovisningen, bättre kostnadstäckning, osv. Men författarna insåg också vilka utmaningar det 

innebar för universiteten att fördela indirekta kostnader mellan kurser, forskning och avdelningar, 

och menade att enkla modeller därför kunde vara att föredra inom utbildningssektorn. De förutsåg 

också ett större tryck från regeringshåll och externa finansiärer och de trodde att det ”om fem år” 

kanske skulle finnas mer sofistikerade system i bruk. (Cropper & Cook, 2000, s 67) 

De hade rätt i sin framtidsanalys. Det utvecklades också en modell för de brittiska universiteten 

som skulle uppfylla regeringens krav på bättre intäkts- och kostnadsredovisning till staten, den s k 

TRAC-modellen (Transparency Approach to Costing), som använts vid universiteten sedan år 

2000. Det är en form av ABC-modell som allokerar kostnader till fem kategorier/aktiviteter: 

statligt/icke-statligt finansierad undervisning och statligt/icke-statligt finansierad forskning, samt 

övrigt. Direkta kostnader för akademisk personal fördelas med tid som fördelningsbas, andra 

direkta kostnader debiteras aktiviteten direkt. Overhead fördelas med hjälp av fyra till sex kost-

nadsdrivare. (McChlery et al, 2007, s 316)  
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 USA, Kanada och Sydkorea avsätter 2,4-2,9 % av BNP för högre utbildning, medan de länder i EU som har högst 

andel ligger på 1,6-1,8 %. EUs mål om 3% av BNP för forskning och utveckling har Sverige uppnått sedan år 1993, 

medan snittet för EUs 27 länder år 2006 låg på 1,84% av BNP (HSV, 2009).   
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 Endast 9 % (Cropper & Cook, 2000, s 66) 
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Som ett exempel kan nämnas att tid för akademisk personal vid universitetet i Oxford beräknas 

genom att 35 slumpvist utvalda personer inom forskarkategorin får fylla i en tidrapport under en 

veckas tid. Timmarna ska de då fördela mellan undervisning, forskning och övrigt. En anställd 

kan bli utvald bara en gång per år (Oxford University, www.admin.ox.ac.uk). Fr o m år 2005 

måste alla universitet i Storbritannien också göra fullkostnadskalkylering för alla projekt, vilket 

sker med hjälp av fEC (full Economic Cost), som utvecklats från TRAC (McChlery et al, 2007, s 

316). 

I Nederländerna var det inte staten som initierade en förändring, utan alla landets 13 universitet 

beslöt att tillsammans utveckla ett fullkostnadssystem för att få täckning för alla indirekta kost-

nader - ett system som nu varit i bruk sedan januari 2008 (EUA, 2008, s 28). 

Förändringen mot allt mer reducerade statliga anslag till universiteten föranledde den italienska 

regeringen att införa ett nytt finansieringssystem för universiteten år 1993 och ytterligare en 

decentralisering år 1999 (Agasisti et al, 2008, s 2). Universiteten fick då möjligheter att själva 

ansvara för och definiera sina utbildningsprogram, vilket inte bara ledde till möjligheter för 

universiteten, utan skapade också nya utmaningar för ledningar och styrelser, som då måste ta 

beslut om sådant som tidigare fattats centralt. Agasisti et al (2008) studerade ekonomiredovis-

ningen vid fyra universitet i Italien ur ett strategiskt ledarskapsperspektiv, s k strategisk ekonomi-

styrning
20

. Detta är en relativt ny inriktning inom ekonomistyrning med olika definitioner (Ax et 

al, 2009, s 30), men innebär i korthet att företagen samlar in all typ av ekonomisk information, 

inte bara om den egna organisationen utan även om konkurrenter. Avsikten är att få en helhetsbild 

som sedan ligger till grund för att utveckla och följa upp organisationens strategi. Agasisti et al 

(2008) kunde konstatera att de universitet som inkluderade all typ av information de ansåg vär-

defull i sin strategiska ekonomistyrning verkade vara minst känsliga för extern påverkan. I sin 

rapport anger de fyra ”överlappande” element som utgör en särskild utmaning för universiteten 

för att utveckla en styrning av denna typ: strategi, beslutsprocesser, typ av strategisk ekonomi-

styrning och informationssystem (Agasisti et al, 2008, s 14). 

EUA (2008, s 7) har gjort en analys om fullkostnadsredovisning, hur den uppfattas och utvecklas 

vid universitet i Europa. Den visar att ett betydande antal universitet i Europa inte kan presentera 

någon fullkostnadsredovisning. Det finns stora skillnader, dels mellan olika länder, dels mellan 

olika universitet, från länder med enhetliga flexibla system som införts vid så gott som alla uni-

versitet, t ex i Storbritannien och Nederländerna, till länder där inga universitet infört fullkost-

nadsredovisning, t ex Slovenien och Estland. Nödvändiga data för att införa system för full-

kostnadsredovisning skiljde också mellan olika universitet, från universitet med sofistikerade 

databaser över all typ av information, till universitet som saknade grundläggande förutsättningar, 

t ex vissa tyska universitet som fortfarande har kassabaserad enkel bokföring (EUA, 2008, s 46). 

I EUA-rapporten sägs vidare att det finns en positiv korrelation mellan universitetets utvecklings-

nivå och grad av finansiellt stöd. Dessutom anser man att en högre grad av autonomi för univer-

siteten är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av den finansiella hållbarheten. Universitet 

som är hårt reglerade av staten har inte samma förutsättningar att klara framtida konkurrens inom 

högre utbildning och forskning (EUA, 2008, s 69). 

En expertgrupp vid EU-kommissionen som studerat olika typer av finansieringsformer för uni-

versitetsbaserad forskning konstaterar att världen förändras i snabb takt och ekonomierna i länder 

som Indien och Kina också utvecklas snabbt. Gruppen anser att majoriteten av universiteten i 

Europa inte är tillräckligt snabba i att modernisera sig och stödja det arbete som behövs för att 
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klara internationell konkurrens. Detta reflekteras, menar de, i att inte tillräckligt många europeiska 

universitet finns med bland toppositionerna på rankinglistorna
21

 (EU, 2008). 

3.6.3 SUHF-modellen 

Ann-Katrin Mattsson
22

 ingick i en grupp ekonomichefer som under hösten 2005 uppmärksam-

mades på felaktigheter i redovisning av externfinansierade projekts bidrag till gemensamma kost-

nader. De beslöt då att lösa problemet tillsammans. Hon ombads att, tillsammans med Sonja 

Hellström, ingå i den s k ”full kostnadstäckningsgruppen” vid SUHF, ledd av Bo Sundqvist. 

Modellen utvecklades så inom ramen för SUHF, ett förbund för landets universitet och högskolor 

på frivillig grund (SUHF, www.suhf.se).  

Att EUs regler påskyndade utvecklandet av modellen framgår av intervjun med Mattsson. Enligt 

tidigare besked från EU skulle schablonpåslaget för indirekta kostnader minska från 60% 
23

till 

lägst 40% vid ansökningar för de högskolor som inte övergått till fullkostnadsredovisning vid 

ansökningar om EU-bidrag inom sjunde ramprogrammet utlysta före 31 december 2009. Då grup-

pen inom SUHF arbetade med utvecklingen av modellen trodde de att ”flat rate 60% skulle för-

svinna rätt snart”
24

 och hoppades att modellen skulle möjliggöra för högskolorna att gå över till 

fullkostnadsberäkning vid ansökningar till EU, eventuellt efter ytterligare utveckling med bl a 

tidrapportering.  

Effektivitetsrevisionen har också pekat på bristen på transparens i högskolornas sätt att redovisa 

indirekta kostnader. Inger Rydén Bergendahl
25

 hänvisar till den granskning om resursstyrning av 

grundutbildningen som RRV gjorde under hösten 2009, där de uppmärksammade frågan ”Hur 

mycket kostar en student?”(RRV, 2009). De definierade ett ”normalpaket” utbildning upp till 

kandidatnivå och beräknade hur stora resurser som krävdes för detta kurspaket. Beräkningarna 

gjordes bl a utifrån de timbudgetar för lärare som ingår i kursplaneringen. Granskningen visade att 

på nivåer ovanför institution följde man de ersättningar staten ger, men vad som sedan skedde på 

institutionsnivå i fråga om omprioritering osv, var inget som man ”högre upp i systemet bekym-

rade sig om eller efterfrågade information om”. Då högskoleutbildningen är kursbaserad anser 

Rydén Bergendahl att man i princip ska kunna definiera kostnadsbärare i termer av kurser, möjli-

gen som sammanhållande utbildningsprogram eller aggregerade närliggande kurser inom en 

termin. I rapporten konstateras:  

”För att ledningen ska kunna avgöra om grundutbildningen bedrivs effektivt behöver verksamhetens 

kostnader synliggöras genom redovisning där olika delar av verksamheten bär sina egna kostnader. 

