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Abstract 

Title: SUHF model 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 
Administration 

Author: Ann-Sofie Magnusson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2013 - June 

Aim: The purpose of this study is to explore how the SUHF 
model is built and if the transition to the SUHF model has led to 
improvement of research funder’s confidence in the institutions´ 
accounting of indirect costs. 

Method: The study has been carried out with a qualitative 
hermeneutic approach with understanding epistemology. The 
method included an inductive empirical test of the problem 
formulation. The inductive empirical study consisted of semi-
structured interviews with four universities and four research 
funders. 

Result and Conclusions: The study shows that the SUHF 
model is not sufficiently clear about the distinction between the 
costs that are direct and indirect. Communication and 
cooperation between the parties has increased. The universities 
feel that their confidence has improved among financiers while 
the research funders' experience is different, ranging from loss 
of confidence to increased confidence. 

Suggestions for future research: Investigate additional 
research funders and universities in order to ensure that the 
results from this study are reliable and investigate the reasons 
why the confidence is unchanged and also has reduced with 
research funders after the introduction of the SUHF model. 

Key words: SUHF model, full costs recovery, indirect costs, 
trust, commitment, communication, cooperation  



 

 

 

Abstrakt 

Titel: SUHF-modellen  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Ann-Sofie Magnusson  

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2013 – juni 

Syfte: Syftet med studien är att utforska hur SUHF-modellen är 
uppbyggd och om övergången till SUHF-modellen har lett till 
att forskningsfinansiärernas förtroende för lärosätenas 
redovisning av indirekta kostnader har förbättrats.  

Metod: I studien har en hermeneutisk kvalitativ metod med 
förstående epistemologi använts. Metoden innehöll en induktiv 
empirisk prövning av problemformuleringen. Den induktiva 
empiriska undersökningen bestod av semi-strukturerade 
intervjuer med fyra lärosäten och fyra forskningsfinansiärer. 

Resultat och slutsats: Studien visar att SUHF-modellen inte är 
tillräckligt tydlig när det gäller gränsdragningen mellan vilka 
kostnader som är direkta respektive indirekta. 
Kommunikationen och samarbetet mellan parterna har ökat. 
Lärosätena upplever att förtroendet har ökat hos finansiärerna 
samtidigt som forskningsfinansiärernas upplevelse är olika, allt 
från minskat förtroende till ökat förtroende.  

Förslag till fortsatt forskning: Undersöka ytterligare 
forskningsfinansiärer och lärosäten för att kunna säkerställa att 
resultaten från denna studie är korrekta samt undersöka orsaken 
till varför förtroendet är oförändrat och dessutom har minskat 
hos forskningsfinansiärer efter införandet av SUHF-modellen. 

Nyckelord: SUHF-modell, full kostnadstäckning, indirekta 
kostnader, förtroende, engagemang, kommunikation, 
samarbete 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en inledande problemdiskussion till ämnet, 
tidigare forskning inom området samt bakgrunden till SUHF-
modellens införande. Därefter presenteras en 
problemformulering och syftet med studien. 

1.1 Problemdiskussion 
Vem ska betala för lärosätenas administration och infrastruktur? 
Ska staten ensam stå för dessa kostnader eller kan externa 
forskningsfinansiärer bidra i viss omfattning eller med en 
proportionell andel i förhållande till forskningsbidragets storlek 
(Mattsson, 2011)? Utan full eller delvis kostnadstäckning från 
externa forskningsfinansiärer måste högskolor och universitet 
finansiera sina indirekta kostnader inom externfinansierade 
forskningsprojekt med statliga forskningsanslag. Detta medför 
att statliga forskningsanslag används som ”medfinansiering” i 
externt finansierade forskningsprojekt, istället för att användas 
till att finansiera ytterligare forskning inom lärosätena.  

Principen med full kostnadstäckning har diskuterats sedan 
slutet på 1960-talet och tillämpas i enlighet med Proposition om 
forskning (prop. 1989/90:90) sedan budgetåret 1990/91. Enligt 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) uppfattning innebär principen 
med full kostnadstäckning att det är lärosätena som ska se till att 
samtliga kostnader täcks inom forskningsverksamheten. Detta 
bör gälla oavsett vem eller vilka som finansierar forskningen. 
Ansvaret är oberoende av om forskningen sker med anslag 
och/eller finansieras med externa medel. Det är lärosätena som 
ytterst bör ange projekten, det vill säga avgränsa den 
forskningsverksamhet som full kostnadstäckning ska beräknas 
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på. Skulle så inte vara fallet bör också den eller de som vill 
definiera projektet svara för hela finansieringen. Naturligtvis 
kan överenskommelser om annat bestämmas mellan lärosäte 
och finansiär. 

Men är forskningsfinansiärerna villiga att finansiera full 
kostnadstäckning? Om finansiärerna inte skulle finansiera 
lärosätenas indirekta kostnader fullt ut, vad beror det på? En 
uppstramning av redovisningen av indirekta kostnader inom 
statliga myndigheter har gjorts i syfte att få en mer rättvisande 
bild av kostnader i förhållande till uppnådda mål (prop. 
1994/95:100 bil. 9 s. 129). Men har denna uppstramning av 
statens ekonomiska redovisning lett till att 
forskningsfinansiärerna ökat sin finansiering av lärosätenas 
indirekta kostnader inom forskningsprojekt? 

Om universiteten och högskolorna skulle arbeta fram en 
gemensam modell för redovisning av indirekta kostnader hur 
skulle den modellen vara uppbyggd? Skulle en gemensam 
modell för redovisning av indirekta kostnader leda till att 
forskningsfinansiärernas förtroende för lärosätenas redovisning 
skulle öka? Men hur byggs förtroendet upp mellan två parter, i 
detta fall lärosätena och forskningsfinansiärerna? Räcker det 
med att ha en gemensam redovisningsmodell för att få ökat 
förtroende hos finansiärerna eller krävs det ytterligare faktorer 
som till exempel kommunikation, samarbete och gemensamma 
värderingar för att bygga upp ett relationsåtagande och ett 
engagemang mellan två parter? Det är dessa frågor som kommer 
att undersökas i detta praktiskt inriktade examensarbete. 

1.1.1 Tidigare forskning 
Forskningen inom det specifika ämnet full kostnadstäckning och 
kostnadsallokering inom statlig verksamhet är mycket 
begränsad. Främst är det utländska studier som finns att tillgå, 
men i dessa fall har full kostnadstäckning och 
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kostnadsallokering ofta ett annat syfte beroende på 
lagstiftningen i respektive land.  

Doost (1997) har i sin studie beskrivit en undersökning av ett 
universitets utgifter. Författaren har identifierat en oklarhet över 
hur stor andel som utgör direkta verksamhetskostnader som 
exempelvis lärare respektive kostnader för administration, 
motsvarande overhead-kostnader. I studien utarbetar Doost ett 
antal rekommendationer för att förbättra tydligheten i 
rapporteringssystemet med indirekta kostnader. 

En amerikansk studie av Cavalluzzo, Ittner och Larcker 
(1998) har visat att myndigheter i USA anpassat sin 
kostnadsfördelning efter konkurrenssituationen på marknaden. 
Studien visar också att myndigheter tenderat att allokera allt mer 
indirekta kostnader till tjänsterna som inte var 
konkurrensutsatta, och mindre till de som utsattes för hård 
konkurrens. Detta är ett exempel på hur en organisation kan 
påverka sin konkurrenskraft med hjälp av kostnadsallokering. 

Valderrama och Sanchez (2006) har i sin artikel om 
utveckling och implementering av en kostnadsmodell för 
universitet i Spanien beskrivit att behovet av offentlig 
redovisningsskyldighet har ökat avsevärt inom universiteten i 
Spanien. De har utformat en ny metod för beräkning av 
kostnader inom offentliga universitet, oavsett var de finns, för 
att möta två viktiga mål. Det första målet är att mer effektivt 
hantera resurser inom institutioner genom att kunna identifiera 
aktiviteter och dess kostnader, och genom att kunna få 
information om uppnådda resultat inom institutioner, fakulteter 
eller centra som stöder dem. Det andra målet är att utöva en 
effektiv kontroll över det juridiska utförandet av budgeten. 
Detta för att säkerställa att användandet av offentliga medel sker 
i enlighet med lagen, vilket är ytterligare ett viktigt mål som 
måste uppfyllas med hjälp av redovisningssystemen inom 
statliga universitet. 
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Bourn (1994) har skildrat, i en artikel om indirekta 
kostnaderna för stödtjänster på universiteten inom 
Storbritannien, att ett universitets rykte baseras på det 
akademiska arbete som utförs där, det vill säga forskning och 
utbildning. Men även om universitets rykte är det allra bästa kan 
det inte behållas om universitetet inte hade stöd för sin 
kärnverksamhet i form av en god administration. 
Stödverksamheten fyller vitala funktioner för organisationen, 
den är oundviklig och kostar naturligtvis. Men för att beräkna 
kostnader behövs kalkyleringsmetoder. Bourn studerade 
finansieringen av de indirekta kostnaderna vid universitet i 
Storbritannien och föreslog redan i början av 1990-talet att 
universiteten skulle frångå traditionella intäktsavlyft till mer 
kvalificerade system. Han ”spekulerade” då om möjliga 
tillvägagångssätt i form av till exempel kostnadsfördelning, 
internprissättning, ”beskattning”, och liknande. 

McChlery, McKendrick och Rolfe (2007) har i en artikel 
beskrivit en verksamhetsbaserad förvaltningsmodell (ABM) 
som har använts framgångsrikt för att bryta ner institutionernas 
verksamhet till lämpliga nivåer. Modellen är mycket flexibel 
vilket gör att information kan samlas in för en mängd olika 
fokusnivåer, till exempel fakultet, institution, program, 
modul/projekt eller stödenheten.  

Den svenska forskningen inom ämnet full kostnadstäckning 
och kostnadsallokering inom statlig verksamhet är i princip 
obefintlig. 

Modell (2006) har i sin studie om kostnadsallokering inom 
den svenska universitetsektorn, genom att kombinera ett 
institutionellt perspektiv med insikter utlästa från behandlad 
litteratur, med den senaste utvecklingen i den svenska 
universitetssektorn, kommit fram till att kraven på 
universitetens kostnadsfördelning har ökat. Men universiteten 
var dock inte speciellt intresserade av att förbättra sin 
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kostnadsallokering. Anledningen till detta var dels att de 
administrativa kostnaderna skulle öka vid ett införande av 
kostnadsallokering men också för att universiteten inte 
prioriterade kostnadsredovisning i någon större utsträckning.  

Tidigare forskning kring begreppen förtroende, 
kommunikation, samarbete, gemensamma värderingar samt 
relationsåtagande och engagemang presenteras i kapitlet 
teoretisk referensram.  

1.1.2 Bakgrund till SUHF-modellen 
I januari 2007 påbörjades utredningsuppdraget av Sveriges 
universitets- och högskoleförbunds (SUHF) arbetsgrupp för full 
kostnadstäckning (Mattsson, 2011). En del av problembilden 
uppmärksammades vid ett möte hösten 2005 mellan lärosätenas 
förvaltnings- och ekonomichefer. Problemen gällde redovisning 
av externfinansierade projekts bidrag till gemensamma 
kostnader, vilket noterats av några av högskolans revisorer. 
Förvaltnings- och ekonomichefsgruppen stödde förslaget att 
arbeta fram förslag till gemensamma principer för 
omkostnadsuttag och strukturering av gemensamma kostnader.  

Uppdraget var att färdigställa ett förslag till gemensam modell 
för redovisning av indirekta kostnader. Modellen skulle även 
göra det möjligt för kalkylering och budgetering inom 
forsknings- och grundutbildningsverksamheten.  

Målet med modellen var att den skulle vara enkel, tydlig och 
transparent, att den kunde hanteras automatiskt i redovisnings-
systemen samt vara pedagogisk. Modellen skulle uppfylla 
kraven på en rättvisande redovisning och vara anpassad till 
redovisningen inom staten gällande redovisningen av anslag, 
avgifter och bidrag. Därtill skulle modellen ge kunskap om de 
indirekta kostnaderna; vad de består av, hur och var i organisa-
tionen de uppkommer, hur direkta och indirekta kostnader 
hänger samman och storleken på kostnaderna (Mattsson, 2011).  
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Modellen ska leda till en rättvisande ekonomisk redovisning 
som skapar förtroende för lärosätenas verksamhet och synliggör 
ekonomiskt ansvar på olika nivåer inom lärosätena (Sundqvist, 
2005). Dessutom ska modellen tillgodose statens behov av upp-
följningar, göra det möjligt att jämföra lärosätena samt skapa ett 
ökat förtroende för högskolans ekonomiska redovisning hos 
andra intressenter, som de externa finansiärerna. 

I november 2007 beslöt SUHF att rekommendera sina 
medlemmar, de svenska universiteten och högskolorna, att 
införa SUHF-modellen, en ny redovisningsmodell för indirekta 
kostnader.  

1.2 Problemformulering 
• Används SUHF-modellen på samma sätt inom högskolor 

och universitet, hur är modellen uppbyggd och hur stora är 
de indirekta kostnaderna för respektive lärosäte? 

• Vilka forskningsfinansiärer har anammat SUHF-modellen 
och finansierar de fullt ut lärosätenas indirekta kostnader? 

• Har införandet av SUHF-modellen ökat förtroendet för 
högskolornas redovisning av indirekta kostnader hos 
forskningsfinansiärer? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna praktiskt inriktade studie är att utforska hur 
SUHF-modellen är uppbyggd och om övergången till SUHF-
modellen har lett till att forskningsfinansiärernas förtroende för 
lärosätenas redovisning av indirekta kostnader har förbättrats. 
Vidare är syftet att undersöka vilka forskningsfinansiärer som 
anammat SUHF-modellen och om forskningsfinansiärer fullt ut 
finansierar lärosätenas indirekta kostnader.   
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken kunskapssyn, perspektiv och 
angreppssätt som tillämpats i studien, metod för datainsamling, 
intervjuutformning, urval av intervjuobjekt samt 
databearbetning. I kapitlet presenteras också källkritik av 
litteratur samt studiens vetenskaplighet. 

2.1 Kunskapssyn 
Vid forskning och studieskrivande ställs alltid frågan om 
studien ska vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär, eller om 
båda begreppen ska användas. Karaktären på studien är bland 
annat beroende av vilken syn på kunskap man har. De 
vanligaste kunskapssynerna som används är positivistisk och 
hermeneutisk kunskapssyn (Bryman, 2012; Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2011). Den positivistiska synen grundar sig i 
naturvetenskapen och den hermeneutiska synen grundar sig i 
samhällsvetenskapen. 

Den kunskapssyn som använts i denna studie är av en 
hermeneutisk karaktär (Bryman, 2012). Vid tillämpning av 
hermeneutisk kunskapssyn är intentionen förståelse av 
mänskligt vara, där upplevelser och erfarenheter beaktas ur en 
praktisk synvinkel och förhållningssättet innehåller inlevelse, 
värderingar och subjektivitet. Ostrukturerade intervjuer, där 
forskaren styr så lite som möjligt och lämnar stort utrymme åt 
respondenten att utforma sina svar och kommentarer, är en 
vanlig teknik (Bryman, 2012). 
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2.2 Perspektiv 
Alla människor har olika sätt att se på tillvaron, ett perspektiv. 
Detta perspektiv är också viktigt för utredningsarbeten. Det kan 
innebära avgörande skillnader på hur man ser och uppfattar 
problem och frågeställningar. Människors syn på hur de 
uppfattar att verkligheten är utformad, kallas för ontologi.  

