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Sedan många år har kritik riktats mot statliga myndigheters konkurrensbegränsande effekt på 
de fria marknaderna. Både Konkurrensverket och privata aktörer på marknaden anklagar 
myndigheterna för att subventionera sina konkurrensutsatta tjänster med skattemedel. 
Rapporter från Statskontoret och Konkurrensverket föreslår att statliga myndigheter borde 
förbjudas att bedriva verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Påståendet att 
myndigheterna finansierar sin verksamhet på den fria marknaden med skattemedel, grundar 
sig i att de finansieras både av privata kunder och skattebetalare. Myndigheterna skall vid 
prissättning av sina konkurrensutsatta tjänster, i normala fall tillämpa full kostnadstäckning, 
vilket innebär att de varken borde göra vinst eller förlust på försäljningen. Enligt gällande 
förordningar skall myndigheter särredovisa verksamheterna för organisationens olika 
finansieringskällor. För att kunna göra denna särredovisning måste myndigheterna också göra 
kostnadsfördelningar av deras gemensamma kostnader. Eftersom olika 
kostnadsallokeringsmetoder är mer eller mindre rättvisande, finns viss risk för att kostnaderna 
fördelas skevt mellan de olika verksamheterna. Då full kostnadstäckning gäller för 
myndigheternas konkurrensutsatta verksamhet, har denna kostnadsfördelning stor betydelse 
för prissättningen av tjänsterna. De kan med andra ord konkurrera på marknaden med låga 
priser om kostnadsfördelningen är skev och den skattefinansierade verksamheten får bära för 
stora kostnader. Ovanstående resonemang har medfört att vi med vår studie vill besvara 
följande fråga; Hur väljer statliga myndigheter med både anslags- och avgiftsfinansierad 
verksamhet att fördela sina gemensamma kostnader? Det huvudsakliga syftet med studien är 
att undersöka hur myndigheterna fördelar sina indirekta kostnader, samt varför de hanterar 
dem på det sättet.  

Vi har valt att utföra denna studie med ett induktivt angreppssätt, då forskningen inom det 
specifika ämnet är väldigt begränsad. Trots valet av ett induktivt angreppsätt arbetar vi i 
studien med en positivistisk kunskapssyn, då vi under intervjuerna och vid bearbetningen av 
dem försökt vara så objektiva som möjligt. I den teoretiska referensramen har vi till en början 
redogjort för de olika förordningar och rekommendationer som myndigheterna följer vid 
prissättning och kostnadsallokering. Vidare har vi beskrivit traditionella 
kostnadsallokeringsmetoder och kalkyleringsmodeller. Av kalkyleringsmodellerna har 
tonvikten lagts på självkostnadskalkyler.  

Undersökningsmetod för studien har varit kvalitativa semi-strukturerade telefonintervjuer. 
Valet berodde även här på att ämnet är relativt outforskat, varför vi behövde samla 
information med stor bredd. Telefonintervjuerna har genomförts med fem myndigheter, 
SMHI, Skogsstyrelsen, SCB, Jordbruksverket samt Lantmäteriet. De olika respondenterna har 
fått redogöra för hur deras respektive myndighet sköter sin kostnadsallokering, samt varför de 
hanterar den på det sättet.  

Slutsatserna vi dragit är att de olika myndigheternas kostnadsallokeringsmodeller ser väldigt 
olika ut till uppbyggnaden. Samtliga myndigheter anser dock att de använder den modell som 
passar just deras organisation bäst. Vidare har vi konstaterat att de alla använder 
självkostnadskalkylering av något slag, och framförallt påläggskalkylering. Någon myndighet 
använde dock metoder som kan liknas vid andra självkostnadsmodeller. Värt att nämna är 
också att ingen av de intervjuade myndigheterna såg kostnadsallokering som ett problem i 
organisationen. De anser sig varken ha svårt att identifiera sina gemensamma kostnader eller 
problem att tolka de reglementen som påverkar deras kostnadsallokering.   
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1 Inledning 

Inom den samhällspolitiska debatten förs resonemang om huruvida myndigheter skall bedriva 
näringsverksamhet som konkurrerar med företag i näringslivet. Ofta kritiseras myndigheterna 
för att de anses använda pengar från statskassan till att subventionera sin 
uppdragsverksamhet, vilket skulle leda till att de skaffar sig konkurrensfördelar. I det här 
kapitlet kommer vi att redogöra för hur debatten förs, och vad konsekvenserna av ett felaktigt 
agerande från myndigheternas sida skulle kunna vara. 

1.1 Problembakgrund  
Det finns en hel del kritiska röster mot att myndigheter erbjuder sina tjänster på den öppna 
marknaden. Av och till hävdas i debatten att staten konkurrerar på otillbörlig grund.  

I en artikel som Sydsvenskan publicerade år 2004 (6/10) hävdas att konkurrensen ofta blir 
snedvriden och att problem därför uppstår när myndigheter ska konkurrera med privata 
företag. I samma artikel hävdas att företag som konkurrerar med AMS kursgårdsverksamhet, 
Försvarsmaktens överskottsförsäljning eller andra statliga aktörer, anser att myndigheterna 
använder de statliga anslagen på fel sätt.1

Ytterligare åsikter om myndigheters agerande på konkurrensutsatta marknader uttrycks i en 
utredning (SOU 2008:118) som Statskontoret nyligen gjort på uppdrag av regeringen och 
finansmarknadsminister Mats Odell. Utredningen föreslår ny lagstiftning som skall reglera 
grunderna för Statsförvaltningens styrning, organisation och värden. En del av innebörden i 
lagförslaget är att myndigheter skall förbjudas att leverera tjänster och produkter på 
konkurrensutsatta marknader.

  

2

Statliga myndigheter finansieras på olika sätt. De finansieras ofta genom olika typer av anslag 
vilket innebär att de får ta del av statsbudgeten och tilldelas skattemedel som allmänheten 
betalt in till staten. Anslagen skall användas till så kallade myndighetsuppgifter (MU). En 
annan finansieringskälla är bidrag vilket är vanligt i verksamheter som universitet. Sista 
finansieringskällan för statliga myndigheter är avgifter. I normala fall skall avgifterna täcka 
myndighetens kostnad för tjänsten eller varan, vilket betyder att de varken skall göra vinst 
eller förlust till följd av sin prissättning. Detta är något som kallas för full kostnadstäckning.

  

3 
Verksamheter med avgiftsbelagda tjänster kallas i regel för uppdragsverksamhet (UV). 
Undantaget är om avgifterna är offentligrättsliga (exempelvis olika typer av tillsynsavgifter 
utan alternativa leverantörer). För att falla inom ramen för vad som kallas 
uppdragsverksamhet krävs att kunderna har möjlighet att välja någon annan leverantör av 
tjänsten.4

Finansieringskällorna skall redovisas enligt något som kallas för omvända 
matchningsprincipen. Den innebär till skillnad från redovisningens normala 
matchningsprincip att intäkterna (anslag, bidrag och avgifter) skall matchas mot 
myndighetens kostnader när de uppkommer och inte tvärtom. Matchningsprincipen i vanlig 

  

                                                 
1 Sydsvenskan. (den 06 10 2004). Snedvridet när kommuner konkurrerar med privata företag, s. 26 
2 Gustafsson, Y. (den 15 12 2008). Förbjud myndigheterna att agera på marknaden. Dagens Nyheter 
3 Ekonomistyrningsverket. (2007). Basbok i Statlig redovisning. Växjö: Davidssons Tryckeri AB s. 30ff 
4 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB s.9-11 
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redovisning innebär att kostnaderna skall matchas mot intäkterna i samma tidsperiod.5 
Myndigheterna måste på grund av informationskrav särredovisa myndighetsuppdragen och 
uppdragsverksamheten6

Kostnaderna för verksamheten skall som tidigare nämnts motsvara de intäkter som genereras. 
För myndighetsuppgifterna är intäkten (anslaget) oftast given och myndigheten vet vad de 
förväntas prestera inom ramen för anslaget, vilket de sedan får planera verksamheten efter. I 
uppdragsverksamheten däremot måste priset (intäkterna) beräknas för att täcka kostnaderna 
som denna verksamhet genererar. Direkta kostnader är naturligtvis inga problem att fördela på 
de olika verksamheterna, men för att myndigheten skall följa principen om full 
kostnadstäckning

, vilket bland annat innebär att samtliga myndighetens kostnader 
måste fördelas ut på respektive verksamhet. 

7 krävs också att de gemensamma kostnaderna, även kallade indirekta, 
placeras ut. Normala gemensamma kostnader i en myndighet är lednings- och 
administrationskostnader, lokaler, telefon och internet8. För myndigheter med en total 
verksamhet delad på både myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet är denna fördelning 
av stor betydelse, eftersom den ena delen av verksamheten finansieras av skattebetalarna och 
den andra av privata kunder eller andra myndigheter. Eftersom full kostnadstäckning skall 
tillämpas beror myndighetens priser direkt av denna kostnadsfördelning. 
Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till avgiftsförordningen (SFS: 1992:191) säger 
att myndigheten skall sätta priser så att uppdragsverksamhetens samtliga kostnader täcks på 
några års sikt9. Även om myndigheterna skall tillämpa full kostnadstäckning och varken göra 
vinst eller förlust så är det egentligen omöjligt att pricka resultatet så exakt varje år. Därför får 
de balansera temporära förluster eller vinster vid bokslutet.10

Fördelning av en organisations gemensamma kostnader till specifika kostnadsobjekt kallas för 
kostnadsallokering. Detta kan göras på många olika sätt och i flera steg. Kostnaderna kan 
fördelas till olika typer av kostnadspooler innan de slutligen fördelas till kostnadsobjekten. 
Till kostnadsobjekten fördelas de gemensamma kostnaderna med något som kallas 
fördelningsgrunder, och kan exempelvis vara arbetstid. Efter nedlagd arbetstid på 
kostnadsobjekten fördelas de gemensamma kostnaderna proportionellt ut på objekten. 
Fördelningsgrunden kan antingen vara den faktor som bestämmer kostnaden eller vara en mer 
godtyckligt vald grund.

 Kravet om full kostnadstäckning 
kvarstår dock och på några års sikt skall det balanserade värdet raderas ut.  

11

Vid prissättning av tjänster och produkter fördelas dessa gemensamma kostnader i olika 
kalkyler. Eftersom myndigheter skall sträva efter att täcka sin självkostnad i sin prissättning är 
självkostnadskalkylerna de mest lämpliga i detta fall, vilka också strävar efter att nå full 
kostnadsfördelning. Självkostnadskalkylering består av två typer av kalkyler, 
periodkalkylering och orderkalkylering. Den förstnämnda kalkylerar självkostnaden för en 
bestämd tidsperiod och lämpar sig bäst för organisationer med ett fåtal olika produkter eller 
väldigt liknande produkter. Orderkalkylering däremot tar inte nödvändigtvis hänsyn till 

 Uppbyggnaden av fördelningssystemen kan skilja väldigt mycket 
mellan olika organisationer, både vad gäller antalet fördelningsgrunder, kostnadspooler samt 
komplexiteten i systemet.  

                                                 
5 Riksrevisionsverket. (1992). Redovisningsmodell för statliga myndigheter. Stockholm: Informgruppen s. 145 
6 Förordning (SFS: 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 3 kap. 2§ 
7 Avgiftsförordning (SFS: 1992:191), 5§ 
8 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB s. 17 
9 Ibid. s. 16-17 
10 Ekonomistyrningsverket. (2007). Basbok i Statlig redovisning. Växjö: Davidssons Tryckeri AB s. 35 
11 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 58ff 



Inledning 

 
 

  
9 

 
  

tidsperioder när den kalkylerar självkostnaden för produkterna. Metoden används med fördel 
när organisationens olika produkter förbrukar olika mycket resurser. De två vanligaste 
metoderna för orderkalkylering är påläggskalkylering och ABC-kalkylering. Vid 
påläggskalkylering fördelas de gemensamma kostnaderna ut med olika pålägg som grundas på 
olika faktorer, och vid ABC-kalkylering är syftet att fördela ut dem på grundval av de olika 
aktiviteter som utförs inom organisationen.12

En olämplig fördelningsmodell för de gemensamma kostnaderna kan leda till att myndigheten 
finansieras av fel källor. Skulle fördelningen av de gemensamma kostnaderna bli skev och 
myndighetsuppdragen får bära en omotiverat stor del, innebär detta att skattebetalarna inte får 
valuta för sina pengar eftersom mindre tjänster/färre dagar kan täckas av de statliga anslagen, 
som då indirekt finansierar uppdragsverksamheten. Bieffekterna vid en sådan fördelning är 
också att den enligt EU-domstolen kan vara konkurrensbegränsande, som säger att det pris 
som tas ut för tjänsterna inte bör understiga den genomsnittliga totalkostnaden för tjänsten, 
om prissättningen syftar till att eliminera konkurrenter

 

13

Konkurrensverket (KKV) är den myndighet som har till uppgift att se till att både privata och 
offentliga organisationer följer konkurrenslagen, samt verka för en effektiv 
konkurrenssituation

. En sådan situation skulle kunna 
anses vara missbrukande av dominerande ställning och bryta mot konkurrenslagen (SFS: 
1993:20), 19§. En snedvriden kostnadsfördelning kan alltså bidra till att myndigheterna har 
möjlighet att hålla lägre priser, som följd av att de skall tillämpa full kostnadstäckning. Låga 
priser innebär att myndigheterna kan få en konkurrensfördel gentemot privata aktörer på 
marknaden. Även den motsatta situationen, alltså att uppdragsverksamheten får bära en 
omotiverat stor del av de gemensamma kostnaderna skulle vara tvivelaktig, av den orsaken att 
kunderna till uppdragsverksamheten skulle vara med och finansiera verksamhetens 
myndighetsuppdrag, och indirekt skulle en del av avgiften de betalar vara något som 
egentligen borde vara en skattekostnad. En korrekt uppdelning av den statliga myndighetens 
gemensamma kostnader på olika verksamhetsområden är med andra ord väldigt viktig och 
måste kunna motiveras.  

14. Grunden till att det finns en övervakande myndighet för konkurrens, är 
att landets välfärd gynnas av att ha väl fungerade marknader. Enligt KKV tenderar 
myndigheter att mer och mer sälja varor och tjänster som företag redan saluför, vilket bidrar 
till konkurrensproblem. Särskilt hårt drabbar detta små företag som kan tvingas upphöra med 
sin verksamhet när myndigheter kommer in på en konkurrensutsatt marknad. Ett vanligt 
klagomål kring myndigheternas konkurrenspåverkan på marknaden är att de använder 
skattemedel i syfte att kunna hålla lägre priser.15

I den senaste rapporten som KKV lämnade till regeringen med förslag på förbättrande 
åtgärder för att gynna konkurrensen, ges förslag om att det måste förtydligas var offentliga 

 Vi vill dock påpeka att detta är en av flera 
uppmärksammade faktorer som gör att myndigheters agerande på konkurrensutsatta 
marknader kan snedvrida konkurrensen. Möjligheten för myndigheterna att kunna 
subventionera konkurrensutsatt verksamhet med skattemedel kommer från en felaktig 
fördelning av de gemensamma kostnaderna, eftersom de skall tillämpa full kostnadstäckning 
för de olika verksamheterna.  

                                                 
12 Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den Nya Ekonomistyrningen. Malmö: Elanders Berlings, s. 172ff 
13 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB s. 15 
14 Konkurrensverket. Om Konkurrensverket. Hämtat från http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____155.aspx den 10 11 2008 
15 Konkurrensverket. (den 03 11 2008). Offentlig/Privat. Hämtat från http://www.konkurrensverket.se/t/Page____293.aspx 
den 27 11 2008 
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aktörer får bedriva verksamhet, och att det praktiskt taget borde vara förbjudet för offentliga 
aktörer att bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. KKV anser också att 
de befintliga regelverken som finns är undermåliga och att företag har väldigt liten möjlighet 
att få kommunala eller myndighetsbeslut prövade, vilket gör att de har svårt att få upprättelse 
om en myndighet överskrider sina befogenheter.16 Statskontoret framställde år 2000 en 
rapport (2000:16) som utredde omfattningen av statlig kommersiell verksamhet. I rapporten 
konstateras att i en fjärdedel av de observerade fallen bedrevs kommersiell verksamhet som 
sannolikt hämmar konkurrenssituationen på marknaden. I de fall ytterligare observationer 
gjordes på specifika marknader, rapporterades dessa verksamheter resultera i minskad 
effektivitet och tillväxtpotential för marknaderna. Förslag till åtgärder för att komma till rätta 
med problemet var bland andra, att kräva särredovisning av konkurrensutsatt verksamhet samt 
krav på organisatorisk uppdelning efter kommersiell respektive icke-kommersiell 
verksamhet.17

Organisationers kostnadsallokering kan utformas på oerhört många sätt. Åsikter finns dock 
om olika modellers ackuratess. De grunder som organisationer fördelar sina gemensamma 
kostnader efter, kan i bästa fall vara de faktorer som faktiskt bestämmer kostnaderna. I annat 
fall kallas dessa fördelningsgrunder godtyckliga, vilka oftast leder till en missvisande 
kostnadsfördelning. Med detta menas att verksamheter eller kostnadsobjekt inte bär 
kostnaderna efter deras faktiska resursförbrukning.

  

Vi har nu berättat om flertalet undersökningar och åsikter om svenska myndigheters 
konkurrensbegränsande effekt på marknaden. Att myndigheterna kritiseras för att på 
otillbörlig grund konkurrera på den öppna marknaden råder det inget tvivel om.  

Sammanfattningsvis är en bidragande orsak till att myndigheterna har möjlighet att snedvrida 
konkurrensen deras prissättning. Eftersom de i normala fall tillämpar full kostnadstäckning i 
sin uppdragsverksamhet har de inga egentliga vinstkrav. Prissättningen av avgiftsfinansierade 
tjänster beror därmed till stor del av kostnadsfördelningen mellan den anslags- och 
avgiftsfinansierade verksamheten. Hur konkurrenskraftiga myndigheterna är på marknaden 
kan alltså delvis styras av kostnadsfördelningen, eftersom mindre kostnader till den 
avgiftsfinansierade verksamheten medför möjligheter att sätta lägre priser på 
konkurrensutsatta tjänster. Konkurrensfördelen för en myndighet skulle kunna ligga i att de 
vid en skev kostnadsfördelning kan belasta den anslagsfinansierade verksamheten i större 
utsträckning, och därmed låta skattebetalarna finansiera de tjänster som de erbjuder på den 
öppna marknaden.  

Vi som företagsekonomer och skattebetalare anser att frågan om myndigheters konkurrens på 
den fria marknaden är mycket viktig. Dels är den viktig för näringslivet då privata företags 
utveckling och fortlevnad kan hotas, och dels för allmänheten som skattebetalare, vilka vill att 
skattemedlen utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Om en myndighet använder sina 
anslag (skattemedel) till att indirekt finansiera sina konkurrensutsatta tjänster, innebär det att 
dessa ur ett samhällsperspektiv utnyttjas ineffektivt. Eftersom myndigheternas 
kostnadsfördelning kan vara en direkt orsak till snedvriden konkurrens, anser vi att ämnet är 
av stor dignitet.  

18

                                                 
16 Konkurrensverket, Nilsson, J; Bergdahl, P. (2008). Väl fungerande marknader för ett konkurrenskraftigt Sverige. Solna: 
Åtta.45 Tryckeri AB, s. 56 
17 Statskontoret. (2000). Staten som kommersiell aktör – Omfattning och konkurrenseffekter –. Stockholm: diarienr (2000:16) 
18 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 58 
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fördelningsgrund kan exempelvis vara att produkter eller tjänster får över- eller underpris19

Forskningen inom det specifika ämnet ”kostnadsallokering för myndigheter” är väldigt 
begränsad. Främst är det utländska studier som finns att tillgå, men i dessa fall har 
kostnadsallokering ofta ett annat syfte beroende på lagstiftningen i respektive land. En 
amerikansk studie av Cavalluzzo o.a. visar att myndigheter i USA anpassar sin 
kostnadsfördelning efter konkurrenssituationen på marknaden

. 
Myndigheterna har då teoretiskt sett en möjlighet att styra sin prissättning genom val av 
kostnadsfördelningsmodell. En avvägning som bör göras är hur avancerade metoder de kan 
använda sig av, utan att risken för suboptimering ökar. Med detta menar vi att en överarbetad 
modell i själva verket riskerar att få motsatt effekt, och fördelningen kan bli lika 
schabloniserad som vid användandet av godtyckliga fördelningsgrunder.  

20

Svensk forskning inom området är nästintill obefintlig. Ett bidrag har dock Sven Modell givit 
genom sin studie om kostnadsallokering i den svenska universitetssektorn. Kraven på 
universitetens kostnadsfördelning ökade, eftersom flera statliga verk ansåg att de skulle 
särredovisa verksamheter med olika finansieringskällor. Universiteten var dock inte speciellt 
intresserade av att förbättra sin kostnadsallokering, dels på grund av ökade kostnader men 
också av den anledningen att de inte prioriterade kostnadsredovisningen i någon större 
utsträckning.

. Studien visar också på att 
myndigheterna 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 tydligt 
exempel på hur en organisation kan påverka sin konkurrenskraft med hjälp av 
kostnadsallokering.  

21 Den studie som mest liknar den vi kommer att genomföra är den som 
Tagesson vid Lunds Universitet utfört år 2002. Han undersökte dock kostnadsfördelning i 
kommunal verksamhet, i syfte att se om vissa abonnentgrupper fick tjänsterna 
subventionerade av andra. I detta fall handlade det om att bevisa att vissa kunder blev 
gynnade av en skev kostnadsfördelning. Exempel på detta var att vattenavgiften inte speglade 
abonnentgruppernas faktiska resursförbrukning.22

                                                 
19 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 515 
20 Cavalluzzo, K.S., Ittner, C.D., & Larcker, D.F. (2008). Competition, Efficency, and Cost Allocation in Government 
Agencies: Evidence on the Federal Reserve System. Journal of Accounting Research, vol. 36. s. 28-29 
21 Modell, S. (2006). Institutional and negotiated order perspectives on cost allocations: The case of the swedish University 
sector. 15 (No. 2) The European Accounting Review, 219-251 
22 Tagesson, T. (2002). Kostnadsredovisning som underlag för benchmarking och prissättning – studier av kommunal va-
verksamhet. Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB. s. 97 

  

Bristen på vidare forskning inom området är ytterligare ett argument, till varför vi vill 
undersöka hur myndigheter hanterar sin kostnadsfördelning och varför. Avsaknaden av 
tidigare forskning i ämnet medför att vår studie kommer att vara av explorativ natur. Detta 
faktum medför att det naturliga första steget är att beskriva myndigheternas utövande av 
kostnadsallokering. Först efter denna kartläggning kan ytterligare forskning kring viktiga 
frågor som modellernas noggrannhet, samt deras påverkan på den öppna marknadens 
konkurrenssituation bedrivas. Praktiska bidrag som denna studie kan ge, är att myndigheterna 
får en möjlighet att se hur andra liknande verksamheter valt att hantera sin kostnadsallokering. 
Förutsatt att de prioriterar en noggrann kostnadsfördelning skulle de kunna få ökad insikt i 
alternativa metoder genom denna studie.  
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Diskussionen kring myndigheternas kostnadsfördelning och dess möjliga effekt på den öppna 
marknadens konkurrenssituation, resulterar i att vi ställer oss följande fråga:  

1.2 Problemformulering  
Hur väljer statliga myndigheter med både anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet att 
fördela sina gemensamma kostnader? 

1.3 Syfte 
Vi har för avsikt att undersöka hur statliga myndigheter med såväl anslags- som 
avgiftsfinansierad verksamhet fördelar sina indirekta kostnader mellan de olika 
verksamheterna samt söka förståelse för varför de hanterar dem på det sättet. Detta kommer vi 
att utreda genom att undersöka deras prissättningsmetoder och fördelningsgrunder för 
indirekta kostnader. 

För att syftet ska kunna uppnås behöver vi veta om det inom myndigheter finns eventuella 
tolkningsproblem av regler och förordningar som de brottas med. Vi behöver också veta om 
det förekommer några gränsdragningsproblem mellan vad som bör klassas som indirekta 
kostnader och inte, samt även om det råder osäkerhet kring hur dessa kostnader skall fördelas 
mellan uppdragsverksamhet och myndighetsuppdrag. Om det finns tolknings- eller 
gränsdragningsproblem vill vi ta reda på hur de valt att behandla de problemen. En annan 
aspekt som vi kommer att försöka få besvarad är vilka fördelar respektive nackdelar som 
myndigheten ser med sina kostnadsfördelningsmodeller.  