Därigenom skapas en rättvisande och transparent redovisning, vilket skapar beslutsunderlag för mer 

aktiva resursprioriteringar.” (RRV, 2009, s 8) 

Claes Backman
26

, Årliga revisionen, ser positivt på att modellen utvecklats och börjat implemen-

teras. Han påpekar dock att RRV hade vissa synpunkter på modellen som i en skrivelse delgavs 

SUHF hösten 2007. Man ansåg att modellen inte tydligt angav att bidragsfinansierad verksamhet 

skulle särskiljas (från statliga anslag) samt att modellen inte heller gav tydligare direktiv om tids-

redovisning (RRV, 2007). Denna synpunkt tog dock SUHF fasta på i tidfördelningsprojektet 

(SUHF, 2009). I rapporten redogör man och ger förslag på olika typer av tidsredovisning 

beroende på typ av verksamhet.  
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SUHF-modellen är utvecklad för att leda till fullkostnadsredovisning. De indirekta kostnaderna 

fördelas ut på kostnadsbärare på ett sätt som liknar ABC-modellen (se figur 5). Skillnaden är att 

begreppen divergerar; kalkylobjekt motsvaras av begreppet kostnadsbärare och omkostnader 

kallas gemensamma kostnader. Aktiviteterna benämns huvudfunktioner och delas upp i ledning, 

utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och 

service, bibliotek samt nivåspecifikt. Fördelning av de gemensamma kostnaderna sker sedan nedåt 

i organisationen i flera steg; universitets-, fakultets- och institutionsgemensam nivå
27

. Hur många 

nivåer beror på högskolans organisation. Modellen (se figur 6) innehåller några grundprinciper 

som är tvingande (SUHF, 2007b): 
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Figur 6. Översiktlig bild på fullkostnadsmodell (Egen illustration) 

Enligt handledningen för modellen (SUHF, 2007b, s 1-2) ska verksamheten delas in i kärnverk-

samhet och stödverksamhet. Kärnverksamhet avser all verksamhet som uppfyller de övergripande 

verksamhetsmålen (dvs forskning och utbildning), medan stödverksamhet avser administrations- 

och ledningsfunktioner på central-, fakultets- och institutionsnivå. Kostnaderna för den gemen-

samma stödverksamheten fördelas ut i två eller tre steg genom fullständig kostnadsfördelning till 

att belasta kostnadsbäraren, fördelat enligt verksamhetsgrenarna utbildning och forskning. Det är 

på kostnadsbärarnivå som kärnverksamheten utförs. Som fördelningsbas förordas direkta löne-

kostnader, men direkta löne- och driftskostnader är ett alternativ
28

. Inte bara alla kostnader, utan 

även alla intäkter fördelas till kostnadsbärare. En ny projektkalkyl, s k fullkostnadskalkyl, ska 

upprättas vid lärosätet, som visar totala kostnader (direkta kostnader och rättvisande andel av 

indirekta kostnader) och intäkter (uppdelade på extern finansiering och anslag). Det ska finnas en 
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gemensam funktionsindelad struktur för gemensamma kostnader på olika nivåer, som tillämpas i 

fullkostnadskalkyler. 

Ett förenklat exempel med förklaring på hur fördelningen av de gemensamma kostnaderna för 

stödverksamheten sker ner genom organisationen framgår av Appendix 3. Exemplet visar kost-

nadsfördelning med fasta belopp
29

, med direkta löner som fördelningsnivå och där fördelning sker 

på tre nivåer. De framräknade procentsatserna används sedan i en projektkalkyl som visas längst 

ner på sidan, se Appendix 3.  

Vissa typer av kostnader har krävt särskild belysning och uppmärksamhet, exempel på sådana är 

lokalfrågan (lokaler i kärnverksamhet är direkta kostnader, lokaler i stödverksamheten indirekta), 

kompetensutvecklingskostnader (direkt kostnad), särskilda satsningar som finansieras med 

anslagsmedel (kan bli kostnadsbärare på central nivå), parallellförbrukning (dvs medfinansiering 

av statliga medel ska fördelas i samma proportion som bidragsmedel
30

) osv (SUHF, 2007b, s 23-

28). Inom SUHF har ett tidsredovisningsprojekt utförts, eftersom man anser att modellen kräver 

någon form av tidsredovisning för att redovisningen ska ge en rättvisande bild av vilka resurser 

som utnyttjas (SUHF, 2009). Regeringen föreskriver i regleringsbrevet för högskolorna för år 

2010 att de indirekta kostnaderna bör beräknas enligt SUHF-modellen (Regeringsbeslut II:25). 
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4 Empiri 
I detta kapitel besvaras förvaltnings- och resultatfrågan, dvs hur processerna såg ut från det att 

man bestämde sig för att införa modellen till vilka slutprestationer och utfall det blev. Disposi-

tionen utgår från figur 1 (sid 3) och svaren från alla högskolor har sammanställts under respek-

tive fråga. 

4.1 Inflödet (A) 
Med inflöde avses själva startpunkten i införandet av SUHF-modellen, varför och när processen 
började.  

Fem av sex tillfrågade högskolor svarade att anledningen till att man införde modellen var SUHFs 

rekommendation i slutet av år 2007 att högskolorna skulle införa modellen. En högskola svarade 

att anledningen till att införa modellen var att få bättre underlag vid ansökan om extern finansie-

ring samt bättre redskap för ekonomiska beslut och egna interna prioriteringar. 

Av de tillfrågade ekonomerna sade flera att de redan tidigare, och i flera fall under längre tid, fun-

derat på hur de indirekta kostnaderna skulle kunna redovisas på ett annat sätt. Någon högskola 

hade varit direkt involverad i arbetet med att ta fram modellen, medan andra följde arbetet inom 

SUHF. En högskola hade ”klurat” på en egen modell som sedan visade sig stämma väl överens 

med SUHF-modellen.  

Av modellen förväntade man sig bättre och mer informativ kostnadsredovisning, ett bättre red-

skap för ekonomiska beslut och egna interna prioriteringar. En ekonom uttryckte det som att, trots 

att transparensen i första hand efterfrågats främst från finansiärshåll, så förväntade de sig få en 

bättre intern uppföljning som en sorts ”bonus”. En annan uttryckte det som ”att äntligen kunna 

följa upp och se vad allt kostar”.  

4.2 Förvaltning (B) 
Förvaltningen, dvs arbetet med anpassningen av modellen, gällde dels själva modellens appli-
cering på den egna verksamheten, dels att få den tekniska lösningen att fungera.  

4.2.1 Organisering 

Vid fyra av högskolorna togs rektorsbeslut i november-december 2007 om att modellen skulle 

införas vid den egna högskolan, dvs strax efter SUHFs rekommendation, och arbetet med att 

anpassa modellen startade då. I två fall påbörjades arbetet med anpassning innan det fanns något 

rektorsbeslut, som togs först senare (under våren 2008). Arbetet skedde via mer eller mindre for-

mella arbetsgrupper, bestående av främst ekonomer. Vid tre högskolor hade man formellt tillsatta 

projektgrupper, arbetsgrupper, och/eller styrgrupper. Vid två av dessa tre hade man flera olika 

projektgrupper/referensgrupper beroende på vilken fråga som behövde behandlas. Vid de övriga 

tre högskolorna fanns inga formella mandat.  

Alla högskolor använde befintlig personal i arbetet. Vid en högskola var det ekonomichefen som 

gjorde ”mycket arbete själv” med en redan etablerad grupp ekonomer som arbetsgrupp. Ingen av 

de tillfrågade hade anlitat externa konsulter, annat än i vissa fall för den tekniska lösningen. En 

högskola anlitade en internrevisor som deltagare i olika projektgrupper. Hälften av de tillfrågade 

ekonomerna svarade att de kunde lyfta av en del av sina ordinarie arbetsuppgifter under tiden det 

var mest arbetet i projektet – vid en högskola var ekonomen halvtidsanställd under fem månader i 

projektetarbetet. Två av sex tillfrågade svarade att de hade klara riktlinjer från början, även om det 

vid den ena högskolan endast gällde vissa delar. Övriga identifierade och utformade sina egna 

riktlinjer efter hand som arbetet pågick. 
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Tre högskolor hade budgeterat för personalkostnader pga implementeringsarbetet. I det ena fallet 

gällde det en person på halvtid i fem månader (se ovan), i det andra fallet gällde det ”lånet” av 

internrevisorn och i det tredje fallet hade styrgruppen särskild budget för bemanningskostnader. 

En fjärde högskola hade bara budgeterat för den tekniska lösningen. Två högskolor hade ingen 

särskild budget alls, utan arbetet ingick i den ordinarie verksamheten. 

4.2.2 Implementering 

Alla högskolor införde modellen i hela organisationen på en gång. En av högskolorna införde den 

i två steg, första året fördelning av de högskolegemensamma kostnaderna och året därpå de insti-

tutionsgemensamma (högskolan fördelar endast på två nivåer). Vid två högskolor pågick sam-

tidigt andra större förändringar; vid den ena en omorganisation och vid den andra en omläggning i 

redovisningen. En tredje av högskolorna hade året innan implementeringen gjort en omorganisa-

tion, vilket de upplevde som positivt när modellen skulle införas.  

Ingen gjorde några större förändringar i redovisningsstrukturen. En högskola införde ett nytt 

objekt – kostnadsbärare - i objektplanen
31

 och en annan lade till vissa nya objektkoder. En av hög-

skolorna hade något år innan lagt om sin objektplan på ett sätt som underlättade införandet av 

modellen. De hade förberett även för ”det oförutsedda” och när det väl hände (modellen infördes) 

så fanns således förutsättningarna. 

Förutom arbetet med modellens anpassning och de tekniska frågorna arbetade alla aktivt med att 

förankra modellen och informera om den i organisationen. I första hand informerades ekonomer 

och administrativ personal vid särskilda möten eller utbildningstillfällen. Prefekter gavs också 

särskild information vid prefektmöten och/eller vid rektorsmöten. Alla högskolor har använt sig 

av många olika informationstyper: information i smågrupper för forskare och/eller administrativ 

personal, interna informationsblad, personaltidningar och ekonomiblad samt information på hem-

sidorna. Två högskolor har haft stormöten. Alla, förutom en av de tillfrågade, säger att de har gjort 

institutions- och/eller fakultetsbesök. Vid en av högskolorna gick projektledningen ut fem gånger 

till varje institution. En högskola har dock inte gått ut med särskild information till forskare, för-

utom den som dessa kunnat läsa på webben. Flera av de intervjuade sade sig ha upplevt att de 

nationella nätverksmötena
32

 för deras egen del varit positiva. En av personerna uttryckte det som 

att det hade varit oerhört värdefullt att kunna samtala med likasinnade om gemensamma problem 

och hur man kunde lösa dem. 