Ontologi, läran om varandet, i modern mening betyder det 
läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för 
att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och 
uttömmande beskrivning och förklaring av verkligheten. 
Diametralt motsatta teorier och modeller kan i regel bara förstås 
genom att man studerar de grundläggande synsätten på 
kunskapens natur (epistemologi) och vad som är verklighet 
(ontologi). Epistemologi delas in i förklarande epistemologi och 
förstående epistemologi. Förklarande epistemologi innebär att 
verkligheten kan studeras och förklaras på ett neutralt och 
objektivt sätt. Förstående epistemologi innebär att verkligheten 
tolkas av den som studerar den och all kunskap om verkligheten 
är därför subjektiv (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011).  

Det perspektiv som använts i denna studie är förstående 
epistemologi (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). I studien 
har kunskapsinhämtningen utförts subjektivt vid till exempel 
intervjuerna och informationen har tolkats. 

2.3 Angreppsätt 
De två vanligaste sätten att angripa en studie är genom en 
induktiv eller deduktiv ansats. Denna studie är en induktiv och 
kvalitativ empirisk undersökning (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2011) av problemformuleringen. Den induktiva ansatsen 
syftar till att öka förståelsen för verkligheten samt att tolka den 
och innehåller förståelse i tolkningen av data (Bryman, 2012; 
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Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). I studier med induktiv 
ansats insamlas data kvalitativt genom intervjuer och 
observationer (Gillham, 2011). Resultatet presenteras i citat, 
berättelse och fallbeskrivning (Yin, 2011) och analysen är 
narrativ och innehåller grundad teori. Vid kvalitativa 
undersökningar intervjuas vanligen ett mindre antal 
respondenter som ibland medför att generaliseringar inte alltid 
kan göras av resultatet (Bryman, 2012). I induktiva fallstudier 
sker möten med verkliga människor, stämningar och situationer 
som lättare kan kännas igen. När det gäller att överföra, det vill 
säga kommunicera, utredningsresultaten underlättar fall-
beskrivningar genom att vara konkreta. Tolkning sker ofta bättre 
om det görs fortlöpande. Fördelen med att göra en analys direkt 
efter varje intervju är att det kan ge idéer om hur arbetet ska 
fortskrida. Då är det också lättare att komma ihåg andra saker 
som skedde ”runt omkring” själva intervjun. I själva verket kan 
betydligt mer ha observerats än det som registrerats på band 
eller i intervjuanteckningar, vilket underlättar tolkningen. 

Tabell 1 visar en bild av skillnader baserade på en uppdelning 
av forskning med kvantitativ respektive kvalitativ data 
(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). 

Tabell 1: Uppdelning av kvantitativ respektive kvalitativ data 
 Kvantitativ Kvalitativ 

Inriktning Deduktiv Induktiv 

Data Siffror Termer 

Syfte Bestämda egenskaper Betydelser, mening 

Exempel Genus, inkomst Dilemma, beslut, värdering 

Insamling Enkät, arkiv, intervju Intervju, observationer 

Redovisning Tabell, grafer, diagram Citat, berättelse, fallbeskrivning 

Analys 
Genomsnittsmått, 
variation, samband 

Dekonstruktion, narrativ analys, 
grundad teori 
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2.4 Sammanfattning av metodval 
Den metod som använts i denna praktiskt inriktade studie var en 
hermeneutisk kvalitativ metod (Bryman, 2012) med förstående 
epistemologi (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011) som 
innehöll en induktiv empirisk undersökning (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2011) av problemformuleringen. 
Operationaliseringen av den induktiva empiriska 
undersökningen bestod av semi-strukturerade intervjuer 
(Gillham, 2011). En fördel med att använda semi-strukturerade 
intervjuer är att det finns utrymme för följdfrågor. Syftet med 
intervjuerna var att utforska vilka forskningsfinansiärer som har 
anammat SUHF-modellen, finansierar de fullt ut lärosätenas 
indirekta kostnader samt om införandet av SUHF-modellen har 
ökat förtroendet för högskolornas redovisning av indirekta 
kostnader hos forskningsfinansiärer. Syftet med intervjuerna var 
också att undersöka vilka högskolor och universitet som 
använder SUHF-modellen samt om lärosätena upplever att 
förtroendet för deras redovisning av indirekta kostnader har ökat 
hos forskningsfinansiärerna. 

Fyra respondenter från olika forskningsfinansiärer har 
intervjuats. De fyra finansiärerna som intervjuades är 
Forskningsrådet Formas, Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling (KKS), Stiftelsen för miljöstrategisk 
forskning (MISTRA) samt Vetenskapsrådet (VR). Intervjuer 
med fyra tjänstemän från olika lärosäten har också utförts. De 
fyra lärosätena som intervjuats är Högskolan Dalarna (HD), 
Högskolan i Gävle (HiG), Karlstads Universitet (KaU) samt 
Mälardalens högskola (MDH).  

Vid bearbetningen och analysen av intervjuerna har ett 
objektivt perspektiv (Bryman, 2012) tillämpats och avsikten var 
att inte försöka tolka eventuella dolda meningar, känslor eller 
andemeningar hos respondenterna. Ändamålet med intervjuerna 
var att beskriva och analysera de ”sanningar” som framkom ur 
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intervjuerna med respondenterna där inte egna tolkningar i 
intervjusvaren vägdes in. För att kunna generalisera 
undersökningsresultatet till att gälla alla lärosäten och 
forskningsfinansiärer krävs att ett representativt och 
slumpmässigt urval av respondenter undersöks (Bryman, 2012). 
Eftersom att denna studie omfattar totalt åtta respondenter, fyra 
lärosäten och fyra finansiärer, kommer ingen generalisering av 
intervjuresultaten att göras på grund av att respondenter inte 
utgör ett tillräckligt stort urval av alla lärosäten och 
forskningsfinansiärer inom Sverige. 

2.5 Metod vid insamling av data 
Det finns två olika typer av datainsamling, sekundärdata och 
primärdata. Sekundärdata är data som tidigare har samlats in 
och sammanställts i till exempel facklitteratur, tidsskrifter, 
artiklar, databaser och offentlig statistik (Backman, 2008). 
Fördelarna med sekundärdata är att den är lättillgänglig och det 
finns ett stort urval av källor. Primärdata är data som jag själv 
samlat in för just mitt syfte och det kan göras genom olika 
tekniker som till exempel enkät, intervju, gruppdiskussion, 
observation och experiment. Fördelen med primärdata är att 
materialet är pålitligt i och med att det är jag själv som samlat in 
data. Informationen blir även anpassad för mitt syfte och den är 
framförallt aktuell. 

I studien har både sekundärdata och primärdata använts. De 
källor för insamling av sekundärdata som har brukats är 
facklitteratur, vetenskapliga tidsskrifter och artiklar via 
sökmotorn Google Scholar. Fakta om forskningsfinansiärer och 
lärosäten har inhämtats från deras officiella hemsidor. 
Primärdata har samlats in genom de åtta intervjuerna. Alla 
källor i studien är källhänvisade enligt APA-systemet (Röda 
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Korsets Högskola, 2013), förkortningen står för American 
Psychological Association. 

2.5.1 Intervjuutformning 
En semi-strukturerad intervju bygger på en blandning av både 
strukturerad och ostrukturerad intervju och utgår från en 
intervjuguide. En intervjuguide är en uppställning av de 
generella frågor som ingår i intervjun. Olika forskningsfrågor 
bygger på olika tema. Med hjälp av intervjuguiden identifierar 
forskaren de centrala temana för forskningsfrågor (Gillham, 
2011).  

En intervjuguide har konstruerats till hjälp vid intervjuerna 
med fyra forskningsfinansiärer och fyra lärosäten (Gillham, 
2011). Eftersom frågornas karaktär ger möjligheten till att 
öppna upp för mer flytande dialog har intervjuguiden hjälpt till 
att hålla en struktur under intervjutillfället. Detta har säkerställt 
att alla frågor besvarats. Eftersom innebörden av semi-
strukturerade frågor behandlar olika teman, har intervjuguiden 
delats upp i olika temafrågor. De inledande frågorna behandlar 
frågor som ger svar på respondentens position, yrkeserfarenhet 
och liknande. I den andra delen handlar frågorna om införandet 
av SUHF-modellen, graden av full kostnadstäckning, 
finansieras de indirekta kostnaderna fullt ut eller delvis och vad 
beror detta på. Den tredje och viktigaste delen av 
intervjufrågorna bemöter frågeställningar om samarbetet, 
kommunikationen, relationsåtagandet och om förtroendet har 
ökat för lärosätenas redovisning av gemensamma kostnader hos 
forskningsfinansiärerna efter införandet av SUHF-modellen. 

Intervjuerna har utförts i form av telefonintervjuer. Valet att 
utföra intervjuer per telefon var ur både tids- och 
kostnadsperspektiv på grund av det geografiska avståndet. Vid 
alla intervjutillfällen spelades intervjuerna in med hjälp av en 
diktafon istället för att föra anteckningar (Gillham, 2011). Detta 
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för att inte störa det naturliga samtalet under intervjuens gång. 
En annan fördel med att spela in intervjuen är att möjlighet ges 
att efteråt kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet igen för att 
säkerställa att inte någon viktig synpunkt missats att ta med i 
analysen av intervjuerna. 

2.5.2 Urval 
I Sverige finns det idag 34 statliga universitet och högskolor 
(Regeringen, 2013) och antalet forskningsfinansiärer, stora som 
små, är betydligt flera. Därför gjordes valet att begränsa antalet 
lärosäten och forskningsfinansiärer som skulle undersökas i 
studien till fyra lärosäten och fyra forskningsfinansiärer.  

Utgångspunkten vid urvalet av forskningsfinansiärer har dels 
legat på att välja finansiärer som finansierar forskning inom 
olika forskningsområden, för att få med många olika 
forskningsområden som möjligt, som till exempel 
samhällsvetenskap, teknik, miljö, arbetsliv samt utbildning. 
Dels har valet av forskningsfinansiärer gjorts utifrån om 
finansiären är en statlig myndiget eller finansiären finns inom 
det privata näringslivet. 

När det gäller vilka högskolor och universitet som intervjuats 
har som utgångspunkt varit att dels välja både högskolor och 
universitet och dels att välja medelstora lärosäten, som erhåller 
relativt små forskningsanslag från staten (Budgetpropositionen 
2013: Utgiftsområdet 16) och som därför är beroende av externa 
forskningsmedel för att kunna bedriva forskning.  

2.6 Databearbetning 
Intervjuer har transkriberats ordagrant med hjälp av 
inspelningarna. Intervjusvaren har schematiskt delats upp på 
samma sätt som temauppdelningen av intervjufrågorna. 
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Transkriberingar är viktiga för att kunna systematisera den 
information som erhålls vid respektive intervju (Gillham, 2011). 
Efter varje intervju har den omgående transkriberats för att 
lättare kunna tolka inspelningen när intervjun fortfarande var 
färsk i minnet. Med hjälp av transkriptionerna har en totalbild 
över informationen erhållits på ett smidigt sätt och 
respondenternas svar har kunnat jämföras med varandra.  

2.7 Källkritik till litteratur 
De källor för insamling av sekundärdata som använts är 
facklitteratur, vetenskapliga tidsskrifter och artiklar via 
databasen Google Scholar samt offentlig statistik och rapporter 
som hämtats från Internet. Den litteratur som använts i denna 
teoridel har granskats ordentligt och intentionerna har varit att 
se till att alla källor uppfyller de krav som ställs vid ett 
vetenskapligt arbete, det vill säga samtidskrav, tendenskrav, 
beroendekrav samt äkthetskrav (Eriksson och Wiedersheim-
Paul, 2011). 

2.8 Studiens vetenskaplighet 
För att en undersökning ska ha hög reliabilitet, med annat ord 
tillförlitlighet, ska resultatet vara detsamma vid upprepade 
mätningar och oberoende av vem som utför testet (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2011). 

Studien är tillförlitlig eftersom intervjuerna hade en semi-
strukturerad karaktär där respondenterna gavs möjligheten till 
att utveckla sina svar och jag som intervjuare hade tillfälle till 
att ställa följdfrågor. Med hjälp av frågeguiden har samma 
frågor ställts till alla respondenter. Intervjuguiden finns som 
bilaga 1 i studien vilket gör det möjligt för andra personer att 
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utföra liknande studier med andra forskningsfinansiärer och 
lärosäten. 

Om en undersökning är "objektiv" hänger till stor del samman 
med den interna validiteten. Med objektivitet menas forskarens 
förmåga att vara neutral och inte färga data med sin egen 
förförståelse, sina egna åsikter och attityder. Men trots att en 
forskare inte kan vara fullständigt objektiv i sin kvalitativa 
forskning, bör forskaren försöka säkerställa att han/hon agerat i 
god tro samt att det inte är uppenbart att forskaren medvetet låtit 
personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen påverka 
studiens resultat (Bryman, 2012). 

Utifrån målsättningen att utgå från ett objektivt perspektiv vid 
bearbetning och analys av intervjuerna och inte försöka tolka 
eventuella dolda meningar, känslor eller andemeningar hos 
respondenterna är de krav som kan ställas på kvalitativ 
forskning uppfyllda i studien, som hänger till stor del samman 
med den interna validiteten. Ändamålet med intervjuerna var att 
beskriva och analysera de ”sanningar” som framkommit ur 
intervjuerna med respondenterna där inte egna tolkningar vägts 
in i intervjusvaren.  
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3. Teoretisk referensram 
För att underlätta analysen av studiens insamlade information 
krävs att det finns en teoretisk referensram som det går att knyta 
an till. I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som 
är relevant för den fortsatta studien. 

3.1 Förtroende 
Inom engelsk litteratur används begreppet ”trust”, vilket på 
svenska kan översättas till ”förtroende, förtröstan, tillit”, medan 
den svenska litteraturen oftast använder ordet förtroende som 
översättning. Förtroende är ett begrepp som studeras inom 
många forskningsgrenar och återkommer vid studier inom både 
ekonomi och psykologi. Detta är en anledning till att det inom 
litteraturen finns många olika sätt att angripa fenomenet. 
Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) menar att: 

”Förtroende är varken ett beteende eller val, utan fenomenet  
     utgörs av ett underliggande psykologiskt tillstånd” 

Rousseau et al. (1998) anser att det som enar olika 
forskningsgrenars syn på förtroende är just uppfattningen om att 
fenomenet är något psykologiskt och en viktig komponent i 
samhället.  

Enligt Wang och Emarian (2005) går förtroende att lyftas fram 
som gemensamt för allt förtroende inom de olika disciplinerna: 

• Två parter – Förtroende finns mellan två parter, en part 
som ger förtroende och en part som tar emot förtroende. 
De två parterna kan vara personer, organisationer och/eller 
produkter. 

• Sårbarhet eller risk – Förtroende innebär någon form av 
sårbarhet eller risk. En part som ska ge förtroende måste 
själv göra sig sårbar för att förtroendet skall vara aktivt, 
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genom att ta risken av att förlora eller skada något viktigt, 
och samtidigt lita på att den part som tar emot förtroendet 
inte utnyttjar sårbarheten. 