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer bara statliga myndigheter i Sverige att undersökas av den 
anledningen att lagstiftning och regler kan variera stort mellan olika länder. Problemet finns 
dock i andra länder, exempelvis i USA har de haft problem med statligt ägda företag som har 
konkurrensbegränsande beteenden23. Att överskrida landsgränserna skulle innebära att 
ramarna för denna uppsats blivit alldeles för vida. Vidare har vi begränsat urvalspopulationen 
till de 25 myndigheter som i en rapport från Statskontoret ansågs ligga i riskzonen för att störa 
den fria konkurrensen på marknaden24

                                                 
23 Hoover Institution – Books. Competing with the Government: Anticompetitive Behavior and Public Enterprices. Hämtat 
från 

. Detta har vi gjort eftersom det är dessa myndigheter 
och problem som ligger till grund för den ständiga debatten om myndigheters agerande på 
öppna marknader. Intresset ligger alltså i att undersöka just dessa myndigheters 
kostnadsfördelning, i syfte att se hur de hanterar kraven på full kostnadstäckning inom 
respektive verksamhet.  

Vi har även avgränsat studien till att bara observera myndigheternas syn på problemet och 
deras egen hantering av kostnadsfördelningen. Riksrevisionens och ESV:s syn på problemet 
har vi ingen avsikt att undersöka i denna studie, eftersom vi finner det mer intressant att förstå 
hur myndigheterna i fråga tolkar de lagar och förordningar som skall följas, samt hur de gör 
avvägningen för vilka metoder som lämpar sig bäst för organisationen i fråga. En annan orsak 
till detta val är att studien är en av de första inom ämnet, vilket gör att vi finner det naturligt 
att till en början studera problemet ur en myndighets perspektiv.  

http://www.hoover.org/publications/books/2993716.html den 06 01 2009 
24 Statskontoret. (2000). Staten som kommersiell aktör – Omfattning och konkurrenseffekter –. Stockholm: diarienr (2000:16) 
s. 52ff 
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1.5 Begreppsförklaringar 
Här presenterar vi betydelsefulla och viktiga termer som genomgående används i arbetet. 

• Kalkylobjekt – Exempelvis en produkt eller avdelning till vilken kostnader fördelas 
 

• Indirekta/Gemensamma kostnader – Kostnader som inte går att direkt hänföra till 
kalkylobjektet, kan ibland kallas overhead-kostnad ute i företag 
 

• Fördelningsgrund – Den bas som kostnaderna fördelas till kalkylobjekten med 
 

• Fördelningsnyckel – Det uträknade värdet på fördelningsgrunden. Är ofta 
procentsatser, men kan även vara fasta belopp  
 

• Självkostnad – Kalkylobjektets kostnad efter att kalkylobjektets samtliga kostnader 
fördelats ut 
 

• Full kostnadstäckning – Innebär att kalkylobjektets försäljningspris skall täcka dess 
självkostnad, varken mer eller mindre.  
 

• KKV – Förkortning för Konkurrensverket 
 

• SJV – Förkortning för Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) 
 

• ESV – Förkortning för Ekonomistyrningsverket 
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2 Teoretisk Metod 

Den kunskap en forskare har inom ett visst område kan påverka studiens resultat i någon 
riktning. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till inför en studie, framförallt hur författarens 
egenskaper skulle kunna påverka studien. Det talas om två sätt att utföra en studie på, 
kvalitativ eller kvantitativ. I detta avsnitt redogör vi för hur problemets natur påverkat vårt 
sätt att angripa studien. Även eventuella problem samt vår hantering av dem kommer att 
diskuteras. 

2.1 Förförståelse 
Vid problemformuleringar i vetenskapliga arbeten besitter forskarna som individer något som 
kallas förkunskap. Utifrån denna förkunskap väcks intresset för ett specifikt ämne och en 
fråga vilken forskarna vill besvara. För att ge läsaren större förståelse för studien och 
problemet bör författarna lyfta fram sin förkunskap och relatera den till problemformuleringen 
och intresset för ämnet.25 Forskare går alltså aldrig in i en studie utan förutsättningar och 
tidigare kunskap om ämnet. Förförståelsen är det som gjort forskaren nyfiken på ett specifikt 
problem och viss förväntan på resultatet finns alltid. Bjereld uttrycker detta i en kort mening, 
”forskning utan förförståelse är en omöjlighet”26

Förförståelsen kan delas in i två olika typer, den allmänna och den diagnostiska. Allmän 
förförståelse består av de kunskaper vi besitter om ämnet innan vi går in i en studie. Den 
diagnostiska förförståelsen däremot utvecklas under tiden forskaren läser in sig på det valda 
ämnet. Den fortsatta forskningen kommer sedan att präglas av forskarnas förförståelse.

.  

27

Att vi som författare haft mindre insikt i den statliga ekonomistyrningen har medfört att den 
största delen av förstudierna inom ämnet har handlat om att bekanta oss med regler om 
redovisning och prissättning inom offentlig sektor. Främst är det handböcker och regelverk 
publicerade av Ekonomistyrningsverket (ESV) som varit till stor nytta. Vi har även haft en del 
kontakt med en statlig myndighet och tagit del av ekonomiska uppgifter från dess verksamhet 

  

Vi författare har en allmän förförståelse i studiens ämne som främst består av förvärvade 
kunskaper under fem terminer här på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. I denna studie 
är det främst företagsekonomiska kurser i finansiering, redovisning och ekonomistyrning som 
bidrar till vår allmänna förförståelse. Vi anser oss vara väl insatta i hur företag sätter priser 
med olika kalkyleringsmetoder samt hur redovisningen bör utformas, vilka lagar, regler och 
rekommendationer som den styrs av. Även vissa kurser vid den juridiska institutionen har 
bidragit till vår förförståelse då vi har viss insikt i de regelverk som styr den offentliga sektorn 
och dess ekonomistyrning. Just ekonomistyrning inom offentlig sektor är den del av vårt 
problem- och studieämne som vi har minst allmän förförståelse i. Viss insikt i statlig 
verksamhet har vi ändå haft då flertalet familjemedlemmar är statligt anställda och har vid 
enstaka samtal berört ämnet om ekonomi och redovisning inom statliga myndigheter. Vi är 
övertygade om att denna förståelse kommer att vara till stor hjälp under den kommande 
studien, då vi är bekanta med ämnet och kan förstå var problemen finns vilket underlättar vid 
samtal med våra respondenter. Den allmänna förförståelsen har naturligtvis också varit det 
som skapat intresset för ämnet.  

                                                 
25 Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2002). Varför Vetenskap? Lund: Studentlitteratur s. 14 
26 Ibid s. 14 
27 Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur s. 184-185 
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för att förstå och reflektera över de problem som kan finnas inom ekonomiadministrationen 
hos myndigheter.  

Trots att vi har förkunskap inom ämnet anser vi inte att risk finns för att studien skall bli 
vinklad på ett ofördelaktigt sätt. Däremot tror vi att den hjälper oss att utreda studiens 
problem eftersom den leder oss till mer givande frågeställningar vid intervjuerna och 
intressanta diskussioner med våra respondenter.  

2.2 Kunskapssyn 
Vid forskning eller uppsatsskrivande ställs alltid frågan om undersökningen skall vara av 
kvantitativ eller kvalitativ karaktär, eller både och. Karaktären på undersökningen är bland 
annat beroende av vilken syn man har på kunskap, hur kunskapen definieras eller hur man 
skiljer kunskap från insikt. De vanligaste kunskapssynerna som praktiseras och diskuteras är 
positivistisk eller hermeneutisk kunskapssyn. Den positivistiska synen grundar sig i 
naturvetenskapen, medan den hermeneutiska synen grundar sig i samhällsvetenskapen. 
Tydligaste skillnaden mellan de två är deras olika sätt att se på vad kunskap är.28 Arbnor och 
Bjerke förtydligar denna skillnad genom förklaringen att positivisten vill skapa förklarande 
kunskap medan hermeneutikern vill skapa förstående kunskap29

Det talas ofta om att hermeneutik är en slags tolkningslära, den handlar om tolkning av olika 
innebörder. Några huvudpunkter som Wallén nämner, är att den som tolkar har en 
förförståelse inom ämnet och växlar mellan del- och helhetsperspektiv, samt att tolkningen 
måste ske i förhållande till en kontext. Med detta menas att tolkningen måste uppmärksammas 
i situationen den tillkommit. En tolkning visar ofta på bakomliggande innebörder som kan 
observeras eller framträder i texten, samtalet eller handlingen. Vanligtvis anknyts teorier om 
socialpsykologi eller dynamisk psykologi till tolkningen.

.  

30

En positivist utgår från att det enda som kan påverka en studie är fakta som kan verifieras och 
förklaras i verkligheten. Positivisten låter inte värderingar, känslor eller religiösa och politiska 
uttalanden påverka studien utan är helt objektiv i sin syn.

  

31 Syftet med positivistens studie är 
att generera hypoteser som kan prövas för att ta ställning till om teorin stämmer överens med 
empirin eller inte32

                                                 
28 Starrin, B., & Svensson, P.-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, s. 42-43 
29 Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur s. 62-63 
30 Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, s. 33-34 
31 Ibid, s. 26-27 
32 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 24 

.  

I vår studie kommer vi intervjua personer inom ekonomiadministrationen hos fem olika 
myndigheter. Syftet är att kartlägga deras prissättnings- och kostnadsallokeringsmetoder. 
Eftersom forskning på detta specifika område är begränsad tänker vi inte utarbeta hypoteser 
för att försöka bevisa några påståenden, utan snarare beskriva och förklara vilka 
tillvägagångssätt som tillämpas hos myndigheterna. En annan orsak till att vi inte utformar 
hypoteser är att det finns ett mycket stort antal metoder för kostnadsallokering och 
prissättning, vilka alla organisationer utformar efter sina egna behov. Till följd av den 
begränsade forskningen inom området kommer vår studie att vara explorativ, där vårt mål är 
att förklara de olika aspekterna av myndigheternas kostnadsfördelning. Trots att vi inte tänker 
utforma någon hypotes, tar vi oss ändå an denna studie med en positivistisk kunskapssyn. 
Anledningen till detta är att vi som tidigare nämnts vill göra en förklarande studie inom ett 
relativt outforskat område. Vidare kommer vi att under intervjuerna och vid bearbetningen av 
dem, vara så objektiva som möjligt.  
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2.3 Perspektiv 
Det finns olika syn på hur människor uppfattar att verkligheten är utformad, vilka kallas 
ontologier. I samhällsvetenskapen finns det huvudsakligen två olika ontologier som 
praktiseras, objektivism och subjektivism.33

Objektivism är en slags verklig verklighet som finns och har en mening oavsett individ, vilket 
innebär att vi dagligen möter sociala företeelser i form av yttre fakta som vi inte kan påverka. 
Subjektivismen menar att sociala fenomen och deras betydelse skapas av individer och 
förnyas ständigt. Den markanta skillnaden mellan dessa är att objektivismen menar att det 
finns en tydlig mall hur verkligheten ser ut, medan subjektivismen utgår från att forma 
verkligheten i empirin.

 

34

2.4 Angreppssätt 

 

I vår uppsats kommer vi att utgå från ett objektivt perspektiv, eftersom det bäst hjälper oss 
uppfylla vårt syfte med studien. Då vi kommer att bearbeta och analysera intervjuerna på ett 
objektivt sätt, har vi ingen avsikt att försöka tolka dolda meningar, känslor eller avsikter hos 
våra respondenter. Analysen skall enbart utgå från fakta som respondenterna delgivit oss 
under intervjuerna, och inte från subjektiva tolkningar.     

De två vanligaste sätten att angripa en studie är genom en induktiv eller deduktiv ansats. Den 
induktiva ansatsen som brukar kallas för ”upptäckarens väg” syftar till att öka förståelsen för 
verkligheten samt att tolka densamma. Utifrån den nya kunskapen utformas sedan en ny 
teori.35 Syftet med ett induktivt angreppssätt är att på ett djupare plan förstå och tolka 
problemet. Med en induktiv ansats menas också att utifrån mer eller mindre tillfälliga och 
enstaka iakttagelser tolka och förstå verkligheten. Det är vanligt att en induktiv ansats 
används vid forskning av områden som ännu inte är utforskade.36 Bell förklarar att ett 
induktivt angreppssätt medför att teorin blir resultatet av en forskningsinsats. Vanligtvis är det 
väldigt svårt att inte få inslag av ett deduktivt angreppssätt i den induktiva processen, likaväl 
som det är svårt att inte få ett inslag av induktivt angreppssätt i den deduktiva processen.37

En deduktiv ansats kallas ofta för en ”bevisande väg”, där det utifrån befintliga teorier och 
generella principer dras slutsatser för att se om verkligheten överensstämmer med teorin.

 I 
vår studie vill vi beskriva och förklara de olika myndigheternas tillvägagångssätt vid 
kostnadsfördelning, samt söka förståelse för varför de använder just dessa metoder. Vidare 
vill vi också få insikt om vilka eventuella problem som myndigheterna har med dessa moment 
i ekonomistyrningen. Den förståelse vi söker i vår studie gör att vi tar oss an studien med en 
induktiv ansats, även om målet med densamma inte är att skapa några nya teorier. Det faktum 
att vårt specifika ämnesområde är relativt outforskat är ett ytterligare argument för att den 
induktiva ansatsen är att föredra i vår studie.    

38 Ett 
vanligt tillvägagångssätt vid en deduktiv ansats är att i uppstarten av studien formulera en 
problemställning, vilken utmynnar i en hypotes som visar på om teorin överensstämmer med 
empirin. Hypoteser måste operationaliseras för att kunna jämföras med empirin.39 En 
svårighet som ofta uppkommer vid ett deduktivt angreppssätt är problematiken att hitta teorier 
som överensstämmer med problemformuleringen40

                                                 
33 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 33 
34 Ibid, s. 33-35 
35 Ibid, s. 23ff 
36 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s. 43 
37 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB s. 23-25 
38 Ibid, s. 23ff 
39 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s. 45-46 
40 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 23-25 
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av ett induktivt angreppssätt i vår studie, men inser att den kommer att innehålla inslag av 
deduktivt angreppssätt. Även om vi inte kommer att utforma någon hypotes och på det sättet 
försöka styrka någon teori, så utgår vi ändå från en teoretisk referensram och kopplar därefter 
ihop teorierna med den empiriska informationen. I studien kommer vi alltså att tillämpa ett 
induktivt angreppssätt med inslag av det deduktiva.  

2.5 Metod för undersökning 
Vid metodval för forskning finns det förutom de allmänna metoderna induktiv och deduktiv, 
två mer specifika metoder som praktiseras, kvantitativ eller kvalitativ.41 Den främsta 
skillnaden mellan dessa två är i första läget vilken roll teorin har för arbetet och vilken 
kunskapssynen är. Bryman och Bell tydliggör i sin bok innebörden av dessa två begrepp, där 
den kvantitativa forskningen kan betraktas som en strategi med betoning på kvantifiering när 
det gäller insamling och analys av data. Vanligtvis innehåller kvantitativ forskning ett 
deduktivt angreppssätt och har en naturvetenskaplig grund, till skillnad mot kvalitativ 
forskning där det ofta uppfattas som en strategi där tyngdpunkten läggs på ord, och inte 
kvantifiering under insamling och analys av data. Kvalitativ forskning har vanligtvis ett 
induktivt angreppssätt med en samhällsvetenskaplig grund.42

2.6 Sammanfattning av teorimetod 

  

Vi kommer under vårt arbete att utföra semi-strukturerade intervjuer med personer på 
myndigheter som har god insikt i hur de arbetar med redovisningen och ekonomi. Som vi 
tidigare nämnt, kan kostnadsfördelning ske på väldigt många olika sätt samt med egna 
framarbetade metoder. Med detta i bakhuvudet tror vi inte att det är möjligt att kvantifiera vår 
data på ett bra sätt, och vi har heller ingen avsikt att bekräfta någon hypotes. I stället vill vi 
försöka få ut så mycket information som möjligt av de fem intervjuerna, eftersom detta 
behövs för att skapa en bild av myndigheternas kostnadsfördelning då studien är explorativ. 
En kvalitativ metod anser vi därför är att föredra i vår studie, trots att denna normalt sett anses 
passa hermeneutisk forskning bättre.   

Som framgått i kapitlet har vi en del förförståelse för hur myndigheter hanterar sin 
redovisning, och anser oss ha relativt god kunskap om hur ekonomistyrningen i allmänhet 
fungerar. Vi tror att vår förförståelse kommer att hjälpa oss i vårt arbete, speciellt när 
intervjuerna genomförs och vi tror inte att detta kommer att vinkla vårt arbete nämnvärt i 
någon riktning. Vår uppsats kommer att utgå från en positivistisk kunskapssyn, av den 
anledningen att vi kommer att utföra en objektiv kartläggande och förklarande studie. Den 
verklighetssyn vi arbetar efter i vår uppsats är objektivismen, mest på grund av att vi kommer 
att bearbeta vår insamlade data på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi tänker alltså inte göra 
subjektiva bedömningar av den information vi erhåller från intervjuerna. Angreppssättet vid 
denna studie kommer att vara induktivt med vissa deduktiva inslag. Eftersom vårt specifika 
ämne är relativt outforskat och studien kommer att vara explorativ, passar detta angreppssätt 
bra. Deduktiva inslag anser vi finns eftersom vi trots allt utgår från befintliga teorier och 
kopplar dem till vår insamlade data, även om vi inte utformar någon hypotes för utfallet. Valet 
av undersökningsmetod föll på en kvalitativ studie i form av semi-strukturerade intervjuer. 
Detta val beror på att området är relativt outforskat, varför vi behöver en större mängd 
information, i syfte att bilda oss en uppfattning om myndigheternas agerande vid 
kostnadsfördelning och prissättning. Vi tror även att det skulle vara mycket svårt att 
kvantifiera den data vi samlar in i vår studie, eftersom vi som tidigare nämnts kan få en 
otrolig vidd av olika svar utifrån vår problemformulering.   

                                                 
41 Starrin, B., & Svensson, P.-G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, s. 51 
42 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 40-41 
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2.7 Litteratursökning och val av teorier 
I uppstartsskedet av vårt arbete ville vi hitta källor som behandlade frågan om statliga 
myndigheters agerande på konkurrensutsatta marknader. Sökmotorn Google användes för att 
få en övergripande kunskap om den aktuella opinionsbildningen. Våra sökord var; statlig 
konkurrens och myndigheter konkurrens. I detta läge fick vi många träffar från 
Konkurrensverket (KKV), Statskontoret samt olika dagstidningar. De artiklar, rapporter och 
utredningar vi fann intressanta har vi använt i inledningsavsnittet för att uppmärksamma 
läsaren på den aktuella debatten inom ämnet.  

Litteratur till teorier är en viktig grundsten för ett vetenskapligt arbete. Ett första steg vid 
arbetet med inledningen och den teoretiska referensramen var att få en övergripande syn på 
myndigheters redovisning. Till detta användes återigen sökmotorn Google, där vi använde 
sökord som Statliga myndigheters redovisning av gemensamma kostnader och Myndigheters 
kostnadsfördelning. Sökningarna gav många träffar men länkade mest till ESV som skriver 
rekommendationer kring statliga myndigheters redovisning. Vi besökte ESV:s hemsida 
(www.esv.se) för att fördjupa oss i de regelverk och rekommendationer som avser 
myndigheternas redovisning. Ord som vi nyttjade oss av på ESV:s hemsida för att hitta 
relevant information var Prissättning, statlig redovisning, kalkylering och kostnadsfördelning. 
De träffar som vi fick, och som vi använt i vår studie finns främst i EA-boken, det är en bok 
som innehåller alla förordningar som myndigheter ska efterleva samt ESV:s tolkningar av 
dessa43

Utöver de sökningar som gjorts på Umeå Universitetsbibliotek har Umeå Stadsbibliotek 
fungerat som ett komplement till sökresultaten från Universitetsbiblioteket. Det är i första 
hand söktjänsten som finns på internet som vi kompletterat med för att sedan uppsöka 
biblioteket och komplettera med relevant litteratur. Ett annat tillvägagångssätt för att samla 
vetenskapliga artiklar till arbetet har varit att söka efter refererad forskning i andra relevanta 
verk. I de fall Business Source Premier inte haft möjlighet att presentera sökta artiklar har vi 

. Reglerna har en stor betydelse för vår studie eftersom de indirekt har stor påverkan på 
myndigheternas val av kostnadsfördelningsmodeller.  

Efter att vi breddat vår kunskap med hjälp av ESV:s publikationer, använde vi oss av Umeå 
Universitetsbiblioteks databaser för vidare sökning av litteratur och artiklar inom området 
kostnadsfördelning och kalkyleringsmetoder. Främst använde vi oss av Album, 
universitetsbibliotekets egen sökkatalog, där ord som produktkalkylering, statlig redovisning, 
ABC-kalkylering och prissättning varit de svenska sökorden. För att vidga våra sökningar och 
få andra träffar än svensk litteratur sökte vi också på de engelska orden Cost-plus pricing, 
ABC-costing, cost allocation, cost accounting, cost management och authority. Då vi inte 
ansett att litteraturen vi fått fram genom Album var tillräcklig valde vi att gå vidare till 
Business Source Premier och Emerald där vi sökte på samma engelska ord som presenterades 
ovan. Eftersom träffarna var omfattande valde vi att sortera resultatet efter relevans och även 
begränsa sökningen till granskade artiklar. Då svenska myndigheters kostnadsredovisning inte 
är ett internationellt ämne och begränsad forskning har bedrivits inom området har det varit 
svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Detta har medfört att vi utgått från allmänna 
kostnadsfördelnings- och kalkyleringsteorier i den teoretiska referensramen samt använt 
vetenskapliga artiklar som behandlat företag i allmänhet i stället för myndigheter. I den 
teoretiska referensramen har vi alltså använt oss av litteratur från universitetsbiblioteket, 
relevanta vetenskapliga artiklar samt lagar och förordningar för statliga myndigheter för att 
hjälpa oss uppfylla studiens syfte.  

                                                 
43 Ekonomistyrningsverket. (2008). Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet. Stockholm: Elanders Gotab 
AB. 
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vänt oss till Universitetsbibliotekets tidsskriftsök och oftast funnit vad vi sökt. Vi har även 
sökt litteratur av vissa specifika författare, exempelvis Cooper och Kaplan44

2.8 Källkritik till litteratur 

 som grundat 
teorierna om ABC-kalkylering och sedan forskat kontinuerligt i ämnet.  

Den litteratur vi använt oss av har vi granskat noggrant och försökt se till att källorna 
uppfyller de krav som kan ställas på dem vid ett vetenskapligt arbete. De krav som vi utgått 
från när vi granskat våra källor är framförallt äkthetskravet, oberoendekravet och 
färskhetskravet45

Vad gäller källornas aktualitet är några av verken skrivna under 80- och 90-talet. Dessa är 
framförallt kalkyleringsteorier, men även om de är äldre anser vi att de fortfarande är aktuella. 
Några av dem är primärkällor och grundare av teorierna i fråga, medan andra fortfarande är 
bland de senaste publicerade verken som är aktuella för vår studie. Vi har i fler av dessa fall 
inte hittat någon färskare litteratur som har högre relevans för vår studie, men har i största 
mån försökt komplettera dessa teoribildningar med aktuellare vetenskapliga artiklar inom 
respektive område. När det gäller relevans skulle vi kunna ifrågasätta en del av den litteratur 
vi använt oss av, framförallt den som behandlar kostnadsallokering och kalkylering. I många 
fall utgår dessa från industriföretag med större produktion, vilket inte helt stämmer in på alla 
myndigheter vi kommer att intervjua i vår studie. Vårt beslut att använda denna litteratur 
grundar vi på att just fördelningen av gemensamma kostnader även kan appliceras på 
tjänsteföretag och denna studies respondenter. 

. 

Den litteratur vi valt att använda i vår studie är till största delen hämtat från Umeås 
universitetsbibliotek. Vi har dels använt bibliotekets egen litteratur och dels hämtat 
vetenskapliga artiklar från databaser som tillhandahålls genom biblioteket. Vi anser att dessa 
källor är trovärdiga och antar att de är äkta eftersom de är skrivna av erkänt kunniga personer 
med stor erfarenhet inom respektive ämne. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av är 
publicerade i internationellt erkända tidsskrifter, där varje artikel granskas av andra forskare 
innan de blir godkända för tidsskriften. Därför anser vi att trovärdigheten är hög samt att den 
empiriska grunden borde vara stabil. Vi tycker att våra källor, till största delen, har grundat 
sina arbeten på primärkällor. Det är naturligtvis svårt att garantera att källorna är oberoende 
eller att informationen inte är vinklad, men vi har efter vår egen granskning ingen anledning 
att tro att så är fallet.    

En del av källorna vi använt oss av i inledningskapitlet består av debattartiklar samt offentliga 
utredningar och rapporter. Då de är publicerade i välkända medier eller utförda av statliga 
institutioner kan vi inte garantera att dessa källor är politiskt oberoende, eller att de inte 
påverkats av sin uppdragsgivare. Detta baserar vi på att författarna av dessa kan ha ett 
egenintresse att påverka opinionsbildningen i ämnet. Därför vill vi påpeka att vi använt dessa 
källor enbart för att visa på ämnets aktualitet och debatten som pågår kring myndigheternas 
påverkan av konkurrenssituationen i samhället. Dessa är inte källor som på något sätt 
påverkar utgången av studien, varför vi anser att vi kan använda dem.  