På frågan om hur informationen togs emot i organisationen svarade fem att det blev ”blandade 

reaktioner” och en svarade att det blev ”kraftig reaktion”. Enligt intervjusvaren har mottagandet 

varit olika i olika grupper. Ekonomer och prefekter har haft lättare att förstå logiken i modellen, 

medan reaktionen från forskarhåll däremot varit kraftigare. En av de tillfrågade upplevde dock att 

deras högskola hade haft få problem jämfört med andra. Den omedelbara reaktionen från forskar-

håll beskrevs med ord som ”negativ”, ”misstänksam”, ”mycket emot”, att ekonomerna ”inkräktat 

på deras område/deras pengar”, rädsla för att verksamheten skulle ”ekonomiseras”. Vid två hög-

skolor blev reaktionerna så starka att implementeringsarbetet stannade upp ett tag.  

Flera svarade att modellen har varit svår att förstå, speciellt för forskare. Det har varit mycket 

frågor, t ex om medfinansiering
33

, intern handel, intern hyra och vilken kompetens som krävs. 

                                                 
31

 Objektplanen är en del av myndighetens redovisningsplan som beskriver myndighetens verksamhet i t ex en 

organisatorisk och/eller en funktionell struktur. Objektplanen används huvudsakligen för att fördela myndighetens 

intäkter och kostnader på olika objekt. Objekten kan vara av olika karaktär beroende på syftet med uppföljningen, t ex 

objekt för organisation, verksamhetsgren, resultatområde, funktion, prestation eller projekt. (ESVs ordbok, 

www.esv.se) 
32

 Avser de s k ”Arlandamötena”, som började år 2008 och samlar ekonomer från universitet med medicinsk fakultet. 
33

 Dvs i de fall då en extern bidragsgivare inte ger full kostnadstäckning och ytterligare finansiering krävs. 
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Frågor som ställts i organisationen har varit av typen ”Hur mycket kostar det?”, ”Varför är hög-

skolegemensamma kostnader så höga?” ”Vad händer med mina pengar?”. Flera vittnade om att 

den första informationen som gick ut inte gav upphov till så många reaktioner, det var först när 

det gick upp för personerna att detta skulle hända i realiteten som reaktionerna kom.  

Av intervjusvaren framgår att implementering har inneburit merarbete och att det varit ”tufft” för 

den administrativa personalen. En av de tillfrågade uttryckte det som att ”slitaget har varit hårt på 

ekonomerna”, eftersom dessa, särskilt på institutionsnivå, också fungerat som ”budbärare” och 

fått ta emot negativ kritik. En annan vittnade om att prefekterna beklagat sig å sina administra-

törers vägnar. Vid en högskola hade man redan vid projektstarten identifierat vissa risker och den 

intervjuade sade att alla hade besannats: motstånd bland ledning och personal, brist på resurser 

och engagemang, att modellen krockar med högskolans anslagsfördelning samt att finansiärerna 

inte skulle vara positiva till modellen (vilket ”stämde i början, men har nu vänt”). 

4.3 Slutprestation (C) 
Med slutprestation menas det sista skedet i implementeringen, hur modellen kom att se ut.  

Två av de sex högskolorna i studien har infört en modell enligt grundmodellen
34

 (direkta löne-

kostnader som fördelningsbas) och fyra har valt alternativmodellen
35

 (direkta löne- och drifts-

kostnader som fördelningsbas). Fem av de tillfrågade fördelar på tre nivåer: högskole-, fakultets- 

och institutionsnivå. En av dessa har ytterligare en fjärde nivå (ett undantag som beviljats för stora 

avdelningar). Den sjätte högskolan fördelar på två nivåer: högskole- och institutionsnivå pga att 

man inte har någon fakultetsindelning. 

Påläggsprocenten är mycket olika såväl mellan olika institutioner som mellan högskolorna. Men 

generellt är påläggsprocenten högre för grundutbildning än forskning vid alla lärosäten. Ett 

undantag utgör en högskola, som tillämpar samma procentpålägg för all verksamhet. Eftersom 

den indirekta kostnaden för grundutbildningen är högre och inte täcks av det interna pålägget, 

korrigeras detta genom att ”restbeloppet” debiteras den anslagsfinansierade kärnverksamheten 

inom grundutbildningen med ett fast belopp per institution och månad.  

När det gäller kostnadsbärare har fem av sex behållit den tidigare projektstrukturen; ungefär ”ett 

kontrakt = ett projekt”. En beskrev det som att man ”inte rumsterat om så mycket ännu”. Flera 

nämner att det däremot finns möjligheter att välja andra sätt, t ex all grundutbildning som en kost-

nadsbärare eller uppdelad på flera eller kostnadsbärare tvärs över fakulteterna. För forsknings-

projekt är det möjligt att välja ett kontrakt eller en hel avdelning. Sådana val görs dock på institu-

tionsnivå och är inget som ekonomer på central förvaltning i detalj kunde svara på.  

Flera sade att diskussioner fortfarande pågår då det gäller vad som ska definieras som kärn/stöd-

verksamhet och att strukturen för kostnadsbärare inte har formulerats definitivt än. En av de till-

frågade sade att det har varit diskussioner bland forskarna som undrat ”varför inte samla mina 

pengar på ett ställe?” och att han hade sett modellen och kostnadsbäraridén som en möjlighet att 

göra just detta, men än så länge har man ”inte kommit dithän”. 

Undantag från indirekta kostnader beviljas i princip inte av någon högskola, men man har dock 

vid vissa högskolor frångått principen när det gäller vissa kostnadstyper. Exempel som nämndes 

är studievägledning som klassats som kärnverksamhet, avtal med landstinget som fattats tidigare 

och som anger att inga avgifter får tas ut, konferenskostnader - i de fall då en finansiär bidrar till 

                                                 
34

 Dessa är de begrepp som används i SUHFs handledning (SUHF, 2007b) 
35

 Se föregående fotnot 
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en extern persons deltagande i konferens. Plattformar eller core facility-verksamhet
36

 har föranlett 

särskild uppmärksamhet för att inte riskera att den verksamheten belastas med indirekta kostnader 

flera gånger. 

Alla de tillfrågade tyckte att modellen har fungerat bra rent tekniskt (t ex automatkontering av 

indirekta kostnader). Uppföljning av modellen har oftast gjorts vid kvartals-, delårs- och helårs-

bokslut. Under hösten gjorde hälften av högskolorna tätare uppföljningar av kalkyldifferenser, 

”konstigheter” och ”det som avvek mycket från noll”. Vid en högskola gick man ut till de institu-

tioner där det fanns mycket fel för att ta reda på vad det berodde på.  

En fråga ställdes om de intervjuade hade funderat på några risker med val av kostnadsbärare 

och/eller kostnadsdrivare. En av respondenterna svarade att det var pga den risken som man valde 

alternativmodellen. Risk för flytt till annan institution och risk för felaktig jämförelse av påläggs-

procenten, som skulle kunna innebära byte till annat lärosäte, nämndes, men ingen hade hört att 

det hänt. Ytterligare en risk som nämndes var risken för fel mellan finansieringsformer pga dålig 

kunskap och/eller beräkningsfel. Någon risk att fördelningsbasen direkt lön skulle leda till köp av 

tjänster istället för att anställa personer, sågs inte av de två ekonomer som representerar högsko-

lorna med denna fördelningsbas. Den ene svarade ”Visa mig först den konsult som är billigare”, 

men ansåg att det är viktigt att styra upp, kontrollera, ha rutiner och ta strategiska beslut som för-

hindrar den typen av risk. Den andra svarade att han kan se viss risk där folk arbetar i verksam-

heten, men inte är anställda av universitetet. Men annars ansåg han att: 

”…modellen är för komplex och risken för att någon ’tänker ut klurigheter’ är inte stor, det är svårt 

att begripa modellen som den är.” 

4.4 Utfall (D-E) 
Med utfall menas det som hände efter implementeringen, vilka effekter som noterats. 

4.4.1 Transparens 

Alla svarade enhälligt att modellen lett till större transparens och tydlighet. En av de tillfrågade 

menade att man nu lättare kan se att ”så här mycket fattas” och se att det går att finansiera genom 

att använda personal avlönad av statliga medel (dvs medfinansiera). En annan ansåg att modellen 

från centralt håll sett inneburit ”ordning och reda” - man kan på ett helt annat sätt än tidigare 

analysera universitets indirekta kostnader och hur dessa finansieras. En tredje svarade så här:  

”Modellen ger ett mervärde – tidigare var det mer ’utspridda’ kostnader. Kostnaderna var inte sam-

lade så att man kunde matcha dem mot den egentliga verksamhetens kostnader. Exempel: grund-

utbildning bedrivs ju på institutionsnivån, men utbildningens alla kostnader (främst dess indirekta 

kostnader och lokalkostnader) framgick inte på denna nivå, utan återfanns till ganska stor del på 

ovanliggande organisatoriska nivåer.” 