• Åtgärder – Förtroende leder till åtgärder. Formen på 
åtgärder påverkas av situationen och sammanhanget som 
parten befinner sig i. Men förtroende leder framförallt till 
någon form av risktagande åtgärd eller beteende. 

• Subjektivt – Förtroende är subjektivt. Förtroendet står i 
direkt relation till parten eller parterna i fråga och 
situationsbaserade omständigheter och sammanhang. 
Olika parter ser förtroendets roll på olika sätt i olika 
situationer och har olika lätt att ge förtroende till andra.  

Lagerberg (2003) menar att terminologin kring förtroende, och 
även besläktade begrepp, är en smula förvirrande. Ibland 
används ord som tillit och trovärdighet i det närmaste synonymt, 
men belyses själva orden blir mönstret mera komplext. Tillit är 
en egenskap hos en individ, något som i det närmaste är en 
förutsättning för förtroende. Trovärdighet är däremot ofta en 
egenskap hos budskapet, ofta med ett starkt kognitivt inslag. 
Förtroende däremot innehåller både någon sorts kognitivt 
element och en egenskap hos iakttagaren: ”jag har förtroende 
för någonting”. Det är då viktigt att hålla isär: vem det är som 
har förtroende och vem som tillskriver någon annan förtroende. 
En annan viktig faktor är vad förtroende uttrycker. När det 
gäller att förklara exempelvis ett sjunkande förtroende är det 
vanligt att se det som en följd av vad parten gör, alltså se det 
som ett slags utvärdering. Men det är bara en komponent. Det 
kan också handla om att något allmänt är mindre viktigt för mig 
än tidigare, eller att det skett en omsvängning i 
samhällsklimatet. Det är också viktigt att se att förtroende är en 
slags teknik att reducera komplexitet i det dagliga livet. 
Förtroende utvecklas i ett socialt samspel. Varje människa 
utvecklar sina ”förtroendestrategier” i fråga om vad eller vem 
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som fungerar bäst, och håller kvar dem så länge motsatsen inte 
överbevisas (Lagerberg, 2003).  

Svensson (2004) anser att för det traditionella synsättet är 
förtroende en av de viktigaste dimensionerna vid 
upprätthållande av en givande och lönsam affärsrelation. Det är 
svårt att göra viktiga affärer med en part som det inte finns 
något förtroende för eftersom det skulle innebära en chansning 
varje gång kontakt mellan parterna krävs. Solli, Johansson och 
Jönsson (2006) anser att om det finns förtroende mellan olika 
parter i samhället skapar det ett högt välstånd och goda 
tillväxtmöjligheter. Gummesson (2002) beskriver att förtroende 
mellan olika parter är styrkan i ett samarbete. Förtroende tar 
lång tid att bygga upp men kan snabbt raseras och få oanade 
konsekvenser (Solli et al., 2006).  

Enligt Mayer, Davis och Schoorman (1995) uppkommer ett 
behov av förtroende vid alla situationer som medför hög risk i 
samband med osäkerhet samt brist av kunskap och information 
mellan samverkande parter. Dessa parter kan till exempel vara 
ett lärosäte och en forskningsfinansiär. Forskning har även visat 
att förtroende är viktigt för att bibehålla en god relation mellan 
kund och den part som levererar tjänsten (Crosby, Evans och 
Cowles, 1990). Förtroende spelar alltså inte bara en viktig roll 
för att reducera finansiärens känsla av risk, utan även för att 
lärosätet skall skapa en god relation med forskningsfinansiären.  

Ett tillvägagångssätt för att bygga upp ett förtroende i en 
situation innebär inte att det fungera lika effektivt i en annan 
situation. I en förlängning betyder det att förtroendet inte enbart 
är förenat till personer utan även till de förhållanden som 
föreligger (Kadefors, 2004). Mayer et al. (1995) definierar 
förtroende som ett förhållande mellan två parter där en 
risktagande part är beredd att acceptera en viss nivå av risk och 
vara sårbar gentemot den utförande parten, som förväntas utföra 
ett åtagande där den risktagande parten inte har full kontroll 
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eller kan kontrollera utföraren fullt ut. Med andra ord har 
risktagaren ett förtroende för att utföraren verkställer sitt 
uppdrag enligt det avtal som har träffats mellan parterna.  

Enligt Lagerberg (2003) är förtroende resultatet av det sociala 
kapital som byggs upp i en grupp eller organisation. Det består 
av en uppsättning värderingar eller normer som delas och som 
gör det möjligt att samarbeta och att utnyttja varandras 
kompetens och fysiska kapital i olika former. Behovet av socialt 
kapital tycks öka snarare än minska i kölvattnet av det 
framväxande informationssamhället som i mångt och mycket 
tycks bli ett relationssamhälle. Informationssamhället kräver ett 
stort mått av förtroende för att kunna skapa välstånd. 
Informationsteknologin underlättar kommunikation men 
kommunikation kräver förtroende för att skapa värde för de 
inblandade. Socialt kapital måste som allt annat kapital växa för 
att skapa välstånd. Allt detta handlar i grund och botten om 
kommunikation – att ständigt arbeta på att bli bättre på att 
kommunicera, att kunna lyssna (Lagerberg, 2003).  

3.2 Kommunikation 
Enligt Nilsson och Waldermarson (2006) kommer ordet 
”kommunikation” från latinets ”communicare” som betyder att 
något blir gemensamt. Det innebär att människor både meddelar 
och delar med sig av något – bland annat innebörder, 
upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. Att 
kommunicera är att prata och agera i förhållande till varandra. 
Kommunikationen handlar om information, påverkan, tanke, 
känsla och ett sätt att få identiteten bekräftad. Med 
kommunikationen visar personer hur de upplever och reagerar 
på den person de pratar med. Därmed kan också kommunikation 
definieras som en process där två eller flera personer skickar 
budskap till varandra och där de visar hur de påverkar varandra, 
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uppfattar sig själva och situationen samt vilket innehåll de 
lägger in i sina budskap.  

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) menar att den traditionella 
formen av kommunikation innebär att företag förmedlar 
information till affärspartnern. Kommunikationen bör 
kombineras med en konstant individanpassad kontakt där affärs-
partnern är delaktig. Detta genererar en dialog mellan företaget 
och affärspartnern. Enligt Blomqvist et al. (2004) är grunden i 
en dialog att hela tiden uppehålla ett relevant och ömsesidigt 
informationsflöde mellan företag och affärspartner. Genom en 
dialog är båda parter förberedda för det kommande mötet. 

Genom att ha regelbunden kommunikation med affärspartnern 
kan många missförstånd undvikas och affärspartnerns 
välbefinnande ökar (Grönroos, 2008). Kommunikation är ett 
effektivt sätt att få kännedom över affärspartnerns 
förväntningar. En effektiv kommunikation med affärspartnern 
medför att partnern känner sig värderad vilket kan minska 
eventuell irritation om problem uppstår. Utebliven 
kommunikation innebär att den ena parten inte ger någon 
information alls till den andra affärsparten. Detta kan leda till att 
ogynnsamma budskap sprids om parten. Affärspartnerns 
förtroende för företaget kan försvagas på grund av utebliven 
kommunikation. Även om informationen är negativ ger det ändå 
ofta bättre resultat än när ingen information alls delges 
(Grönroos, 2008).  

Ertzgaard (2004) anser att allt förtroendeskapande bygger på 
att företaget har en dialog och kommunikation med 
affärspartnern. Dialogen ska vara modifierad efter vad 
mottagaren efterfrågar för att företaget ska lyckas att nå fram. 
En dialog som bygger på engagemang, proaktivitet och ärlighet 
är en bra utgångspunkt för att komma vara en positiv dialog.  
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3.3 Engagemang 
Moorman, Deshpandé och Zaltman (1993) menar för att 
engagemang ska uppstå i en affärsrelation krävs det att en av 
parterna upplever motivation till att samarbeta med den andra 
parten. Engagemang innebär att en relation vill behållas och 
som har ett värde. Engagemang skapas genom att den ena parten 
känner förtroende för den andra parten.  

Geyskens, Steenkamp, Scheer och Kumar (1996); Kumar, 
Hibbard och Stern (1994); Monroy och Alzola, (2004) tillika 
Mowday, Steers och Porter (1979) anser alla att det är viktigt 
med engagemang i en relation. De lägger tonvikten på speciellt 
två typer av engagemang, dels känslomässigt engagemang 
”affective commitment” samt kalkylerat engagemang 
”calculative commitment”. 

Känslomässigt engagemang betyder att kunden har ett 
emotionellt engagemang i relationen samt har gemensamma 
värderingar med den andra parten. Kunden känner en positiv 
attityd i förhållande till företaget.  

Kalkylerat engagemang innebär att kunden upplever ett 
engagemang eftersom kunden inte klarar sig utan företagets 
tjänster. Det kalkulativa engagemanget innebär att parterna 
känner att de har mer att vinna genom att fortsätta samarbetet än 
att avsluta det. Om företaget engagerar sig i att förstå hur 
kunden vill utvecklas kan ett förtroende skapas med hjälp av 
detta engagemang. Förtaget visar att de är beredda att utvecklas 
tillsammans med kunden (Ertzgaard, 2004).  
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3.4 Teorin om förtroende och engagemang 
Morgan och Hunt (1994) beskriver i sin teori om förtroende och 
engagemang ”Trust and Commitment Theory” förtroende och 
relationsåtagande som nyckelfaktorer i skapandet och 
bibehållandet av fruktsamma affärsrelationer. Enligt teorin är 
förtroende och relationsåtagande dominerande för 
framgångsrika affärsrelationer. Morgan och Hunt (1994) menar 
att förtroende är tillit till en annan part, vilket resulterar i ett 
företags uppfattning att den andra parten är tillförlitlig. När både 
förtroende och relationsåtagande är närvarande, och inte endast 
en av dem, skapar dessa nyckelfaktorer effektivitet och 
fruktsamhet. Detta innebär att förtroende och relationsåtagande 
resulterar i ett samarbetsvilligt beteende, vilket har en stor 
betydelse för framgångsrika affärsrelationer.  

3.5 KMV-modellen 
Baserat på teorin om förtroende och engagemang utvecklade 
Morgan och Hunt (1994) KMV-modellen ”the Key Mediating 
Variable model”. KMV-modellen fokuserar på den ena parten i 
relationsutbytet och den partens förtroende samt 
relationsåtagande. Modellen klarlägger vilka förutsättningar 
som krävs och hur dessa ska användas för att ett företag ska 
lyckas i sina relationer med andra parter för att skapa stabila och 
gynnsamma relationer. I modellens centra finns två 
nyckelvariabler; förtroende och relationsåtagande. Dessa två 
nyckelvariabler antas vara de viktigaste faktorerna för att skapa, 
utveckla och bevara framgångsrika relationer. De två 
nyckelfaktorerna fungerar inte oberoende av varandra, utan är 
tätt förenade. De två nyckelfaktorerna förtroende och 
relationsåtagande förenas mellan fem påverkande faktorer. 
Dessa påverkansfaktorer inverkar på modellens två centrala 
nyckelfaktorer genom att tillsammans påverka den grad av 
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förtroende och relationsåtagande som den andra parten i 
relationen upplever (Morgan och Hunt, 1994). De fem 
påverkansfaktorerna är relationsuppsägningskostnader, 
relationsfördelar, delade värderingar, kommunikation och 
opportunistiskt beteende. Hur företaget bestämmer sig för att 
använda de fem påverkansfaktorerna för att ”sköta” modellens 
nyckelfaktorer har verkan på hur relationen till parten ser ut och 
det resultat som relationen alstrar. De fyra första 
påverkansfaktorerna relationsuppsägningskostnader, 
relationsfördelar, delade värderingar och kommunikation anses 
ha en positiv inverkan på nyckelvariablerna förtroende och 
relationsåtagande. Den femte variabeln opportunistiskt beteende 
anses ha negativ effekt på relationen (Morgan och Hunt, 1994). 

Att vårda nyckelvariablerna genom bearbetningen av 
påverkansfaktorerna medför olika positiva resultat för 
relationen. I KVM-modellen framhävs fem olika 
resultatvariabler. Dessa är resultat av nyckelfaktorerna 
förtroende och relationsåtagande, som förbättrar och förstärker 
relationen mellan parterna. Dessa resultatvariabler är ökat 
samtycke, minskad benägenhet att avsluta relationen, samarbete, 
funktionell åsiktsskillnad samt osäkerhet. De fyra första 
resultatvariablerna ökat samtycke, minskad benägenhet att 
avsluta relationen, samarbete samt funktionell åsiktsskillnad 
anses ha en positiv inverkan på nyckelvariablerna förtroende 
och relationsåtagande. Den femte variabeln osäkerhet anses ha 
negativ effekt på relationen. En översiktlig framställning av 
modellen och dess olika delar presenteras i figur 1.  
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Figur 1: Egen illustration av KVM-modellen (Morgan och Hunt, 1994,  
s. 22) 

I studien har fokus legat på påverkansfaktorerna delade 
värderingar och kommunikation, resultatvariabeln samarbete 
samt nyckelfaktorerna förtroende och relationsåtagande i 
empiri- och analysdelen. Nedan följer en beskrivning av dessa 
påverkansfaktorer, resultatvariabel samt nyckelfaktorer. 

3.5.1 Delade värderingar 
Delade värderingar ”shared values” är den enda av 
påverkansvariablerna i KMV-modellen som påverkar både 
förtroende och relationsåtagande. Delade värderingar innebär i 
vilken grad parterna har ömsesidiga uppfattningar om beteende, 
mål och policys, och om de är betydande eller inte. Morgan och 
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Hunt (1994) menar att när parterna i affärsrelationen delar 
värderingar kommer det att leda till ökat förtroende vilket har 
positiv inverkan på relationsåtagande. 

3.5.2 Kommunikation 
En av de viktigaste påverkande faktorerna av förtroendet är 
kommunikation ”communication”, som innebär utbyte av 
formellt och informellt användbar och aktuell information 
mellan parterna. Morgan och Hunt (1994) anser att tidigare 
kommunikation är det som främst har inverkan på förtroendet, 
eftersom om tidigare kommunikation från den ena parten är av 
hög kvalitet medverkar den till ett starkare förtroende. Hur 
parterna i relationen delar med sig av information till varandra 
påverkar förtroendet till den andra parten. Om 
kommunikationen uppfattas vara relevant och pålitlig, influeras 
nyckelvariabeln förtroende positivt. Kommunikation är en 
mycket viktig faktor i relationer och ger grunden till 
uppbyggandet av förtroende och relationsåtagande. Om 
kommunikationen inte fungerar mister den ena parten också 
förtroendet. Det är därför viktigt att inte enbart rätt information 
kommuniceras utan att det utförs på ett korrekt sätt. Språket 
måste vara enhetligt för att bägge parter ska kunna förstå 
varandra.  

3.5.3 Samarbete 
Samarbete ”cooperation” avser situationer i vilka parter 
samarbetar för att uppnå gemensamma mål. Samarbete är den 
enda resultatvariabeln som har möjligheten att påverkas av de 
båda nyckelvariablerna relationsåtagande och förtroende. En 
part som anser att relationen är viktig kommer att samarbeta 
med den andra parten för att säkerställa att samarbetet fungerar. 
Både teori och empiriska bevis tyder på att förtroende också 
leder till samarbete enligt Morgan och Hunt (1994). När 
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förtroendet är etablerat mellan parterna, lär sig parterna att 
samordnade, gemensamma insatser kommer att leda till resultat 
som överstiger vad parterna skulle uppnått om de enbart agerat 
efter sina egna intressen.  