Källor i form av lagar kring myndigheternas ekonomistyrning har vi ingen kritik mot eftersom 
dessa är ett faktum. Vi har dessutom använt ESV:s tolkningar av dessa lagar för att ytterligare 
minska risken för otydligheter.  

                                                 
44 Se t ex Cost & Effect (2008) 
45 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, Tredje upplagan, s. 62-65 
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3 Teoretisk referensram 

För att underlätta analysen av studiens insamlade information krävs att det finns en teoretisk 
referensram som går att knyta an till. De teorier en forskare anser vara relevant för en studie, 
har liksom de flesta teorier både för- och nackdelar. Kapitel tre behandlar den teoribildning 
vi anser vara relevant för den fortsatta studien samt eventuell kritik mot denna.  

3.1 Redovisning och ekonomistyrning i statliga myndigheter 
För att bättre förstå hur redovisningen i statliga myndigheter fungerar kommer vi att förklara 
vilka olika finansieringsalternativ som myndigheterna har, samt redogöra för de väsentliga 
skillnaderna mellan statlig och privat redovisning. 

3.1.1 Anslag 
En grundpelare i statens ekonomistyrning är att finansieringsbehovet i verksamheten beräknas 
utifrån de mål som myndigheten fått genom regeringsbeslut. Vidare beräknas anslaget efter 
hur stora kostnaderna för åtagandet kommer att vara. Anslaget skall i de allra flesta fall 
varken vara mer eller mindre än kostnaderna.46

Den vanligaste finansieringskällan som myndigheter använder sig av är anslag, vilka 
myndigheterna tilldelas från statsbudgeten. Anslagen disponeras utifrån hur stora utgifterna 
för verksamheten är. I takt med att utgifterna uppkommer omvandlar myndigheterna anslagen 
till intäkter, även kallat omvända matchningsprincipen. Denna princip innebär att intäkterna 
redovisas efter hur kostnaderna uppkommer, både tidsmässigt och beloppsmässigt. Detta 
medför att om myndigheten fullföljt sitt åtagande borde det teoretiskt sett inte uppstå någon 
kapitalförändring, vilket det dock praktiskt taget alltid gör. Ekonomistyrningsverket (ESV) 
påvisar i sina rekommendationer att för att kunna analysera vad kapitalförändringen beror av 
måste man veta vilka regler som gäller för respektive finansieringskälla.

    

47

”… av riksdagen anvisat anslag som regeringen tilldelat en myndighet med ett visst belopp 
för ett bestämt ändamål” 

 

I anslagsförordningen är ett anslag definierat som:  

48

Förordningen skiljer på tre olika sorters anslag, obetecknat anslag, reservationsanslag och 
slutligen ramanslag. Ett obetecknat anslag är ett anslag som vid budgetårets slut upphör. Finns 
sådant anslag kvar vid budgetårets slut får det inte sparas och användas påföljande budgetår. 
Undantag kan göras om regeringen i ett regleringsbrev eller liknande förordar att kvarvarande 
anslag kan utnyttjas påföljande år. Reservationsanslaget skiljer sig mot de obetecknade på så 
vis att det inte får utnyttjas senare än två budgetår efter att det påförts från statsbudgeten. 
Anslagen kan utnyttjas i två år och därefter bara efter regeringsbeslut. Det sista anslaget som 
förordningen behandlar är ramanslaget, av vilket maximalt 3 procent kan sparas vid 
budgetårets slut. Skulle mer än 3 procent återstå skall överstigande del betalas tillbaka till 
staten. Ett ramanslag får inte sparas mer än två år, därefter måste det betalas tillbaka till 
staten. Löpande under året skall myndigheten följa upp verksamheten med prognoser för att 
se om anslaget är tillräckligt, skulle så inte vara fallet måste myndigheten snarast informera 

.  

                                                 
46 Ekonomistyrningsverket. (2007). Basbok i Statlig redovisning. Växjö: Davidssons Tryckeri AB, s. 30 
47 Ibid 
48 Anslagsförordning (SFS: 1996:1189) 
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regeringen om detta och föreslå nödvändiga åtgärder. De skall också kort informera om 
orsaken till att det överskridits. 49

Men tanke på den omvända matchningsprincipen är det ofta en utmaning att redovisa anslag, 
eftersom de redovisas efter en annan princip än den som tillämpas i resultaträkningen. 
Anslagen räknas av allt eftersom utgifter uppkommer, det innebär att fakturor som inkommer 
till myndigheten bokförs direkt vid faktureringstillfället och mot resultaträkningen. 
Svårigheterna ligger då i att anslagen inte alltid motsvaras av matchande kostnader. Inkomna 
fakturor som är bokförda men inte tillhör kostnader i perioden förs till balansräkningens 
periodavgränsningsposter. Det som gör det speciellt är att samma fördelning inte görs av 
intäkter från anslag, utan där kvarstår de avräknade anslagsmedlen på den perioden. 
Detsamma gäller vid upplupna kostnader, dvs. att ingen periodisering av intäkterna görs. 
Eftersom kostnaderna periodiseras men inte intäkterna uppkommer det ofta 
kapitalförändringar.

 

50

• Vid betalning av faktura sker bokföringen på vanligt sätt. Plusgiro (eller annat 
likvidkonto) krediteras och rätt kostnadskonto debiteras. 

 

Enligt de principer som vi ovan nämnt styrs intäkterna av kostnaderna som uppkommer. 
Myndigheter som även har avgiftsfinansierad verksamhet har på något sätt prissatt den 
avgiftsbelagda prestationen. Svårigheterna måste vara att kunna sätta rätt pris på 
arbetsprestationen för att inte få ett över- eller underskott eftersom prissättningen också är 
beroende av hur många uppdrag som myndigheten får till denna verksamhet.  

En affärshändelse som resulterar i en inkommen faktura till myndigheten leder till tre 
transaktioner: 

• Avräkning av anslag (fordran på staten) debiteras och intäkt från anslag krediteras. 
• Myndigheten tar den del av anslaget som behövs för att betala fakturan från 

statsverkets checkräkning. Likvidkonto debiteras och avräkning anslag (fordran) 
krediteras.51

3.1.2 Avgifter 

 

En avgift är något som vissa myndigheter tar ut för vissa arbeten. Rätten att ta ut avgift 
regleras i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Grundpelaren är densamma i den 
avgiftsfinansierade verksamheten som för den anslagsfinansierade, att full kostnadstäckning 
skall tillämpas, varken mer eller mindre. Myndigheten bestämmer själv avgiftens storlek om 
inte regeringen beslutat om annat.52 Vid beslut om avgiftens karaktär finns det olika 
möjligheter, myndigheten kan ha en fast avgift, tidtaxa eller en fast grundavgift med en rörlig 
del53

Inom avgiftsfinansierad verksamhet är det viktigt att skilja på avgifter som är 
offentligrättsliga och avgifter som hänför sig till uppdragsverksamhet. Offentligrättsliga 
avgifter är avgifter som enligt ESV kännetecknas av att det blir ett ingrepp i enskilda 

. Likaväl här som i den anslagsfinansierade verksamheten är det väldigt vanligt att det 
uppkommer ett över- eller underskott. Skillnaden som uppstår är en bidragande orsak till en 
eventuell kapitalförändring hos myndigheten. 

                                                 
49 Anslagsförordning (SFS: 1996:1189)) 8-15§ 
50 Ekonomistyrningsverket. (2007). Basbok i Statlig redovisning. Växjö: Davidssons Tryckeri AB, s. 31 
51 Riksrevisionsverket. (1992). Redovisningsmodell för statliga myndigheter. Stockholm: Informgruppen, s. 86 
52 Avgiftsförordningen (SFS: 1992:191) 1-10 § 
53 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB, s. 31-33 
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individers ekonomiska förhållande, att det är riksdagen som beslutar om dem samt att 
verksamheten regleras i lag och förordning. Exempel på offentligrättsliga avgifter kan vara 
TV-licens, avgiften vid bilprovning etc.54

Vid redovisning av avgifter där kostnaderna för prestationen kan särredovisas och hänföras 
till en inkomst, kan en egen resultaträkning för den verksamhetsgrenen sammanställas.

 

55

Om kostnader för en prestation inte kan hänföras till specifika inkomster finns det två olika 
sätt att se på hur redovisningen skall behandlas. Det ena är ett rent finansiellt synsätt som 
innebär att transaktionen inte har något med myndighetens vanliga verksamhet att göra och 
därför skulle de uteslutande bokföras på balansräkningen. I det andra och dominerande 
synsättet ses intäkterna utifrån myndighetens vanliga verksamhet, och bokföringen bör då ske 
på vanligt sätt på kostnads- och intäktskonton.

 

56

En viktig aspekt som Statskontoret framhävt i sin rapport från 2000 är att myndigheter har 
bättre tillgång till riskkapital än privata företag, då staten står som utlånare till myndigheterna 
vilket resulterar i att det underlättar för myndigheterna att skaffa sig en konkurrensfördel

 

För en myndighet som har både avgifts- och anslagsfinansierad verksamhet är det då av stor 
vikt att kostnaderna bokförs på rätt sätt. Myndigheten har, som alla företag, indirekta 
kostnader såsom lokalhyra, ledningskostnader etc. som är gemensamma för både den 
avgiftsfinansierade delen och anslagsdelen. Skulle för stor del av anslaget användas till de 
gemensamma kostnaderna ger det myndigheten en konkurrensfördel gentemot andra aktörer 
på marknaden, och skattepengar används till att konkurrera med befintliga företag vilket inte 
är acceptabelt.  
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ESV påpekar att det inte är helt ovanligt att myndigheter betraktar alla kostnader som inte är 
direkta kostnader som gemensamma, och att fördelningen av kostnaderna sker 
schablonmässigt utan hänsyn till om det är hänförliga till den avgiftsbaserade verksamheten 
eller inte. Om myndigheterna använder sig av den metoden ger det en fel bild av hur 
kostnaderna bör vara fördelade. Myndigheterna bör i stället använda sig av relevanta 
fördelningsnycklar för att på ett så rättvisande sätt som möjligt fördela de indirekta 
kostnaderna som kan hänföras till avgifts- respektive anslagsfinansierade verksamheter.

. 
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54 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB, s. 10 
55 Riksrevisionsverket. (1992). Redovisningsmodell för statliga myndigheter. Stockholm: Informgruppen, s. 91-93 
56 Ibid, s. 90-91 
57 Statskontoret. (2000). Staten som kommersiell aktör – Omfattning och konkurrenseffekter –. Stockholm: diarienr 
(2000:16), s. 33 
58 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB, s. 16-17 

 Det 
är av största vikt att myndigheten kalkylerar noggrant och fördelar sina kostnader på ett så 
riktigt sätt som möjligt. Olika sätt att kalkylera och särskilja kostnader kommer senare i det 
här kapitlet.  

Det är myndigheter som har både anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet som vi finner 
intressanta att undersöka i denna studie. Kostnadsfördelningen för sådana myndigheter är av 
stor betydelse eftersom de har just dessa två finansieringskällor och skall tillämpa full 
kostnadstäckning för uppdragsverksamheten.  
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3.1.3 Bidrag 
Det sista finansieringsalternativet är bidrag, som regleras i donationsförordningen (SFS: 
1998:140)59. Bidrag är vanligt förekommande inom högskolor och universitetsvärlden. 
Skillnaden mot en avgift är att ett bidrag inte har ett krav på motprestation. En bidragsgivare 
kan säga vad pengarna ska användas till, exempelvis inom forskning på ett speciellt område, 
men har för den sakens skull inget krav på motprestation. Bidragsgivaren kan dock begära en 
rapport om vad pengarna använts till men det föreligger ändå ingen motprestation.60 Bidrag är 
ofta avsedda att användas under flera år och redovisningen av dessa sker löpande efter 
periodiseringsmodellen. Periodiseringsmodellen påminner mycket om hur avräkningen av 
anslag görs, bidragen redovisas som intäkt i resultaträkningen då periodens nedlagda 
kostnader uppkommer. Eventuella överskott uppkommer först då prestationen avslutas men 
underskott uppkommer så fort hela bidraget förbrukats, även om inte prestationen är 
avslutad.61

Själva bidraget kan erhållas vid olika tidpunkter, det kan vara i förskott, efterskott eller om det 
är ett projekt som finansieras med bidrag kan bidraget komma successivt under projektets 
gång. Under själva projektet kan intäkter redovisas på olika sätt, intäktsavräkningen sker 
löpande och i takt med att kostnaderna bokförs och kan därav räkna av intäkterna automatiskt 
med hjälp av de transaktioner som tillkommer varje gång en kostnad uppstår i projektet. 
Riksrevisionsverket har framhävt två invändningar mot att intäktsavräkna enligt ovan nämnda 
metod. Det ena är att det inte går att hävda att det finns något direkt samband mellan de 
intäkter som uppkommer och efter hand upparbetade kostnader. Den andra invändningen är 
att det totala antalet transaktioner blir väldigt stort om varje härledd transaktion automatiskt 
genereras varje gång en affärshändelse uppstår och bokförts.
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3.2 Kostnadsallokering 

 

Historiskt sett har kostnadsallokering nyttjats så långt tillbaka som sent 1700-tal då det 
användes för prissättning av produkter. Under 1800-talets industrialism flöt problemet med 
fördelning av indirekta kostnader upp till ytan. Litteraturen kring kostnadsallokering var 
under 1800-talet och tidigt 1900-tal väldigt begränsad. Trots att syftet med metoderna sedan 
länge ifrågasatts och att de ansetts vara godtyckliga och onödiga, är de allmänt accepterade 
och används i stor utsträckning inom organisationer idag.63

Kostnadsallokering är något som de allra flesta verksamheter har problem med i olika led 
inom organisationen. Med kostnadsallokering menas huvudsakligen att verksamhetens 
indirekta kostnader skall fördelas på olika kostnadsobjekt inom organisationen. Dessa objekt 
kan vara alltifrån specifika produkter, enstaka projekt och uppdrag till olika 
verksamhetsgrenar.
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59 Donationsförordning (SFS: 1998:140) 
60 Ekonomistyrningsverket. (2005:14). Erhållna bidrag och donationer. Stockholm, s. 4 
61 Ekonomistyrningsverket. (2007). Basbok i Statlig redovisning. Växjö: Davidssons Tryckeri AB, s. 35 
62 Riksrevisionsverket. (1992). Redovisningsmodell för statliga myndigheter. Stockholm: Informgruppen, s. 99-101 
63 Ahmed, M. N., & Scapens, R. W. (2000). Cost Allocation in Britain: towards an institutional analysis. 9:2 The European 
Accounting Review, 159-204. s. 160 
64 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 472 

 I denna studie finner vi det framför allt intressant att se på 
kostnadsfördelningen mellan de olika verksamhetsgrenarna inom de statliga myndigheterna. 
Även om vi författare ser detta som det mest relevanta för att svara på vår 
problemformulering, kommer vi att studera myndigheternas kostnadsfördelning ända ut till 
kostnadsobjekten för att få en helhetsbild över deras kostnadsallokeringsmodeller.  
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3.2.1 Syften med kostnadsallokering 
Allokering av indirekta kostnader kan sägas ha fyra övergripande syften. Notera dock att alla 
syften inte behöver uppfyllas genom fördelning av en viss kostnad.   

• Tillhandahållande av information för ekonomiska beslut.  
• Motivation för chefer och anställda.  
• Rättfärdigande av kostnader eller generation av återbetalning.  
• Mätning av intäkter och tillgångar för att möta krav på extern rapportering och 

lagstiftning.65

För statliga myndigheter generellt borde alla dessa syften vara relevanta, framför allt 
information för ekonomiska beslut samt att följa lagstiftning och krav på externa rapporter. 
Ekonomiska beslut i detta fall kan definitivt vara prissättningsbeslut som behandlades i 
föregående kapitel samt i problembakgrunden. Svenska statliga myndigheter skall tillämpa 
full kostnadstäckning vid uppdragsverksamhet i de allra flesta fall, vilket betyder att priset är 
direkt kopplat till kostnadsfördelningen men varierar med prognostiserad volym. En 
överlappning sker också med det andra syftet ”att möta krav på extern rapportering och 
lagstiftning” då reglerna kring myndigheternas prissättning och redovisning kommer från 
lagstiftningen och rekommendationer från ESV.  

  

3.2.2 Fördelningsnycklar och kostnadspooler 
Den enklaste form av allokering är att använda en rak fördelningsnyckel. Med detta menas att 
organisationen fördelar sina indirekta kostnader till avdelningar och kostnadsobjekt med hjälp 
av en enda fördelningsgrund, vilken kan vara exempelvis nedlagda arbetstimmar eller dagar. 
Följaktligen tar organisationen inte hänsyn till att de olika avdelningarna och 
kostnadsobjekten möjligtvis förbrukar olika mycket av de resurser som orsakar de indirekta 
kostnaderna. Vid olika förbrukning hos de olika avdelningar borde tidigare exemplifierade 
arbetstimmar eller dagar förses med olika pris eller procent som speglar varje avdelnings 
förbrukning av de indirekta kostnaderna. En rak fördelningsnyckel för indirekta kostnader ger 
generellt en snedvriden bild av företagets kostnader. Metoden skulle kunna vara acceptabel 
om organisationens olika avdelningar proportionellt förbrukade lika mycket gemensamma 
resurser.66 Med en rak fördelningsnyckel menar vi i detta fall inte bara att de indirekta 
kostnaderna fördelas utifrån samma bas (exempelvis direkt arbete), utan att de även fördelas 
till alla kostnadsobjekt med samma värde (t ex procentsats) per basenhet. Sådana metoder 
anses ge en alltför bred och genomsnittlig fördelning för att organisationer skall kunna få en 
rättvisande kostnadsfördelning till sina kostnadsobjekt och kan på så sätt bli missledda i sitt 
beslutsfattande67

Vidare kan organisationerna dela upp de indirekta kostnaderna i olika pooler som exempelvis 
ekonomiavdelning eller personalavdelning. Dessa pooler är möjliga att dela upp i flera steg. 
Ekonomiavdelning och personalavdelning skulle exempelvis kunna komma från företagets 
eller myndighetens centrala enhet och administration. Hur många pooler samt hur dessa skall 
se ut är något företagen måste ta beslut om. En viktig aspekt när poolerna skall konstrueras är 
att alla kostnader som ingår i samma pool bör vara homogena. Aningen förenklat säger vi att 

.  

                                                 
65 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 472-473 
66 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 61-63 
67 Dhavale, D. G. (1989). Product costing in flexible manufacturing systems. 1 (Fall 1989) Journal of Management 
Accounting Reaserch , 66-88.s. 73 
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Kostnadspool 1 Kostnadspool 2 Kostnadspool 3 

Konton för indirekta kostnader 

Kostnadsobjekt 

(Drury, 2004 , s. 65) 

kostnaderna skall förhålla sig på samma sätt till de olika kostnadsobjekten inom 
organisationen. Med detta menas att kostnaderna bidrar med ungefärligt lika stor nytta till de 
olika kostnadsobjekten eller att fördelningsgrunderna som används för dem kan vara 
desamma.68 Kostnadsallokeringen kan förenklat sägas gå till på följande sätt, först identifieras 
de kostnader som är gemensamma (indirekta). Därefter allokeras dessa kostnader ut till olika 
kostnadspooler som beskrivits ovan till vilka samma fördelningsgrund skall vara lämplig. 
Fördelningsnyckeln räknas ut och slutligen fördelas kostnaderna ut från poolerna till 
organisationens olika kostnadsobjekt.69

 

 Om vi ser till det förra avsnittet så innebär en rak 
fördelningsnyckel att organisationen bara har en kostnadspool från vilken samma 
fördelningsgrund fördelar kostnaderna med samma ”pris” (procentsats).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Tvåstegs allokeringsmodell 

Syftet med allokeringen av en viss kostnad skall fastställas och därigenom bestämma vilka 
fördelningsgrunder som bör användas för att fördela de indirekta kostnaderna. Horngren 
presenterar fyra olika kriterier som hjälpmedel för att bryta ut olika fördelningsgrunder:  

• Orsak/verkan – Här tar organisationen ut de variabler som förbrukar resurserna och 
fördelar kostnaderna därefter. Exempel på detta är att personalkostnaderna på 
stödavdelningar som personal fördelas i proportion till hur mycket tid de lägger ner på 
varje kostnadsobjekt eller avdelning.  

• Erhållen nytta – Enligt detta kriterium skall kostnaderna fördelas i proportion till 
nyttan de olika kostnadsobjekten drar av kostnaderna. Ett tydligt exempel på 
kostnader som kan fördelas på detta sätt är marknadsföringskostnader. 
Nettoförsäljning kan då användas som fördelningsgrund eftersom de kostnadsobjekt 
med störst försäljning antas ha dragit störst nytta av organisationens marknadsföring.  

• Rimlighet och rättvisa – Har använts vid offentlig upphandling där prissättningen 
utgår från kostnadsallokeringen. I dessa fall menas att kostnaderna skall fördelas på 
ett sådant sätt att priset blir rättvist och rimligt.  

                                                 
68 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 478-480 
69 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 68ff 
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• Bärkraft – Kostnadsobjektets möjlighet att bära kostnaderna är det som styr 
allokeringen enligt detta kriterium. Kortfattat så fördelas större andel av kostnaderna 
på objekt med den bästa lönsamheten. 70

I annan litteratur delas allokeringsmetoderna in i orsak/verkan-allokeringar samt godtyckliga 
allokeringar. Med orsak/verkan menas i detta sammanhang att fördelningsgrunden är det som 
bestämmer kostnaden. Vid den godtyckliga metoden är det inte vad som orsakar kostnaderna 
som är fördelningsgrunden. Enligt Drury ger den godtyckliga metoden en mindre noggrann 
fördelning. Vidare påpekar han att det inte nödvändigtvis är viktigt att fördela kostnaderna 
exakt på de olika objekten eftersom alla kostnader ändå fördelas ut, och ger i redovisningen 
samma resultat. Vid beslutstagande kring organisationens produkter har korrekt fördelning 
dock betydelse.

  

71 Här vill vi författare invända mot dessa påståenden, åtminstone i ämnet 
kring denna studie. Eftersom myndigheterna enligt lag måste särredovisa uppdragsverksamhet 
och myndighetsuppgifter så har det en stor betydelse hur de allokerar sina indirekta kostnader. 
Speciellt då felaktigheter kan innebära att myndigheternas finansiering kommer från fel källor 
då kostnadsfördelningen ligger till grund för deras prissättning. ESV:s rekommendationer vid 
val av fördelningsgrunder är att myndigheterna kan välja mellan en administrativt enkel 
modell eller en mer komplicerad och exakt, beroende på om effekten på kalkylresultatet kan 
betraktas som försumbart eller ej vid användning av den enklare modellen72

• Tidsfördelningsgrunder, (arbetstid eller maskintid) 

.  

Enlig ESV bör en bra fördelningsgrund uppfylla två krav, det ena är att den så långt som 
möjligt genererar ett tydligt samband mellan respektive verksamhet och de indirekta 
kostnaderna. Det andra kravet är att det ska vara relativt enkelt att hantera administrativt, då 
många myndigheter har långa och krångliga produktionsprocesser. Vid väldigt komplicerade 
produktionslinjer går det att använda flera fördelningsnycklar för att få en mer rättvisande 
bild. ESV nämner tre olika slag av fördelningsgrunder som i första hand kan användas i 
myndigheternas kostnadsfördelning: 

• Mängdfördelningsgrunder, (antal anställda, antal enheter) 
• Värdefördelningsgrunder, (material-, lönekostnad).73

Konsekvenserna av felaktiga fördelningsgrunder kan vara flera, framför allt vid tillämpningen 
av orsak/verkan-kriteriet. En av dem är att risken för över- eller underpris på produkterna är 
överhängande. I sin tur innebär det att organisationerna kan göra feltolkningar av vilka 
produkter och tjänster som är lönsamma.
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I denna uppsats anser vi att vi kan utelämna kriterierna bärkraft samt rimlighet och rättvisa. 
Eftersom myndigheterna som tidigare nämnts skall tillämpa full kostnadstäckning på sin 
uppdragsverksamhet, finns ingen möjlighet att låta uppdragsverksamheten eller 

 För svenska myndigheter är det som tidigare 
nämnts viktigt med så korrekta kostnadsfördelningar som möjligt i och med att priset måste 
vara korrekt beräknat. Hos dem har det mer med prissättning att göra än lönsamhetsberäkning 
även om det naturligtvis hänger ihop.  