En respondent sade att man har fått bättre underlag för att kunna effektivisera stödverksamheten 

och då alla institutioner budgeterar på likadant sätt får man en totalbild på ett helt annat sätt än 

tidigare. En annan svarade att det har blivit lätt att se t ex ”resursen PA/EA-verksamhet” samt att 

det också har blir lättare att jämföra sig med andra lärosäten.  

                                                 
36

 Med plattform eller Core Facility-verksamhet menas en gemensam servicefunktion, som kan fungera som egen 

enhet eller tillhöra en institution. Verksamheten finansieras delvis eller helt via de avgifter som debiteras för 

tjänsterna. (egen förklaring) 
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4.4.2 Ökat intresse för ekonomiska frågor 

Man har märkt ett ökat intresse för ekonomiska frågor – även från grupper som tidigare inte 

visade så stort intresse för ekonomisk information. Av svaren framgår att redovisningen har blivit 

mer komplicerad och ställer krav på folks förståelse. Att man har börjat ifrågasätta kostnader upp-

levdes av respondenterna i fråga som positivt. En av de tillfrågade sade att modellen har ökat 

medvetenheten om kostnader och höjt kvalitén på redovisningen genom att ge en mer rättvisande 

bild för alla kostnader per verksamhetsgren. Vid en av högskolorna har det inrättats ett särskilt 

övergripande råd med representanter från såväl kärn- som stödverksamheten som ska diskutera 

stödverksamheten och dess kostnader och uppgifter.  

”Man har förstått att det är ett stort förändringsarbete och insett att man kan påverka effektiviteten 

och få mer kvalité i verksamheten.”  

Flera nämnde att de har större budget- eller kalkyldifferenser
37

. Icke-ekonomer har, enligt en av 

de tillfrågade, fått ta lite för stora beslut. En av de intervjuade sade att man från början under-

skattade behovet av information och att det finns behov av ytterligare utbildning för ”polletten har 

inte ramlat ner på alla ställen”. En annan respondent menade att medfinansieringen bland forskare 

och prefekter uppfattats som att man inte har kontroll över sina projekt längre. En aspekt som 

nämndes var att tidigare erhållna externa bidrag som sökts med schablonpåslag inte räcker till nu. 

En av de tillfrågade menar att den kritik som varit har bottnat i att ”det som fanns innan” inte var 

transparent – man visste inte hur stora de indirekta kostnaderna var, t ex vad ekonomiavdelningen 

kostade.  

”Plötsligt trillar det ut på projektet och man ser kostnaden – ’Oj, vad mycket det kostar!’ Och man 

reagerar negativt: ’På mitt lilla projekt!!’” 

En av de intervjuade sade att det finns en oro i organisationen för att det blivit dyrare, ”felaktigt – 

men den finns där”. Hon menade att det leder till mindre benägenhet att söka och ta emot externa 

bidrag med låg kostnadstäckning och att tacka nej till pengar ”ser inte bra ut”. Även om de tillfrå-

gade svarade att man försökt ta fram rapporter så är de flesta inte säkra på att rapporterna används 

och/eller förstås. En svarade att hon tror att det är pedagogiskt svårt att göra rapporter som kan 

förstås av personal som normalt inte är insatt i redovisning och ekonomiska termer. På frågan om 

hur forskarna fått den information de behöver, svarade de flesta att det är institutionsekonomerna 

som har fått bistå och förklara. Men även ekonomerna vid den centrala förvaltningen har fått 

frågor.  

4.4.3 Övriga effekter 

En respondent sade att man inte hade kunnat räkna med att det skulle bli så mycket diskussion om 

internhandel. Att man inte var förberedd på vilka fördelningseffekter det skulle bli och att man 

inte förutsåg vikten av att resursfördelningsfrågan klarades av parallellt med införandet med 

modellen, var ytterligare synpunkter. En annan oförutsedd effekt ger följande svar exempel på:  

”Man hade inte förutsett vilket stort behovet var då det gäller kompetens. Modellen ställer större 

krav på prefekt och ledning än vad man kunnat förutse. Man hade inte heller förstått att kategorin 

forskare-lärare har så lite kunskap om institutionens totala ekonomi.” 

De tillfrågade hade inte märkt att modellen haft någon påverkan på externa finansiärers vilja att ge 

full kostnadstäckning. Däremot hade man noterat en viss ”eftersläpning” och att finansiärerna 

först i början av detta år, 2010, börjat ”vakna” och fått en mer positiv inställning. 

                                                 
37

 Budgetavvikelse innebär att det verkliga utfallet avviker från de uppskattade gemensamma kostnaderna (täljaren i 

divisionen gemensamma kostnader/fördelningsbas), medan kalkyldifferens uppstår om det verkliga utfallet avviker 

från den uppskattade fördelningsbasen (nämnaren i divisionen) (SUHF, 2007b) 
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Någon effektivisering av administrationen har man ännu inte noterat, tvärtom har implemen-

teringssskedet inneburit merarbete. I förlängningen hoppades däremot en av de tillfrågade på att 

det - pga den högre kunskapsnivån som krävs - ska leda till att man anställer mer kompetent per-

sonal. En annan menade att man på sikt borde kunna spara in administratörstid genom att bok-

föring av indirekta kostnader nu sker maskinellt (månatlig automatbokföring).  

En högskola svarade att man inte kan komma på några negativa effekter och ytterligare en annan 

högskola hade inte noterat några sidoeffekter. 

Svaren visar att kommunikationen mellan prefekt och ledning oftare har gått i riktning från 

prefekt och uppåt än tvärtom. Vid alla högskolorna känner rektorn till modellen, vid hälften av 

dem väl eller mycket väl. Ingen av högskolorna har ändrat sin delegationsordning i och med 

modellens införande - den gamla delegationsordningen från rektor till prefekt gäller. En av de 

tillfrågade svarade så här:  

”Modellen tvingar prefekterna att ta ett större ekonomiskt ansvar. Prefekten, som ju också är 

forskare, höll tidigare oftast mest reda på anslagen. Nu måste han ha en helhetssyn genom att med-

finansiering krävs.” 

Som svar på frågan om vad som händer vid oförmåga till finansiering på kostnadsbärarnivå sva-

rade alla att det är prefekternas ansvar, eller möjligen den person som prefekten delegerat ansvaret 

till (om det är tillåtet att delegera ekonomiskt ansvar). Vid en högskola har dock vissa fakulteter 

beslutat stå för mellanskillnaden som uppkommer av ”fördyrningen”, dvs tidigare ansökta externa 

medel med schablonpåslag för overhead, som nu inte räcker till. Denna högskola har också 

beslutat att på universitets- och fakultetsnivå stå för den del som EU inte ger full kostnadstäckning 

för. Beslutet är taget för att stimulera ansökningar av externa medel. 

Ingen av de tillfrågade har fått någon efterfrågan på sammanställning eller underlag från univer-

sitetsledningshåll, förutom den högskola där ett särskilt övergripande råd inrättats. En högskola 

svarar att man centralt börjat ”titta” på resultatet nu 1 år efter införandet. Vid två högskolor pågår 

diskussioner om en anslagsfördelningsmodell som ska stödja prefekterna i deras beslut. 

En av de intervjuade menade att modellen inte ger full information om resursutnyttjandet i och 

med att det är en förvald procentfördelning av lönekostnaden upplagd i lönesystemet. Även om 

uppföljning och justering sker kvartalsvis, så får man inte information om hur den faktiska per-

sonalresursen använts eftersom ingen tidsredovisning sker. Vid tre högskolor har man startat pro-

jekt för tidsredovisning eller i övrigt börjat undersöka hur tidsredovisning ska ske. Övriga tre hade 

inte börjat titta på frågan, vid en av dessa finns det ett uttalat motstånd från ledningshåll mot tids-

redovisning.  

En säger att hon inte är nöjd med införandet av modellen, det finns mer att göra, men ”fråga om 

tre år, då kanske vi är det”! En annan av de tillfrågade ansåg att det har gått ”hyfsats smärtfritt” 

och tycker att:   

”man bör inte göra någon ’stor sak’ av detta – det är ju bara en redovisningsmodell, kostnaderna är 

ju desamma. Vissa krånglar till det i onödan.” 

En annan röst: 

”…vi planerade, vi hade tid på oss, vi identifierade frågeställningarna innan vi påbörjade arbetet 

med anpassningen, efterhand löste vi fråga efter fråga. De ekonomer som var osäkra kände ingen 

otrygghet efter att vi träffat dem. Nu är det andra året och det fungerar bra. Men en del kan förbätt-

ras.” 
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5 Analys 
Genom att se på vilka faktorer som kan förklara resultaten försöker jag här besvara effektfrågan. 

Slutligen görs en bedömning av insatsen med måluppfyllelsen som värdekriterium. 

5.1 Insatsen och dess historiska bakgrund 

Den historiska bakgrunden, processerna som föregick reformen och den politiska kraften bakom 

utvecklandet av SUHF-modellen har sannolikt påverkat modellens acceptans och hur insatsen 

lyckats. Man kan beskriva processen som ledde fram till SUHF-modellen som en institutionali-

seringsprocess i ett organisatoriskt fält (se figur 3, sida 13). Den institutionella motsättningen, i 

form av bl a bristfällig kostnadsredovisning och förändringsobenägenhet, som pågick under 

många år, fungerade som en katalysator för en förändring. Upprepade orena revisionsrapporter 

och krav från finansiärshåll på tydligare redovisning av de indirekta kostnaderna blev till slut den 

institutionella kris som utlöste den. En stark pådrivare från finansiärshåll var EU, som i samband 

med det sjunde ramprogrammet, ändrade reglerna för ersättning av indirekta kostnader. SUHFs 

arbetsgrupp för full kostnadstäckning, som bestod av representanter från högskolor och finansiä-

rer, kan väl anses ha varit den förändringsagent som genom kollektiv handling och i samförstånd 

utvecklade modellen. I och med att regeringen nu förordat högskolorna att börja införa modellen 

(Regeringsbeslut II:25) har en institutionaliseringsförändring åstadkommits. Införandet av 

modellen har blivit ett exempel på en normerande isomorfism. 