3.5.4 Förtroende 
Utan förtroende ”trust” kan en relation inte fungera, vilket har 
till följd att förtroende är ett centralt begrepp i affärsrelationer. 
När parterna känner varandra och är aktiva pekar det på att 
förtroende existerar i affärsrelationen. Förtroende kan dels 
grundas på att löften vidhålls dels att parterna är villiga att 
anstränga sig för att fortsätta relationen. När parterna har 
förtroende för varandra medför det att det blir enklare att finna 
lösningar på olika problem, som i sin tur leder till bättre 
samarbete och kommunikation. Förtroende skapar en vilja hos 
parterna att lita på varandra, vilket medför att båda parter förstår 
betydelsen av att vårda relationen. Enligt Morgan och Hunt 
(1994) är förtroende en fundamental faktor i en relation och är 
därmed väsentlig för parternas engagemang. Utan förtroende 
kommer inte parterna att anstränga sig att vårda relationen 
eftersom de känner tvivel över om de får något tillbaka. 

3.5.5 Relationsåtagande 
Morgan och Hunt (1994) menar att relationsåtagande 
”relationship commitment” uppkommer när en part anser att en 
pågående affärsrelation med en annan part är av sådan betydelse 
att de är villiga att anstränga sig för att bevara relationen. Vilket 
innebär att de samhöriga parterna är beredda på att arbeta för 
affärsrelationen under en lång tid. En affärsrelation är högt 
aktad då relationsåtagande finns och relationen bedöms 
betydelsefull för de involverade partnerna. Relationsåtagande 
kan bland parterna tänkas vara en avgörande faktor för att 
erhålla goda resultat. Därför framhävs relationsåtagande som en 
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dominerande faktor för alla relationsutbyten mellan olika 
samarbetsparter (Morgan och Hunt, 1994). 

3.6 ”Relevance Lost”-debatten  
Under 1980-talet växte kritiken mot den amerikanska 
ekonomistyrningen som ansågs ha förlorat sin relevans i och 
med inträdet av den nya informationseran. Ledande i debatten 
var författarna Johnson och Kaplan (1987) med sin bok 
”Relevance Lost – the rise and fall of management accounting”. 
Författarna kritiserade att budgeten och ROI-måttet ”return on 
investment” spelade en för stor roll vid effektivitetsarbetet inom 
företag. Kritiken i ”Relevance Lost”-debatten gällde 
ekonomistyrningen som helhet men infattade delvis den 
traditionella budgeten på grund av budgetens centrala roll inom 
ekonomistyrningen. Författarna menar att redovisningsbaserad 
information inte är lämpad som styrmedel för dagens 
organisationer. Av den anledningen är det nödvändigt att 
utveckla nya metoder för styrning och prestationsmätning som 
inte enbart fokuserar på historisk data utan istället även ser till 
de värdeskapande processerna inom ett företag. Johnson och 
Kaplan (1987) summerade sin kritik mot informationen från 
traditionella ekonomisystem genom att påstå att informationen 
från ekonomisystem kommer för sent då den är baserad på 
redovisningsinformation från en tidigare period, är för 
aggregerad med fokus på finansiella resultat istället för 
relevanta processförbättringar samt är förvrängd i och med den 
schablonmässiga fördelningen av indirekta kostnader som i 
regel används. Den kritik som riktas specifikt mot 
produktkalkyleringsområdet är att indirekta kostnader fördelas 
på ett förenklat och godtyckligt sätt som inte speglar produktens 
konsumtion av dem.  
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3.6.1 ABC-kalkylering 
ABC-kalkylen är en alternativ produktkalkyleringsfilosofi som 
fick sitt genombrott i samband med ”Relevance Lost”-debatten. 
Metoden anses allokera indirekta kostnader på ett mer 
rättvisande sätt och bygger på att alla kostnader är rörliga, 
antingen på lång eller på kort sikt.  

ABC-kalkylering bygger på att lokalisera vilka aktiviteter som 
skapar kostnader åt en kostnadsdrivare (Anthony och 
Govindarajan, 2006). Den brukar kallas processinriktad, det vill 
säga den följer de händelser som kostnadsdrivaren orsakar. 

ABC-kalkylen är framför allt ett sätt att fördela indirekta 
kostnader. Direkt material fördelas fortfarande direkt på 
produkten. Direkt lön ingår i olika aktiviteter som oftast också 
är beroende av produkten. Det finns även en grupp 
omkostnader, så kallade verksamhetens indirekta kostnader, 
som gäller hela företaget och som regel inte kan fördelas på 
någon kostnadsdrivare i enlighet med Lindvall (2011). 

I ABC-kalkylering betraktas företaget som bestående av en 
uppsättning aktiviteter (Ax et al., 2011). En aktivitet är en 
arbetsuppgift eller ett arbetsmoment. Aktiviteter, alltså uttryck 
för olika slag av fysiskt arbete, arbete som utförs när företaget 
till exempel producerar en tillverkningsserie eller utför en 
kundorder eller ett konsultuppdrag. Vid produktion av en 
tillverkningsserie utförs exempelvis aktiviteterna: 
produktionsplanering, inköp av material, omställning av 
maskiner, maskinell bearbetning, kvalitetskontroll och transport. 
För att kunna utföra aktiviteter behövs resurser, till exempel 
människor, maskiner, lokaler och energi. Med ABC-kalkylen är 
strävan att mäta kalkylobjektens konsumtion av de aktiviteter 
som utnyttjas. För att återknyta utfallet med produktionen av 
tillverkningsserien mäts med ABC-kalkylen storleken på 
konsumtionen av de aktiviteter som utnyttjas för att färdigställa 
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den. Företag är olika, vilket innebär att det inte finns en given 
uppsättning aktiviteter (Drury, 2012).  

I allokeringen av aktivitetskostnaderna används 
kostnadsdrivare för att avgöra hur stor kostnad som skall 
allokeras till kalkylobjekten. Kostnadsdrivare kan ses som en 
sorts fördelningsnyckel men som inte nödvändigtvis är baserad 
på verksamhetsvolymen. Det finns tre huvudsakliga kategorier 
av kostnadsdrivare, transaktioner, tid och intensitet. 
Transaktionsorienterade kostnadsdrivare mäter antalet av en 
särskild aktivitet, till exempel köp, order och fakturor. 
Tidsrelaterade kostnadsdrivare mäter den tid det tar att utföra 
specifika aktiviteter, till exempel servicetimmar, inköpstimmar, 
konsulttimmar. Intensitetsrelaterade kostnadsdrivare är lämplig 
att använda då kalkylobjektet kräver särskilda aktivitetsinsatser 
där kostnaden särskiljer sig från normalfallet. Utöver 
skillnaderna gällande val av volymmått och hanteringen av 
överkapacitet använder ABC-kalkylering fler aktiviteter och 
kostnadsdrivare än vad påläggskalkylering använder 
kostnadsställen och fördelningsnycklar. 

  



 

30 

 

4. Empiri 
I detta kapitel beskrivs hur redovisning av anslag, avgifter och 
bidrag inom statliga myndigheter utförs samt uppbyggnaden av 
SUHF-modellen. Varje finansiärs och lärosätes forskning 
presenteras och slutligen har resultatet från respektive intervju 
sammanställts utifrån temaupplägget av frågor.  

4.1 Redovisning av anslag, avgifter och 
bidrag inom statliga myndigheter 

4.1.1 Anslag 
Lärosätenas ekonomistyrning grundar sig i hur finansierings-
behovet i verksamheten beräknas utifrån de mål som 
myndigheten fått genom olika regeringsbeslut, som till exempel 
regleringsbrev samt budget- och forskningspropositioner.  

Den vanligaste finansieringskällan som lärosätena har är 
anslag. Storleken på utgifterna inom verksamheten regleras av 
hur stora anslagen är. I takt med att utgifterna uppkommer 
omvandlar lärosätena anslagen till intäkter, även kallat omvända 
matchningsprincipen (EA, 2013). Principen innebär att 
intäkterna redovisas efter hur kostnaderna uppkommer, under 
samma räkenskapsår. Med andra ord borde det teoretiskt sett 
inte uppstå någon kapitalförändring om myndigheten fullföljt 
sitt åtagande, vilket det dock praktiskt taget alltid gör.  

Anslagsförordningen (SFS 2011:223) skiljer på tre olika slags 
anslag, obetecknat anslag, reservationsanslag och ramanslag 
(EA, 2013). Ett obetecknat anslag är ett anslag som vid 
budgetårets slut upphör. Finns sådant anslag kvar vid slutet av 
budgetåret får det inte flyttas över och användas påföljande 
budgetår. Undantag kan ske om regeringen i ett regleringsbrev 
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eller liknande förordar att kvarvarande anslag kan utnyttjas 
påföljande år. Skillnaden mellan det obetecknade anslaget och 
reservationsanslaget är att det får utnyttjas i två år efter att det 
erhållits och därefter bara efter regeringsbeslut. Det tredje 
anslaget som förordningen tar upp är ramanslaget. Ramanslagen 
som tilldelas till universitet och högskolor består av 
grundutbildningsanslag och forskningsanslag. För de flesta 
högskolorna är grundutbildningsanslagen den absolut största 
inkomstkällan. Men för exempelvis Karolinska Institutet (KI) är 
grundutbildningsanslaget en liten del jämfört med det stora 
forskningsanslag som KI erhåller varje år. Av ramanslaget får 
maximalt tre procent sparas vid budgetårets slut. Skulle mer än 
tre procent återstå ska överstigande del betalas tillbaka till 
staten. Ett ramanslag får inte sparas i mer än två år, därefter 
måste det betalas tillbaka till staten. Löpande under året måste 
myndigheten följa upp verksamheten med prognoser för att se 
om anslaget är tillräckligt, om så inte är fallet måste 
myndigheten snarast informera regeringen om detta och föreslå 
nödvändiga åtgärder. De ska också kort informera om orsaken 
till att det överskridits (Anslagsförordningen, SFS 2011:223). 

På grund av den omvända matchningsprincipen är det ofta en 
utmaning att redovisa anslag, eftersom anslagen redovisas efter 
en annan princip än den som tillämpas i resultaträkningen. 
Anslagen beräknas av allt eftersom kostnaderna uppstår, vilket 
innebär att fakturor som ankommer till lärosätet bokförs direkt 
vid faktureringstillfället och mot resultaträkningen. 
Problematiken ligger då i att anslagen inte alltid stämmer med 
motsvarande kostnader. Inkomna fakturor som är bokförda men 
som inte ingår i kostnaderna för perioden flyttas till 
balansräkningens intäkter från anslag, och de avräknade 
anslagsmedlen kvarstår för den aktuella perioden (EA, 2013). 
Detsamma gäller vid upplupna kostnader, det vill säga att ingen 
periodisering av intäkterna görs. Eftersom kostnaderna 
periodiseras men inte intäkterna uppkommer det ofta 
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kapitalförändringar. Med andra ord styrs intäkterna av 
kostnaderna när de uppkommer. 

4.1.2 Avgifter 
En avgift är något som lärosätena debiterar för till exempel 
uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Rätten att debitera 
avgift regleras i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Stommen 
är den samma i den avgiftsfinansierade verksamheten som för 
den anslagsfinansierade, att full kostnadstäckning ska tillämpas. 
Lärosätena bestämmer själv storleken på avgiften om inte 
regeringen beslutat om annat. Även i den avgiftsfinansierade 
verksamheten som i den anslagsfinansierade verksamheten är 
det vanligt att det uppkommer ett över- eller underskott. 
Skillnaden som uppkommer är ett bidragande upphov till en 
sannolik kapitalförändring hos myndigheten. 

Inom avgiftsfinansierad verksamhet åtskiljs avgifter som är 
offentligrättsliga och avgifter som räknas till 
uppdragsverksamhet. Offentligrättsliga avgifter är avgifter som 
enligt ESV utmärks av att det uppkommer ett ingrepp i enskilda 
individers ekonomiska förhållande, att det är riksdagen som 
beslutar om dem samt att verksamheten regleras i lag och 
förordning. Exempel på offentligrättsliga avgifter inom 
universitet och högskolor är avgiften för högskoleprovet. 

Vid redovisning av avgifter där särredovisning av kostnaderna 
för prestationen görs som kan hänföras till en inkomst, kan en 
egen resultaträkning för den verksamhetsgrenen redovisas. 

Om kostnader för en prestation däremot inte kan räknas till en 
särskild inkomst finns det två olika förfaranden hur 
redovisningen ska göras. Det ena är ett rent finansiellt 
tillvägagångssätt som innebär att transaktionen inte har något 
med myndighetens ordinarie verksamhet att göra och därför ska 
intäkterna uteslutande bokföras på balansräkningen. I det andra 
och dominerande förfarandet finns intäkterna inom 
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myndighetens vanliga verksamhet, och bokföringen görs på 
vanligt sätt på kostnads- och intäktskonton. 

För ett lärosäte som både har avgifts- och anslagsfinansierad 
verksamhet är det viktigt att kostnaderna bokförs på korrekt sätt. 
Lärosätet har, som alla företag, indirekta kostnader som 
lokalhyra, administrativa kostnader etc. som är gemensamma 
för både den avgiftsfinansierade verksamheten och 
anslagsdelen. Om större delen av anslaget skulle användas till 
de gemensamma kostnaderna jämfört med avgiftsintäkterna 
skulle detta ge lärosätet en konkurrensfördel gentemot andra 
aktörer på marknaden, och skattepengar skulle användas till att 
konkurrera med den privata marknaden, vilket inte är 
godtagbart. 

ESV menar att det förekommer att myndigheter betraktar alla 
kostnader som inte är direkta kostnader som gemensamma, och 
att fördelningen av kostnaderna sker schablonmässigt utan 
avseende på om kostnaderna hör till den avgiftsbaserade 
verksamheten eller inte. Om lärosätena nyttjar sig av den 
metoden ger det en felaktig bild av hur kostnaderna bör vara 
fördelade. För att på ett rättvisande och korrekt sätt som möjligt 
vid fördelning av de indirekta kostnader, bör lärosätena istället 
använda sig av relevanta fördelningsnycklar, som kan 
sammanföras med avgifts- respektive anslagsfinansierade 
verksamheter. Det är ytterst viktigt att lärosätena brukar sig av 
regelrätta fördelningsnycklar vid fördelning av sina kostnader 
för att kunna uppvisa en korrekt redovisning.  

4.1.3 Bidrag 
Den tredje finansieringsvarianten är bidrag, som regleras i 
donationsförordningen (SFS 1998:140). Bidrag är vanligt 
förekommande inom högskole- och universitetsvärlden, 
speciellt inom forskningen. Skillnaden mellan en avgift och ett 
bidrag är att för ett bidrag finns inget krav på motprestation. En 
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bidragsgivare kan bestämma vad pengarna ska användas till, 
men bidragsgivaren begär inget krav på motprestation i gengäld. 
Bidragsgivaren kan däremot kräva rapportering om vad 
pengarna använts till. Bidrag är ofta tänkta att användas under 
flera år och redovisningen av dessa sker löpande efter 
periodiseringsmodellen (ESV 2005:14). Periodiseringsmodellen 
liknar mycket hur avräkningen av anslag görs, bidragen 
redovisas som intäkt i resultaträkningen då kostnader 
uppkommer för perioden. Potentiella överskott uppstår först då 
prestationen avslutas men underskott uppkommer när hela 
bidraget förbrukats, även om prestationen inte är avslutad. 