                                                 
70 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 475 
71 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 58 
72 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB, s. 27 
73 Ibid, s. 26 
74 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 515 
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myndighetsuppgifterna bära en större andel av kostnaderna för att den är mer lönsam. 
Dessutom skall i normala fall ingen av de två verksamheterna gå med varken vinst eller 
förlust. Samma resonemang gäller det andra kriteriet. Skulle myndigheterna däremot ha fler 
kostnadsobjekt inom de två olika verksamheterna finns dock viss möjlighet att tillämpa 
kriterierna även om vi främst vill undersöka fördelningen mellan de två ovan nämnda.  

3.2.3 Budgeterade eller faktiska indirekta kostnader?  
När vi hittills diskuterat fördelningsnycklar för indirekta kostnader, har vi aldrig nämnt något 
annat än att de indirekta kostnaderna som fördelas ut är de faktiska kostnaderna för 
bokföringsperioden. I själva verket är det oftast så att kostnadsfördelningen utgår från de 
budgeterade indirekta kostnaderna. Uträkningen av fördelningsnycklarna när organisationer 
utgår från faktiska indirekta kostnader kan vara problematisk i olika avseenden. Eftersom 
uppgifterna om kostnaderna fås först efter redovisningsperioden, måste dessa räknas ut 
väldigt snabbt vid periodens slut för att organisationen skall kunna göra aktuella 
lönsamhetsberäkningar och prissättningar. Även periodvisa kostnader blir skevt fördelade 
över året och likaså kostnader med säsongsvariationer. De indirekta kostnaderna, och därmed 
fördelningsnycklarna, kan alltså variera kraftigt från period till period. Vid exempelvis 
prissättning av varor och tjänster skulle detta vara ett stort problem då priserna rimligtvis inte 
kan variera så stort månadsvis. I stället bör organisationerna beräkna en genomsnittlig 
fördelningsnyckel över en redovisningsperiod (förslagsvis år) genom att använda hela 
periodens indirekta kostnader och volym. Budgeterade kostnader och volym är enligt detta 
resonemang de mest representativa värdena vid beräkning av fördelningsnycklarna. Vid 
användning av budgeterade värden kommer dock organisationer i praktiken alltid att få en 
över- eller undertäckning av indirekta kostnader som följd av att det i princip är omöjligt att 
pricka exakt rätt både vad gäller kostnader och volym.75

3.2.4 Stödavdelningar  

  

Det låter enligt oss rimligt att myndigheterna använder sig av budgeterade värden vid sin 
prissättning. Följer de hela tiden de aktuella kostnaderna och volymerna skulle priserna 
fluktuera kraftigt under året, och förfarandet skulle sannolikt bli väldigt kostsamt. Som vi 
tidigare nämnt skall myndigheterna täcka en långsiktig självkostnad som sträcker sig över 
några år. Detta innebär att de har möjlighet att över- eller underkalkylera från år till år.  

Inom organisationer finns det ofta både stödavdelningar och operativa avdelningar. Operativa 
avdelningar är de som i slutänden ger en kundnytta medan stödavdelningar utför tjänster eller 
uppgifter åt andra avdelningar inom organisationen. Exempel på stödavdelningar är ledning 
och ekonomiadministration. Kostnaderna för dessa avdelningar, vilka ofta består av 
lönekostnader bör sedan fördelas ut på organisationens operativa avdelningar och 
kostnadsobjekt. Anledningen till att göra detta är att organisationen delar ut kostnaderna till 
de avdelningar och kostnadsobjekt som genererar intäkter för verksamheten, vilket underlättar 
bland annat vid prissättning av tjänster och produkter. Stödavdelningar behöver inte 
nödvändigtvis bara utföra uppdrag åt operativa avdelningar utan kan även ha utbyte av 
varandra. I dessa lägen finns det olika metoder att allokera kostnader till organisationens 
kostnadsobjekt. Den direkta metoden tar inte hänsyn till transaktioner mellan stödavdelningar 
utan allokerar kostnaderna med hjälp av olika fördelningsnycklar direkt till operativa 
avdelningarna och kostnadsobjekten. Ömsesidig metod innebär att kostnaderna för 
transaktioner mellan stödavdelningarna först delas ut mellan dessa och sedan fördelas vidare 
till operativa avdelningar och kostnadsobjekt. Sedan finns en ytterligare metod där 

                                                 
75 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 77-78 
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organisationen delar upp stödavdelningarna i över- och underordnade. Transaktionerna mellan 
stödavdelningar fördelas bara ut till de underordnade avdelningarna och inte motsatt riktning. 
Därefter allokeras kostnaderna ut på operativa avdelningar och kostnadsobjekt.76

3.2.5 Aktivitetsbaserad kostnadsfördelning  

  

Aktivitetsbaserad kostnadsfördelning eller ABC (activity-based costing) är en 
allokeringsmodell som utarbetats under 1980-talet och sedan forskats en hel del kring. Syftet 
med denna metod var att ersätta de äldre, mindre komplexa metoderna då exempelvis direkt 
arbetstid, maskintimmar eller materialkostnader ansågs vara missvisande som 
fördelningsgrunder för indirekta kostnader. Metoden utgår i stället från att fördela resurser till 
olika aktiviteter och därifrån till kostnadsobjekten inom organisationen. Utgångspunkten i 
metoden är att alla aktiviteter inom ett företag skall bidra till organisationens output vilken 
genererar intäkter. Därav skall också alla kostnader fördelas ut på kostnadsobjekten genom 
dessa aktiviteter. Modellens grundare, Cooper och Kaplan anser att det endast finns två typer 
av kostnader som inte bör allokeras med hjälp av ABC-modellen. Dessa kostnader är 
kostnader för överkapacitet och forsknings- och utvecklingskostnader för specifika produkter 
eller produktlinjer. Anledningen till denna åsikt är att överkapacitet rimligtvis inte borde 
fördelas ut på företagets kostnadsobjekt, utan redovisas för sig om inte kostnadsfördelningen 
skall leda till missbedömningar vid beslutsfattande. Vid forskning och utveckling säger det sig 
självt att kostnader för de nya produkterna eller tjänsterna inte skall belasta de redan befintliga 
objekten.77

3.2.6 Aktuell forskning  

 Ser vi till de tidigare behandlade kriterierna för allokering av indirekta kostnader 
så uppfyller ABC-modellens allokering orsak/verkan-kriteriet. Kriteriet är det som enligt 
teorin ger den mest rättvisande bilden över organisationens kostnader. Vi har nu endast 
behandlat ABC-modellen ytligt men kommer att tillägna den ett eget kapitel senare.   

Sven Modell genomförde 2006 en studie angående kostnadsallokeringar i den svenska 
universitetssektorn, vilken av flera organ ansågs vara i behov av en bättre och mer 
informationsgivande kostnadsredovisning. Detta på grund av samma problem som vi beskrivit 
i vår studie, att kraven på att särredovisa de olika verksamheterna ökade. Utbildning på 
grundnivå, forskarutbildning och forskning med extern finansiering ansågs behöva 
särredovisas. Universiteten visade sig dock inte vara villiga att ändra sin kostnadsredovisning 
i någon större utsträckning, dels på grund av kostnadsfrågan men också på grund av att syftet 
inte var någon prioritet för universiteten. Ett universitet menade exempelvis att full 
kostnadstäckning inte var ett aktuellt politiskt ämne, utan handlade mycket om att kunna 
införskaffa mer pengar genom extern finansiering.78

Lucas & Rafferty redogör i en studie från 2007 för att det existerar ett gap mellan 
kostnadsallokeringsteorier och kostnadsfördelning i praktiken. Kostnadsallokeringsteorierna 

 Sådan kritik mot syftet för full 
kostnadstäckning kan tyckas vara märklig då externa uppdragsgivare skulle få forskningen 
subventionerad genom statliga medel om denna metod inte tillämpades för verksamheten. 
Sedan skall ju också olika anslag matchas mot kostnaderna för de olika verksamheterna inom 
universiteten. Behov finns som tidigare nämnts att kunna redovisa för allmänheten hur 
skattebetalarnas pengar disponeras inom myndigheter.   

                                                 
76 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 483ff 
77 Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1988). Measure costs right: Make the right decisions. 66 (Issue 5) Harvard Business Review, 
96-103 
78 Modell, S. (2006). Institutional and negotiated order perspectives on cost allocations: The case of the swedish University 
sector. 15 (No. 2) The European Accounting Review, 219-251 
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består av forskning och skrivna handböcker om kostnadsbokföring och prissättning. Samma 
studie påvisar att forskare genom åren har redogjort för fler orsaker till detta gap.79 En av de 
förklaringarna är att kostnaden för att införa ett mer avancerat (och förmodligen mer 
tillförlitligt) system för kostnadsallokering är för hög i relation till den nytta organisationerna 
bedömer att de erhåller som resultat av det. En annan förklaring är att redovisningen i 
praktiken utgår från de äldre institutionella ekonomiska teorierna, medan forskningen kring 
ämnet baseras på den neoklassiska ekonomiska teorin. De gamla institutionella ekonomiska 
teorierna som härstammar från tidigt 1900-tal anses ligga till grund för den praktiska 
användningen av kostnadsallokering idag. Organisationer använder sig dock idag i stor 
utsträckning av full kostnadsfördelning vid sin prissättning.80

3.3 Kalkyleringsmetoder 

  

Vad gäller avvägningen i huruvida ett mer avancerat kostnadsallokeringssystem är värt dess 
kostnad finner vi i denna studie mycket intressant. För statliga myndigheter i Sverige finns ett 
stort behov av att rättfärdiga sina kostnader. De som följer medias rapportering kring 
myndigheter vet att deras ekonomiska förehavanden granskas noggrant. Kan de då rättfärdiga 
kostnaden att förändra sitt allokeringssystem till ett mer avancerat och tillförlitligt? Ökade 
kostnader av sådan orsak innebär ju att skattebetalarna får mindre ut av sina skattepengar från 
myndigheten, samtidigt som priset rimligtvis borde bli högre till de privata uppdragsgivarna. 
Å andra sidan så skall fördelningen enligt teorin bli mindre snedvriden vid användning av ett 
mer sofistikerat system, och fördelningen av kostnader mellan myndighetsuppgifterna och 
uppdragsverksamheten har större chans att möta upp de förordningar och rekommendationer 
som myndigheten följer. Avvägningen som måste göras är om priset för en mer tillförlitlig 
kostnadsredovisning kan rättfärdigas.  

3.3.1 Självkostnadskalkylering 
Den kanske vanligaste kalkyleringsmetoden idag är självkostnadskalkylering. Det som är 
utmärkande för självkostnadskalkylering är att samtliga kostnader tas med i kalkylen, på så 
vis blir det en slags fullständig kostnadsfördelning.81 Det är alltså kalkylobjektets 
särkostnader och fördelande gemensamma kostnader som utgörs av självkostnaden. Eftersom 
alla kostnader skall med i kalkylen är det viktigt att fördela dem ända ner på enhetsnivå. Det 
är vanligt att kalkyleringen görs rutinmässigt och att det då utgår från den befintliga 
redovisningen med indelningen av direkta och indirekta kostnader. Skillnaden mellan direkta 
och indirekta kostnader är att de direkta kostnaderna går att hänföra direkt till kalkylobjektet 
(t ex material) medan de indirekta kostnaderna fördelas på kostnadsställen, antingen 
godtyckligt eller efter en fördelningsnyckel.82

                                                 
79 Lucas, M., & Rafferty, J. (2008). Cost anlysis for pricing: Exploring the gap between thery and practice . 40 (Issue 2) The 
British Accounting Review, 148-160, s. 148-151 
80 Ibid, s. 148-151 
81 Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den Nya Ekonomistyrningen. Malmö: Elanders Berlings, s. 173 
82 Ask, U., & Ax, C. (1997). Produktkalkylering I Litteratur och Praktik. Kungälv: Grafikerna i Kungälv AB, s. 45 

  

Självkostnadskalkyleringsmetoderna utför full kostnadsfördelning, vilket myndigheterna 
enligt avgiftsförordningen skall tillämpa för sin uppdragsverksamhet. Vi anser därför att 
självkostnadskalkylering är lämplig när myndigheter sätter priser och fördelar sina kostnader.  

Enligt Ax och Johansson finns det två metoder som huvudsakligen används och diskuteras 
inom ämnet: 
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• Periodkalkylering (även kallad processkalkylering) 
• Orderkalkylering (påläggskalkylering) 

Inom dessa två metoder finns det sedan delmetoder.83

3.3.1.1 Periodkalkylering 

  

Periodkalkylering är som namnet låter, en kalkylering för en specifik period. Det kan vara per 
år, halvår, kvartal eller månad. Periodkalkylering lämpar sig bäst för verksamheter som 
tillhandahåller lika eller någorlunda likartade varor och tjänster. Anledningen till det är att 
objekten som kalkyleras är liknande när det gäller materialförbrukning, kvantitet, 
arbetsmetoder etc.84

Inom periodkalkylering finns det vanligtvis några olika metoder att använda sig av. Främst är 
det divisionsmetoden och ekvivalentmetoden som används. Divisionskalkyler kännetecknas 
av att den totala kostnadssumman divideras med antalet tillverkade enheter under samma 
period. I den totala kostnadssumman ingår direkt lön och direkt material utöver de 
gemensamma kostnaderna. Bästa resultatet vid ett användande av divisionsmetoden fås 
således om det är helt enhetliga produkter, som t ex vattenverk, gasverk, 
pappersmassefabriker etc. Ekvivalentmetoden däremot är något mer sofistikerad än 
divisionsmetoden. Den skiljer sig på så vis att ett eller flera kostnadsslag inte fördelas lika 
mellan produkterna, utan enligt hur produkterna har förbrukat kostnadsslagen. Fördelningen 
av en gemensam kostnad kan ske genom att ett ekvivalenttal används, t ex vikten på 
produkterna. Ekvivalenttalet multipliceras med antal produkter och ger en ekvivalentmängd. 
Den gemensamma materialkostnaden fördelas sedan i proportion till respektive produkts 
andel av totala ekvivalentmängden.

  

85

Vid periodkalkylering där perioden vanligtvis är ett år, är det viktigt att se hur kalkylen faller 
ut och kontinuerligt göra utfallsrapporter och analysera avvikelserna mellan utfallet och 
kalkylen för att klargöra om det finns behov av att förändra något i verksamheten.

  

Divisionsmetoden antar vi är utesluten för myndigheterna i denna studie, eftersom ingen av 
dem har så pass homogena tjänster och produkter att metoden skulle svara upp mot de krav 
som ställs på kostnadsfördelningen.  

86

3.3.1.2 Påläggskalkylering 

 

Påläggsmetoden är en av de vanligaste kalkyleringsmetoder inom området 
självkostnadskalkylering. Det finns olika metoder vid tillämpning av påläggskalkylering, en 
metod kallas budgetmetoden, där budgeten ofta ligger till grund för vilket pålägg som 
kommer att användas. Budgeten borde vara utformad så att den uttrycker de förväntade 
värdena på kostnaderna, men det förutsätter att rörliga och fasta kostnader är skilda i 
budgeten. Normala värden räknas fram genom budgeten och utifrån dessa görs en normal 
påläggssats för de beräknade rörliga och fasta kostnaderna. Påläggsbasen för fördelning av 
omkostnader utgår från försäljningsprognoser, vilka sedan omvandlas till kapacitetsbehov i 
form av arbetstimmar, maskintimmar etc. 87

                                                 
83 Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den Nya Ekonomistyrningen. Malmö: Elanders Berlings, s. 174 
84 Ibid, s. 175 
85 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB s. 42-43 
86 Johansson, S.-E., & Samuelsson, L. A. (1997). Industriell kalkylering och redovisning. Falköping: Gummessons Tryckeri 
AB s. 39 
87 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB s. 120-121 
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Normalmetoden, en metod som också används vid påläggskalkylering skiljer sig från 
budgetmetoden på så sätt att omkostnaderna fördelas i förhållande till genomsnittlig 
sysselsättning under en konjunkturcykel. Det kan ofta vara svårt att fastställa vad normal 
sysselsättning är, det finns dock några riktlinjer:  

• Fastställa den normala kapaciteten, vanligtvis den teoretiskt maximala kapaciteten. 
Reducera den till t ex 80 % på grund av stillestånd av maskiner av olika anledningar 
(reparationer, underhåll etc.). Sjukfrånvaro, semester, varierande effektivitet m.m. 

• För kommande år kalkyleras enheternas produktionsvolym relaterat till den normala 
volymen. 

• Kostnaderna för varje enhet budgeteras, både rörliga och fasta kostnader. 
• Normalpålägget för enheterna bestäms där de rörliga kostnaderna divideras med den 

budgeterade volymen och de fasta kostnaderna divideras med den normala volymen.  

I punkterna ovan ska inte 80 % uppfattas som ett riktmärke, utan skall för varje verksamhet 
och maskin räknas ut. Om en verksamhet budgeterar ett utfall som ligger under det normala 
kommer det att generera en undertäckning eftersom de räknar på en mindre volym än det 
normala. Denna ska vanligtvis jämnas ut av övertäckningar från de år där verksamheten ligger 
över det normala.88

En anledning till att använda normalmetoden är att komma till rätta med 
sysselsättningseffekten. Fördelen är att skillnad i självkostnad som beror på ändring i 
sysselsättning inte ändras mellan tidsperioder och kalkyltillfällen samt att kostnaderna 
fördelas mellan rörliga och fasta, vilka sedan behandlas på skilda sätt. De rörliga kostnaderna 
divideras med den verkliga verksamhetsvolymen och fasta kostnader med normal 
verksamhetsvolym.

 Långsiktig självkostnad som vi tidigare nämnt är något som med denna 
modell täcks på några års sikt.  

89 Fördelen med påläggsmetoder är att de vanligtvis är snabba och inte allt 
för krångliga att använda i organisationer som har många olika produkter, samt att större 
företag med bättre redovisningssystem har lättare att använda sig av påläggsmetoden90

Det riktas en del kritik mot ovanstående metoder, främst att ingen hänsyn tas till efterfrågan 
som råder. En annan del är att det inte finns någon garanti för att den totala vinsten kommer 
att överstiga kostnaderna, fastän priset för varje produkt är satt högre än kostnaden för varje 
produkt.

. Hur 
avancerade dessa modeller blir beror till stor del på hur många kostnadspooler, 
fördelningsgrunder och kostnadsobjekt organisationen använder sig av. Att välja lämpliga 
fördelningsgrunder är också ett sätt att göra modellen mer sofistikerad och exakt. Beroende på 
hur företagen väljer att konstruera modellerna kan de både vara schablonmässiga eller mer 
exakta.   

91

3.3.2 ABC-kalkyl 

 

Bakgrunden till uppkomsten av ABC-modellen var att amerikanska forskare vid Harvard 
Business School på 1980-talet såg den japanska industrin utveckla nya effektivare 
ekonomistyrningsmodeller, medan amerikanerna fortfarande använde modeller från tidigt 
1900-tal. Modellen visade sig fungera väl i de studerade fallen och ökade lönsamheten som en 

                                                 
88 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB, s. 120-123 
89 Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den Nya Ekonomistyrningen. Malmö: Elanders Berlings, s. 179 
90 Guilding, C., Drury, C., & Tayles, M. (2005). An emperical investigation of the importance of cost-plus pricing. 
Managerial Auditing Journal , 20 (2), 125-137 
91 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 436-437 
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Resurser Aktiviteter Kostnadsobjekt 

Resursdrivare Kostnadsdrivare 

(Nehler, 2005, s. 49) 

följd av mer noggrann kalkylering, som i sin tur låg till grund för bättre beslut om prissättning 
och produktmixar.92 Nehler finner dock inget signifikant samband mellan ökad lönsamhet och 
implementering av ABC-kalkylering funnits93. Användare av modellen tycker ändå att den 
ger mer tillförlitliga siffror och ett bättre beslutsunderlag och prestationsutvärdering. 
Ytterligare fördelar med modellen är att den till skillnad från traditionell kostnadsfördelning 
inte underskattar lönsamheten för högvolymprodukter och överskattar densamma för 
lågvolymprodukter, utan fördelar kostnaderna i den omfattning produktionen förbrukar 
resurser. Metoden sägs även vara lämplig för tjänsteproducerande företag och myndigheter.94

I kapitlet om kostnadsallokeringar har vi ytligt behandlat aktivitetsbaserad 
kostnadsfördelning. Modellen bygger som tidigare nämnts på att alla aktiviteter som utförs i 
organisationer förbrukar resurser, vilka i sin tur medför kostnader. Tankegången är sedan att 
organisationens olika kostnadsobjekt är de som i slutändan förbrukar aktiviteterna. 
Organisationerna måste sedan välja ut kostnadsdrivare, vilka kvantifierar mängden aktiviteter 
som förbrukas av de olika kalkylobjekten och fördelas sedan ut till desamma.

  

95 Coopers 
ursprungliga teori om metoden menar också att det är valet av aktiviteter som är det centrala, 
och de så kallade kostnadsdrivarna ger mått på aktiviteterna96. Beskrivningen ovan visar att 
modellen kan beskrivas som en två-stegs allokeringsmodell97

 

. Blickar vi tillbaka till kapitlet 
om kostnadsallokeringar så ser vi att allokeringar genomförda med denna modell helt klart 
uppfyller orsak/verkan-kriteriet. ABC-kalkylen är en självkostnadskalkyl och ger därmed en 
fullständig kostnadsfördelning.  

 

Figur 2 – ABC-modellens beståndsdelar 

3.3.2.1 Resursdrivare  
Resursdrivaren är i ABC-modellen den komponent som skall allokera de indirekta 
kostnaderna till de olika aktiviteterna inom organisationen. På så sätt bestämmer företagen 
kostnaderna för alla aktiviteter inom organisationen. Resursdrivare är ofta arbetstid, 
åtminstone för olika stödavdelningar inom organisationerna. Tillvägagångssätt för att allokera 
sådana personalkostnader är att de anställda får särredovisa vilken tid de lägger på olika 
aktiviteter under normala omständigheter, och på så sätt kan de fastställa kostnaderna för 
organisationens aktiviteter.98

                                                 
92 Nehler, H. (2005). Activity-Based Costing, avbildning, integration & nytta. Linköping: UniTryck s. 1 
93 Ibid s. 118-122 
94 Geri, N., & Ronen, B. (2005). Relevance Lost: the rise and fall of activity-based costing Human Systems Management , 20, 
133-144. 
95 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB s. 55 
96 Nehler, H. (2005). Activity-Based Costing, avbildning, integration & nytta. Linköping: UniTryck s. 48 
97 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 65 
98 Nehler, H. (2005). Activity-Based Costing, avbildning, integration & nytta. Linköping: UniTryck s. 49-50 

 Naturligtvis finns det även resurser som inte består av 
personalkostnader som måste fördelas ut på aktiviteter. Vid dessa fall måste organisationerna 
göra direkta mätningar av resursförbrukningen för varje aktivitet. Exempel på dessa 
mätningar kan vara hur mycket datatid, telefontid eller el som varje aktivitet förbrukar. Det 
mer praktiska alternativet vid denna typ av resursförbrukning är att göra en uppskattning av 
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de olika aktiviteternas förbrukning och fördela enligt procentsatser. Vid sådana fördelningar 
blir skillnaden mot vanlig traditionell självkostnadskalkylering liten, undantaget att ABC-
kalkylering fördelar kostnaderna på aktiviteter i stället för kostnadspooler.99

3.3.2.2 Aktivitet  

  

Litteraturen om ABC-kalkylering innehåller väldigt få direkta och tydliga definitioner av 
aktiviteter, däremot finns det väldigt många. Vad vi kan konstatera är att olika aktiviteter 
inom organisationer förbrukar resurser, vilka är förknippade med kostnader. Resultatet av 
detta blir att vi kan beräkna en aktivitetskostnad. Om fler aktiviteter delar på förbrukningen av 
samma resurs får vi använda oss av de ovan beskrivna resursdrivarna för att kunna fastställa 
kostnaderna för varje aktivitet. Naturligtvis kan också en och samma aktivitet förbruka flera 
olika resurser.100

Organisationerna måste till att börja med att identifiera de olika aktiviteterna som förbrukar 
dess indirekta resurser och stödresurser. Sådana aktiviteter kan exemplifieras som 
löneutbetalningar, kundkontakter och varuinköp. Motsatsen till dessa aktiviteter, alltså de som 
förbrukar direkta resurser kan okomplicerat vara produktion av en viss vara 
(kostnadsobjekt).

  

101

3.3.2.3 Kostnadsdrivare  

 Vad gäller antalet aktiviteter inom organisationen handlar det återigen om 
en avvägning av hur avancerat system som skall skapas. Det utförs i princip hur många 
aktiviteter som helst i en organisation, frågan är hur många det är värt att använda i sitt 
kostnadsallokeringssystem. Rimligtvis finns det en gräns för hur många aktiviteter som är 
lämpligt att använda i sitt system. För många aktiviteter kan ju leda till att modellen får 
motsatt effekt och blir mindre exakt. En annan aspekt är att organisationen får avgöra hur 
mycket mer arbete och resurser de kan lägga på kostnadsallokeringen för att göra den mer 
exakt. Förslagsvis bör organisationer välja de aktiviteter som är av väsentlig betydelse och 
tillräckligt stor omfattning för att göra någon skillnad i helheten.  