Att SUHF i egenskap av ”eget” förbund fick förtroendet att genomföra och rekommendera 

modellen har sannolikt påverkat legitimiteten och acceptansen. Alla de intervjuade, förutom en, 

hänvisade till SUHFs rekommendation som den direkta orsaken till att man införde modellen. 

Dessutom framgick det av svaren att man hade koll på vad andra högskolor gjorde och det på-

verkade eget beteende, vilket också stämmer med Vedungs allmänna teori (1998, s 189). Att hög-

skolorna agerar enligt intressentteorins positiva inriktning, dvs försöker anpassa och rätta sig efter 

de externa finansiärernas krav, förklaras av det faktum att de externa finansiärerna, framför allt 

EU, spelade en stor roll för utvecklandet av modellen. 

5.2 Effekter 
Effekterna har här analyserats med utgångspunkt från undersökningsfrågorna. 

5.2.1 Fördelar 

Den positiva effekt modellen gett upphov till är framför allt större transparens och en mer rätt-

visande redovisning, men som en positiv bieffekt har man noterat ett ökat intresse och ifrågasät-

tande av ekonomiska frågor vid högskolorna. Detta visar att modellen bidragit till att ett organisa-

toriskt lärande uppkommit. Det gäller också för de personer som ingick i arbetsgrupperna eller på 

annat sätt arbetade med anpassningen av modellen. En del av de ansvariga ekonomerna ingick 

dessutom i ett nationellt nätverk och kunde på det sättet ta med sig kunskap ”hem” och sprida det 

till andra. 

5.2.2 Nackdelar 

De negativa effekter man nämner bottnar främst i oförståelse. Även om man har använt informa-

tion som ett styrmedel – och informerat i många olika former och vid många tillfällen - har 

modellen varit svår att förstå, speciellt inom forskarkategorin. Det går dock inte, utifrån dessa 

intervjusvar, att generellt se något samband mellan antalet informationstillfällen och ”grad av för-

ståelse” ute i organisationen. Att modellen har varit komplex och väldigt annorlunda än vad man 

tidigare varit van vid har också bidragit till oförståelsen, vilket försvårat implementeringen. En 

ytterligare faktor som kan ha bidragit till det motstånd som uppkom i större eller mindre grad var 
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att forskarna kanske inte alltid såg någon ekonomisk nytta med reformen. Motståndet ledde i ett 

par fall till att högskolornas ledningar var tvungna att ta en paus i implementeringsarbetet, vilket 

dessutom visar en tendens till infångning. I det ena fallet bidrog också en annan högskolas 

agerande till att man tog ”time-out”. Däremot kan man notera att den högskola som tidigt 

involverade representanter för forskargruppen i sin projektgrupp visserligen angav att det förekom 

kritik, men nämnde inte några starkare reaktioner. Högskolevärlden tillhör kunskapsintensiva 

organisationer med informell styrning i form av bl a medarbetarskap och delaktighet, där det inte 

så lätt går att detaljreglera verksamheten. Det blir tydligt när forskare talar om sina forskningspro-

jekt som sina ”egna pengar”. Att som denna högskola gjorde, involvera forskarna i den reform 

som berörde deras ”egna pengar”, innebar att högskolan troligen drog nytta av dessa informella 

styrmedel. 

En annan negativ effekt har varit det merarbete som implementeringen inneburit. Att man bud-

geterade och bemannade för omställningsarbetet på olika sätt beror på att organisationsstrukturen 

och företagskulturen ser olika ut på lärosätena. Att modellen måste anpassas till den egna verk-

samheten har ställt krav på såväl kongenitalt som experimentellt organisatoriskt lärande hos 

medarbetarna. I sådana här fall hade det kanske varit till hjälp om den typ av praktiska redovis-

ningsteorier som Malmi & Granlund (2009, s 597) efterlyser hade funnits!  

Ingen större effekt har noterats då det gäller de externa finansiärernas fortsatta stöd. Det är inte 

rimligt att tro att finansiärerna skulle ha så stor makt att de nonchalerar högskolornas åtgärder. 

Resultatet måste i stället ses som mycket primärt. Av intervjusvaren framgår det också att man 

börjat notera en förändring. Finansiärerna verkade inte vara förberedda, utan blev ”tagna på 

sängen” när ansökningar med full kostnadskalkyler började droppa in. 

5.2.3 Intern styrning och kontroll 

Vad kan då denna studie säga om effekterna för den interna styrningen och kontrollen i övrigt?  

Enligt Pettersen (2001, s 562) kan styrningen i komplexa organisationer definieras som en process 

där man tillsammans tolkar händelser och utvecklar en gemensam begreppsförståelse. Detta har 

skett och kommer att fortsätta att ske i och med att SUHF-modellen har lett till att organisationen 

fått ”lära om” då det gäller sättet att se på indirekta kostnader och hur de debiteras. En effektiv 

anpassning förutsätter effektiv organisatorisk inlärning. Tidigare hade debiteringen redan skett när 

forskaren fick bidraget bokfört på projektet och visste då vad han hade kvar att ”spendera”. Enligt 

det nya sättet att redovisa får han visserligen hela bruttobidraget, men måste också lära sig att 

kalkylera för kommande indirekta kostnader och tänka på eventuell samfinansiering av andra 

medel ifall inte full kostnadstäckning ges. Samtidigt kompliceras hans överblick av att statliga 

anslag och externa bidrag redovisas på olika sätt.  

Alla högskolor har möjligen en liknande organisationsstruktur, men företagskulturen skiljer sig. 

Hela processen med att anpassa modellen, förankra den i organisationen och genomföra imple-

menteringen visar hur företagskulturen påverkat när beslut har tagits och vilka rutiner man har vid 

det enskilda lärosätet. Vissa högskolor inrättade styrgrupper och/eller projektgrupper med for-

mella mandat, medan ekonomerna vid andra högskolor ”jobbade på” utan särskilda riktlinjer. 

Dessa fick de utarbeta efter hand själva, vilket eventuellt skulle kunna innebära att sådana hög-

skolor har en högre grad av mindre formaliserad styrning, t ex i form av medarbetarskap. I denna 

studie var det två högskolor som hade tydliga riktlinjer i sina arbetsgrupper från början. Man kan 

dock inte se att det fanns något samband mellan dem som hade tidiga riktlinjer och ”lättare” 

implementering. Det är ytterligare ett tecken på att högskolan är en komplex organisation och att 

även ”adressaternas” personliga inslag, förutom företagskultur och organisation, spelar roll för hur 

man agerar och reagerar (Vedung, 1998, s 188).  
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Målstyrningen av högskolorna innebär att den statliga styrningen är inriktad på att högskolorna 

uppfyller de specifika verksamhetsmålen, men det förutsätter att högskolorna har en god intern 

styrning och kontroll. Denna studie har visat att modellens betydelse för intern styrning och kont-

roll än så länge fått störst effekt på institutionsnivå. Det är där modellen ger signaler för t ex 

behov av medfinansiering, som blir ett beslut för prefekten. Modellen har därmed blivit ett viktigt 

styrmedel för prefekt eller motsvarande beslutsfattare, som numera måste ta ett större ekonomiskt 

ansvar. Men då prefekterna själva tillhör forskarkåren kan det bli svåra beslut att fatta - vilka av 

forskarkollegorna ska beviljas medfinansiering i sina projekt eller ej? Vid en högskola fördröjdes 

beslut pga sådana svårigheter, vilket visar risken för infångning för prefekterna.  

Någon efterfrågan på ekonomiska sammanställningar från högre strategisk ledningsnivå har de 

intervjuade inte märkt, förutom en högskola där ett övergripande gemensamt råd inrättats. Detta 

skulle kunna innebära en risk för särkoppling. Men då modellen så nyligen införts är det troligen 

för tidigt att uttala sig om. Att modellen har potential för att kunna utnyttjas även på strategisk 

nivå framgår av intentionerna med modellen, dess konstruktion och av intervjusvaren. Den 

nationella och internationella konkurrensen kommer att ställa högre krav på högskolorna att 

anpassa sina utbildningar till arbetsmarknadens krav, långsiktig finansiering osv. Med det förslag 

som överlämnats till riksdagen om ökad frihet för lärosätena (Prop 2009/10:149) aktualiseras 

behovet av att ha en tydlig kostnadsbild för att få full kostnadstäckning. Forskning om strategisk 

ekonomistyrning visar att om man dessutom kan skapa sig en så fullständig bild av såväl egna 

som andra (högskolors) situation innebär det att man kan bli mindre känslig för extern påverkan. 

På det sättet har SUHF-modellen kommit i ”rätt tid”.  

5.2.4 Övriga effekter 

SUHF-modellen har fått den effekten att högskolorna också uppmanats att börja utveckla system 

eller metoder för tidsredovisning. Dock har endast hälften av de tillfrågade högskolorna påbörjat 

detta arbete. Tidigare forskning, RRVs beräkningar samt exempel från universitetet i Oxford visar 

att tidsredovisning nödvändigtvis inte behöver bli en betungande uppgift för den anställde. Men 

här spelar också organisationsstruktur och företagskulturen in; om högskolan/ledningen värderar 

det som viktigt eller ej.  