Bidraget kan mottas vid olika tidpunkter, i form av förskott, 
efterskott, eller om det är ett bidragsfinansierat projekt, kan 
bidraget erhållas successivt under projektets gång. I projektet 
kan intäkter redovisas på olika sätt, intäktsavräkningen sker 
löpande och i takt med att kostnaderna upparbetas och bokförs 
och intäkterna räknas av automatiskt från de transaktioner som 
uppkommer varje gång en kostnad uppstår i projektet.  

4.2 SUHF-modellens uppbyggnad 
Grundprinciperna i modellen är följande (Mattsson, 2011):  

• lärosätets verksamhet delas in i kärnverksamhet och 
stödverksamhet där kärnverksamheten delas in i avgränsade 
verksamheter, vilka kallas kostnadsbärare  
• stödverksamhetens kostnader (gemensamma kostnader) 
fördelas på kärnverksamhetens verksamhetsgrenar 
(utbildning och forskning)  
• de gemensamma kostnaderna fördelas på kostnadsbärarna 
genom fullständig kostnadsfördelning  
• alla lärosäten tillämpar kostnadsbas för fördelning på 
kostnadsbärare, där huvudbasen är direkta lönekostnader 
(alternativbas är direkta löne- och driftskostnader)  
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• samtliga intäkter och kostnader ska fördelas på 
kostnadsbärare, vilket möjliggör uppföljning av full 
kostnadstäckning 
• projektkalkylen, så kallad fullkostnadskalkyl, som visar 
totala kostnader (direkta kostnader och rättvisande andel av 
indirekta kostnader) och intäkter (uppdelade på extern 
finansiering och anslag)  
• en gemensam funktionsindelad struktur för gemensamma 
kostnader på olika nivåer, som tillämpas i 
fullkostnadskalkyler.  

 
I SUHF-modellen ska lärosätets samtliga kostnader 

finansieras av kostnadsbärarna, som är den grundläggande 
principen för kostnadsfördelning (Mattsson, 2012). 
Kostnadsbärarna är den lägsta nivå som ska synliggöra och bära 
samtliga intäkter och kostnader. När alla kostnader blir tydliga 
hos kostnadsbärarna (Lindvall, 2011), praktiseras fullständig 
kostnadsfördelning och full kostnadstäckning kan följas upp. I 
modellen indelas kostnaderna som direkta eller indirekta 
kostnader för kostnadsbärarna. Direkta kostnader är direkt 
hänförliga till en kostnadsbärare, men indirekta kostnader är 
gemensamma administrativa kostnader för flera eller alla 
kostnadsbärare. Administrativa kostnader förekommer på olika 
nivåer inom organisationen. De samlas och fördelas ned nivå för 
nivå för att slutligen föras på kostnadsbärarna. Ett lärosäte 
består vanligen av tre nivåer vilket motsvarar en central nivå, 
vanligen förvaltningen, en fakultetsnivå samt en institutions/ 
akademinivå. Vissa lärosäten delas endast upp i två nivåer, en 
central nivå där fakultetsnivån och förvaltningen ingår 
tillsammans samt en institutions/akademinivå. Inom respektive 
nivå fördelas de olika indirekta kostnaderna. Den centrala nivån 
fördelar de högskolegemensamma kostnaderna på fakulteterna 
och varje fakultet fördelar fakultetsgemensamma kostnader och 
sin andel av högskolegemensamma kostnader på sina 
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institutioner/akademier. Varje institution/akademi fördelar 
slutligen sin institutions/akademis gemensamma kostnader samt 
andelar av högskolegemensamma och fakultetsgemensamma 
kostnader på institutionens/akademins kostnadsbärare  
(se figur 2).  

 
Figur 2: Bild över SUHF-modellen med tre nivåer (Holm, 2010, s. 21) 

Som grundmodell för fördelningsbasen används 
lönekostnader. En påläggsberäkning med direkta lönekostnader 
hos kostnadsbärarna som fördelningsbas (grundmodell) görs 
inför den slutliga fördelningen på kostnadsbärarna. Pålägget 
nyttjas sedan både i redovisningen och i beräkningen av 
indirekta kostnader för institutionens/akademins kostnadsbärare. 
En alternativ fördelningsbas är direkta lönekostnader inklusive 
driftkostnader. Då används direkta löne- och driftskostnader vid 
den slutliga fördelningen på kostnadsbärarna (alternativmodell). 
Den stegvisa fördelningen av ovanliggande nivåers kostnader 
görs med procentuella pålägg direkt på kostnadsbärarna. Men 
fördelningen kan också göras med fasta belopp.  
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SUHF-modellen grundas på att de indirekta kostnaderna inte 
bara fördelas mellan nivåer utan även mellan de två 
verksamheterna grundutbildning och forskning. Varje nivås 
kostnader måste utredas och fördelas på utbildning respektive 
forskning. Denna verksamhetsgrensfördelning behålls även på 
underliggande nivåer. Vanligen används kvoten lönekostnader 
mellan grundutbildning och forskningen som fördelningsbas. 

Vid projektkalkylering ska de indirekta kostnaderna ordnas 
enligt en för lärosätenas gemensam, överenskommen 
klassificering i sex huvudfunktioner. De sex huvudfunktionerna 
är ledning, ekonomi- och personaladministration, utbildnings- 
och forskningsadministration, infrastruktur och service, biliotek 
samt nivåspecifikt. Syftet med indelningen är att skapa 
enhetlighet och transparens.  

För att exemplifiera hur den totala lönekostnaden ser ut för en 
medarbetare, där alla påslag är medräknade som ett påslag på 
lön, kan denna beräkning se ut på följande sätt: 

Medarbetarens lön:   35 000 kr/mån 
Lönekostnadspåslag   50 % 
(arbetsgivaravgifter samt sociala avgifter) 
Högskolegemensamma kostnader 30 % 
Fakultetsgemensamma kostnader   8 % 
Institutions/akademigem kostander 12 % 
Direkta lokalkostnader  10 % 

Det totala procentuella påslaget av indirekta kostnader inklusive 
lokalkostnader blir 60 %. Medarbetarens totala lönekostnad 
inkl. alla påslag blir 35 000 × 50 % × 60 % = 84 000 kr/mån. 

I bilaga 2 och 3 finns två exempel från en högskola hur 
kalkyler utförs för beräkning av högskolegemensamma 
kostnader samt akademigemensamma kostnader. 
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4.3 Presentation av respondenter från 
respektive lärosäte  

4.3.1 Högskolan Dalarna (HD): 
Från Högskolan Dalarna intervjuades Karin Resar, som är 
redovisningsansvarig på lärosätet. Karin har varit anställd på 
myndigheten sedan 2001. Intervjun utfördes per telefon den 24 
april 2013 och längden på samtalet var 25 minuter. 

4.3.2 Högskolan i Gävle (HiG) 
Fredrik Gunnarsson på Högskolan i Gävle intervjuades per 
telefon den 25 april 2013. Intervjun varade i 45 minuter. Fredrik 
är tf. ekonomichef med en tjänsteomfattning på 50 % och har 
varit anställd sedan årsskiftet 2013 på lärosätet. Dessutom är 
Fredrik anställd på MISTRA med en tjänsteomfattning på 50 % 
och därför har Fredrik intervjuats som representant för både ett 
lärosäte och en forskningsfinansiär. 

4.3.3 Karlstads Universitet (KaU) 
Telefonintervjun gjordes med Louise Pålsson på Karlstads 
Universitet. Louise Pålsson är biträdande universitetsdirektör 
och har tidigare varit ekonomichef på lärosätet. Louise har varit 
anställd sedan 1999 på universitetet. Intervjun vad den 24 april 
2013 och längden på frågestunden var 22 minuter. 

4.3.4 Mälardalens högskola (MDH) 
Intervjun genomfördes per telefon med Björn Magnusson på 
Mälardalens högskola den 29 april 2013. Björn är ekonomichef 
och har varit anställd på lärosätet sedan 2002. Samtalets längd 
var 27 minuter. 
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4.4 Översikt över lärosätenas forskning 
Tabell 2: Sammanfattande presentation över forskningsområden, 
forskningsanslag och externa forskningsmedel för respektive lärosäte 
Lärosäte Forskningsområden Forsknings-

anslag 2012  
Externa 
forsknings-
medel 2012 

Högskolan 
Dalarna 

Energi, skog och byggd miljö 

Hälsa och välfärd 

Komplexa system - 
mikrodataanalys 

Kultur, identitet och 
gestaltning 

Stålformning och ytteknik 

Utbildning och lärande 

54 milj. 

 

44 milj. 

 

Högskolan i 
Gävle 

Byggd Miljö  

Hälsofrämjande arbetsliv  

Utbildningsvetenskap inom 
didaktik och pedagogik 

82 milj. 41 milj. 

Karlstads 
Universitet 

Vård/medicin 

Teknik 

Matematik 

Naturvetenskap 

Samhällsvetenskap 

193 milj. 135 milj. 

Mälardalens 
högskola 

Inbyggda system 

Innovation- och 
produktrealisering  

Miljö, energi- och 
resursoptimering  

Industriell ekonomi och 
organisation samt 
arbetslivsvetenskap 

Hälsa och välfärd 

Utbildningsvetenskap 

78 milj. 133 milj. 
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4.5 Sammanställning av intervjuerna med 
lärosätena 
För att inga förväxlingar ska ske kommer till största del 
lärosätenas förkortning att användas vid presentation av 
respondenternas svar på respektive fråga nedan. 

HD Högskolan i Dalarna 
HiG  Högskolan i Gävle 
KaU Karlstads Universitet 
MDH Mälardalens högskola 
 

Tillämpas SUHF-modellen som redovisningsmodell vid 
redovisning av indirekta kostnader? Hur länge har modellen 
tillämpats? 

Alla lärosäten tillämpar SUHF-modellen, men startade att 
använda modellen vid olika tidpunkter. HD började redan 2004 
att tillämpa modellen, KaU har använt modellen sedan 2006, 
2008 började MDH praktisera modellen och HiG införde 
modellen 2010. 

 

Hur många nivåer inom SUHF-modellen används vid 
beräkning av indirekta kostnader? Hur stora var de indirekta 
kostnader för lärosätet 2012? 

De tre högskolorna HD, HiG och MDH använder 2 nivåer i 
modellen, en högskolegemensam nivå och en akademinivå. 
KaU tillämpar 3 nivåer, högskolegemensam nivå, en 
fakultetsnivå samt akademinivå. I figur 3 visas respektive 
lärosätes indirekta kostnader i form av det procentuella påslaget 
på lön för 2012. 
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Figur 3: Indirekta kostnader som påslag på lön för lärosätena 2012 

 

Upplever respondenten att det finns några brister i SUHF-
modellen? Vilka? 

HiG, KaU och MDH upplever att det finns en brist i modellen 
gällande hur kostnader har redovisats på olika sätt från lärosäte 
till lärosäte. Modellen är inte tillräckligt tydlig när det gäller 
gränsdragningen mellan vilka kostnader som är direkta 
respektive indirekta, vilket medför att olika tolkningar görs 
mellan lärosätena. HD upplever att i modellen behövs det 
tydliggöras hur kalkyldifferenser ska behandlas. 
Kalkyldifferenser uppkommer då den budgeterade indirekta 
kostnaden över året inte överensstämmer med utfallet av de 
indirekta kostnaderna under samma år.  
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Anser respondenten att det finns några förbättringar/ 
förändringar som behövs göras i SUHF-modellen? Vilka? 

HD och MDH anser att det behövs riktlinjer som möjliggör att 
lärosätena gör likaartade tolkningar över vad som är direkta 
kostnader och vad som är indirekta kostnader. Vilket 
respondenterna anser idag är lite otydligt i modellen. HD 
efterlyser stöd från SUHF hur behandling av kalkyldifferenser 
ska behandlas, och riktlinjer över hur uppföljningar ska utföras. 
Både HiG och KaU tycker att modellen redan åtgärdar de 
största problemen med redovisning av indirekta kostnader som 
fanns innan modellen infördes. Modellen har gett tydligare 
redovisning, visar upp de indirekta kostnaderna och har gett 
ökad transparens över vad allt verkligen kostar. Dessutom är 
modellen ett bra verktyg för den interna ekonomistyrningen. 
 

Upplever respondenten att förtroendet har ökat hos 
forskningsfinansiärerna gällande lärosätenas redovisning av 
indirekta kostnader efter införandet av SUHF-modellen? 
Varför? 

HD, KaU och MDH upplever att förtroendet har ökat hos 
finansiärerna. Finansiärerna är mer nöjda över redovisningen av 
indirekta kostnader eftersom redovisningen är mer tydlig med 
modellen. Finansiärerna har förståelse för modellen. HiG 
upplever att förtroendet är oförändrat hos finansiärerna efter 
införandet av modellen. 
 

Har kommunikationen och dialogen med forsknings-
finansiärerna förändrats/förbättrats efter införandet av 
SUHF-modellen? Exempel? 

Alla lärosätena anser att kommunikationen och dialogen med 
finansiärerna har förbättrats efter införandet av modellen. I och 
med införandet, har SUHF-modellen gett en allmän kännedom 
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om redovisningen av indirekta kostnader. Det känns lättare i 
dialogen med finansiärer eftersom vi nu pratar samma ”språk”.  
 

Har samarbetet med forskningsfinansiärerna förändrats/ 
förbättrats efter införandet av SUHF-modellen? Exempel? 

HD och KaU tycker att det är enklare att samarbeta med 
finansiärerna eftersom det finns en gemensam modell som alla 
känner till och vet vad den innebär. MDH anser att samarbetet 
har förbättrats med en del finansiärer men är oförändrat med 
andra finansiärer. HiG upplever ingen förändring i samarbetet 
med forskningsfinansiärerna. 
 

Har relationsåtagandet och engagemanget gentemot 
forskningsfinansiärerna ökat efter införandet av SUHF-
modellen? Exempel? 

HD och KaU ser ingen ökning av engagemanget och 
relationsåtagandet mellan lärosätet och forskningsfinansiärerna. 
Forskarna söker pengar till nya forskningsprojekt, som de alltid 
har gjort, och hoppas att ansökningarna blir beviljade av 
finansiären. HIG och MDH upplever att engagemanget har ökat. 
Frågan om OH-kostnader har kommit upp på tapeten hos alla, 
både lärosäten och forskningsfinansiärer, efter införandet av 
modellen.  

4.6 Presentation av respondenter från 
respektive forskningsfinansiär 

4.6.1 Forskningsrådet Formas  
Sara Österman på Forskningsrådet Formas intervjuades per 
telefon den 30 april 2013. Intervjun varade i 20 minuter. Sara 
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Österman är chef för forskningsenheten och har varit anställd 
sedan 2005 på Formas. 

4.6.2 Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling (KKS) 
Intervjun genomfördes via telefon med Anders Jörnesten på 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling den 22 april 
2013. Anders är programansvarig och har varit anställd på 
stiftelsen sedan 2010. Samtalets längd var 23 minuter. 