Länken mellan aktivitetskostnaderna och organisationens kostnadsobjekt kallas för 
kostnadsdrivare. Att skapa en kostnadsdrivare kan sägas vara en kvantifiering av det som 
aktiviteten åstadkommer. Vi exemplifierar genom att använda de aktiviteter vi nämnde i 
ovanstående avsnitt. Löneutbetalningar kan ha kostnadsdrivare ”antal timmar 
löneadministration”, kundkontakter kan ha ”antal kundmöten” och varuinköp ”antal 
beställningar”. Fler aktiviteter kan ha samma kostnadsdrivare förutsatt att de orsakas av 
samma händelse. Kostnadsdrivarna kan vara både transaktionsdrivare och drivare i form av 
varaktighet. Transaktionsdrivare är som ovan nämnts exempelvis antal kundmöten och antal 
beställningar, medan varaktighet mäter aktiviteterna och fördelar kostnader efter tid. För att 
transaktionsdrivare skall vara tillförlitliga krävs att de olika kostnadsobjekten i det närmaste 
tar lika mycket tid av aktiviteterna. I annat fall blir fördelningen mellan kostnadsobjekten 
godtycklig. Existerar bara liten variation i tid mellan objekten kan denna typ av 
kostnadsdrivare vara den bästa, eftersom det är den billigaste som följd av att den kräver liten 
mängd administration. Den mest avancerade och kostsamma typen av kostnadsdrivare kallas 
intensitetsdrivare. Dessa typer av drivare tar även hänsyn till om olika objekt utnyttjar olika 
kostsamma resurser. Exempelvis mäts vissa aktiviteter i tid, men några objekt kanske kräver 
att samma aktivitet utförs av en mer kvalificerad anställd och därmed kostar mer. 

                                                 
99 Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). Cost & Effect; Using integrated cost systems to drive profitability and performance.: 
Harvard business school press Boston, Massachusetts. s. 88-89 
100 Nehler, H. (2005). Activity-Based Costing, avbildning, integration & nytta. Linköping: UniTryck s. 53 
101 Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). Cost & Effect; Using integrated cost systems to drive profitability and performance.: 
Harvard business school press Boston, Massachusetts. s. 85-86 
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Kostnadsdrivaren tar då hänsyn till de exakt förbrukade resurserna varje gång en aktivitet 
genomförs. Metoden bör användas när aktiviteten är både dyr och varierar mycket i tidsåtgång 
från fall till fall.102

3.3.2.4 Integrerat ABC-System eller ej  

   

Ett sätt att använda ABC-kalkylering är att använda systemet separerat från det primära 
ekonomisystemet som används för extern rapportering. De två systemen används alltså 
separat där det primära skall motsvara de krav som ställs på externredovisningen och dess 
rapportering. ABC-modellen används i detta fall först och främst som beslutsunderlag i olika 
frågor såsom prissättnings- och produktbeslut samt lönsamhetsberäkning. Den andra 
möjligheten som finns är det som förväntas bli framtidens modell, vilken innebär att ABC-
systemet även styr den externa rapporteringen och redovisningen. Sådana system kallas enligt 
grundarna för integrerade system.103

3.3.2.5 Kritik mot modellen  

  

ABC-modellen har kritiserats för att bygga på uppskattad och historisk data. Uppskattad data 
kan vara de kostnader som organisationer fördelar till de specifika aktiviteterna. Detta 
beskrevs tidigare i kapitlet där exempelvis de anställda får rapportera spenderad tid på varje 
aktivitet. Den andra aspekten vid fördelning av kostnaderna är hur stora organisationerna 
uppskattar att de indirekta kostnaderna blir, vilket ofta bygger på historiska värden. Kritikerna 
menar således att den data som används i modellen är osäker.104

Yahya-Zadeh menar att även ABC-kalkylering kan snedvrida produktionskostnaderna och att 
felen kan uppstå i olika led av allokeringsprocessen. Först kan aktivitetskostnadernas linjära 
mönster ifrågasättas. Om de indirekta kostnaderna innehåller fasta kostnader av olika slag kan 
vi inte säga att kostnaden är direkt proportionell mot aktiviteten. Med andra ord finns inget 
linjärt mönster mellan aktivitetskostnaden och kostnadsdrivaren. Vidare menar forskaren att 
aktiviteterna också bör vara proportionella mot de valda kostnadsdrivarna. Skulle detta inte 
vara fallet borde organisationen hitta en ny kostnadsdrivare för att ge en korrekt 
kostnadsfördelning. Till sist påvisar Yahya-Zadeh att med produktionsvolymförändringar 
förändras även andra variabler i kalkyleringen, såsom aktivitetskostnader och 
kostnadsdrivarvolymer vilket minskar tillförlitligheten i modellen. Kontinuerliga 
uppdateringar av komponenterna i modellen krävs för att ta tillvara på de fördelar som 
modellen kan ge.

  

105

Geri och Ronen har även påvisat att fler organisationer behåller sina gamla 
kostnadsallokeringssystem eftersom ABC-modellen kräver mer resurser och arbete utan att 
egentligen leverera ett bättre resultat.

  

106

3.3.3 För- och efterkalkylering 

 

Kalkyler som bygger på att användas för att uppskatta intäkter och kostnader för ett framtida 
beslut benämns förkalkyl. Olika situationer som uppstår i verksamheten behöver inte bara 

                                                 
102 Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). Cost & Effect; Using integrated cost systems to drive profitability and performance.: 
Harvard business school press Boston, Massachusetts. s. 95-97 
103 Ibid, s. 18-27 
104 Nachtmann, H., & Needy, K. L. (2001). Fuzzy Activity Based Costing: A methodology for handling uncertainty in 
activity based costing systems. 46 (4) The Engineering Economist, 245-273, s. 246 
105 Yahya-Zadeh, M. (1997). Potential Design Flaws in ABC Systems and Suggested Safeguards. 13 (4) Journal of Applied 
Business Research, 9-21. 
106 Geri, N., & Ronen, B. (2005). Relevance Lost: the rise and fall of activity-based costing Human Systems Management , 
20, 133-144, s. 143 
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kalkyleras i förväg utan också i efterhand. Görs det löpande uppföljning av förkalkylerna kan 
nästa förkalkyl uppskattas bättre med hjälp av den erfarenhet som erhållits vid tidigare 
kalkyltillfällen. Efterkalkyler är således viktiga ur flera perspektiv. En studie som Ask och Ax 
genomfört visar att 78,3% av de tillfrågade företagen använder sig av både för- och 
efterkalkylering i sin verksamhet. Den visar också tydligt att det är vid budgeteringsprocessen 
som flest verksamheter gör för- och efterkalkyler, där det i största utsträckning är 
gemensamma kostnader och påläggssatser som följs upp.107

Även om det kan anses vara bristfälligt att 20 % inte gör efterkalkyl behöver det inte betyda 
att de inte gör någon uppföljning alls. Det finns en del anledningar som skulle kunna förklara 
varför. Bara för att ett företag eller verksamhet inte strikt upprättar en efterkalkyl betyder det 
inte att det inte görs en uppföljning på gjorda förkalkyler. Uppföljningar kan göras i andra 
system eller rutiner. Vissa företag väljer kanske att bara göra uppföljning på vissa delar av 
budgeten, vanligtvis de poster som är markant avvikande från förkalkylen.

 

108

3.3.4 Bidragskalkyl 

 

Efterkalkylering måste så vitt vi förstår, användas av myndigheterna eftersom de skall sätta 
sina priser med full kostnadstäckning. Vid kalkyldifferenser får myndigheterna dessutom 
balansera dessa vilket förutsätter efterkalkylering. Studien av Ask och Ask gjordes 1997 och 
vi tror att det i dagsläget finns betydligt mer sofistikerade dataprogram som underlättar 
efterkalkyleringen.  

Bidragskalkylens huvuddrag är att den skall visa de speciella särkostnader som orsakas av 
kalkylobjektet. Det innebär att kalkylen inte ger en total kostnadsfördelning, strävan är att 
bara inkludera kalkylobjektets särkostnader. Skillnaden som uppstår mellan de intäkter som 
ett kalkylobjekt inbringar och de kostnader som de medför brukar benämnas täckningsbidrag. 
Beräkningarna som utförs för att få fram särkostnaderna och bidragen är det som brukar kallas 
bidragskalkyl.109

I de enklaste fallen omfattar bidragskalkylen endast direkt material och direkt arbete samt 
eventuellt andra kostnader som är direkt hänförliga till kalkylobjektets tillverkning och 
försäljning. En kalkyl som är så enkel blir lätt missvisande. På relativt kort sikt går det inte 
alltid att bestämma att direkt arbete är en särkostnad. Många indirekta kostnader kan vara 
svårt att få direkt kopplade till produktenheten eller produktslaget. För att ge ett så bra pålägg 
som möjligt kan det många gånger vara viktigt att differentiera påläggen efter exempelvis 
order, produkttyp, produktklass etc.

 

110

Bidragskalkylen påminner en del om självkostnadskalkylen, en skillnad som Frenckner o.a. 
nämner är skillnad i användningsområdet. En minimikalkyl inom självkostnad används ofta i 
krislägen och är avsedd för prissättning och produktval, medan en bidragskalkyl används i 
vanliga fall, även vid högkonjunktur för många produktbeslut.

 

111

                                                 
107 Ask, U., & Ax, C. (1997). Produktkalkylering I Litteratur och Praktik. Kungälv: Grafikerna i Kungälv AB 
108 Frenckner, P., & Samuelson, L.-A. (1984). Produktkalkyler i Industrin. Västervik: Ekblads s. 343ff 
109 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB s. 46 
110 Frenckner, P., & Samuelson, L.-A. (1984). Produktkalkyler i Industrin. Västervik: Ekblads s. 99 
111 Ibid s. 99-100 
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De resurser som tas upp i bidragskalkylen brukar kallas bidragskrav. Det kan vara ett krav på 
kalkylmässig nettovinst, och finns inte det kravet kan bidragskravet beräknas utifrån vad det 
kostar att skaffa resurserna eller en alternativkostnad för dessa.112

Ax o.a. säger att det finns två huvudargument för att använda sig av bidragskalkylering, det 
ena är att samkostnader är svåra att fördela på ett rättvist sätt. Det andra argumentet för att 
använda bidragskalkylering är att verksamheter har fasta kostnader för en viss grundkapacitet 
som på kort sikt inte påverkas av företagets handlingar. De kostnader som på kort sikt kan 
påverkas är särkostnaderna, det är därför endast de som bör vara med i kalkylerna.

 

113

3.4 Teorisammanfattning 

 

Vi anser att bidragskalkylering inte kan användas i prissättningen hos myndigheterna som vi 
kommer att studera, främst för att det inte ger en fullständig kostnadsfördelning. Vårt syfte 
med studien är dessutom att utreda hur myndigheterna fördelar sina gemensamma kostnader, 
vilket dessa kalkyler inte alls gör. Att bara titta på särkostnaderna för varje specifikt 
kalkylobjekt skulle inte hjälpa oss att besvara vår frågeställning.  

I det här kapitlet har vi behandlat teorier vi anser kan hjälpa oss att besvara 
problemformuleringen. Teorierna är viktiga i denna studie eftersom vi skapat oss en grund att 
relatera de intervjuade myndigheternas svar till.  

I det första teoriavsnittet redogör vi för vad anslag, bidrag och avgifter är. Anslaget är den 
absolut vanligaste finansieringskällan för myndigheter och den blir tilldelad myndigheterna 
från statsbudgeten. Myndigheten disponerar anslaget fritt, men måste uppfylla de åtaganden 
som regeringen ställt upp och som det redogörs för i myndigheternas regleringsbrev. 
Redovisningen av anslagen skall ske enligt den omvända matchningsprincipen, som kort 
innebär att intäkterna skall matchas mot kostnaderna allteftersom de uppkommer.114 Nästa 
finansieringskälla som en myndighet kan ha är avgifter (uppdragsverksamhet). Skillnaden 
mellan avgiftsfinansierad och anslagsfinansierad verksamhet är att det tas ut en avgift av 
kunderna för utförda uppdrag/tjänster. Grundstenen i uppdragsverksamhen är att full 
kostnadstäckning gäller, varken mer eller mindre115

Med kostnadsallokering avses fördelning av organisationens kostnader ut till 
kostnadsobjekten

. Dessa teorier är ingenting som direkt 
hjälper oss att besvara vår problemställning, men ökar vår och läsarens förståelse för 
problemet. Vid analysen av den empiriska datan är teorierna väldigt värdefulla, eftersom vi 
lättare kan följa med i respondenternas resonemang. Alla intervjuade myndigheter har som 
tidigare nämnts både anslagsfinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.   

116

                                                 
112 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB s. 52 
113 Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den Nya Ekonomistyrningen. Malmö: Elanders Berlings, s. 250 
114 Ekonomistyrningsverket. (2007). Basbok i Statlig redovisning. Växjö: Davidssons Tryckeri AB, s. 30-31 
115 Avgiftsförordningen (SFS: 1992:191) 5 § 
116 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 58 

. I denna uppsats har vi helt fokuserat på fördelning av gemensamma 
kostnader, vilken även är den mest problematiska delen med kostnadsallokering. I kapitlet har 
vi nämnt fyra övergripande syften med allokeringen. Nämligen tillhandahållande av 
information för ekonomiska beslut, motivation för chefer och anställda, rättfärdigande av 
kostnader samt mätning av intäkter och tillgångar för att möta krav på extern rapportering och 
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lagstiftning117

Det allra enklaste sättet att allokera en gemensam kostnad är genom en rak fördelningsnyckel, 
där fördelningsgrunden kan vara exempelvis arbetad tid. Enbart denna fördelningsgrund ger 
ofta en snedvriden bild av kostnaderna och en mer sofistikerad metod är att föredra.

. Vi tror att det generellt borde vara av intresse för alla myndigheter att uppfylla 
dessa syften.  

118 I 
dagsläget är det vanligt att verksamheter delar in sina kostnader i olika pooler, indelningen av 
kostnaderna underlättar fördelningen ut till kostnadsobjekten119

Kalkylering är något som organisationer kan ta till hjälp vid sin prissättning och 
verksamhetsplanering. Vanliga kalkyleringsmetoder som självkostnadskalkylering och 
bidragskalkylering är båda väl fungerande metoder. Den vanligaste metoden är 
självkostnadskalkylering, där syftet är att åstadkomma full kostnadsfördelning

. Vi anser att det här är en 
väldigt väsentlig del i vår studie, eftersom myndigheter måste särredovisa 
uppdragsverksamhet och myndighetsuppgifter. Konsekvenserna av felaktiga eller olämpliga 
fördelningsnycklar kan vara att myndigheternas finansiering kommer från fel källor och att 
skattepengar används på fel sätt. 

120. 
Bidragskalkylen däremot har till syfte att visa de speciella särkostnader som ett kalkylobjekt 
kan orsaka121

Självkostnadskalkylen ABC innebär att resurser och aktiviteter identifieras för varje 
organisation. Exempel på resurser kan vara personal och en aktivitet kan vara 
löneutbetalningar, kundkontakter m.m. Sedan fördelas kostnaderna ut till objekten genom 
aktiviteterna de förbrukar

. Bidragskalkyler kommer inte att hjälpa oss att uppfylla syftet med studien, 
främst för att de inte ger en fullständig kostnadsfördelning.  
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117 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 472-473 
118 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 61-63 
119 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 478-480 
120 Ax, C., Johansson, C., & Kullvén, H. (2005). Den Nya Ekonomistyrningen. Malmö: Elanders Berlings, s. 172-173 
121 Ibid, s. 250 
122 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 72-75 

. Det som gör att många förespråkar modellen är att den visar hur 
mycket resurser som förbrukas av produktionen, till skillnad mot traditionell 
kostnadsfördelning. Vi finner det mycket intressant att undersöka vilka självkostnadskalkyler 
myndigheterna i vår studie använder vid prissättningen och kostnadsfördelningen. Dessa två 
moment är för myndigheterna nära relaterade eftersom de skall tillämpa full kostnadstäckning 
vid prissättningen. 
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4 Praktisk metod 

För att underlätta för en liknande studie inom samma område är det viktigt att forskaren 
redogör för hur studien praktiskt genomförs. Hur vi tänkt genomföra studien kan också 
påverka resultatet. När intervjuer ska genomföras finns det en hel del faktorer som måste 
beaktas för att säkerställa hög kvalité. Avsnittet skildrar tillvägagångssättet före, under och 
efter intervjuerna. En fullständig redogörelse av processen underlättar också för kritisk 
granskning. 

4.1 Intervjumetod 
Vi redogjorde i kapitlet om teoretisk metod för vårt val av en kvalitativ forskningsmetod. 
Anledningen till detta val var att vi ville skaffa oss en bred förståelse i ämnet och sökte därför 
en större mängd information från färre respondenter. Uteslutandet av en kvantitativ metod 
berodde till stor del på att informationen vi söker för att besvara vår problemställning, skulle 
vara alltför svår att kvantifiera och generalisera.  

I den teoretiska metoden nämnde vi också att vi ämnade utföra semi-strukturerade intervjuer. 
Syftet med att använda denna intervjumetod i vår studie var att vi ville låta respondenterna 
utveckla svaren från sina egna perspektiv, utan att vi styr dem i någon riktning. Vår 
bedömning är att vi fått ut en mer omfattande information kring myndigheternas 
kostnadsfördelning med hjälp av denna metod. Bryman och Bell beskriver en semi-
strukturerad intervju som ett samtal med olika teman, vilka skall behandlas någon gång under 
intervjun123. På detta sätt valde vi också att lägga upp våra intervjuer med stöd av en 
intervjumanual. Denna försökte vi följa så gott det gick men var naturligtvis flexibla om 
respondenterna tog ett sidospår, eller om vi ville återknyta till ett tidigare tema. Vi vill även 
påstå att dessa semi-strukturerade intervjuer är förklarande intervjuer, vilka kännetecknas av 
att de ger kunskap om outforskade ämnen124

4.2 Urval 

. Anledningen till denna åsikt är att vår studie är 
explorativ och syftar till att åstadkomma kunskap inom ett relativt främmande område.   

Vi har vid vårt urval av respondenter utgått från syftet med studien. Då vi inte på något sätt 
avser att generalisera studiens resultat, har vi heller inget krav på att göra ett representativt 
urval av respondenter. Vi har valt att intervjua personer på fem olika myndigheter angående 
deras kostnadsfördelning, vilket betyder att urvalet är så pass litet att det inte är representativt 
för svenska myndigheter i allmänhet. Halvorsen hävdar att strategiska urval är de mest 
lämpliga under sådana omständigheter som våra, och att urvalet baseras på vilka objekt som 
forskarna tycker är intressanta125

Undantaget från denna förklaring är att vi använt en urvalspopulation för att nå myndigheter 
som har anslags- respektive avgiftsfinansierad verksamhet och konkurrerar med privata 

. Ett strategiskt urval är enligt oss det bästa för vår studie 
eftersom vi vill göra en djupare undersökning av relativt få objekt. Vi har valt våra 
respondenter på grundval av hur intressanta vi tror att de är att intervjua.  

                                                 
123 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 363 
124 Darmer, P. & Freytag, P.V. (1995). Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, s.  253 
125 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s. 102 
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företag. Populationen utgörs av de 25 myndigheter som enligt Statskontorets rapport126 
riskerar att störa konkurrenssituationen på marknaden. Användandet av rapporten som 
urvalspopulation medför att vårt urval också kan liknas med ett problemorienterat urval. Detta 
urval innebär att forskaren väljer ut respondenter som har kopplingar till ett visst problem127. 
Första myndigheten vi kontaktade var Skogsstyrelsen av den anledningen att vi hade en 
kontakt som direkt hänvisade oss till lämplig person. Från dem fick vi sedan tips på andra 
myndigheter som kunde vara intressanta att intervjua, vilka alla ingick i urvalspopulationen. 
Arbnor och Bjerke kallar detta tillvägagångssätt för rekommendationsurval128

4.3 Access 

. Vi anser att 
vårt urval är en blandning av de ovanstående, men i det stora hela är ett strategiskt urval.  

När vi tog kontakt med de utvalda myndigheterna ringde vi deras telefonväxel, och bad att få 
prata med någon som var ansvarig på ekonomiavdelningen. I samtliga fall visade 
respondenterna intresse och förståelse för studien vi ville göra, vilket resulterade i att alla 
direkt accepterade vår förfrågan. Myndigheterna som intervjuats i vår studie är SMHI, 
Skogsstyrelsen, SCB, Jordbruksverket (SJV) och Lantmäteriet.  

En problematik som är viktig att komma tillrätta med är att få rätt information vid intervjuerna 
relaterat till vårt uppställda syfte och problemformuleringen. Vår studie kan påverkas av hur 
intresserade och motiverade våra respondenter är, eftersom de ofta ger mer ärliga och 
uppriktiga svar om de är det129

4.4 Intervjumanual 

. När första kontakten togs med myndigheterna redogjorde vi 
för vad syftet med studien är och vilka övergripande frågor som skulle behandlas. 
Anledningen till detta var att öka intresset hos de tillfrågade och ge dem möjlighet att 
förbereda sig, allt för att få bättre access. Flera av dem uttryckte också direkt ett stort intresse 
för studiens ämne och bekräftade dess aktualitet. Vi anser att vi haft bra access då de svar som 
vi erhållit enligt oss, varit ärliga och uttömmande. Vi har även fått möjlighet att återkomma 
vid senare tillfälle av alla respondenter, i syfte att tydliggöra eller komplettera den erhållna 
informationen. Detta tyder på att respondenterna har varit engagerade och intresserade av 
studien, vilket vi tror har bidragit till ökad access. 

Eftersom vi valt att utföra semi-strukturerade intervjuer med de fem myndigheterna 
konstruerade vi en intervjumanual130

                                                 
126 Statskontoret. (2000). Staten som kommersiell aktör – Omfattning och konkurrenseffekter –. Stockholm: diarienr 
(2000:16) s. 52-53 
127 Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur, s. 240 
128 Ibid 
129 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 336ff 
130 Bilaga 1 

. Då frågorna öppnar för mer flytande dialog hjälpte 
intervjumanualen oss att hålla struktur på intervjuerna, samt säkerställa att alla frågor blivit 
besvarade. Eftersom de semi-strukturerade intervjuerna behandlar olika teman, delade vi 
också in manualen i teman. Våra inledande frågor behandlar respondenten, där vi försöker få 
en bild av denne genom att fråga om erfarenhet, yrkesbakgrund osv. Det andra avsnittet har 
till syfte att klargöra hur organisationen är uppbyggd, och om de utformat den med tydlig 
avgränsning mellan de olika verksamheterna (myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet). 
Den tredje och viktigaste delen i våra intervjuer är frågor som skall förklara hur 
myndigheterna särredovisar sina gemensamma kostnader. Annan information som denna del 
skall ge är vilka regelverk och rekommendationer som tillämpas, samt vilka eventuella 
tolknings- eller gränsdragningsproblem som finns. Vi har använt intervjumanualen som en 
checklista över frågor och ämnen vi velat få information om, på det sätt som Darmer 
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rekommenderar131

4.5 Intervjutillfället 

. Intervjuerna har inte nödvändigtvis följt samma ordning som manualen, 
men den har hjälpt oss att täcka in alla områden och frågor.   

Många av frågorna har regelverk och allokeringsteorier som utgångspunkt eftersom vi ansåg 
att dessa är till störst hjälp för att besvara problemformuleringen. Kalkyleringsmetoder har vi 
inte ställt några konkreta frågor kring, då vi tror att kunskapen kring dessa kan vara begränsad 
ute i praktiken. Vi har i stället valt att utläsa vilka av dessa metoder de använder utifrån 
svaren om kostnadsallokeringen.  

För att säkerställa kvalitén på frågorna lät vi vår handledare kontrollera den färdiga 
intervjumanualen. Sedan skickades en enklare variant ut till respondenterna för att de bättre 
skulle kunna förbereda sig på de frågor vi skulle ställa. Flera av de tillfrågade hade redan 
efterfrågat ett dokument med de frågor som vi tänkt behandla. Vi tycker att det är bra att detta 
efterfrågades, då det tyder på att respondenterna tar studien på allvar och är engagerade.  

Vid vår första kontakt med respondenterna kom vi överens om en tid för intervjun och bytte 
kontaktuppgifter om eventuella förhinder skulle uppstå. Andra fördelar med utbytet av 
kontaktuppgifter var att respondenterna haft möjlighet att göra eventuella tillägg efter 
intervjuerna, samt att vi haft möjlighet att skicka ut förberedande material till respondenternas 
e-postlådor. 