De intervjuade ser inga större effekter eller risker utifrån val av fördelningsbas. Det kan vara, som 

en av de intervjuade säger, att modellen upplevs så komplicerad att risken inte är så stor, men det 

kan också betyda att det är alltför tidigt att bedöma. Mycket arbete och tid vid högskolorna har 

hittills gått åt till att anpassa, informera om och följa upp modellen. I de flesta fall har man inte 

gjort några större förändringar då det gäller val av kostnadsbärare jämfört med tidigare projekt-

indelning, utan ett projekt har oftast blivit en kostnadsbärare. Däremot märks det att ekonomerna 

på central nivå inte ser indelningen i kostnadsbärare som avslutad, utan något att förbättra och 

utveckla. Här kan man skönja en viss distans, det är ekonomer på central nivå som är med och 

utvecklar övergripande rutiner, men val och beslut om t ex kostnadsbärare görs på 

institutionsnivå.  

En av de tillfrågade uttryckte att man vid den högskolan upplevde sig ha haft mindre problem än 

andra och det faller sig naturligt att undra vad det beror på. Flera faktorer kan ha bidragit: det är 

fråga om en mindre högskola som endast fördelar indirekta kostnader på två nivåer, som initialt 

har samma påläggsprocent för all verksamhet och som införde modellen i två steg. Dessutom hade 

ekonomerna vid högskolan redan funderat ut en egen modell, som med vissa justeringar anpas-

sades till SUHF-modellen. Några negativa effekter eller risker kunde den intervjuade inte heller 

se. Svar vid en kvalitativ undersökning som denna är naturligtvis subjektiva och färgade av dels 

frågeställarens typ av frågor och intervjuteknik, men också av den intervjuades personlighet och 

egna uppfattningar. Man kan därför inte dra några långtgående slutsatser, men möjligen kan en 
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stegvis implementering tillika med en enklare organisationsstruktur ha bidragit till de positiva 

effekterna.  

Vedung (1998, s 191-192) menar i sin allmänna teori att huvudmannens uttryckliga stöd har bety-

delse för resultatet. Men något samband mellan hur väl rektorerna känner till och/eller uttrycker 

sitt stöd för modellen och resultatet av implementeringen har inte kunnat noteras i denna studie. 

5.3 Måluppfyllelse och bieffekter 

Ett sätt att avgöra om modellen blivit framgångsrik är att värdera resultatet mot modellens egna 

mål och syften. I figur 7 listas olika åsikter (utan särskild prioritetsordning) som framkom vid 

intervjuerna, organiserade enligt figur för mål- och bieffektsmodellen enligt Vedung (1998, s 63). 

Figuren är omarbetad till två tabeller, dels för effekter inom målområdet (måluppfyllelse) och dels 

för effekter utanför målområdet (bieffekter). Effekterna ska ses som primära effekter. 

 

Effekter (inom målområdet) 

Huvudeffekt (positiv) Nolleffekt
38

 Pervers effekt
39

 (negativ) 
- större transparens o tydlighet, visar de 

indirekta kostnaderna på ett bättre sätt  

och ger en bättre bild av kostnadstäck-

ningen (gäller ekonomer och prefekter 

med överblick över projekt och verk-

samheter) 

- bättre underlag för ansökan om extern 

finansiering 

- tydlig bild av resursanvändningen 

- bättre verktyg för att kunna styra 

(prefektnivå) 

- ”Ordning och reda” 

- fungerar tekniskt bra 

- bättre underlag för att kunna effek-

tivisera stödverksamheten 

- ingen skillnad har 

noterats i externa 

finansiärers vilja att 

ge full kostnads-

täckning (primär 

effekt) 

- ingen betydelse för 

strategisk styrning 

på central lednings-

nivå 

- modellen svår att förstå 

- motstånd, främst från forskarkategorin 

- medfinansieringen upplevs av en del 

prefekter och forskare som att man fått 

bristande kontroll 

- risk att man avstår från att söka/ta emot 

externa medel pga låg kostnadstäckning 

- matchar inte anslagsfördelningen 

- ingen effektivisering av administra-

tionen 

- jämförelser mellan högskolor försvåras 

pga olika påläggsprocenter  

 

Effekter (utanför målområdet) 

Bieffekt (positiv) Nolleffekt Bieffekt (negativ) 
- ökat intresse för ekonomiska 

frågor/ifrågasättande av kostnader 

- inrättande av gemensamt övergripande 

råd för frågor om stödverksamheten (vid 

en högskola) 

- problem med med-

finansiering vid 

redovisning av 

parallellförbrukning 

(pga brist på beslut) 

- medfört merarbete  

- pedagogiskt svårt att göra rapporter som 

kan förstås av icke-ekonomer 

- tidigare erhållna externa bidrag ger inte 

full kostnadstäckning 

- mycket diskussion om internhandel  

- oförutsedda fördelningseffekter 

- upplevelse av att det blivit dyrare 

Figur 7. Effekter inom och utanför målområdet (efter Vedung, 1998, s 63) 

 

Målsättningarna med SUHF-modellen som avsåg transparent modell, rättvisande redovisning av 

de indirekta kostnaderna och att redovisningen ska visa vad verksamheten verkligen kostar kan 

sägas ha uppnåtts. Modellen ger bättre ekonomisk information som underlag för ansökan om 

extern finansiering, för medfinansieringsbehov, uppföljning och ekonomiska analyser. Däremot 

kan inte modellen sägas vara enkel och tydlig, inte för alla personalkategorier. Tvärtom har den 

                                                 
38

 Med nolleffekt avses att insatsen inte får några konsekvenser alls (Vedung, 1998, s 61) 
39

 Med pervers effekt menas en effekt som är rakt motsatt den som avsågs (Vedung, 1998, s 61) 
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visat sig vara svår att förstå, framför allt för forskare. Flera av de tillfrågade vittnar om svårigheter 

att utveckla rapporter som icke-ekonomer lätt kan förstå. Modellen skulle bidra till en god intern 

styrning och kontroll samt vara en hjälp för högskolans ledning för att på ett bättre sätt kunna 

styra och följa ekonomin. Denna studie visar att modellens målsättning uppfyllts i och med att den 

blivit ett styrmedel på institutionsnivå, men den har ännu inte spelat någon avgörande roll för 

strategiska beslut på central ledningsnivå. 

En ur ekonomsynpunkt
40

 positiv och märkbar bieffekt är att intresset för ekonomiska frågor och 

ifrågasättandet av kostnader ökat. Som en ytterligare bieffekt måste också noteras, trots att den 

varken kan betecknas positiv eller negativ, att prefekterna fått ta ett mycket större ekonomiskt 

ansvar. De ställs nu inför många fler och svåra beslut än tidigare i och med att de ska ha ett 

helhetsansvar för institutionen. De ska också tillstyrka i känsliga medfinansieringsfrågor som rör 

deras egna kollegor på ett helt annat sätt än tidigare.  

5.4 Urval 

Det var förhållandevis lätt att få kontakt med ”rätt” person vid högskolorna och de intervjuade 

verkade ha en positiv inställning till intervjun. Till viss del kan det bero på att jag talade om att jag 

själv arbetar vid en högskola och hade fördel av det. I ett fall, då en person fick förhinder, såg 

denne till att meddela mig och föreslå en ersättare! Respondenterna måste också betraktas som 

”färgade av modellen”, som en av dem uttryckte det, eftersom de under en längre tid följt utveck-

lingen av SUHF-modellen och även själva funderat på andra sätt att redovisa de indirekta kost-

nader på. De välkomnade därför en modell för mer transparent redovisning. Om studien hade haft 

ett annat upplägg och flera personalkategorier i organisationen hade intervjuats, hade säkert en 

annan bild trätt fram. Anledningen till att välja denna urvalsgrupp var dock att tala med dem som 

kunde svara på frågor om hur implementeringen gått till och som även hade viss insyn i ekonomi-

styrningsfrågor. Även om studien uppvisar måluppfyllelse då det gäller en mer transparent 

modell, så gäller detta för dem som har överblicken över ekonomin på central- och/eller institu-

tionsnivå. För den enskilde forskaren har det däremot blivit i vissa fall svårare att överblicka 

situationen. 

Om en studie hade gjorts vid de universitet som också tidigare haft någon form av kostnadsför-

delning – dvs de som inte ingick i urvalet i denna studie – hade den sannolikt inte visat på samma 

effekter. Det bekräftas också av Claes Backman
41

, som menar att övergången för de högskolor 

som i princip haft en liknande modell tidigare också har varit enklare. 

 

                                                 
40

 Alla de intervjuade är ekonomer 
41

 Claes Backman, Årliga revisionen, intervju 2010-04-20 
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6 Slutsats 
Uppsatsen avslutas med att beröra nyttan av en utvärdering. Dessutom besvarar jag undersök-

ningsfrågorna, redogör för min egen tolkning av studien och ger förslag på fortsatt forskning. 

Det är inte enbart resultatet av insatsen som avgör hur lyckad en utvärdering är, utan även om den 

kommer till användning. Förhoppningen är ju att man ska lära sig något genom att se på det som 

varit. I stället för en absolut sanning hoppas jag att utvärderingen/studien ska ge perspektiv och på 

det sättet vara användbar för beslutsfattare och andra som vill använda den.  

Vilka effekter har då modellen fått för högskolorna? Vilka för- och nackdelar har man noterat? 

Den stora fördelen – att få en transparent modell som ger en rättvisande redovisning av de indi-

rekta kostnaderna – har uppnåtts. Det var också en av målsättningarna med redovisningsmodellen. 