4.6.3 Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(MISTRA) 
Fredrik Gunnarsson på Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(MISTRA) intervjuades per telefon den 25 april 2013. Intervjun 
varade i 45 minuter. Fredrik är administrativ chef med en 
tjänsteomfattning på 50 % och har varit anställd sedan 2007 på 
MISTRA. Dessutom är Fredrik anställd på Högskolan i Gävle 
med en tjänsteomfattning på 50 % och därför har Fredrik 
intervjuats som representant för både en forskningsfinansiär och 
ett lärosäte. 

4.6.4 Vetenskapsrådet (VR)  
Respondenten från Vetenskapsrådet var Jonas Björck. Jonas är 
chef för avdelningen för forskningsfinansiering och har arbetat 
på myndigheten sedan 2001. Intervjun utfördes per telefon den 
26 april 2013 och samtalet varade i 20 minuter. 
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4.7 Översikt över finansiärernas 
forskningsområden 
 
Tabell 3: Sammanfattande presentation över forskningsområden och 
beviljade forskningsmedel för respektive forskningsfinansiär 
Forsknings-
finansiär 

Forskningsområden Beviljade 
forskningsmedel 
under 2012 

Forskningsrådet 
Formas 

Hållbar utveckling inom 
områdena miljö, areella 
näringar och 
samhällsbyggande 

1000 milj. 

Stiftelsen för 
kunskaps- och 
kompetens-
utveckling 

Inget specifikt område utan 
beviljar projekt inom alla 
forskningsområden 

361 milj. 

Stiftelsen för 
miljöstrategisk 
forskning  

 

Forskning av strategisk 
betydelse för en god 
livsmiljö och hållbar 
samhällsutveckling 

128 milj. 

Vetenskapsrådet Forskningsinfrastruktur 

Medicin och hälsa 

Humaniora och 
samhällsvetenskap 

Natur- och teknikvetenskap 

Utbildningsvetenskap 

Konstnärlig forskning och 
utveckling. 

5000 milj. 
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4.8 Sammanställning av intervjuerna med 
forskningsfinansiärerna 
För att inga förväxlingar ska ske även här kommer till största 
del forskningsfinansiärernas förkortning att användas vid 
presentation av respondenternas svar på respektive fråga nedan. 

Formas Forskningsrådet Formas 
KKS  Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 
MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
VR Vetenskapsrådet 
 

Tillämpas SUHF-modellen som redovisningsmodell när 
lärosätena ansöker/redovisar forskningsprojekt? Hur länge 
har modellen tillämpats? Om nej, varför används inte 
modellen? 

Både Formas och VR tillämpar SUHF-modellen sedan 2010 till 
skillnad från KKS och MISTRA som inte tillämpar modellen. 
Formas och VR är statliga myndigheter som lyder under 
regleringsbrevet, vilket medför att de måste tillämpa SUHF-
modellen. KKS och MISTRA, som är stiftelser, har valt att inte 
tillämpa modellen eftersom de själva kan bestämma om de ska 
tillämpa modellen eller inte. 
 

Finansieras full kostnadstäckning för indirekta kostnader 
eller endast delvis kostnadstäckning? Om delvis kostnads-
täckning finansieras, vad beror det på? 

Både Formas och VR finansierar full kostnadstäckning för 
lärosätenas indirekta kostnader. Samtidigt som KKS och 
MISTRA finansierar till viss del de indirekta kostnaderna hos 
lärosätena. Eftersom KKS och MISTRA är stiftelser bestämmer 
de själva hur stor andel av de indirekta kostnaderna de vill 
finansiera. KKS har ett schablonpåslag på 20 % av de beviljade 
medlen för ett forskningsprojekt. KKS tycker det är enklare och 
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mer praktiskt att ha ett schablonpåslag. MISTRA finansierar de 
indirekta kostnaderna motsvarande 140 000 kr/år för varje 
heltidsekvivalent.  
 

Upplever respondenten att det finns några brister i SUHF-
modellen? Vilka? 

Formas, MISTRA och VR anser att det inte finns någon skarp 
definition över vad som är direkt eller indirekta kostnad. Det 
finns begreppsförvirring i modellen. Vissa kostnadsslag är 
osäkra hur de ska redovisas och om de är direkta eller indirekta 
kostnader, som exempelvis lokalkostnader. Formas har 
utvecklat en egen budgetbilaga som tydliggör de direkta och 
indirekta kostnaderna. KKS menar att bristen inte ligger i själva 
modellen utan bristen med modellen är att om KKS skulle vara 
med och finansiera indirekta kostnader fullt ut, skulle det 
innebära att KKS indirekt skulle vara med och finansiera 
forskning som aldrig skulle gå igenom deras egen 
kvalitetskontroll för forskningsansökningar på KKS. Det vill 
säga forskningsprojekt som normalt skulle få avslag i 
ansökningsförfarandet. KKS är helt enkelt inte villiga att 
finansiera full kostnadstäckning utan bara schablonpåslaget 
motsvarande 20 %.  
 

Anser respondenten att det finns några förbättringar/ 
förändringar som behövs göras i SUHF-modellen? Vilka? 

Formas anser att modellen är ett bra underlag, med stöd av deras 
egen budgetbilaga, för att visa lärosätens direkta och indirekta 
kostnader. VR tycker att kostnadsföringen av lokalkostnader 
behöver förbättras i modellen. KKS och MISTRA menar att 
modellen har gett tydligare redovisning, visar upp de indirekta 
kostnaderna samt givit mer transparens över vad allt verkligen 
kostar. Men lärosätena måste vara tydliga med att de förstår att 
de inte kommer att få full kostnadstäckning från finansiärerna. 
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Utan att lärosätena faktiskt måste kunna på sikt se över 
kostnadsbilden och inte bara kostnader utan även vilka 
prioriteringar som behövs göras inom verksamhet, med andra 
ord vilka resurser som ska satsas på utifrån de mål som finns 
inom verksamheten. Med andra ord behöver lärosätena därför ta 
strategiska beslut över vilken forskning de ska satsa på. 
 

Upplever respondenten att förtroendet har ökat gällande 
lärosätenas redovisning av indirekta kostnader efter 
införandet av SUHF-modellen? Varför? 

Formas upplever att förtroendet har ökat eftersom de nu får de 
indirekta kostnaderna specificerade från lärosätena. De faktiska 
kostnaderna har blivit synliga. 

KKS tror att förtroendet kommer att öka om lärosätena också 
gör något åt de indirekta kostnaderna, det vill säga att lärosätena 
styr kostnaderna efter verksamhetens mål och prioriteringar. 

MISTRA anser att förtroende är oförändrat. Förtroendet är 
personberoende, hur duktig tjänstemannen är på att redovisa. På 
ett lärosäte kan förtroendet vara mycket högt inom ett 
forskningsprojekt för att kompetent personal sköter redovisning 
men parallellt på samma lärosäte inom ett annat 
forskningsprojekt kan förtroendet var lågt på grund av att 
redovisningen utförs av mindre kompentent personal på 
lärosätet. 

VR tycker att modellen bidrar till större transparens i 
redovisningen. Efter uppföljning av redovisningen av 
forskningsprojekt från lärosätena har det framkommit att de 
indirekta kostnaderna inte har förändrats något mellan åren utan 
är i princip oförändrat. Detta är något som VR-styrelsen tycker 
är förvånade att de indirekta kostnaderna är de samma både före 
och efter införandet av modellen. Detta medför tyvärr att 
förtroendet är oförändrat eller till och med har minskat efter 
införandet. 
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Har kommunikationen och dialogen med lärosätena 

förändrats/förbättrats efter införandet av SUHF-modellen? 
Exempel? 

Enligt Formas har kommunikationen förbättrats initialt eftersom 
Formas samarbetade med SUHF vid framtagning av Formas 
budgetbilaga för forskningsansökningar som lärosätena 
använder. Formas har inte upplevt några problem tidigare med 
kommunikationen med lärosätena. 

KKS anser att kommunikationen och dialogen har blivit bättre 
efter införandet av SUHF eftersom KKS därmed beslutade att 
ha ett schablonpåslag på 20 % vilket göra att lärosätena själva 
kan bestämma vad schablonpåslaget ska användas till för 
indirekta kostnader. 

MISTRA tycker att dialog med lärosätena har förbättrats och det 
kommer att förbättras ytterligare. Effekten av införandet av 
modellen var att modellen fick bägge parterna att vakna. 
Modellen visar vad indirekta kostnader verkligen kostar. 
Modellen har gett parterna samma begreppsvärld. 

VR upplever att kommunikationen har ökat rejält efter och i 
samband med införandet. VR hade många direkta kontakter med 
SUHF vid utformningen av modellen, vilket VR upplever 
mycket positivt eftersom det medför minskad administrativt 
arbete när lärosätet och forskningsfinansiären har samma modell 
att utgår ifrån, det vill säga ”de pratar samma språk”. 
Förståelsen mellan parterna har ökat efter införandet. 
 

Har samarbetet med lärosätena förändrats/förbättrats efter 
införandet av SUHF-modellen? Exempel? 

Formas, KKS, MISTRA och VR anser alla fyra att samarbetet 
har förbättrats väsentligt efter införandet av modellen. Ett 
exempel är bildandet av samarbetande grupperingar där utbyte 
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av erfarenheter med modellen systematiskt görs mellan 
parterna. 
 

Har relationsåtagandet och engagemanget gentemot 
lärosätena ökat efter införandet av SUHF-modellen? 
Exempel? 

KKS anser att engagemanget inte har ökat efter införandet av 
modellen. KKS är fortfarande engagerade i forskningsprojekten 
men de lägger ingen vikt på de indirekta kostnaderna i 
modellen. 

Formas upplever att relationsåtagandet är oförändrat. 
Engagemanget har ökat på lärosätena i och med bildade av 
exempelvis GRANTS OFFICE. Men detta beror inte på SUHF-
modellen utan lärosätena har blivit med medvetna om att ligga 
steget före i ansökningsprocessen av nya forskningsprojekt. 

MISTRA tycker att engagemanget har ökat något hos både 
Sveriges universitets- och högskoleförbund och finansiärerna. 
Ett problem är att SUHF inte skiljer mellan statliga finansiärer 
och privata finansiärer eftersom de har olika försättningar. De 
statliga finansiärerna måste följa modellen och ha full 
kostnadstäckning samtidigt som de privata finansiärerna 
bestämmer själva hur mycket de ska finansiera lärosätenas 
indirekta kostnader för beviljade projekt. 

VR menar att engagemanget har ökat. Ett konkret exempel är att 
VR deltar vid SUHF:s redovisningsråds konferens varje år där 
frågor och uppföljning görs av redovisningsfrågor och 
modellen. Relationsåtagandet mellan VR och SUHF har ökat i 
och med införandet av modellen och de årliga konferenserna.  
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5. Analys 
När insamlingen av den empiriska studien är utförd, analyseras 
den information som kommit fram. I detta kapital analyseras 
insamlad data och kopplas till den teoretiska referensramen.  

Varför används inte modellen av alla forskningsfinansiärer? 

Ett av syftena med denna studie var att undersöka om lärosätena 
tillämpar SUHF-modellen på samma sätt samt om 
forskningsfinansiärer har anammat SUHF-modellen och om 
forskningsfinansiärerna finansierar fullt ut lärosätenas indirekta 
kostnader.  

Studie visar att alla intervjuade lärosäten använder sig av 
modellen. Men lärosätena startade olika år med tillämpningen. I 
Ann-Kristin Mattsson rapport ”SUHF-modellen i verkligheten” 
(2011) finns att läsa att från och med år 2011 har alla universitet 
och högskolor infört SUHF-modellen. Däremot är uppdelningen 
av direkta och indirekta kostnader olika mellan lärosätena på 
grund av att modellen inte är tillräckligt tydlig i 
gränsdragningen mellan vad som är direkta respektive indirekta 
kostnader. 

Däremot har inte alla forskningsfinansiärer tagit till sig 
modellen. Studien visar att de forskningsfinansiärer som är 
statliga myndigheter, såsom Forskningsrådet Formas och 
Vetenskapsrådet, och lyder under regleringsbrev, har alla 
anammat SUHF-modellen. Men privata finansiärer som till 
exempel Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 
(KKS) och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) 
använder sig däremot inte av modellen.  

Detta beror på att alla statliga forskningsfinansiärer tillika alla 
statliga lärosäten måste enligt regeringsbeslut tillämpa full 
kostnadstäckning vilket medfört att dessa myndigheter infört 
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SUHF-modellen i sina verksamheter. Men däremot är inte de 
privata aktörerna bland forskningsfinansiärerna tvungna att följa 
detta regeringsbeslut, utan de kan själva välja om de ska 
använda sig av modellen eller inte.  

KKS har beslutat att de finansierar 20 % extra utöver beviljat 
forskningsprojekts medel, det innebär om KKS beviljar  
5 miljoner i ett forskningsprojekt erhåller lärosätet ytterligare  
1 miljon till att finansiera sina indirekta kostnader med.  

MISTRA tillämpar inte heller modellen men har valt ett annat 
sätt att delvis finansiera indirekta kostnader i forskningsprojekt 
på lärosätet. MISTRA finansierar de indirekta kostnaderna med 
motsvarande 140 000 kr/år och heltidsekvivalent. Detta innebär 
att en professor som arbetar heltid i ett projekt, beviljat av 
MISTRA, finansieras med 140 000 kr/år i indirekta kostnader 
och det samma gäller för en doktorand som är anställd heltid i 
projektet.  

Varför de två icke-statliga forskningsfinansiärerna valt att inte 
tillämpa SUHF-modellen kan eventuellt bero på att 
finansiärerna anser att deras forskningsmedel ska finansiera 
forskarpersonal som arbetar inom forskningsprojekt och inte de 
administrativa kostnader som lärosätena har inom sina 
organisationer. 

Hur påverkas lärosätena av storleken på 
kostnadstäckningen från forskningsfinansiärerna? 

De indirekta kostnaderna för respektive lärosäte skiljer sig åt 
rejält. Studie visar att för de fyra undersökta lärosätena var det 
procentuella påslaget på lön mellan 40 och 90 procent gällande 
de indirekta kostnaderna under 2012. Ponera att inom ett 
beviljat forskningsprojekt på 1,71 milj./år (exklusive indirekta 
kostnader) arbetar en heltidsprofessor med årslönen 1,26 milj. 
inklusive lönekostnadspåslag 50 % (motsvarar 70 000 kr/mån) 
samt en heltidsdoktorand med årslönen 450 tkr inklusive 



 

53 

 

lönekostnadspåslag 50 % (motsvarar 25 000 kr/mån). Om 
lärosätet har indirekta kostnader motsvarande 40 % på lön 
innebär det att de indirekta kostnader för professorn är  
504 tkr/år och för doktoranden är siffran 180 tkr/år. Om påslaget 
istället är 90 % blir motsvarande siffror för professorn  
1,134 milj./år och för doktoranden 405 tkr/år.  

Om det beviljade forskningsprojektet finns hos 
Vetenskapsrådet eller Forskningsrådet Formas får lärosätet full 
kostnadstäckning för alla personer som arbetar inom projektetet 
oberoende storleken på de indirekta kostnaderna.  