Det hade varit önskvärt att vid intervjutillfällena träffa respondenterna personligen, men då de 
geografiska avstånden till de myndigheter vi valt att undersöka är väldigt stora och våra 
ekonomiska resurser varit begränsade, var ett personligt möte uteslutet. Det alternativ som vi i 
stället valde var att genomföra intervjuerna på telefon. Bryman och Bell anser att en fördel 
med telefonintervjuer, förutom kostnadsaspekten, är att intervjuarens personliga faktorer i 
mindre utsträckning påverkar respondentens svar132

Samtliga intervjuer utfördes hemma hos Mårten där vi ostört kunde genomföra dem. Vi 
använde oss av en högtalartelefon och en diktafon som låg bredvid och spelade in allt som 
både vi och respondenterna sade. Anledningen till att vi använde oss av en högtalartelefon var 
att båda skulle kunna vara med och prata samtidigt, samt att båda skulle höra respondentens 
svar på frågorna och utifrån dessa kunna ställa följdfrågor. Bryman och Bell menar att 
telefonintervjuer kan vara till en fördel när flertalet intervjuare är närvarande, eftersom deras 
olikheter då jämnas ut

. Även om vi helst hade gjort personliga 
intervjuer, ser vi det som en styrka att avsaknaden av vår närvaro inte kunnat styra 
respondenternas svar i någon riktning. Vid intervjutillfället började vi med att presentera oss 
kort, och frågade därefter om det var ok att spela in samtalet vilket ingen respondent hade 
invändningar mot, snarare tvärtom. Till detta använde vi oss av en diktafon som finns att tillgå 
på Umeå Universitets husservice.  

133

                                                 
131 Darmer, P. & Freytag, P.V. (1995). Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, s. 256 
132 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 140 
133 Ibid 

. Vi tyckte att detta märktes framför allt genom att vi fick möjlighet 
att fylla i den andres frågor, utan att intervjuernas dialog stördes. När intervjuerna avslutades 
frågade vi om det var o k att publicera myndighetens och respondentens namn i arbetet och 
det var aldrig något problem. Vi erbjöd även respondenterna möjligheten att ta del av det 
färdiga arbetet, vilket samtliga ville göra. 
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Vi utförde telefonintervjuer med fem myndigheter vid två olika tillfällen. Syftet med det 
andra tillfället var att komplettera frågor vi ansåg att vi inte fått svar på, samt få en bekräftelse 
på att vi förstått innebörden rätt. I följande avsnitt kommer vi kort att redogöra för hur 
intervjutillfällena såg ut samt vad vi uppmärksammade och upplevde. En utförligare 
beskrivning av myndigheterna kommer i kapitel fem. Nedan visas en sammanfattning av 
intervjuerna. 

Tabell 1 - Sammanställning intervjuer 

4.5.1 SMHI 
Vid telefonintervjuerna med SMHI befann sig Lars-Ove Söderberg på sitt arbetsrum. 
Söderberg upplevdes kunnig och seriös samt tog sig tid att svara utförligt på våra frågor. 
Intervjun fortlöpte under avslappnad, men dock seriös ton. Han visade även stort intresse för 
våra frågor och välkomnade oss att återkomma för kompletterande frågor vid behov vilket vi 
senare gjorde. Vid den andra intervjun föreslog Söderberg att vi skulle ta kontakt med Anders 
Loberg för att få bättre inblick i IT-avdelningens kostnadsfördelning, vilken Söderberg inte 
ansåg sig ha tillräcklig kunskap om. Loberg var liksom sin kollega tydlig i sina svar och 
svarade utförligt, vi blev även där välkomnad tillbaka för eventuella kompletteringar. 

4.5.2 Skogsstyrelsen 
Under intervjuerna med Skogsstyrelsen befann sig Rolf Zetterström på sitt kontor. Det första 
samtalet inleddes med att Zetterström bad om ursäkt att vi fått vänta då ett samtal kommit 
emellan. Zetterström visade på stort engagemang och de svar vi fick var uttömmande och 
informativa. Intervjun fortlöpte under avslappnad och ibland skämtsam ton. Då vi fick vänta 
lite i början välkomnade Zetterström oss tillbaka vid ett senare tillfälle för att räta ut 
eventuella frågetecken eller efterfråga förtydliganden. Den andra intervjun var liksom den 
första seriös och informativ och i slutet klargjorde Zetterström ännu en gång att det var ok att 
höra av sig igen vid eventuella frågetecken. 

4.5.3 SCB 
Vid genomförandet av intervjuerna med SCB befann sig Monica Dyhr i sitt arbetsrum. 
Samtalet inleddes med att Dyhr kort presenterade sig innan intervjun fortsatte. Dyhr svarade 
bra och utförligt på våra frågor, och utvecklade svar om vi inte förstod. Tonen på intervjuerna 
var seriös och Dyhr visade på ett gediget kunnande och stort driv inom sitt område. Även 
Dyhr var angelägen om att vi skulle återkomma vid eventuella frågetecken. 

Myndighet SMHI Skogsstyrelsen SCB Jordbruksverket Lantmäteriet

Respondent
Lars-Ove Söderberg / 
Anders Loberg

Rolf Zetterström Monica Dyhr
Carina Rydberg / 
Stefan Hermansson/ 
Charlotta Engdahl

Göran Hedman

Yrkesroll

Ekonomichef / 
Controller

Byrådirektör Controller
Handläggare/ 
Ekonomichef/ 
Handläggare

Redovisningsekonom

Intervjuform
Semistrukturerad 
telefonintervju

Semistrukturerad 
telefonintervju

Semistrukturerad 
telefonintervju

Semistrukturerad 
telefonintervju

Semistrukturerad 
telefonintervju

Datum/Tid 2/12. 8:30-9:40 3/12. 14:00-15:20 4/12. 9:30-10:25 4/12. 13:35-14:20 5/12. 10:20-11:10
Datum/Tid 16/12. 10:00-10:15 15/12. 15:00-15:25 15/12. 9:30-9:50 16/12. 13:30-13:40 15/12. 10:00-10:10
Datum/Tid 16/12. 15:00-15:20
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4.5.4 Jordbruksverket 
Intervjun med Jordbruksverket (SJV) inleddes med att de närvarande kort fick presentera sig. 
Tre respondenter var närvarande och de befann sig i samma rum. Vi tycker att det visar på 
intresse och engagemang att fler än en respondent var närvarande. Då Hermansson och 
Rydberg kompletterade varandras svar vid flera tillfällen upplevde vi att kvalitén på intervjun 
förstärktes av att flera respondenter var närvarande. Vi fick genomgående bra svar och vid 
intervjuns slut frågade vi om det gick bra att återkomma med flera frågor om det skulle 
behövas, vilket ingen hade något emot. Vid den andra intervjun närvarade Rydberg och 
Hermansson. Denna gång fick vi bekräftelse på att det vi uppfattat från förra intervjun stämde 
tämligen bra. 

4.5.5 Lantmäteriet 
Vid båda intervjuerna med Lantmäteriet och Göran Hedman befann han sig på arbetsrummet 
för att inte bli störd. Hedman visade sig vara väldigt engagerad och insatt på området. Vi fick 
uttömmande svar och Hedman gav ett mycket seriöst intryck. Liksom de tidigare intervjuerna 
frågade vi fick återkomma för att tydliggöra eller bekräfta den information vi fått. 

4.6 Databearbetning  
Efter intervjuerna transkriberade vi dem ordagrant med hjälp av ljudfilen från inspelningen. 
Transkriberingar är viktiga för att kunna systematisera den information som erhållits genom 
intervjuerna134. Genom våra transkriberingar kunde vi på ett smidigt sätt överblicka 
informationen och jämföra de olika respondenternas svar med varandra. Vi har också haft 
möjligheten att gå igenom varje intervju flera gånger, vilket minskat risken för att vi missat 
information av betydelse. I empirikapitlet har vi använt den information från intervjuerna som 
vi anser är av betydelse för studien. Sedan har vi delat upp informationen i underrubriker, 
vilka är samma för samtliga myndigheter. Uppdelningen av informationen skall hjälpa läsaren 
att jämföra de olika myndigheterna med varandra. Anledningen till att vi valt ut informationen 
och presenterat den i reducerad form beror på att vi vill presentera lättläsligt och relevant 
material i uppsatsen. En risk med denna hantering av information är att forskaren kan välja 
fakta eller tolka uttalanden utifrån det resultat denne önskar för studien135

4.7 Källkritik primärdata 

. Denna risk har vi 
haft i bakhuvudet under databearbetningen och försökt vara så objektiva som det möjligen 
går. Eftersom detta är en förklarande studie har vi inte haft några resultatförväntningar, vilket 
borde minimera denna risk.  

Då vi genomgående anser att vi fått ärliga och uppriktiga svar, samt att intervjuerna var 
seriösa har vi svårt att rikta kritik mot våra respondenter. Det som kan anses vara ett möjligt 
problem är att respondenterna kanske inte är villiga att berätta om eventuella brister i sina 
metoder, speciellt som debatten om myndigheternas konkurrensbegränsande effekt på öppna 
marknaden rasar vidare. Under våra intervjuer har vi dock inte upplevt att någon är ovillig att 
hitta nya arbetssätt eller förbättra sina arbetsmetoder, i vissa fall var det dock mer påtagligt att 
myndigheterna verkligen var självkritiska och ständigt försökte genomföra förbättringar. När 
vi valt intervjuer som datainsamlingsmetod till denna studies problemformulering finns det 
vissa osäkerhetsfaktorer. Eftersom vi bett våra respondenter att berätta om ett förfarande, 
finns ingen garanti för att kostnadsfördelningen i praktiken sker på exakt samma sätt som 
beskrivits. Vid fortsatta studier inom ämnet skulle man kunna använda deltagande observation 

                                                 
134 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s. 103 
135 Darmer, P. & Freytag, P.V. (1995). Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, s. 267 
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i stället för att undvika denna osäkerhetsfaktor. Exempelvis skulle forskaren kunna delta vid 
prissättningen av olika projekt eller vid boksluten.  

Att våra respondenter har olika befattningar på sina respektive myndigheter skulle kunna ses 
som en nackdel, speciellt om vi velat att studiens resultat skulle vara representativt. Men 
eftersom vi inte varit ute efter att göra representativa urval eller att generalisera resultatet, ser 
vi snarare detta faktum som en styrka i vårt arbete. Vi gör som sagt var en explorativ studie 
om ett relativt outforskat ämne, därför anser vi att bredden på studien blivit större då vi fått se 
problemet ur både chefers och handläggares perspektiv. Det verkar logiskt att personer med 
olika befattningar kan framställa sin organisation från olika synvinklar.  

Vi anser dock att vi kan kritisera oss själva i viss mån. Även om vi har genomfört intervjuer 
vid tidigare tillfällen och anser oss veta hur de skall genomföras, kände vi oss i vissa fall 
ovana. Trots detta tror vi att det inte påverkat resultatet eller studien i någon riktning, utan 
tycker att vi erhållit den information vi anser vara relevant för att uppfylla syftet med studien. 

4.8 Studiens vetenskaplighet 

4.8.1 Tillförlitlighet 
För att en undersökning skall ha hög tillförlitlighet skall resultaten från en liknande 
undersökning ge samma resultat, och inte påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
förutsättningar.136 Tillförlitligheten i en studie är en avgörande faktor för om forskarens arbete 
kommer att accepteras av andra. Ett tillvägagångssätt för att nå högre tillförlitlighet i en studie 
är att låta respondenterna ta del av materialet som ska publiceras för att bestyrka innehållet är 
rätt uppfattat.137

4.8.2 Överförbarhet 

  

Intervjuerna hade en semi-strukturerad karaktär vilket medförde att respondenterna gavs 
utrymme att utveckla sina svar och vi som intervjuare lättare kunde ge följdfrågor. 
Intervjuerna spelades in på en diktafon och transkriberades direkt efter för att bättre få en 
översikt av insamlad information. Respondenterna kontaktades sedan för en andra kortare 
intervju där vi efterfrågade förtydliganden eller bara bekräftelser på att vi uppfattat 
innebörden rätt. Efter andra intervjun sammanställdes de båda och översändes till 
respondenterna för att säkerställa att informationen var korrekt. Vi fick snabba svar av 
samtliga respondenter som alla hade synpunkter på innehållet. Dessa kunde vara 
missuppfattningar, förslag till kompletteringar eller bara omformuleringar. Ingenting av detta 
påverkade egentligen innebörden av vår sammanställning, men vi tog naturligtvis åt oss 
informationen och genomförde ändringar där vi ansåg att det var befogat. Vi är av 
uppfattningen att detta förfarande har gjort vår studie tillförlitlig.  

Inom den kvalitativa forskningen är det viktigt att resultat skall vara överförbara till en 
liknande verklighet som den som studeras. Vid kvalitativ forskning är det önskvärt med så 
djupa och utförliga beskrivningar som möjligt, eftersom den normalt behandlar en mindre 
grupp med liknande egenskaper.138

Utifrån den analys och slutsats som vi kommit fram till i detta arbete anser vi att vår studie är 
överförbar, dock endast till andra myndigheter med flera verksamheter som finansieras både 

  

                                                 
136 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 48 
137 Ibid, s. 307 
138 Ibid 
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av anslag och avgifter. Det som begränsar överförbarheten för denna studie är att företag i 
näringslivet har andra redovisningsregler samt krav på kostnadsfördelning, vilket i privata 
företag mest är av eget intresse. Målet för företag inom näringslivet är främst 
vinstmaximering, medan det i myndigheter vanligtvis inte föreligger något vinstkrav förutom 
inom eventuell affärsverksamhet. Överförbarheten är således fullt möjlig gentemot andra 
myndigheter, men begränsad för privata företag inom näringslivet. 

4.8.3 Pålitlighet 
För att en studie skall vara pålitlig är det viktigt att hela forskningsarbetet förklaras 
fullständigt och att alla delar i processen är tydliggjorda. Det anses också vara av betydelse att 
studien under arbetets gång granskas av någon utomstående.139

4.8.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 

 

Genomgående i hela arbetet har vi försökt förklara de faktorer som legat till grund för våra 
val. I kapitlet om teoretisk metod har vi förklarat med vilka förutsättningar vi gick in i 
studien. Förförståelsen vi hade inom ämnet har vi beskrivit samt den kunskapssyn och 
angreppssätt vi ansett varit de lämpligaste för vår studie. Vi har även klargjort hur 
tankegångarna varit vid förberedelserna inför intervjuerna, samt hur vi bearbetat den 
insamlade informationen. Löpande konstruktiv feedback har vi fått från främst handledare, 
men också från nära och kära. Även om de inte granskat våra transkriberingar av intervjuerna 
anser vi att ovanstående bidragit till att vår studie förbättrats och att uppsatsens pålitlighet 
förstärkts.  

Med möjlighet att styrka och bekräfta menar Bryman och Bell att trots att en forskare inte kan 
vara fullständigt objektiv i sin kvalitativa forskning, bör denne 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.140

Vi anser inte att våra personliga värderingar haft någon väsentlig betydelse för utfallet av 
arbetet. Tidigare i arbetet förklarade vi och klargjorde vår förförståelse, vilket ger läsaren 
möjlighet att se med vilka förutsättningar vi tagit oss an studien. Vi anser även att vi haft en 
objektiv och neutral roll vid intervjuerna. Det empiriska kapitlet har sin grund enbart i det 
insamlade materialet från intervjuerna

 

141

                                                 
139 Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Författarna och Liber AB, s. 307 
140 Ibid, s. 307-308 
141 Förutom det material som respondenterna översänt till oss 

, vilket respondenterna haft möjlighet att granska. 
Även om det är svårt att vara helt objektiva, anser vi att vår studie uppfyllt de krav som kan 
ställas på kvalitativ forskning om möjlighet skall finnas att styrka och bekräfta.  
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5 Empiri 

En analys av empirisk data är en viktig del av en forskningsprocess. För att underlätta för 
läsaren och vår analys är det viktigt att det som framkommer under datainsamlingen 
återspeglas på rätt sätt. Vi kommer i det här kapitlet att lägga fram informationen från 
intervjuerna med en objektiv syn. 

5.1 SMHI 
SMHI är en myndighet som är direkt lydande under miljödepartementet. Myndigheten 
bedriver verksamhet inom meteorologi, hydrologi (läran om vattenförhållandena på jordens 
landområden), oceanografi (läran om havet) och klimat. De bedriver även forskning inom 
väder, vatten, klimat och miljöfrågor. SMHI erbjuder ett brett spektra av kundanpassade 
produkter och tjänster inom dessa områden. Flera organisationer använder SMHI:s tjänster 
inför viktiga beslut, ett exempel på sådana tjänster är allmänna prognoser och varningar, 
branschinriktade tjänster, simuleringar och analyser, statistik, klimatstudier samt 
forskningsuppdrag. SMHI:s uppgift är att bedriva tre typer av verksamhet, det är 
anslagsfinansierad verksamhet, uppdrag från andra myndigheter samt affärsverksamhet på 
kommersiella villkor. Verksamhetsgrenarna skiljer sig åt men har samma grundprincip, att 
bidra till samhällsnytta. Bland annat genom att förvalta och utveckla information om väder, 
vatten och klimat.142

5.1.1 Organisation  

 

Vi har vid två tillfällen intervjuat Lars-Ove Söderberg som är ekonomichef på SMHI. 
Söderberg har sedan 1979 jobbat på SMHI där han varit ansvarig för myndighetens 
ekonomistyrning i snart två årtionden. Innan anställningen var han personalchef på ett privat 
företag. Vi har även haft ett samtal med Anders Loberg som är Controller på IT-avdelningen. 
Han har arbetat inom myndigheten i närmare 25 år och har således gedigen erfarenhet. Loberg 
har enligt Söderberg djupare kunskap inom kostnadsallokeringsmodellen för IT-avdelningen 
vilken är en stor del av SMHI:s verksamhet. 

 

 

 

 

Figur 3 - Organisationsschema SMHI 

Som nämnts ovan bedriver SMHI anslagsverksamhet, uppdragsverksamhet och 
affärsverksamhet. Basverksamheten samt ”forskning och utveckling” bedriver enbart 
anslagsverksamhet. Affärsverksamheten är det främst avdelningen ”företag och media” som 
bedriver. Denna typ av verksamhet tillåter en viss vinst som sedan kan återinvesteras i 
verksamheten som exempelvis utvecklingssatsningar. I dessa fall befinner sig SMHI i en 
kommersiell situation där de konkurrerar med andra aktörer och har möjligheten att sätta 
priser i vinstsyfte. Avdelningen ”Miljö & Säkerhet” jobbar dock med alla tre verksamheterna. 
                                                 
142 Om SMHI. (den 11 03 2008). Hämtat från SMHI: http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5019&l=sv den 01 12 2008 

http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5019&l=sv�
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Vidare förklarar Söderberg att uppdragsverksamheten framför allt jobbar mot andra 
myndigheter som köper deras tjänster. Just denna verksamhet skall prissättas efter 
självkostnad vilket innebär att de inte bör gå med vinst i produktionen. Anslagsverksamheten 
handlar i stort sett om att upprätthålla en infrastruktur som används för att kunna lämna 
prognoser som möjliggör arbete med hydrologi och oceanografiska frågor. Dessa prognoser 
som i princip är helt anslagsfinansierade ligger sedan till grund även för affärsverksamheten 
och uppdragsverksamheten.  

5.1.2 Kostnadsallokering  
De regelverk som SMHI följer är Ekonomistyrningsverkets (ESV) råd och rekommendationer 
som ges ut varje år. Då SMHI bedriver verksamhet utomlands följer de även 
tjänsteexportförordningen (SFS: 1992:192). Förordningarna som åtföljs är enligt Söderberg 
ingen exakt vetenskap, utan det finns utrymme för egna tolkningar för att göra anpassningar 
till den egna verksamheten, främst i tjänsteexportförordningen. 

Söderberg exemplifierar SMHI:s indirekta kostnader som de olika stödavdelningarna, IT, 
personal, ekonomi plus hyreskostnader. Sedan är också kostnaderna för generaldirektören, 
juridiska avdelningen, information och ledningssystem indirekta kostnader. SMHI har enligt 
Söderberg inga egentliga problem med att urskilja de gemensamma kostnaderna för 
organisationen från de som skall fördelas ut direkt på avdelningarna alternativt produkterna.  

En kontroll som SMHI använder sig av i sin ekonomistyrning är att de låter sina operativa 
avdelningar jobba efter att uppfylla ett täckningsbidragskrav. Utifrån beräkningarna av 
täckningsbidragen kan myndigheten beräkna hur stora gemensamma kostnader som kan 
accepteras innan budgetering. Vid höga täckningsbidrag kan de exempelvis lägga lite mer 
pengar på gemensam utveckling.  

Vid fördelningen av de indirekta kostnaderna ut på de operativa avdelningarna uppger 
Söderberg att de använder olika fördelningsgrunder för olika kostnader och stödavdelningar. 
IT-avdelningen som inom SMHI är en väldigt stor verksamhet och motsvarar 20 % av deras 
totala omsättning, har en egen kostnadsfördelningsmodell som de kontinuerligt utvecklat 
under ett antal år. IT-verksamheten jobbar mot alla tre typer av verksamheter samt 
stödavdelningarna. Modellen syftar till att identifiera det som driver kostnaderna och kan 
enligt Söderberg liknas vid en ABC-modell som inom myndigheten anses vara en sofistikerad 
modell. Syftet med modellen är att krav på tillgänglighet och servicemängd från de olika 
avdelningarna skall bestämma hur stora kostnader avdelningen skall tilldelas. Kraven kommer 
indirekt från kunderna beroende på efterfrågan och krav på kvalitet. SMHI menar att de 
anpassat modellen efter sin verksamhet och att de kan urskilja vad som driver kostnaderna.  

För att få en bättre insikt i kostnadsallokeringsmodellen har vi även pratat med Anders Loberg 
som är controller på IT-avdelningen och har bra kunskap om modellen. Han berättar att IT-
avdelningen först identifierar vilka kostnader som kan hänföras direkt till vissa avdelningar 
eller produkter, och resterande läggs på de gemensamma kostnaderna. Dessa sorteras i ett 
första skede ner på kostnadsställen inom IT-avdelningen, vilka kan vara infrastrukturenheten, 
applikationsenheten, utvecklingsenheten eller driftenheten. Efter detta steg sorteras de ner på 
något som SMHI kallar för tekniska funktionsobjekt, vilka Loberg menar kan liknas med 
kostnadsdrivare. Dessa funktionsobjekt är ett tiotal till mängden, exempelvis lagring, 
webbplattform, information och support. Priset på det som IT debiterar de olika 
verksamheterna eller produkterna skall bero på vilka krav som ställs. Kraven från 
produktionen kan vara t ex krav på lagring, support eller tillgänglighet. Ju högre krav 
produkterna har på dessa faktorer desto fler så kallade poäng tilldelas till dessa. Sedan delas 
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en produkts poäng med den totalt utdelade poängmängden, och multipliceras med kostnaden 
för just den faktorn och därmed kan kostnaden för det funktionsobjektet delas ut. På det här 
sättet får avdelningarna ställa krav på IT-avdelningen för sin produktion och blir medvetna 
om att högre krav medför högre kostnader. Metoden möjliggör att hänsyn kan tas till flera 
variabler, såsom volymkrav och kvalitetskrav. Söderberg berättar att de vid ett tillfälle även 
tagit in en extern firma som granskat hållbarheten i modellen. 

Vid fördelning av kostnader från stödavdelningarna använder sig SMHI av en omfattande 
interndebitering. Innebörden av detta är att stödavdelningarna skall ”göra nollresultat” genom 
att debitera ut alla sina kostnader på de 4 operativa avdelningarna. IT-avdelningen gjorde det 
som sagt var med en ABC-liknande modell. För avdelningarna ekonomi, juridik, information, 
ledningssystem och generaldirektör används omsättning som fördelningsgrund. Där tycker de 
att schablonmässiga metoder bäst speglar verksamheten. Söderberg exemplifierar med att den 
avdelning med störst omsättning borde också ha störst inflöde respektive utflöde av fakturor, 
och på så sätt kräva en större ekonomisk administration och därför i slutändan bör bära en 
större kostnad. Samma resonemang gäller för personalavdelningen där man fördelar ut 
kostnaderna på de operativa avdelningarna utifrån antalet anställda per avdelning då man 
anser att det är denna variabel som driver kostnaderna. För lokalhyrorna använder SMHI 
ytterligare en fördelningsgrund, nämligen antal kvadratmeter för respektive avdelning. 
Kostnaderna regleras för varje operativ avdelning genom ett årligt avtal i internhandeln. 
Fördelningen sker även längre ner i avdelningarna på olika verksamheter. Alla kostnader i 
organisationen fördelas ut på de operativa avdelningarna utom kostnader för GD-staben. De 
kostnaderna tas dock hänsyn till och räknas med vid prissättningen. Något som underlättar 
just för denna myndighet är att de genom indelningen av avdelningar lätt kan särskilja 
uppdragsverksamhet, myndighetsuppgifter och affärsverksamhet på ett bra sätt. I de fallen 
någon avdelning bedriver flera av dessa verksamheter jobbar oftast olika personer i olika 
verksamheter.  