Högskolorna har fått bättre underlag inför ansökan om extern finansiering, för medfinansierings-

behov och uppföljning – dvs ett nytt och användbart formellt styrmedel. Nackdelarna har främst 

bestått i problem i samband med implementeringen, svårigheter med att förstå modellen och ett 

visst motstånd till en början. Arbetet med anpassningen har krävt mycket extra arbete, 

huvudsakligen med befintliga resurser. Någon större effekt då det gäller externa finansiärers vilja 

till fortsatt stöd har inte märkts ännu. Man kan inte se några direkta effekter eller risker då det 

gäller val av fördelningsbas eller kostnadsbärare. Studien visar att det finns arbete kvar att göra. 

Frågor som inte alla löst än gäller t ex kvalitetssäkring av redovisningrutiner, fortsatt utbildning, 

anslagsfördelning, parallellförbrukning samt fortsatta diskussioner om vad som ska klassas som 

kärn- eller stödverksamhet. En annan fråga är tidredovisning. Kanske kommer det att ske en 

mimetisk isomorfism här: vissa högskolor går i bräschen och har börjat fundera på modeller, som 

övriga efterhand kan ta efter! 

Men vilken effekt har redovisningsmodellen då fått för den interna styrningen och kontrollen i 

övrigt? Har den blivit ett nytt verktyg för högskolans ledning, utbildningsansvariga och forsk-

ningsledare? Ja, den har blivit ett nytt viktigt formellt styrmedel för prefekterna, som också själva 

är forskare och som fått ett större ansvar för ekonomin på institutionerna. Samtidigt visar studien 

på svårigheter i att förstå modellen – främst inom forskarkategorin. Hur kommer högskolorna att 

hantera den ”paradoxen”? Utbildning och bättre information är kanske det direkta svaret, men de 

flesta av de intervjuade angav problem med att presentera ekonomisk information som forskare 

förstår. Här spelar andra styrmedel in. Vilken typ av organisationsstruktur och företagsklimat 

högskolan har kommer att avgöra hur organisationen lär sig och löser situationen. Sedan kan man 

undra: Att prefekterna ska ha ledningen och det akademiska ansvaret för institutionen är naturligt, 

men är det alltid självklart att de också ska ha det ekonomiska?  

Förutom den uppföljning och kontroll som görs av universitets- och fakultetsekonomer har 

modellen däremot inte fått någon större effekt för universitetens ledning och strategiska styrning. 

När den institutionella förändringen, som införandet av SUHF-modellen innebär, har ”satt sig” 

och övergått i en ny institutionalisering, så har cirkeln slutits enligt figur 3 (sida 13). Kommer då 

en ny institutionalisering att innebära fortsatt särkoppling mellan den ekonomiska redovisningen å 

ena sidan och målstyrning och kvalitetsaspekter (inklusive intern styrning och kontroll) å den 

andra? Att inte större efterfrågan eller intresse visats från centralt ledningshåll, förutom den 

högskola som utgör ett undantag, kan ha sina orsaker i att modellen är väldigt ny och inte 

fullständigt känd än, men tanken dyker upp. Särkoppling kan vara ett sätt att dölja motsättningar, 

men risken är att man tappar helhetsbilden. Precis som Modell och Grönlund föreslår, så borde 

högskolorna i stället prioritera fördelarna med ett integrerat informations- och mätsystem. 
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6.1 Avslutande reflektion och förslag till fortsatta studier 

Kan högskolan använda sig av modellen även på strategisk nivå för att få en så god totalbild som 

möjligt, av såväl sina egna resurser och möjligheter som andras, så kan högskolan stå bättre rustad 

inför framtiden. Den autonomiutredning som gjorts och det förslag om ökat självstyre för hög-

skolorna som nu lämnats till riksdagen, betyder att högskolorna står inför en tid med nya utma-

ningar som kräver god kostnadskontroll. Även EUA menar att universiteten måste få en högre 

grad av frihet för att klara konkurrensen. SUHF kom på så sätt med en modell i ”rätt tid”, som ett 

verktyg för tider som stundar. Högskolorna har då en fördel av att fundera igenom hur man 

strategiskt och långsiktigt använder detta verktyg, t ex definiera vilka typer av kostnadsbärare man 

i det perspektivet behöver. För det är på den nivån som resultatet kommer att synas, för vad en 

utbildning, kurs eller projekt kostar.  

Det skulle vara intressant att studera modellen om något år, när den har hunnit ge en mer lång-

siktig effekt och då gärna på institutionsnivå. Det vore även intressant att studera vilken roll 

modellen eventuellt kommer att spela för strategisk ekonomistyrning.  
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Appendix 1  Intervjuguide 
Information och frågor som skickades ut till respondenterna i förväg före intervjun 

Anledningen till denna intervju är att jag ska skriva kandidatuppsats om den nya redovis-

ningsmodellen som SUHF tagit fram. Uppsatsens syfte är att ta reda på vilka effekter den nya 

redovisningsmodellen fått, och särskilt då med tanke på intern styrning och kontroll. Det är 

jag själv som tagit initiativ till denna studie. Det sker inte på uppdrag av någon annan. 

Frågorna nedan är tänkta som underlag och förberedelse inför samtalet. 

Du har rätt att när som helst avbryta intervjun. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Inga namn eller högskolor kommer att nämnas och inga enskilda individuella svar kommer att 

citeras, såvida det inte är något särskilt som du gett ditt tillstånd för. Efter intervjun får du en 

utskrift, så att du har möjlighet att kontrollera om jag uppfattat och tolkat dig rätt. Då har du 

också möjlighet att lägga till något du glömde eller ta bort något du ångrar. Ditt bidrag är 

avgörande för min uppsats och jag är mycket tacksam för att du ställer upp! Du kommer att få 

ett exemplar av uppsatsen när den är godkänd och klar. 

Som metod har jag valt en utvärderingsmodell presenterad av Evert Vedung (Utvärdering i 

politik och förvaltning, 1998, Lund: Studentlitteratur). Frågorna nedan har hänvisning till 

figuren så att ”Inflöde” avser frågor under A, ”Förvaltning” frågor under B osv. 
 

    R E S U L T A T  

 

Inflöde 

A 

 Förvaltning 

(Omvandling) 

B 

 Slut-

prestation 

C 

 Utfall 1 

omedelb. 

D 

 Utfall 2 

mellanligg. 

E 

 Utfall 3 

Slutligt 

- 

  I M P L E M E N T E R I N G        
(Fig 1. Systemmodell för utvärdering i offentlig sektor efter Vedung, 1998) 

 

A. Redogör kort för inflöde, dvs när/hur beslut om införande togs? 

 

B. Hur har genomförandet gått till? Beskriv kort arbetet med att anpassa modellen vid er 

högskola, t ex vilka som deltog (externa/interna), hur lång tid det tog, hur information gick ut, 

hur den mottogs osv.  

 

C. Hur blev slutprestationen, dvs hur kom modellen att se ut vid er högskola (eller hur ser 

den ut idag)? T ex vilka nivåer fördelar ni på, vilka verksamhetsområden? Vilka kostnads-

drivare, kostnadsbärare etc har ni valt?  

 

D-E. Hur ser utfallet ut: hur fungerar modellen? Vilka effekter har den fått; positiva, 

negativa, sidoeffekter?  

Har modellen lett till större transparens? Vilken information får ni nu som inte gavs tidigare? 

Har ni noterat någon skillnad på externa finansiärers vilja att ge full kostnadstäckning? 

Har modellen lett till effektivisering av administrationen?  

Ger modellen tydliga signaler för bättre ekonomistyrning? Hur förs information fram till 

ledningen?  

Hur ofta görs uppföljning? Har ni identifierat risker? Vad har ni lärt er? 

 

Övrig fråga: Med ”facit i hand”, vad skulle du vilja tillägga? Vad fungerar bra, vad hade 

kunnat göras annorlunda? 
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Appendix 2  Driftskostnader för FoU inom högskolesektorn 
 
Driftkostnader för FoU inom högskolesektorn, mkr i 
1995 års priser efter lärosäte och tid  

 År 2007 

Lunds universitet 2526 

Karolinska institutet 2520 

Uppsala universitet 2164 

Göteborgs universitet 1912 

Stockholms universitet 1369 

Sveriges lantbruksuniversitet 1328 

Kungliga Tekniska högskolan 1305 

Umeå universitet 1250 

Chalmers tekniska högskola 1042 

Linköpings universitet 925 

Luleå tekniska universitet 477 

Karlstads universitet 208 

Örebro universitet 199 

Mitthögskolan 198 

Södertörns högskola 196 

Växjö universitet Linnéuniversitetet* 162 

Högskolan i Kalmar Linnéuniversitetet* 98 

Mälardalens högskola 125 

Malmö högskola 123 

Högskolan i Jönköping 117 

Handelshögskolan i Stockholm 93 

Högskolan i Gävle 84 

Högskolan i Karlskrona/Ronneby Blekinge Tekn Högskola* 83 

Högskolan i Halmstad 69 

Institutet för Rymdfysik 68 

Högskolan Dalarna 61 

Högskolan i Borås 56 

Lärarhögskolan i Stockhom 55 

Högskolan i Skövde 51 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  Högskolan Väst* 48 

Högskolan i Kristianstad 40 

Idrottshögskolan i Stockholm 21 

Högskolan på Gotland 19 

Dramatiska institutet 5 

Konstfack 5 

Kungliga Musikhögskolan 4 

Teaterhögskolan i Stockholm 4 

Danshögskolan 3 

Kungliga Konsthögskolan 3 

Operahögskolan i Stockholm 3 

Blekinge internationella hälsohögskola 0 

Bohusläns vårdhögskola 0 

Ericastiftelsen 0 

Ersta högskola 0 

Ersta-Sköndal högskola 0 

Gammelkroppa skogsskola 0 



  