Men om det beviljade forskningsprojektet finns hos KKS 
finansierar KKS endast 20 % av de beviljade medlen i indirekta 
kostnader, motsvarande 342 tkr/år. Detta innebär för lärosätet 
med 40 % indirekta kostnader att det saknas 342 tkr/år i 
finansiering i projektet och lärosätet måste medfinansiera 
motsvarande belopp med hjälp av forskningsanslag. Om samma 
beräkning görs för lärosätet med 90 % indirekta kostnader blir 
storleken på medfinansieringen 1,197 milj./år som måste tas 
från forskningsanslagen. 

Görs motsvarande beräkning för lärosätet med 40 % indirekta 
kostnader för MISTRA:s finansiering av indirekta kostnader 
kommer det saknas 404 tkr/år i finansiering i projektet och 
motsvarande siffra för lärosätet med 90 % indirekta kostnader 
blir 1,259 milj./år som kommer att medfinansieras med hjälp av 
forskningsanslag. 

Den slutsats som kan dras av detta är att lärosätena är 
beroende av hur mycket forskningsfinansiärerna är villiga att 
finansiera deras indirekta kostnader. Lärosätena upplever ett 
kalkulativt engagemang gentemot forskningsfinansiärerna 
eftersom de inte klarar sig utan de externa forskningsmedlen 
från forskningsfinansiärerna. Lärosätena känner att de har mer 
att vinna genom att fortsätta samarbetet än att avsluta det 
(Geyskens, Steenkamp, Scheer och Kumar, 1996; Kumar, 
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Hibbard och Stern, 1994; Monroy och Alzola, 2004; Mowday, 
Steers och Porter, 1979). Ju större del av de indirekta 
kostnaderna som finansieras av den externa finansiären innebär 
att lärosätet inte behöver använda de statliga forskningsanslagen 
till medfinansiering i externa forskningsprojekt utan istället kan 
forskningsanslagen användas till ytterligare forsknings-
satsningar inom lärosätet. På grund av detta uppkommer, inom 
lärosätena, ett behov av förtroende hos forskningsfinansiärerna i 
enligheten med Mayer et al. (1995) som anser att ett behov av 
förtroende uppkommer hos en part vid situationer som medför 
hög risk i samband med osäkerhet. Lärosätena upplever en 
osäkerhet i och med den beroendesituationen de befinner sig i 
gentemot forskningsfinansiärerna. 

Brister och behov av förbättringar/förändringar med 
SUHF-modellen 

Den slutsats som kan göras i studien gällande om det finns 
några brister i SUHF-modellen är att både lärosätena och 
forskningsfinansiärerna upplever att modellen inte är tillräckligt 
tydlig när det gäller gränsdragningen mellan vilka kostnader 
som är direkta respektive indirekta. Detta överensstämmer med 
den kritik som framkom i ”Relevance Lost”-debatten, som 
Johnson och Kaplan (1987) startade på 1980-talet, att indirekta 
kostnader fördelas på ett förenklat och godtyckligt sätt. SUHF-
modellen har stora likheter med ABC-kalkylering (Ax et al., 
2011), som är en av de nya metoder som utmynnat från 
debatten. De förbättringar som Sveriges universitets- och 
högskoleförbund behöver arbeta med i modellen är att 
tydliggöra vilka kostnader som är direkta, det vill säga är 
kostnadsdrivare (Lindvall, 2011), respektive vilka kostnader 
som är indirekta vilket överensstämmer med Modells (2006) 
studie att kraven på universitetens kostnadsfördelning har ökat. 
Ett exempel som framkommit i intervjuerna är hur de fasta 
lokalkostnaderna ska redovisas i modellen. Respondenter från 
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både ett lärosäte och en forskningsfinansiär lyfte fram den 
otydlighet som de upplever idag finns i modellen över hur de 
fasta lokalkostnaderna ska redovisas. Om modellen 
tydliggjordes angående direkta och indirekta kostnader, skulle 
därmed också lärosätenas redovisning av indirekta kostnader bli 
mer enhetliga och jämförelsebara mellan lärosätena. 

Kommunikation/dialog 

Den slutledning som kan konstateras i studien är att införandet 
av SUHF-modellen har medfört att kommunikationen och 
dialogen mellan lärosätena och forskningsfinansiärerna har ökat. 
Alla parter är klart överens om detta. I och med införandet har 
SUHF-modellen gett en allmän kännedom om redovisningen av 
indirekta kostnader på lärosätena. Enligt Blomqvist et al. (2004) 
är grunden i en dialog att hela tiden uppehålla ett relevant och 
ömsesidigt informationsflöde mellan partnerna. Parterna 
upplever det lättare att kommunicera med varandra eftersom de 
nu pratar samma ”språk” när diskussioner förs om indirekta 
kostnader. Hur parterna i en relation delar med sig av 
information till varandra påverkar förtroendet till den andra 
parten. Om kommunikationen uppfattas vara relevant och 
pålitlig, påverkas förtroendet mellan parterna positivt. 
Kommunikation är en mycket viktig faktor i relationer och ger 
grunden till uppbyggandet av förtroende och relationsåtagande 
enligt Morgan och Hunt (1994). Effekten av införandet av 
modellen fick bägge parterna att vakna. Genom att ha 
regelbunden kommunikation med affärspartnern kan många 
missförstånd undvikas och affärspartnerns välbefinnande ökar 
(Grönroos, 2008). Modellen visar vad indirekta kostnader 
verkligen kostar och modellen har gett parterna samma 
begreppsvärld. 
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Samarbete/delade värderingar 

Studiens konklusion visar att samarbetet mellan lärosätena och 
forskningsfinansiärerna har förbättrats efter införandet av 
modellen. Gummesson (2002) beskriver att förtroende mellan 
olika parter är styrkan i ett samarbete. Lärosätena tycker att det 
är enklare att samarbeta med finansiärerna eftersom det finns en 
gemensam modell som alla känner till och vet vad den innebär. 
En part som anser att relationen är viktig kommer att samarbeta 
med den andra parten för att säkerställa att samarbetet fungerar 
(Morgan och Hunt, 1994).  

Forskningsfinansiärerna anser att samarbetet har förbättrats 
väsentligt efter införandet av modellen. Modellen har medfört 
att parterna delar värderingar vilket korresponderar med Morgan 
och Hunt (1994) som menar att när parterna i affärsrelationen 
delar värderingar kommer det att leda till ökat förtroende vilket 
har positiv inverkan på relationsåtagande. Ett exempel är 
bildandet av samarbetande grupperingar där utbyte av 
erfarenheter med modellen systematiskt görs mellan parterna. 
När förtroendet är etablerat mellan parterna, lär sig parterna att 
samordnade, gemensamma insatser kommer att leda till resultat 
som överstiger vad parterna skulle uppnått om de enbart agerat 
efter sina egna intressen enligt Morgan och Hunt (1994). 

Förtroende 

Studien visar att tre av lärosätena upplever att förtroendet har 
ökat hos finansiärerna. De anser att finansiärerna är mer nöjda 
med redovisningen av indirekta kostnader eftersom 
redovisningen är mer tydlig i modellen samt att finansiärerna 
har förståelse för modellen. Vilket överensstämmer med 
Ertzgaards (2004) teori att allt förtroendeskapande bygger på att 
den ena parten har en dialog och kommunikation med den andra 
parten. Utan förtroende kan en relation inte fungera, vilket har 
till följd att förtroende är ett centralt begrepp i affärsrelationer 
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(Morgan och Hunt, 1994). Ett av lärosätena upplever att 
förtroendet är oförändrat hos finansiärerna efter införandet av 
modellen.  

När det gäller forskningsfinansiärerna är eventuell upplevd 
förtroendeökning också olika. En av finansiärerna upplever att 
förtroendet har ökat eftersom de nu får de indirekta kostnaderna 
specificerade från lärosätena. De faktiska kostnaderna har blivit 
synliga. Förtroende spelar alltså inte bara en viktig roll för att 
reducera finansiärens känsla av risk, utan även för att lärosätet 
skall skapa en god relation med forskningsfinansiären (Crosby 
et al., 1990). En annan finansiär tror att förtroendet kommer att 
öka om lärosätena också gör något åt de indirekta kostnaderna, 
det vill säga att lärosätena styr kostnaderna efter verksamhetens 
mål och prioriteringar. Med andra ord har risktagaren, i detta 
fall finansiären, ett förtroende för att utföraren, vilket motsvarar 
lärosätet, verkställer sitt uppdrag enligt det avtal som har träffats 
mellan parterna (Mayer et al., 1995). En tredje finansiär anser 
att förtroende är oförändrat och att förtroendet är 
personberoende, med andra ord hur duktig tjänstemannen på ett 
lärosäte är på att redovisa forskningsprojekt. Detta stämmer med 
Kadefors (2004) teori att förtroendet inte endast är förenat till 
personer utan även till de förhållanden som föreligger. En fjärde 
finansiär tycker att modellen bidrar till större transparens i 
redovisningen. Men anser att förtroendet är oförändrat eller till 
och med har minskat efter införandet av modellen eftersom att 
de indirekta kostnaderna är oförändrade storleksmässigt både 
före och efter införandet av modellen. Enligt Wang och Emarian 
(2005) mynnar åtgärder ut i förtroende och eftersom att 
finansiären upplever att inga åtgärder har gjorts leder det heller 
inte till ökat förtroende. När det gäller att förklara exempelvis 
ett sjunkande förtroende är det vanligt att se det som en följd av 
vad den ena parten gör eller inte gör (Lagerberg, 2003). 
Eftersom att en av finansiärerna tycker att ”det är förvånade att 
de indirekta kostnaderna är de samma både före och efter 
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införandet av modellen” upplever därmed finansiären att 
lärosätena inte har agerat i frågan och inte gjort något åt sina 
indirekta kostnader, vilket medfört att förtroendet minskat något 
efter införandet av modellen. Förtroende tar lång tid att bygga 
upp men kan snabbt raseras och få oanade konsekvenser (Solli 
et al., 2006).  

Enligt Wang och Emarian (2005) är förtroende subjektivt. 
Olika parter ser förtroendets roll på olika sätt i olika situationer 
och har olika lätt att ge förtroende till andra. Vilket stämmer bra 
överens med hur lärosätena och forskningsfinansiärerna 
upplever om förtroendet har ökat eller inte. Den eventuella 
förtroendeförändringen upplevs subjektivt hos respondenterna 
vilket kan utläsas från de spridda svaren från respondenterna.  

Engagemang 

Även när det gäller frågan om engagemanget och 
relationsåtagandet har ökat efter införandet av modellen är 
upplevelserna olika både hos lärosätena och 
forskningsfinansiärerna. Två av lärosätena ser ingen ökning av 
engagemanget och relationsåtagandet mellan lärosätet och 
forskningsfinansiärerna. Engagemang skapas genom att den ena 
parten känner förtroende för den andra parten (Moorman et al., 
1993). Detta visar att införandet av SUHF-modellen inte har fått 
tillräcklig effekt som eftersöktes, det vill säga att förtroendet 
skulle öka hos forskningsfinansiärerna. Eftersom två av 
lärosätena inte upplever någon ökning av engagemanget mellan 
parterna kan detta bero på att förtroendet inte heller ökat, vilket 
överensstämmer med Morgan och Hunts (1994) KVM-modell 
att förtroende är en fundamental faktor i en relation och är 
därmed väsentlig för parternas engagemang. Utan förtroende 
kommer inte parterna att anstränga sig att vårda relationen och 
öka engagemanget. Parallellt upplever två andra lärosätena att 
engagemanget har ökat vilket kan kopplas till Wang och 
Emarian (2005) som anser att förtroende subjektivt. Olika parter 
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ser förtroendets roll på olika sätt i olika situationer och har olika 
lätt att ge förtroende till andra. Engagemang skapas genom att 
den ena parten känner förtroende för den andra parten 
(Moorman et al., 1993).  

Hos finansiärerna är meningarna också delade. Två finansiärer 
anser att engagemanget inte har ökat och är oförändrat efter 
införandet av modellen. En tredje tycker att engagemanget har 
ökat något hos både lärosätena och finansiärerna och en fjärde 
finansiär menar att engagemanget och relationsåtagandet har 
tydligt ökat. När parterna känner varandra och är aktiva pekar 
det på att förtroende existerar i affärsrelationen vilket i sin tur 
leder till engagemang enligt KVM-modellen (Morgan och Hunt, 
1994). Ett konkret exempel är att VR deltar vid SUHF:s 
redovisningsråds konferens varje år där frågor och uppföljning 
görs av redovisningsfrågor och modellen. Vilket stämmer 
överens med att engagemang och relationsåtagande uppkommer 
när en part anser att en pågående affärsrelation med en annan 
part är av sådan betydelse att de är villiga att anstränga sig för 
att bevara relationen genom att till exempel delta i konferenser 
(Morgan och Hunt, 1994).   
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel diskuteras, utifrån syftet med studien, de 
slutsatser som dragits från empirin och analysen samt att 
studiens praktiska bidrag exemplifieras. Slutligen ges förslag på 
vidare forskning. 
 

Syftet med studien var att utforska hur SUHF-modellen är 
uppbyggd och om övergången till SUHF-modellen har lett till 
att forskningsfinansiärernas förtroende för lärosätenas 
redovisning av indirekta kostnader har förbättrats.  

Den slutsats som kan göras utifrån uppbyggnaden av SUHF-
modellen är att både lärosäten och forskningsfinansiärer anser 
att det finns brister i modellen när det gäller hur de direkta, det 
vill säga kostnadsdrivare (Lindvall, 2011) och indirekta 
kostnaderna ska indelas. Respondenterna anser att 
gränsdragningen i modellen mellan vad som är direkta 
respektive indirekta kostnader är otydlig och ger ingen klar bild 
hur fördelningen ska göras.  

Förslagvis bör Sveriges universitets- och högskoleförbund 
utreda denna problematik och tydliggöra ytterligare hur 
lärosätenas kostnader ska fördelas mellan direkta och indirekta 
kostnader. I dagsläget är det svårt för lärosätena att jämföra sina 
indirekta kostnader med varandra då fördelningen av indirekta 
kostnader kan vara eller är fördelade på olika sätt från lärosäte 
till lärosäte.  

Detta är en problematik som medför att 
forskningsfinansiärerna inte litar helt ut på SUHF-modellen, 
vilket kan utläsas i analysen om förtroendet för lärosätenas 
redovisning av indirekta kostnader har förbättrats hos 
finansiärerna efter införandet av SUHF-modellen.  
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Analysen visar att införandet av modellen inte fått den effekt 
som Sveriges universitets- och högskoleförbund eftersträvade. 
Flera av finansiärerna upplever att förtroendet är oförändrat 
eller till och med har minskat. Samtidigt som flera av lärosätena 
anser att förtroendet har förbättrats hos finansiärerna efter 
införandet av modellen. Denna bild över hur olika parterna 
upplever förtroende subjektivt är något som både Sveriges 
universitets- och högskoleförbund och lärosätena måste arbeta 
med för att uppnå en positiv förändring av förtroende hos 
finansiärerna.  

Detta kan delvis uppnås genom att tydliggöra hur fördelning 
av kostnader ska göras i modellen för att uppnå större 
enhetlighet mellan lärosätena. Men också genom att lärosätena 
fortsätter att kommunicera och samarbeta med 
forskningsfinansiärerna. Både lärosätena och finansiärerna är 
överens om att kommunikationen och samarbetet mellan 
parterna har ökat mycket efter införandet av modellen. Om 
lärosätena fortsätter med detta arbeta kommer troligen även 
förtroendet och engagemanget hos finansiärerna att öka också.  