Inom SMHI interndebiterar även stödavdelningarna varandra sinsemellan men i slutändan 
lägger de ändå ut kostnaderna på de operativa avdelningarna. Söderberg anser att även om 
denna fördelning skulle kunna göras mer komplicerad och exakt i de senare fallen så skulle 
slutresultatet inte skilja så mycket. Vidare resonerar han så att det är bättre att lägga energin 
på IT-avdelningen då de tror att en enklare fördelningsgrund för dessa kostnader skulle ge ett 
snedvridet resultat, vilket skulle innebära att större projekt får ta relativ stor kostnad medan de 
små uppdragen skulle komma billigt undan. Detta konstaterar han i en mening, ”det är den 
filosofin vi har, att lägga krafterna där vi tror att skillnaden på slutresultatet blir stort”. För 
SMHI är det en viktig fråga att särredovisa uppdragsverksamheten och 
myndighetsuppgifterna på ett transparent sätt, så att inte allmänheten tror att de 
subventionerar sin uppdragsverksamhet med skattemedel. De har insett vikten av noggrannhet 
vid kostnadsfördelningen för att inte bli misstrodda.  

5.1.3 Prissättning 
Prissättningen av sina olika tjänster och produkter beror av vilken typ av verksamhet som 
säljer den. För uppdragsverksamheten gäller som tidigare nämnts självkostnadsprissättning, 
för vilken kalkylen utgår från budgeterade värden. Kostnaderna skall alltså täckas av de 
externa intäkterna. Prissättningen utgår sedan från att de uppskattar volymen på 
uppdragen/tjänsterna och kan därmed beräkna vilken styckintäkt de behöver för att täcka 
självkostnaden, eftersom alla kostnader har fördelats till de olika verksamheterna (i detta ingår 
också kostnaderna för GD-stab). Affärsverksamheten utgår i stället från en 
marknadsprissättning eftersom de konkurrerar med priset. Utgångspunkten är emellertid 
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budgetkalkylen även i affärsverksamheten. Anslagsverksamheten dock har en given intäkt och 
myndigheten vet vilka uppgifter de förväntas göra och kan med andra ord räkna ut hur mycket 
de här uppgifterna får kosta att utföra. Söderberg uttrycker det hela så här; ”vi dimensionerar 
efter intäkterna”.  

5.1.4 Budgetering och efterkalkylering  
SMHI gör enligt Söderberg kvartalsbokslut och utöver detta följer man upp sin budget vid 
ytterligare fyra gånger under året, för att se om det stämmer och eventuellt göra en ny 
bedömning. Han menar att de oftast ligger ganska rätt mot budgeten. Enklare uppföljningar 
mot resultatet görs varje månad och myndigheten har ett separat system för prognostisering 
och budgetering, vilket de försöker använda varje månad. SMHI ligger enligt Söderberg på en 
prisbild som speglar verksamhetens kostnader. Uppstår kalkyldifferenser inom 
stödavdelningarna fördelas de vid årets slut ut på de operativa avdelningarna enligt samma 
fördelningsgrunder som kostnaderna tidigare fördelats ut med. SMHI försöker dock följa upp 
detta hela tiden så att kostnaderna svarar mot intäkterna.    
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Styrelse 

Verksledning 

Ledningsstab 

Internrevision 

Skogsavdelning med enheter 

Administrativ avdelning med enheter 

Ekonomiavdelning med enheter 

Region Nord Region Mitt Region Svea Region Ost Region Väst 

8 distrikt 10 distrikt 8 distrikt 

 

10 distrikt 7 distrikt 

5.2 Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen arbetar på uppdrag av den svenska befolkningen i frågor om skog. Arbetet 
består av att bevaka att landets skogar vårdas så att de ger en uthållig avkastning och att den 
biologiska mångfalden bevaras. Skogsstyrelsens organisation bedrivs under 
jordbruksdepartementet och har både anslagsfinansierad verksamhet samt 
uppdragsverksamhet. Den senare av de två har som målsättning att uppnå full 
kostnadstäckning. På 120 orter runt om i landet har Skogsstyrelsen kontor, uppdelade i 43 
distrikt. I regleringsbrevet står det att skogsstyrelsen har till uppgift att hitta en avvägning 
mellan två skogspolitiska mål, nämligen produktionsmålet och miljömålet. Produktionsmålet 
har som uppgift att säkra Sveriges virkesförsörjning genom att förvalta skogen på bästa sätt. 
Miljömålet avser det tidigare nämnda målet att bevara den biologiska mångfalden samt värna 
om kulturmiljövärden och sociala värden.143

Rolf Zetterström har gedigen erfarenhet inom myndigheten då han påbörjade sitt arbete för 
Skogsstyrelsen 1975. Zetterströms arbetsuppgifter har under åren varierat, i början av 
yrkeskarriären inom myndigheten var Zetterström administrativ chef och senare behjälplig på 
de flesta Skogsstyrelser runt om i landet, för att under de senaste 10 åren arbeta med 
utvecklingsfrågor. Titeln byrådirektör som Zetterström har, lever kvar sedan länge och finns 
förmodligen inte kvar inom systemet nu, utan han har i dagsläget en handläggarstatus på 
ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningens uppgifter består av att bistå organisationen med 
löpande direktiv och stöd inom ekonomi, samt att de även har till uppgift att arbeta med 
utvecklingsfrågor.  

 

5.2.1 Organisation 
   

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Organisationsschema Skogsstyrelsen 

Utifrån organisationsschemat ovan förklarade Zetterström att det är en ny organisationsform 
som precis kommit till stånd. Innan omorganiseringen var ekonomiavdelningen och 
administrationsavdelningen i samma avdelning. De operativa delarna inom Skogsstyrelsen är 
regionerna och distrikten, samt en ytterst liten del av skogsavdelningen. I de operativa delarna 
sker både uppdragsverksamhet och myndighetsverksamhet. Det innebär att inom region- och 
distriktsnivå arbetar personalen ofta med båda verksamheterna, vilket betyder att det är 
väldigt viktigt att de rapporterar sin tid på rätt kostnadsobjekt. Det som Zetterström påpekar 
kan vara ett problem är ledningskostnader inom varje enhet då de kan vara svåra att härleda 
till myndighetsuppdrag eller uppdragsverksamhet. Inom organisationen sker redovisningen på 
                                                 
143 Om Skogsstyrelsen. Hämtat från www.skogsstyrelsen.se: 
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=11845 den 04 12 2008 
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distriktsnivå med rapportering uppåt i ledet för att vid varje årsbokslut ge en samlad 
redovisning för hela organisationen.  

5.2.2 Kostnadsallokering 
De regelverk och rekommendationer som myndigheten använder sig av är uteslutande ESV:s 
rekommendationer som grundar sig i anslagsförordningen144 och förordning om myndigheters 
bokföring145

Zetterström anser att fördelningen av de indirekta kostnaderna är rättvisande, som argument 
för det framför han att mycket av ekonomiavdelningens verksamhet bedrivs utifrån 
uppdragsverksamheten. Skulle inte Skogsstyrelsen bedrivit uppdragsverksamhet skulle 
ekonomiavdelningen inte behöva någon inkassoverksamhet, eller behöva skicka några 
fakturor. Myndighetssidan använder sig självklart av ekonomiavdelningen men inte i samma 
utsträckning. Tvärtom så finns det andra delar som är väldigt stora för myndighetssidan som 
uppdragsverksamheten kan ha nytta av. Sammanfattningsvis menar han att det går jämnt ut i 
slutändan, att vissa gemensamma kostnader egentligen orsakas mer av uppdragsverksamheten 
medan andra mer av myndighetsuppgifterna. Zetterström anser dock inte att det finns någon 
risk för att de subventionerar sin uppdragsverksamhet eller tvärtom. Enligt Skogsstyrelsen är 
detta den bästa modellen för kostnadsfördelning. Ett alternativ hade varit att låta cheferna 

. Båda anses viktiga men den sistnämnda är den som appliceras i störst 
utsträckning inom Skogsstyrelsen. Förutom ESV:s rekommendationer är det självklart också 
god bokföringssed som gäller. Det begreppet är enligt Zetterström ganska brett och 
Skogsstyrelsen har under lång tid utvecklat och utformat olika metoder för att tydliggöra 
kostnadsfördelningen mellan uppdrags- och myndighetsverksamhet. Vidare berättar han att 
det i ESV:s rekommendationer saknas uppgifter om vissa frågor och utrymme lämnas för 
tolkning, vilket innebär att myndigheterna får upprätta egen praxis och modeller utifrån sina 
tolkningar. Möjligheter finns då att rådfråga ESV om deras uppfattning i frågan.  

Vanliga indirekta kostnader som måste fördelas inom Skogsstyrelsen är lokalhyror, 
ledningskostnader för distrikt och regionstaberna, kontorsmaterial och en post som på senare 
år växt sig väldigt stor är kostnader för telefoni, data och internet. Inget av de som precis 
nämnts går att hänföra till endera den ena eller andra verksamheten utan de är gemensamma 
och fördelas därmed efter det. Ett exempel på en svårighet som nämns är kostnaden för 
möten. Det kan finnas två olika inriktningar på möten, en som är direkt inriktad till en specifik 
kund som myndigheten har. I sådant fall går det lätt att hänföra kostnaderna direkt till 
kostnadsobjektet. Är det däremot ett möte om hur jämställdhetsplanen ser ut och ska utformas 
på myndigheten går det inte att hänföra det till varken ett visst uppdrag eller någon slags 
lagtillsyn, vilket medför att det mötet hamnar på gemensamma kostnader.  

Varje avdelning eller enhet producerar egna indirekta kostnader. Distrikten samlar ihop 
kontorskostnader, ledningskostnader etc. och fördelar de efter hur många operativa dagar som 
distriktet haft. Utöver det så får distrikten bära regionens administrativa kostnadsmassa som 
innefattar chefer och olika ekonomicontrollers som fördelas på regionens alla operativa dagar. 
De centrala delarnas indirekta kostnader skall även de belasta de olika verksamheterna genom 
att fördela dem på organisationens totala operativa dagar. Kostnadsobjekten 
(tjänsterna/produkterna) ska alltså bära gemensamma kostnader från distrikt, regioner och de 
centrala avdelningarna som fördelas i proportion till operativa dagar. Ju högre upp i 
verksamheten, desto mindre kostnader kan föras direkt till de olika verksamheterna och 
betraktas därmed som gemensamma kostnader.  

                                                 
144 Anslagsförordning (SFS: 1996:1189) 
145 Förordning (SFS: 2000:606) om myndigheters bokföring 
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redovisa all sin tid på antingen myndighetsuppdrag eller uppdragsverksamheten, men i 
slutändan tror Zetterström att det inte gjort så stor skillnad. Förut delade de dock inte på 
chefskostnaderna utan lade all den tiden på myndighetssidan. Detta var starkt ifrågasatt och 
därmed lägger de idag dessa kostnader till de gemensamma. Dagens 
kostnadsfördelningsmodell har däremot aldrig utsatts för stark kritik vad avser fördelningen 
mellan myndighets- och uppdragsverksamhet, vilket Zetterström ser som ett tecken på att 
modellen är ganska bra.  

5.2.3 Prissättning 
Vid prissättningen av uppdragsverksamhet är det i främsta ledet självkostnad som ska täckas, 
eventuella andra ekonomiska mål skall beslutas om på nationell nivå. Prissättningen görs 
sedan genom att slå ut kostnaderna för varje operativ dag inom de olika verksamheterna på 
antal timmar eller produkter, som skall prissättas inom respektive verksamhet. Fördelningen 
av de gemensamma kostnaderna görs så långt ner i verksamheterna som möjligt, exempelvis 
ner till tjänsten stämpling. Genom att räkna ut kostnadsmassan för denna tjänst kan de sedan 
beräkna kostnaden per operativ dag och även kostnad per timme. Timkostnaden är det som är 
grunden för prissättningen även om Skogsstyrelsen ibland tar betalt genom en saktaxa. Vid 
offertberäkningen är det också timpriserna som är den centrala variabeln, men de måste i 
dessa fall också räkna med så kallad ineffektiv tid som inte redovisas direkt mot produkterna 
och kan exempelvis utgöras av restiden som krävs för att utföra uppdraget. Ineffektiv tid 
måste Skogsstyrelsen lägga på priset för att inte göra förlust vid varje affär. Zetterström menar 
att ”konsten är att beräkna den effektiva tiden”.  

Zetterström berättar att eftersom myndigheten agerar på en konkurrensutsatt marknad krävs 
det att den verksamheten genomför kampanjer och marknadsföring, samt att det inom det 
verksamhetsområdet bedrivs produktutveckling. Skogsstyrelsen har också chefs- och 
ledningskostnader som bara avser uppdragsverksamheten och därför fördelas direkt mot 
uppdragsverksamheten. Dessa kostnader skall bara uppdragsverksamheten stå för. Det 
resulterar i ett aningen högre pris för tjänsterna inom uppdragsverksamheten än 
myndighetsverksamheten.  

Skogsstyrelsen försöker hålla en stabil prisnivå över 3-5 år så att inga betydande överskott 
eller underskott uppkommer och blir bestående över en längre tid.  

5.2.4 Budgetering och efterkalkylering  
Uppföljningen sker enligt Zetterström varje månad utom januari och juli. I januari görs det 
bokslut och då sker det mest av praktiska skäl ingen uppföljning, i juli däremot är orsaken 
semestertider. Vanligtvis sker det inga stora förändringar under året, men Skogsstyrelsen 
känner av om det blir lågkonjunktur. Då brukar arbetsförmedlingen anlita myndigheten för att 
sysselsätta arbetslösa i projekt, det resulterar i att som Zetterström uttrycker det, ”att budgeten 
blir som ett korthus”, vilket gör att den måste revideras. Zetterström påpekar dock att det görs 
en generalgenomgång varje tertial, vid valborg och under september, där eventuella 
omfördelningar av budgeten sker samt att verksamheten inom myndigheten eventuellt måste 
omdisponeras för att passa de nya förutsättningarna. Vid eventuella kalkyldifferenser fördelas 
dessa i slutändan ut till kostnadsobjekten i boksluten, men Zetterström tror att de förut 
balanserade kalkyldifferenserna i balansräkningen.   
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5.3 SCB 
SCB är en myndighet som tillhandahåller statistisk information till både offentliga och privata 
sektorn. SCB bär huvudansvaret för officiell och statlig statistik i Sverige. Deras 
arbetsuppgifter består bland annat av att förädla data till statistisk information. Detta gör de 
med hjälp av hög metodkompetens, brett ämneskunnande och modern teknik. De försöker 
uppnå målet att statistiken som presenteras ska vara opartisk, relevant och vetenskapligt 
förankrad. SCB:s statistik används som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. 
SCB verkar också på ett internationellt plan genom samordningar så att statistisk information 
är jämförbar med andra länder. Tidigare nämnda ansvar gör gällande att SCB har tre 
huvudsakliga uppgifter. Utveckla, framställa och kommunicera statistik, medverka aktivt i det 
internationella statistiska samarbetet samt samordna och stödja det svenska systemet för 
officiell statistik 146

5.3.1 Organisation  

 

Monica Dyhr arbetar som controller på ekonomiavdelningen och samarbetar mycket med dem 
på verksamhetsplanering och uppföljning. År 1970, direkt efter studierna började Dyhr arbeta 
på SCB och har sedan dess varit myndigheten lojal. Utöver de tidigare studierna har hon 
under 90-talet gått statens controllerutbildning.   

 
Figur 5 - Organisationsschema SCB 

Datainsamlingsavdelningarna (från individer & hushåll samt från företag & organisationer) 
har inte så mycket anslagsverksamhet, utan Dyhr berättar att de förser de andra operativa 
avdelningarna med datainsamling och granskning, men kan även ha en liten del 
avgiftsfinansierad verksamhet. De andra operativa avdelningarna är; Befolkning & välfärd, 
nationalräkenskaper, ekonomisk statistik samt regioner & miljö. Avdelningarna jobbar både 
med anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet och de flesta anställda arbetar med båda 
typerna av verksamhet. Kommunikationsavdelningen däremot har mest internfinansierad 
verksamhet, men lite av både avgifts- och anslagsfinansierad. Internfinansierad verksamhet 
betalas av de operativa avdelningarna i form av ett påslag på timpriset för varje tjänst och 
produkt. Varje operativ timme mot kund redovisas på en speciell produkt vilket gör det lättare 
att separera avgifts- och anslagsfinansierad verksamhet. ”International Consulting Office” har 
enligt Dyhr bara avgiftsfinansierad verksamhet och hjälper huvudsakligen u-länder med sin 
                                                 
146 Om SCB. (den 04 11 2008). Hämtat från SCB: http://www.scb.se/templates/Listning1____44031.asp den 02 12 2008 

Verksledning

Datainsamling 
från individer 
och hushåll

Datainsamling 
från företag och 
organisationer

Befolkning och 
välfärd

Nationalräken-
skaper

Ekonomisk 
statistik

Regioner och 
miljö

Kommunikations
-avdelning

Utvecklingsavdelning

Processavdelning

GD-stab

Ekonomiavdelning

Personalavdelning

Internetional Consulting 
Office (ICO)

http://www.scb.se/templates/Listning1____44031.asp�


Empiri 
 
 

  
53 

 
  

statistikproduktion. Övriga överordnade avdelningar är helt och hållet finansierade internt, 
vilket innebär att kostnaderna för dem ligger i det pålägg som avdelningarna lägger på sina 
timpriser.  

5.3.2 Kostnadsallokering 
SCB särredovisar enligt Dyhr inte sin uppdrags- och anslagsfinansierade verksamhet i 
resultaträkningen. Att utkristallisera de gemensamma kostnaderna i verksamheten är dock 
inga problem för SCB då de utgör olika prisområden som exempelvis lokalhyra och 
datorkostnader. De ingår sedan i det påslag som finns i avdelningarnas timpriser.   

Som tidigare nämnts så har de operativa avdelningarna timpriser för den tid som läggs på 
produkterna. De gemensamma kostnaderna (inklusive stödavdelningarna) eller kostnaderna 
för den internfinansierade verksamheten som Dyhr uttrycker det, läggs sedan tillsammans 
med de avdelningsgemensamma kostnaderna som ett påslag på genomsnittlig lönekostnad per 
timme. Summan efter påslaget kallas för avdelningens timpris. Kostnaderna som fördelats 
från stödavdelningarna bokförs som intäkter hos dessa och ses som ett täckningsbidrag för 
SCB:s gemensamma verksamhet.  

Kostnader för tryckeriet fördelas dock mer enligt utnyttjandegraden där 
uppdragsverksamheten oftast nyttjar tryckeriet mer och får därmed bära en större del av 
kostnaden. Dyhr berättar att påslagen för de avdelningsinterna gemensamma kostnaderna 
varierar från avdelning till avdelning på grund av att de har olika invanda metoder att redovisa 
på produkter. Vissa avdelningar kan redovisa sin avdelningsinterna administrativa tid rakt av 
mot administration, medan andra försöker lägga ut det på produkterna. Vid redovisning av all 
tid mot administration blir pålägget större som följd av att mer kostnader måste läggas ut på 
produkterna. Förra året flyttade de ut människor från avdelningarna till utveckling, process 
och kommunikation för att jobba med verktyg och metoder i syfte att effektivisera 
statistikproduktionen. Kostnaderna för dessa tre avdelningar skall belasta anslags- och 
uppdragsverksamheten i form av ett fast påslag per arbetad timme.  

När vi frågade varför just denna kostnadsallokeringsmodell är den mest lämpliga för SCB:s 
verksamhet, svarar Dyhr att den indirekt arbetade tiden är starkt kopplad till personerna som 
arbetar på SCB. Exempelvis kostnaden för ekonomihandläggare har ett väldigt starkt samband 
med lönekostnader. På SCB består cirka 70 % av alla kostnader av lönekostnader, vilket gör 
att fördelningsgrunden för hela organisationens gemensamma kostnader till största delen 
består av lönekostnader. SCB och Dyhr påpekar att de är noggranna med att göra rättvisande 
fördelningar av organisationens kostnader mellan den anslags- och avgiftsfinansierade 
verksamheten. Revisorerna har också tittat på detta vid tillfällen och inte haft några 
synpunkter tillägger Dyhr.  

5.3.3 Prissättning 
När SCB sätter priser arbetar de flesta avdelningarna med offerter till sina kunder vilka de 
beräknar genom sina specifika timpriser. Vidare berättar Dyhr att vissa kunder även har 
löpande räkning och att priset då sätts som ett genomsnitt av respektive avdelnings timpriser. 

5.3.4 Budgetering och efterkalkylering  
SCB lämnar prognoser i ett resultatvärderingssystem vilket görs separat ute i avdelningarna. 
Dyhr berättar att myndigheten dock har vissa problem med att få in realistiska prognoser från 
avdelningarna och att det finns tendenser att göra prognoser som skall svara upp mot det 
planerade utfallet. Problemet är något som SCB jobbar med, exempelvis genom att driva 
projekt för att öka kvalitén på prognoserna. Uppföljningar för att se skillnader mellan prognos 
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och utfall görs varje månad. Varje kvartal görs en mer detaljerad uppföljning med 
uppdaterade prognoser. Proceduren är till för att SCB skall kunna vidta åtgärder om utfallet 
ser ut att avvika för mycket från budget. Avdelningarna är de som bär resultatansvar och skall 
se till att de gör ”nollresultat”. De får då anpassa verksamheten efter ändrade förhållanden 
som exempelvis förändrad volym i uppdragsverksamheten eller tilläggsanslag.   

Över- respektive underkalkylering eller prisdifferenser som Dyhr kallar dem uppstår i 
respektive avdelning. Differenserna delas i dessa fall inte ut till varje enskild produkt, utan 
fördelas på uppdrags- och anslagsverksamhet inom avdelningen enligt den proportion man 
tidredovisat på respektive verksamhet. Prisdifferensen fördelas inte löpande under året mellan 
anslags- och uppdragsverksamhet utan det är bara vid bokslutet som eventuella prisdifferenser 
fördelas ut. 
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5.4 Jordbruksverket  
Jordbruksverket (SJV) är den myndighet som har ansvaret för Sveriges jordbruks- och 
livsmedelspolitik. En viktig uppgift för myndigheten är därför att hålla regeringen uppdaterad 
inom de två områdena för att underlätta deras politiska beslut. SJV har även till uppgift att 
stödja administrationen av EU:s jordbrukspolitik, vilket innebär att de skall medverka till att 
förenkla EU:s regleringar av jordbrukspolitiken samt verka för en miljöanpassad och rationell 
jordbrukspolitik inom EU. Ytterligare en viktig arbetsuppgift är att bidra till den regionala 
utvecklingen.  

SJV har delat in sin verksamhet i tre områden; den gemensamma jordbrukspolitiken, god 
djurhållning och hållbart lantbruk samt krisberedskap. Vad som menas med den gemensamma 
jordbrukspolitiken är att SJV, som vi tidigare nämnt, medverkar i administrationen av EU:s 
jordbrukspolitik och sitter med i EU:s kommittéarbete tillsammans med 
jordbruksdepartementet. Myndigheten har också beslutanderätt inom flertalet områden vad 
gäller bidrag och stöd. God djurhållning och hållbart lantbruk innebär enligt regeringsbeslut 
att myndigheten skall verka för att svenskt jordbruk ska vara både ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart. De arbetar både med att tillhandahålla en god djursjukvård inom landet samt att 
förebygga och bekämpa djursjukdomar som riskerar att spridas. En annan uppgift som faller 
inom ramen för denna verksamhet är att SJV skall minimera belastningen på miljön som följd 
av jordbruket. Sista området är krishantering, vilket innebär att de skall upprätthålla 
beredskap för onormala påfrestningar på samhället inom jordbruket och livsmedelsområdet. 
Vid en eventuell kris skall myndigheten verka för skadekontroll. 147

5.4.1 Organisation  

 

Stefan Hermansson är ekonomichef sedan 1995 på SJV och hade innan dess andra uppgifter 
på myndigheten. Carina Rydberg som är handläggare underställd Hermansson på 
ekonomiavdelningen har jobbat på avdelningen sedan 1998, och på myndigheten sedan 1995. 
Charlotta Engdahl har också tjänsten handläggare på samma avdelning och har haft den 
tjänsten sedan 1995 och arbetat inom myndigheten sedan 1991. Alla tre har civilekonomisk 
studiebakgrund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Organisationsschema Statens Jordbruksverk 

                                                 
147 Om Jordbruksverket. (den 16 10 2007). Hämtat från Jordbruksverket: 
http://www.sjv.se/omjordbruksverket.4.7502f61001ea08a0c7fff122625.html den 02 12 2008 

http://www.sjv.se/omjordbruksverket.4.7502f61001ea08a0c7fff122625.html�
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SJV får sina myndighetsuppgifter finansierade genom sakanslag och förvaltningsanslag. 
Vidare har myndigheten olika resultatområden som de kallar dem, vilka finansieras antingen 
av offentligrättsliga avgifter eller avgifter från uppdragsverksamhet. Hermansson berättar att 
den enda avdelningen inom SJV som är relativt renodlad inom någon av de olika 
finansieringsformerna är distriktsveterinärerna, som bedriver offentligrättslig- och 
uppdragsverksamhet vilket medför att den är ett eget resultatområde. I stort består 
finansieringen för avdelningen av taxor från djurägare. Avdelningen finansieras dock till viss 
del av anslag för att täcka jourkostnader och ge bidrag till avlägset boende djurägare. Exempel 
på andra tjänster som SJV tillhandahåller genom sin uppdragsverksamhet är att vattenenheten 
inom växtavdelningen utför uppdrag åt Banverket, Vägverket, skidanläggningar m.fl. Vad 
gäller offentligrättsliga avgifter finns det en uppsjö av olika typer, exempelvis tillsynsavgifter 
för djur och växtområdet. De anställda med operativa arbetsuppgifter som jobbar mot kund, 
arbetar enligt Hermansson oftast med antingen uppdragsverksamhet eller 
myndighetsuppgifter men det finns dock undantag som jobbar med båda delarna. 
Tidrapportering sker av alla operativa arbetstimmar varje vecka och är det som är intressant 
för kostnadsfördelningen. Stödadministrationen som servar de övriga operativa delarna av 
myndigheten utgörs av verksledningen, rättssekretariatet, ledningskansliet, internrevisionen, 
IT-avdelningen, personalenheten samt större delen av kundavdelningen.  