 

3 

 

Grafiska institutet 0 

Hälsohögskolan i  Umeå 0 

Hälsohögskolan i Jönköping 0 

Hälsohögskolan i Stockholm 0 

Hälsohögskolan i Värmland 0 

Hälsohögskolan Väst i Skövde 0 

Hälsohögskolan Väst i Vänersborg 0 

Hälsouniversitetet i Linköping 0 

Högskolan för kreativ datavetenskap 0 

Ingesunds musikhögskola 0 

Johannelunds teologiska institut 0 

Kalmar läns vårdhögskola 0 

Naprapathögskolan 0 

Nordiska hälsovårdshögskolan 0 

Röda korsets högskola 0 

Skandinaviska kiropraktorhögskolan 0 

Sophiahemmets sjuksköterskeskola 0 

Stiftelsen Stora Sköndal 0 

Stockholms musikpedagogoska institut 0 

Teologiska högskolan i Stockholm 0 

Vårdhögskolan i Boden 0 

Vårdhögskolan i Borås 0 

Vårdhögskolan i Eskilstuna 0 

Vårdhögskolan i Falun 0 

Vårdhögskolan i Gävle 0 

Vårdhögskolan i Göteborg 0 

Vårdhögskolan i Halland 0 

Vårdhögskolan i Kristianstad 0 

Vårdhögskolan i Lund/Helsingborg 0 

Vårdhögskolan i Malmö 0 

Vårdhögskolan i Sundsvall/Örnsköldsvik 0 

Vårdhögskolan i Uppsala 0 

Vårdhögskolan i Västerås 0 

Vårdhögskolan i Växjö 0 

Vårdhögskolan i Örebro 0 

Vårdhögskolan i Östersund 0 

Örebro missionsskola 0 

 

*egen notering om ändrat namn 

 

Sorterat enligt lista från www.scb.se (2010-02-16 kl 13.21) 

 

http://www.scb.se/
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Appendix 3  Exempel på kostnadsfördelning med fasta 
belopp 
 

Exempel på kostnadsfördelning med fasta belopp från centralnivå till institutionsnivå. 

Förklaringar för punkt 1-20, se nästa sida. 
 Central nivå Utbildning Forskning Totalt 

1 Högskolegemensamma kostn antas vara: 200 000 100 000 300 000 

     

2 Fördelningsbas: direkt lön    

3 Direkt lön (för alla fakulteter) antas vara: 1 250 000 800 000  2 050 00 

     

4 Fakultetsnivå, Fakultet A (Fak A)    

5 Direkt lön för hela Fak A antas vara: 200 000 160 000  360 000 

6 Fak A:s andel i %: 16 % 20%   

     

7 Fak A:s andel högskolegem kostn i kr: 32 000 20 000 52 000 

8 Fak A:s egna gemensamma kostnader: 44 000 24 000 68 000 

9 Totalt gemensamma kostnader, Fak A: 76 000 44 000 120 000 

     

 Fördelningsbas: direkt lön    

10 Direkt lön (för hela Fak A) 200 000 160 000 360 000 

     

11 Institutionsnivå, Inst AB    

12 Direkt lön Institution AB antas vara: 40 000 40 000 80 000 

13 Inst AB:s andel i %: 20% 25%  

     

14 Inst AB:s andel högskolegem kostn i kr: 6 400 5 000 11 400 

15 Inst AB:s andel fakultetsgem kostn i kr: 8 800 6 000 14 800 

16 Totalt högskole- och fakultetsgem kostn: 15 200 11 000 26 200 

     

17 Institutionsgem kostn totalt antas vara: 22 000 10 000 32 000 

     

18 Högskolegem/direkt lön för inst AB: 16% 13%  

19 Fakultetsgem/direkt lön för inst AB: 22% 15%  

20 Institutionsgem/direkt lön för inst AB: 55% 25%  

 

Exempel på påläggskalkylerng på kostnadsbärarnivå 

Påläggskalkylering på kostnadsbärarnivå (exempel)  Forskning 

Summa extern finansiering   8 000 

Direkta kostnader Löner - 4 000  

 Drift - 2 000  

 Lokaler -    800  

 Summa direkta kostnader  - 6 800 

Indirekta kostnader Högskolegem 13% x dir lön -    520  

 Fakultetsgem 15% x dir lön -    600  

 Institutionsgem 25% x dir lön - 1 000  

 Summa indirekta kostnader  - 2 120 

Summa direkta och indirekta kostnader  - 8 920 

Samfinansiering (anslag)   920 

Resultat   0 

Efter Bilaga 2 A, SUHF, 2007b 
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Förklaringar för punkt 1-20 i Appendix 3 (för enkelhetens skull visas inga decimaler): 
 

1 I exemplet antas att de högskolegemensamma kostnaderna, uppdelade på utbildning och 

forskning, är totalt 300 000. Avser kostnader för övergripande universitetsledning, utbild-

nings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och 

service, bibliotek och eventuellt övrigt nivåspecifikt. 

2 I detta exempel utgör direkta lönekostnader (inkl sociala avgifter) fördelningsbas. (En annan 

alternativ fördelningsbas är direkta löne- och driftskostnader) 

3 Direkt lönekostnader för alla fakulteter vid denna exempelhögskola antas vara totalt 

2 050 000, dvs 1 250 000 för utbildning och 800 000 för forskning 

4 I exemplet fortsätter vi att följa enbart Fakultet A 

5 Direkt lönekostnad (inkl sociala avgifter) för hela fakultet A antas vara 200 000 för utbild-

ning och 160 000 för forskning 

6 Procentuell andel av universitetsgemensamma kostnader för fakultet A blir då 200 000/ 

1 250 000 = 16% för utbildning och 200 000/800 000 = 20% för forskning 

7 I kronor: 16% av 200 000 = 32 000 för utbildning, 20% av 100 000 = 20 000 för forskning 

8 Fakultet A:s egna gemensamma kostnader antas vara totalt 68 000: uppdelat på 44 000 för 

utbildning och 24 000 för forskning. Dessa är precis som högskolegemensamma indelade i 

fakultetsledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladminist-

ration, infrastruktur och service, bibliotek och eventuellt övrigt nivåspecifikt. 

9 Totala gemensamma kostnader (högskolegemensam andel + egna kostnader) för fakultet A 

10 I exemplet utgörs fördelningsbas nu av de totala direkta lönekostnaderna (inkl sociala avgif-

ter) för hela Fak A och motsvarar således de belopp som tidigare angetts under punkt 5. 

11 I exemplet fortsätter vi att följa enbart Institution AB som tillhör Fakultet A.  

12 Direkt lönekostnad (inkl sociala avgifter) antas för Institution AB vara 40 000 för såväl 

utbildning och forskning, totalt 80 000 

13 Procentuell andel av fakultetsgemensamma kostnader för Institution AB blir då 40 000/ 

200 000 = 20% för utbildning och 40 000/160 000 = 25% för forskning 

14 I kronor: 20% av 32 000 = 6 400 för utbildning, 25% av 20 000 = 5 000 för forskning 

15 I kronor: 20% av 44 000 = 8 800 för utbildning, 25% av 24 000 = 6 000 för forskning 

16 Total andel högskole- och fakultetsgemensamma kostnader för institution AB = 15 200 för 

utbildning, dvs 20% av 76 000, och 11 000 för forskning, dvs 25% av 44 000. 

17 Institution AB:s egna institutionsgemensamma kostnader antas vara 22 000 för utbildning 

och 10 000 för forskning. Dessa är precis som nivåerna ovan indelade i ledning, utbildnings- 

och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och 

service, bibliotek och eventuellt övrigt nivåspecifikt. 

18 Procentuellt påslag för högskolegemensamma kostnader för institution AB blir således 16% 

(6 400/40 000) för utbildning och 13 % (5 000/40 000) för forskning  

19 Procentuellt påslag för fakultetsgemensamma kostnader för institution AB blir 22 % (8 800/ 

40 000) för utbildning och 15% (6 000/40 000) för forskning 

20 Procentuellt påslag för institutionsgemensamma kostnader för institution AB blir 55% 

(22 000/40 000) för utbildning och 25 % (10 000/40 000) för forskning 
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Appendix 4  Information om förlängning av 60% flat rate 
 
- SENT ON BEHALF OF L. DE WOLF -  
Dear National Contact Points for Legal and Financial Matters, 
   
In accordance with Article 32(5) of the FP7 Rules for Participation, the Commission has adopted on 15 June 

2009 the Decision on the revision of the FP7 transitional indirect cost flat rate of 60%. 

 
The Commission has decided to maintain the flat rate for indirect costs at 60 % for the purposes of grants 

awarded to non-profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and 

small and medium enterprises under calls closing after 31 December 2009, as referred to in Article 32(5) of 

Regulation (EC) No 1906/2006 and Article 31(5) of Regulation (Euratom) No 1908/2006.  

 
Please note that this information is available on Cordis (http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html).  

 
In Annex II of the model grant agreement (Article II.15.2 c)), footnote 7 is deleted in accordance with the above-

mentioned decision. The updated version of Annex II will be published as soon as possible on Cordis. 

 
Yours sincerely,  
Liliane De Wolf 
 

 

 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf version 02/04/2009 

https://email.ki.se/owa/redir.aspx?C=c12601b669c84af89ecf725375730401&URL=http%3a%2f%2fcordis.europa.eu%2ffp7%2fhome_en.html
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