Något som finansiärerna efterfrågade i undersökning var att 
lärosätena måste vara tydliga med att lärosätena förstår att de 
inte kommer att få full kostnadstäckning från finansiärerna. 
Utan att lärosätena faktiskt måste kunna på sikt se över 
kostnadsbilden och inte bara kostnader utan även vilka 
prioriteringar som behövs göras inom verksamhet, det vill säga 
vilka resurser som ska satsas på utifrån de mål som finns inom 
verksamheten. Med andra ord behöver lärosätena därför ta 
strategiska beslut över vilken forskning de ska satsa på samt hur 
stora resurser i form av indirekta kostnader som ska belasta 
forskningen, vilket överensstämmer med den kritik som bland 
annat framkom i ”Relevance Lost”-debatten gällde 
ekonomistyrning och effektivitetsarbetet (Johnson och Kaplan, 
1987).  
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I punktform nedan sammanfattas kort de slutsatser som 
studien visar: 

• Sveriges universitets- och högskoleförbund bör förbättra 
SUHF-modellen för att tydliggöra gränsdragningen över vad 
som är direkta respektive indirekta kostnader 

• Sveriges universitets- och högskoleförbund och lärosätena 
bör arbeta vidare med kommunikationen och samarbetet med 
finansiärerna för att få ökat förtroende och engagemangen 
hos finansiärerna 

• Lärosätena bör se över kostnadsbilden när det gäller indirekta 
kostnader för att minska medfinansieringen inom externa 
forskningsprojekt samt se över vilka prioriteringar som bör 
göras för att satsa på forskningsresurser utifrån de mål som 
verksamheten har 

6.1 Kritik till studien 
Genomgående i denna studie upplever jag att respondenterna 
har gett ärliga och uppriktiga svar på intervjufrågorna. Jag har 
inte uppfattat någon ovilja från respondenterna till att besvara 
frågorna under intervjuerna. Det som kan anses som en möjlig 
kritik är att en av respondenterna företrädde både ett lärosäte 
och en forskningsfinansiär, då respondenten arbetar  
50 % på ett lärosäte och 50 % hos forskningsfinansiär. 
Samtidigt kan jag se det som en fördel, då respondenten var väl 
insatt i verksamheten hos bägge parter. Under intervjuen med 
denna respondent var respondenten mycket noga med att 
tydliggöra, när han besvarade respektive fråga, om svaret gällde 
lärosätet eller finansiären, för att säkerställa att ingen 
sammanblandning av svaren gjordes.  

Vidare kritik som kan riktas mot denna studie är att för få 
respondenter har intervjuats, vilket medfört att ingen 
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generalisering av resultaten kunna gjorts till att gälla alla 
lärosäten och forskningsfinansiärer. Men eftersom frågeguiden 
finns i bilaga 1 kan denna studie enkelt upprepas av någon 
annan person, där ytterligare forskningsfinansiärer och lärosäten 
kan intervjuas, och följaktligen detta en positiv påverkan på 
denna studies reliabilitet. 

Eventuellt kan ett kritiskt påpekande i studien göras gällande 
den interna valitideten. Jag har försökt säkerställa att 
sammanställningen och analysen av intervjuerna gjorts 
objektivt. I analysen har jag ansträngt mig för att vara neutral 
och inte färga intervjudata med egen förförståelse samt egna 
åsikter och värdringar för att inte därigenom påverka studiens 
resultat.  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att utöka denna studie genom att 
undersöka ytterligare forskningsfinansiärer och lärosäten för att 
kunna säkerställa att resultaten från denna studie är korrekta 
samt att eventuellt kunna generalisera resultaten att gälla alla 
universitet, högskolor och forskningsfinansiärer.  

Eftersom att resultatet från denna studie visar att förtroendet 
inte har ökat utan till och med har minskat hos några av 
forskningsfinansiärerna efter införandet av SUHF-modellen, 
gällande lärosätenas redovisning av indirekta kostnader, är ett 
ytterligare förslag på vidare forskning att undersöka just orsaken 
till varför förtroendet är oförändrat och dessutom har minskat. 
En sådan studies resultat skulle ha stor betydelse för lärosätena. 
Lärosätena skulle då ha möjligheten att göra de förändringar 
som krävs för att kunna bygga upp förtroendet hos 
forskningsfinansiärer ytterligare.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 

Del 1: Generella och inledande frågor 

• Fråga 1: Vilken position har respondenten inom lärosätet/ 
forskningsfinansiären? 

• Fråga 2: Hur länge har respondenten arbetat på lärosätet/ 
forskningsfinansiären? 

• Fråga 3: Lärosätet: Inom vilka områden bedrivs 
forskning? 
Forskningsfinansiären: Inom vilka områden beviljas 
forsknings-medel? 

• Fråga 4: Lärosätet: Hur mycket forskningsanslag erhölls 
från staten 2012 och hur stor var den externa forskningen 
2012? 
Forskningsfinansiären: Hur mycket beviljades totalt i nya 
forskningsprojekt under 2012? 

 

Del 2: Frågor om SUHF-modellen 

• Fråga 5: Lärosätet: Tillämpas SUHF-modellen som 
redovisningsmodell vid redovisning av indirekta 
kostnader? Hur länge har modellen tillämpats? 
Forskningsfinansiären: Tillämpas SUHF-modellen som 
redovisningsmodell när lärosätena ansöker/redovisar 
forskningsprojekt? Hur länge har modellen tillämpats? Om 
nej, varför används inte modellen? 

• Fråga 6: Lärosätet: Hur många nivåer inom SUHF-
modellen används vid beräkning av indirekta kostnader? 
Hur stora var de indirekta kostnader för lärosätet 2012? 
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Forskningsfinansiären: Finansieras full kostnadstäckning 
för indirekta kostnader eller endast delvis kostnads-
täckning? Om delvis kostnadstäckning finansieras, vad 
beror det på? 

• Fråga 7: Upplever respondenten att det finns några brister i 
SUHF-modellen? Vilka? 

• Fråga 8: Anser respondenten att det finns några 
förbättringar/ förändringar som behövs göras i SUHF-
modellen? Vilka? 

 

Del 3: Frågor om förtroende 

• Fråga 9: Lärosätet: Upplever respondenten att förtroendet 
har ökat hos forskningsfinansiärerna gällande lärosätenas 
redovisning av indirekta kostnader efter införandet av 
SUHF-modellen? Varför? 
Forskningsfinansiären: Upplever respondenten att 
förtroendet har ökat gällande lärosätenas redovisning av 
indirekta kostnader efter införandet av SUHF-modellen? 
Varför? 

• Fråga 10: Har kommunikationen och dialogen med 
lärosätena/forskningsfinansiärerna förändrats/förbättrats 
efter införandet av SUHF-modellen? Exempel? 

• Fråga 11: Har samarbetet med lärosätena/ 
forskningsfinansiärerna förändrats/ förbättrats efter 
införandet av SUHF-modellen? Exempel? 

• Fråga 12: Har relationsåtagandet och engagemanget 
gentemot lärosätena/forskningsfinansiärerna ökat efter 
införandet av SUHF-modellen? Exempel? 
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Bilaga 2 
Högskolegemensamma kostnader 2012 

 

Högskolegem kostnader BUDGET 2012 GU FO

Högskoleledning
Rektor 6 800 000 5 190 000 1 610 000 Nyckel: omsättning GU/FO Ledning

Nämnd 6 600 000 5 040 000 1 560 000 Nyckel: omsättning GU/FO UFO-adm.

Revision 1 500 000 1 150 000 350 000 Nyckel: omsättning GU/FO Ledning

Förvaltning
Rektors kansli 4 200 000 3 210 000 990 000 Nyckel: omsättning GU/FO UFO-adm.

Ekonomisektionen 7 650 000 5 840 000 1 810 000 Nyckel: omsättning GU/FO Ek o pers-adm

Personalsektionen 8 100 000 6 190 000 1 910 000 Nyckel: omsättning GU/FO Ek o pers-adm

Studentcentrum (exkl funktionsh) 26 100 000 25 600 000 500 000 Mindre del FO; växel, 

servicedisk mm

UFO-adm.

Utbildnings- och forskningssektionen 9 350 000 7 140 000 2 210 000 Nyckel: omsättning GU/FO UFO-adm.

Informationssektionen 12 700 000 9 700 000 3 000 000 Nyckel: omsättning GU/FO Infra o service

Campussektionen 9 400 000 7 180 000 2 220 000 Nyckel: omsättning GU/FO Infra o service

IT-sektionen 31 800 000 24 280 000 7 520 000 Nyckel: omsättning GU/FO Infra o service

EER 7 000 000 6 300 000 700 000 Ber 90/10 UFO-adm.

Bibliotek 30 600 000 23 370 000 7 230 000 Nyckel: omsättning GU/FO Bibliotek

Gemensamma personalkostnader 4 000 000 3 050 000 950 000 Nyckel: omsättning GU/FO Nivåspecifikt

Myndighetsspecifika system och avtal
NyA 4 500 000 4 500 000 Bara GU UFO-adm.

Urkund 200 000 200 000 Bara GU UFO-adm.

Ladok 1 500 000 1 500 000 Bara GU UFO-adm.

SUNET 2 400 000 1 830 000 570 000 Nyckel: omsättning GU/FO Infra o service

BONUS 1 300 000 1 300 000 Bara GU UFO-adm.

Övriga stödfunktioner
Stöd till studenter med funtionshinder 2 500 000 2 500 000 Bara GU UFO-adm.

Studentresor 4 000 000 4 000 000 Bara GU Nivåspecifikt

DELSUMMA STÖDVERKSAMHET 182 200 000 149 070 000 33 130 000

Lokaler
Gemensamma allmänna lokalytor 7 400 000 6 660 000 740 000 Ber 90/10

Gemensamma datorsalar 3 600 000 3 600 000 Bara GU

Tomma lokaler 3 800 000 3 800 000 Bara GU

DELSUMMA LOKALER 14 800 000 14 060 000 740 000

Grundutbildning
PIL 3 600 000 3 600 000

Studieverkstad 1 000 000 1 000 000

DELSUMMA GRUNDUTBILDNING 4 600 000 4 600 000

TOTALT GEMENSAMMA KOSTNADER 201 600 000 167 730 000 33 870 000

Sammanställning huvudgrupper enl SUHF Budget Grundutbildning
Ledning 8 300 000 6 340 000 1 960 000 1,8%

Ekonomi o personaladministration 15 750 000 12 030 000 3 720 000 3,4%

Utbildnings- och forskningsadministration 63 250 000 57 290 000 5 960 000 5,4%

Infrastruktur och service 56 300 000 42 990 000 13 310 000 12,0%

Bibliotek 30 600 000 23 370 000 7 230 000 6,5%

Nivåspecifikt 8 000 000 7 050 000 950 000 0,9%

182 200 000 149 070 000 33 130 000 30,0%

Belastas kärnverksamheten:
Kod enl SUHF

Forskn/forskarutb.
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Bilaga 3 
Akademigemensamma kostnader 2012 

 

Budgeterade lönekostnader GU 54 135 489 72%

Budgeterade lönekostnader FO 20 718 459 28%

Högskolegemensamma kostnader 30%

Lokalpålägg 9% Akademispecifikt

Beräknat %-påslag på lönekostnaderna 20%

Fast debitering/justering mot anslag GU 6 433 084

Infrastruktur och service 

Kostnad/Person/funktion

Omfattn

(av heltid)

Lönekostnad

(Heltid) MDH-OH Lokalkostnad Budget totalt GU FO

Post 200 000

Förbrukningsmaterial mm 1 800 000

Skrivare 400 000

Avskrivningar 9 138

Registrator 35% 463 260 48 642 13 821 224 604

Tekniker/lokalplanerare 50% 669 773 100 466 28 547 463 899

Informatör 50% 548 842 82 326 23 392 380 139

Webb 60% 251 165 45 210 12 846 208 755

Summa 195% 1 933 039 276 644 78 606 3 686 535 2 666 157 1 020 378

Akademiledning

Kostnad/Person/funktion

Omfattn

(av heltid)

Lönekostnad

(Heltid) MDH-OH Lokalkostnad Budget totalt GU FO

Akademichef 98% 1 302 336 382 887 108 794 1 767 971

Vice akademichef 50% 744 192 111 629 31 719 515 443

Administrativ chef 100% 885 588 265 677 75 490 1 226 755

Arvode vice akademichef 100% 55 814 16 744 4 758 77 316

Driftskostnader 0

Summa 348% 2 987 931 776 936 220 761 3 587 485 2 594 523 992 963

Ekonomi- och personaladministration

Kostnad/Person/funktion

Omfattn

(av heltid)

Lönekostnad

(Heltid) MDH-OH Lokalkostnad Budget totalt GU FO

Ekonom 100% 558 144 167 443 47 578 773 165 559 164 214 001

Personalhandläggare 100% 569 307 170 792 48 529 788 628 570 348 218 281

Driftskostnader 0 0 0

Summa 200% 1 127 451 338 235 96 107 1 561 793 1 129 512 432 281

Utbildnings- och forskningsadministration

Kostnad/Person/funktion

Omfattn

(av heltid)

Lönekostnad

(Heltid) MDH-OH Lokalkostnad Budget totalt GU FO

Avdelningschefer 350% 687 049 721 401 204 981 3 331 054 2 831 396 499 658

Arvoden Avdelningschefer 100% 390 701 117 210 33 304 541 215 432 972 108 243

Grundutbildningsledare 100% 721 866 216 560 61 534 999 960 999 960

Arvoden Utbildningsledare 100% 167 443 50 233 14 273 231 949 231 949

Forskningsledare 35% 1 186 986 124 634 35 414 575 492 575 492

Arvoden Forskningsledare 100% 44 652 13 395 3 806 61 853 61 853

Samverkansansvarig 20% 732 099 43 926 12 481 202 827 202 827

Internationell koordinator 20% 744 192 44 652 12 687 206 177 206 177

Forskningssamordnare 50% 705 343 105 801 30 063 488 536 488 536

Studievägledare 300% 545 121 490 609 139 403 2 265 373 2 265 373

Sekreterare 429% 462 478 595 209 169 124 2 748 364 2 748 364

Studieadministratör 100% 552 563 165 769 47 102 765 433 727 162 38 272

Studieadmin.handläggare 65% 463 260 90 336 25 668 417 122 417 122

Driftskostnader 0 0 0

Summa 1769% 7 403 752 2 779 735 789 841 12 835 358 11 063 303 1 772 054

TOTALT 2512% 13 452 172 4 171 550 1 185 315 21 671 172 17 453 496 4 217 676

Interndebiterade påslag

Via %-påslag FO 4 217 676

Via %-påslag GU 11 020 412 32%

Fast debitering anslagsfin GU 6 433 084

SUMMA 21 671 172

SUHF:  GU FO

Ledning 2 594 523 992 963 5%

Ek- och pers.adm 1 129 512 432 281 2%

Utb/forskn.adm 11 063 303 1 772 054 9%

Infrastruktor o service 2 666 157 1 020 378 5%

17 453 496 4 217 676 20%
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