5.4.2 Kostnadsallokering  
Rydberg berättar att SJV använder sig av ett administrativt påslag för att fördela sina indirekta 
kostnader. Påläggssatserna läggs på den operativa personalens rapporterade lönekostnader och 
på det viset kan kostnaderna landa på rätt verksamhet. Kostnaderna delas upp i 
kostnadsställen, som praktiskt taget är de avdelningar och stabsenheter där kostnaderna 
uppkommer, och fördelas sedan vidare på kostnadsbärarna som är de olika verksamheterna 
som skall bära kostnaderna (exempelvis myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet)148

Gemensamma kostnader inom SJV finns uppdelade i en hel del olika typer. Exempel på dem 
är administrativ personal, resor, datortjänster, IT-tjänster, revisionskostnader, etc

.  

149

                                                 
148 Jordbruksverket; Ekonomienheten, Nya Administrativa Ersättningar För SJV fr o m juli 2008, 2008-06-05 s. 2  
149 Ibid, s. 3 

. Rydberg 
berättar att gemensamma administrativa kostnader finns på flera olika nivåer inom 
organisationen, dels på övergripande central nivå och dels på avdelningsnivå, men också nere 
på enhetsnivå. Alla dessa kostnader skall ingå i det ovannämnda påslaget. När SJV bestämmer 
vilka kostnader som skall ingå i det administrativa påslaget menar Hermansson att det alltid 
pågår diskussioner om vem som skall betala vad, och exemplifierar med IT-avdelningen där 
vissa verksamheter nyttjar olika program mer än andra, och kräver i vissa fall specifik 
utrustning. I dessa fall skall verksamheterna i fråga bära dessa kostnader, eller i alla fall större 
delar än andra. Resten av IT-kostnaderna läggs till den kostnad som skall fördelas med det 
administrativa pålägget. SJV har dragit gränser för vad som kan anses vara en gemensam 
kostnad och ingå i administrationspålägget, men fram till dess har det varit en del diskussioner 
och Hermansson säger, ”det är aldrig svart eller vitt”. Rydberg menar också att det endast är 
större kostnadsslag som är aktuella att försöka fördela efter någon form av nyttjandegrad och 
att mindre kostnader inte är värda att försöka finfördela ytterligare. Hermansson fyller sedan i 
att det har hänt att någon verksamhet inte anser sig ha någon nytta av en specifik resurs och 
därför inte vill bära någon del av denna kostnad. Han menar dock att alla har nytta av de 
resurser vars kostnader fördelas ut genom det administrativa pålägget, åtminstone indirekt. 
SJV ägnar sig inte åt någon omfattande interndebitering mellan olika 
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administrationsavdelningar, utan lägger ut kostnaden direkt på kostnadsbärarna för att 
undvika onödigt extraarbete.  

Påläggsprocenten för varje typ av verksamhet inom SJV är dock inte densamma. När de väl 
bestämt vilka gemensamma kostnader som skall ingå i administrationspålägget, tar de 
verksamhet för verksamhet och bedömer vilka av de olika kostnadsslagen som skall belasta 
vilka verksamheter. Eftersom alla kostnadsslag inte skall belasta alla verksamheter så kommer 
inte heller påläggsprocenten bli desamma för alla organisationens verksamheter.150

5.4.3 Prissättning 

 Sedan har 
de olika avdelningarna och enheterna olika stora gemensamma kostnader vilket också innebär 
att olika verksamheter har olika storlekar på påläggsprocenten.  

Hermansson redogör för att SJV redovisar uppdragsverksamheten öppet för att underlätta 
insynen vid eventuella frågor angående konkurrensaspekterna. Vidare menar han att 
myndigheten redovisar kostnaderna på rätt verksamheter efter sina pålägg för gemensamma 
kostnader. SJV följer rekommendationer och vägledning från ESV, men Hermansson 
konstaterar att det finns många olika kostnadsfördelningsmodeller men inga exakta regler för 
hur det skall göras. Regler kring hur myndigheter skall beräkna avgifter och vad avgiften skall 
täcka finns dock. Hermansson och Rydberg anser att SJV använder sig av en förfinad modell 
som kräver relativt mycket administrativt arbete, med fördelen att fördelningen blir mer 
rättvisande jämfört med mer schablonmässiga modeller. Arbetet med modellen har pågått i 
drygt tio år och utvecklas kontinuerligt. På grund av modellens komplexitet kan vissa 
operativa avdelningar ha en del problem att följa tankegångarna, vilket är den största 
nackdelen med modellen.  Avslutningsvis påpekar Hermansson att Riksrevisionen ett flertal 
gånger de senaste åren granskat modellen och inte påpekat några problem med 
kostnadsfördelningen. 

Prissättningen sker i olika former, per timme, prestation, kontrollbesök och ärende, mm. inom 
de så kallade resultatområdena. Förenklat sett kan vi säga att SJV fördelar ut alla sina 
kostnader på de olika verksamheterna inom resultatområdena. Sedan ser de till att intäkterna 
från varje verksamhet motsvarar dess kostnader. Från den uppskattade volymen på 
efterfrågade produkter och tjänster kan de sedan sätta priserna så att intäkterna täcker 
kostnaderna. Varje verksamhet har som mål att göra ”nollresultat”, därmed har de inte sagt att 
varje produkt eller tjänst inom verksamheterna behöver göra det, men totalt för varje 
verksamhet gäller att de skall täcka självkostnaden. För myndighetsuppgifter som finansieras 
av statligt förvaltningsanslag sker ingen prissättning.  

5.4.3 Budgetering och Efterkalkylering 
SJV bokför de administrativa påläggen enligt fastställd budget månadsvis. Avstämning mellan 
verkligt utfall och bokförda budgetvärden av de administrativa påläggen sker fyra gånger per 
år. Det som kontrolleras är hur väl den verkliga tidredovisningen och lönekostnaden fallit ut. 
Om utfallet visar att intäkterna inom uppdrags- eller offentligrättsliga verksamheten behöver 
ändras gör SJV en kalkyl och samråder med ESV om avgiftsändringar. Sakenheterna är de 
som har till uppgift att utreda prisbilden vid en eventuell kalkyldifferens som resultat av ett 
oväntat utfall. Hermansson berättar att det alltid ska samrådas med ESV innan ändring av 
avgifter sker, men påpekar att även om ESV inte samtycker så kan SJV ändå genomföra 
förändringen. Det har dock aldrig hänt utan ESV har hittills alltid samtyckt i de frågor som 
behandlats.   

                                                 
150 Jordbruksverket; Ekonomienheten, Nya Administrativa Ersättningar För SJV fr o m juli 2008, 2008-06-05, Bilaga 2 och 3 
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5.5 Lantmäteriet 
Lantmäteriet är en myndighet som är direkt underställd miljödepartementet, de arbetar främst 
med geografisk information, fastighetsindelning, tilldelande av ortsnamn och det geodetiska 
referenssystemet. De har också till uppgift att hjälpa till vid ändring av markgränser, registrera 
mark i fastighetsregistret m.m. Lantmäteriet har fyra divisioner som var för sig ansvarar för 
olika verksamhetsområden, vilka är Fastighetsbildning, Inskrivning, Informationsförsörjning 
och Metria. Fastighetsbildningen har ansvar för fastighetsindelningen, Inskrivning har ansvar 
för inskrivningsärenden, Informationsförsörjning bygger upp och tillhandahåller geografisk 
information och fastighetsinformation och Metria bedriver uppdragsverksamhet. 

Utöver de myndighetsuppgifter som tilldelats från miljödepartementet har Lantmäteriet till 
uppgift att bedriva uppdragsverksamhet mot avgift. Exempel på uppdragsverksamhet är 
databaser med geografisk information som en person eller företag kan ta del av mot 
erläggande av en avgift. Det är främst divisionen Metria som bedriver uppdragsverksamhet, 
där de huvudsakliga uppgifterna är mätning, kartläggning, fjärranalys och geografisk 
informationsteknik.151

5.5.1 Organisation 

 

Göran Hedman har stor erfarenhet inom Lantmäteriet, han har arbetat i drygt 30 år på 
myndigheten. Arbetsuppgifterna som Hedman i dag utför är blandade, dels är det redovisning 
och dels är det controlling-frågor gentemot andra koncernenheter och generaldirektörsstaben. 
Den titel som Hedman har inom myndigheten är redovisningsekonom. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Organisationsschema Lantmäteriet 

Organisationen inom Lantmäteriet är uppbyggd efter hur den finansieras. De jobbar med 
fastighetsbildning överallt där kommuner inte själva jobbar med fastighetsbildning. 
Kommunerna kan nämligen själva välja om de vill arbeta med den verksamheten, annars gör 
Lantmäteriet det. Verksamheten inom den divisionen är helt avgiftsfinansierad. 
Informationsförsörjningsdivisionen har till uppgift att samla in information om fastighetsdelen 
och den geografiska delen, vilket i praktiken innebär att sälja information från databaser som 
Lantmäteriet har. Informationsdivisionen är nästan helt anslagsfinansierad men får lite 
intäkter från försäljning av Fastighetsinformation och Geografisk information. 
Inskrivningsdivisionen är en ny division som bara funnits i myndigheten sedan 1 juli i år och 
är helt anslagsfinansierad. Tidigare var det domstolsverket som administrerade den tjänsten. 
Den sista divisionen inom myndigheten, Metria, är en helt renodlad uppdragsverksamhet. De 

                                                 
151 Mer om Lantmäteriet. Hämtat från Lantmäteriet: http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=276 den 
05 12 2008 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=276�
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tillhandahåller kundanpassade tjänster inom mätning, fastighetsbildning eller distribution av 
kartmaterial där kunderna anpassar informationen till sin egen verksamhet.  

5.5.2 Kostnadsallokering 
De regelverk och rekommendationer som följs finns uteslutande i den så kallade EA-boken152

När det gäller lokalkostnader, kontorsmaterial, arbetsledning, mötestid etc. kallas de 
kostnaderna inom Lantmäteriet för samkostnader eller overheadkostnader. De kostnaderna har 
persontid som fördelningsgrund för respektive resultatområde. Dessa kostnader uppkommer 
vanligtvis inom respektive division. I vissa fall kan det vara så att några personer arbetar 
väldigt mycket inom ett resultatområde och då är inte alltid persontiden den bästa 
fördelningsnyckeln, även om det är huvudfördelningsgrunden. I sådana fall kan ibland 
procentsatser eller fasta nycklar användas. Hedman berättar vidare att det inom myndigheten 
finns ett internt regelverk som talar om hur kostnader skall kodas, alltså om det ska vara sär- 
eller samkostnader. De reglerna blir mer och mer viktiga att efterleva eftersom myndigheten 
hela tiden får större krav på sig att effektivisera när det gäller stödverksamheten, samt att de 
skall vara jämförbara med privata företag. Ett led i effektiviseringen har varit att lägga ut sin 
löneadministration för att minska kostnaderna, det är nu Skatteverket som sköter all 
löneadministration för Lantmäteriet. Hedman menar att denna metod speglar verksamheten 
bäst och koncernavgiften fördelas efter omsättningen med motiveringen att de som har haft 
störst omsättning också har nyttjat mest av de gemensamma resurserna. Grunden till denna 
fördelning är att alla vill använda resurserna men betala minsta möjliga belopp. Lantmäteriet 
tycker att fördelningen är rättvis, en avdelning nyttjar en resurs mer och en annan mindre, 
men på det stora hela går det jämnt ut. Persontid är som tidigare nämnts en fördelningsgrund 
för de divisionsinterna gemensamma kostnaderna, vilka Hedman hävdar är personknutna och 
redovisad tid skall därav vara den mest passande fördelningsgrunden. Lantmäteriet tittar över 

 
som ESV varje år distribuerar. Främst är det bokföringsförordningen (SFS: 2000:606) för 
statliga myndigheter som används. Vissa specialregler finns dock på grund av att de får 
anslag. De har själv en egen kontoplan men har utgått från baskontoplanen, bland annat för att 
kunna göra jämförelser med övriga näringslivet.  

I ett initialt skede vid kalkyleringen använder sig Lantmäteriet av en täckningsbidragsmodell. 
Intäkter och särkostnader budgeteras och mellanskillnaden blir täckningsbidraget som dels 
skall täcka de gemensamma kostnaderna hos den egna organisationsenheten, och dels för de 
övergripande nivåerna. De gemensamma kostnader som nämnts skall täckas av något som 
myndigheten kallar för koncernavgift. Den fungerar så att det bestäms hur stor gemensam 
verksamhet som myndigheten skall ha, och vilka som ska betala för den. Fördelningsgrunden 
för koncernavgiften är omsättningen, det betyder att respektive resultatområde får bära 
koncernavgiften i proportion till sin omsättning. Koncernavgiften har till uppgift att finansiera 
först och främst generaldirektören och hans stab, sedan är det ekonomiadministrationen, 
personaladministrationen, kontorsservice och kommunikation. Lantmäteriet har även en enhet 
för metodstöd inom olika projekt som skall finansieras av koncernavgiften. Koncernavgiften 
fördelas ut på divisionerna och det är sedan divisionerna som har till uppgift att fördela på 
sina respektive resultatområden. Hedman förklarar som tidigare nämnts att det i huvudsak är 
efter omsättningen som de indirekta kostnaderna fördelas, men att det i vissa avseenden kan 
vara antalet anställda som lämpar sig bättre som fördelningsgrund. Inom postadministrationen 
använder de antalet anställda som fördelningsgrund i stället för omsättning.  

                                                 
152 Ekonomistyrningsverket. (2008). Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet. Stockholm: Elanders 
Gotab AB 
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sin ekonomimodell med jämna mellanrum och har konstaterat att denna modell är den mest 
rättvisande för deras organisation.   

Internt arbetar Lantmäteriet så att divisionerna, förutom de samkostnader som ligger i 
koncernavgiften, beställer tjänster av koncernenheterna. Detta innebär att divisionerna kan 
välja att ta hjälp av IT-avdelningen, ekonomiavdelningen eller personalavdelningen i olika 
frågor men de kan också välja att göra det själva. Hur mycket divisionerna ska köpa samt till 
vilken kvalitet måste upp till dialog innan ett nytt budgetår. Internt finns det en fastställd 
tidtaxa som gäller där persontiden plus en viss del indirekta kostnader är inräknad. Hedman 
påpekar att det är väldigt viktigt att det hela tiden sker tidrapportering för respektive 
verksamhetsområde för att kunna särskilja på uppdrags- och anslagsverksamhet. 
Fördelningsnyckeln för divisionernas samkostnader är inrapporterad tid, vilket gör det väldigt 
viktigt med kontinuerlig och riktig tidrapportering.  

5.5.3 Prissättning 
Vid prissättningen är det utifrån resultatkravet som generaldirektören bestämt som priserna 
sätts. Inom uppdragsverksamheten agerar Lantmäteriet på en konkurrensutsatt marknad vilket 
gör att det är marknadsprissättning som tillämpas. Lantmäteriet har som myndighet med 
avgiftsfinansierad verksamhet möjlighet att spara upp till 10 % av omsättningen i 
ackumulerade vinster. Det innebär att de måste se till att de inte får för stora plus eller minus. 
Hedman berättar att de just nu har ett stort underskott i uppdragsverksamheten som finns kvar 
sedan tidigare år vilket regeringen har krävt att de skall jobba ikapp. De får som tidigare 
nämnts arbeta upp ett visst överskott vilket de skall kunna använda för att finansiera stora 
utvecklingsprojekt. Arbetas vinsterna upp över 10 % riskerar dock Lantmäteriet att behöva 
betala in hela sitt överskott till staten. Det är en annan motivation för att ligga inom gränserna 
för Lantmäteriet. I vissa lägen kan det dock vara så att myndigheten vill ta sig in på en 
marknad, och kan då för ett visst jobb göra en förlustaffär för att vinna marknadsandelar och 
på sikt göra vinster, men grundkravet är att de i längden inte får gå med förlust153

5.5.4 Budgetering och efterkalkylering  

. Här 
understryker Hedman att det är väldigt viktigt att redovisa allt rätt och öppet, så att de 
konkurrenter som tror att Lantmäteriet subventionerar sin uppdragsverksamhet med 
anslagspengar har möjlighet att kontrollera redovisningen. Lantmäteriet får, enligt gällande 
regelverk, inte arbeta där det finns en fungerande marknad (exempelvis i städer). Inom den 
anslagsfinansierade verksamheten arbetar de efter att i så stor utsträckning som möjligt 
använda sig av fast pris, men strävar efter att alltid täcka kostnaderna som uppstår. I dessa 
verksamheter vet Lantmäteriet vad de förväntas göra med skattebetalarnas pengar och 
beräknar sedan vad detta kommer att kosta på ett år. Kostnaderna finns med i 
budgetunderlaget som de lämnar in och beskedet om hur mycket anslag de kommer att få 
finns i budgetpropositionen. Då vet de vad de skall göra under året samt hur mycket anslag de 
får, vilket de får anpassa verksamheten efter.  

Efter varje månad förutom januari görs det uppföljning, anledningen till att ingen uppföljning 
görs i januari är att månaden är en bokslutsmånad och det inte hunnit hända så mycket på en 
månad. Varje tertial görs det däremot större uppföljningar där det begärs in underlag från 
divisionerna, dels verksamhetsmässigt och dels ekonomiska rapporter. Budgeten som sätts 
försöker de inte styra verksamheten efter, utan istället efter prognoser för att se vad utfallet är 
i dag och hur prognoserna ser ut för resten av året. Då detta arbetssätt nyligen införts avviker 
prognoserna ofta från utfallet, och det arbetas mycket med att förbättra träffsäkerheten i dem. 

                                                 
153 Tänk på stora etableringskostnader som uppkommer vid projekt på nya marknader 
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De från ekonomienheten har en viktig roll att informera och utbilda övrig personal hur arbetet 
med prognoser går till. Arbetet förbättras hela tiden och prognoserna blir ständigt bättre. 
Hedman berättar dock att de inte anser sig ha nått riktigt ända fram, utan har en del arbete 
framför sig innan de är nöjda.  

Eventuella differenser i koncernavgiften från koncernenheterna och GD-staben fördelas ut till 
de operativa delarna så att de inte har några ingående balanser från år till år. Koncernavgiften 
är dock deras budget som de bör hålla, och i annat fall ha en riktigt bra motivering till varför 
det inte stämmer.    
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6 Analys  

När insamlingen av den empiriska informationen är gjord i en studie gäller det att analysera 
vad som framkommit. I det här avsnittet kommer vi att sammanfatta informationen från den 
empiriskt insamlade datan och koppla den till vår teoretiska referensram. Vi försöker 
identifiera samband med den teoretiska referensramen, samt eventuella motsägelser till 
densamma. 

Vi kommer i detta kapitel till största del använda myndigheternas namn, för att inte förväxla 
respondenterna med de forskare som vi refererar till inom ämnet. Åsikterna som presenteras 
är dock de som respondenterna själva uttryckt.  

6.1 Kostnadsallokering  

6.1.1 Syfte  
Syften till kostnadsallokering har vi inte frågat respondenterna om direkt, men tycker oss 
kunna utläsa att samtliga fem myndigheter i första rummet ser lagstiftningen och ESV:s 
rekommendationer som syfte till att göra korrekta kostnadsfördelningar. Dessa regler återfinns 
exempelvis i anslagsförordningen (SFS: 1996:1189) samt avgiftsförordningen (SFS: 
1992:191) som fastslår att det är full kostnadstäckning som gäller vid myndigheternas 
prissättning om inget annat beslutats. Konkurrenslagen (SFS: 1993:20) förbjuder företag och 
även myndigheter i lagens mening, att utnyttja en dominerande ställning på marknaden och på 
så sätt inskränka konkurrensmöjligheterna. ESV tolkar detta förbud som att myndigheterna 
inte skall sätta lägre priser än den genomsnittliga totalkostnaden154

Denna inställning från myndigheterna tycker vi tyder på att deras främsta syfte med 
kostnadsallokering är att möta krav på extern rapportering och lagstiftning. Även ett annat 
syfte som Horngren presenterar tycker vi indirekt kan knytas an till myndigheterna i studien, 
nämligen tillhandahållande av information för ekonomiska beslut.

. Samtliga intervjuade 
myndigheter har uttryckt att de är noggranna med att hålla en öppen kostnadsredovisning och 
korrekt kostnadsfördelning, för att undvika misstankar om brott mot konkurrenslagen. 
Hedman (Lantmäteriet) påpekar exempelvis att de vill redovisa kostnaderna öppet så att 
konkurrenterna kan se att allt går rätt till, och visa att Lantmäteriet inte finansierar sin 
uppdragsverksamhet med skattebetalarnas pengar. Hermansson (SJV) understryker också att 
de vill redovisa uppdragsverksamheten öppet för att underlätta insynen vid frågor kring 
konkurrensaspekten.  

155

                                                 
154 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB s. 14-15  
155 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall s. 472-473  

 Med detta menar vi att 
kopplat till myndigheternas vilja att följa reglementet, så uppfylls även syftet att 
kostnadsfördelningen skall tillhandahålla information för ekonomiska beslut eftersom 
prissättningen som följer av kostnadsallokeringen är ett ekonomiskt beslut. SMHI bedriver 
affärsverksamhet som tillåter viss vinst, vilket betyder att kostnadsallokeringen borde kunna 
bidra till underlag för produktbeslut som följd av lönsamhetsberäkningar.  
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6.1.2 Kostnadspooler  
Kostnadspooler är enligt Drury grupperingar av indirekta kostnader för vilka man använder en 
viss fördelningsgrund per grupp. I teorin är det också viktigt att de olika kostnaderna inom 
samma pool har tydliga samband med den valda fördelningsgrunden.156

                                                 
156 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 68-69 

 Vi har utifrån våra 
respondenters beskrivningar utläst vilka huvudsakliga kostnadspooler de använder sig av. 
SMHI använder sig av kostnadspooler huvudsakligen i form av stödavdelningar. För deras IT-
avdelning har de konstruerat pooler i flera steg, först ner på de olika enheterna inom 
avdelningen och sedan vidare till något de kallar funktioner. Dessa kan vara exempelvis 
lagring, support och webbplattform vilka egentligen kan liknas med aktiviteter från ABC-
fördelningen, med skillnaden att de faktiskt är funktioner i stället. Andra kostnadspooler för 
SMHI är personalavdelningen som fördelas med en egen grund samt en pool med 
avdelningarna ekonomi, juridik, information, ledningssystem och generaldirektör. De har 
alltså tre olika pooler, varav en förgrenar sig ytterligare och kräver fördelning i flera steg.  

Skogsstyrelsen har enligt vår uppfattning en huvudsaklig pool för gemensamma kostnader 
plus en mindre. De samlar alla sina kostnader i en pool, vilka fördelas ut på objekten med en 
och samma fördelningsnyckel, även om poolen sedan förgrenar sig ner till region- och 
distriktsnivå och på så sätt samlar upp kostnader på alla nivåer. Vid sidan av denna pool har 
de också en mindre med gemensamma kostnader som bara skall hänföras till 
uppdragsverksamheten.  

SCB har på samma sätt som Skogsstyrelsen en huvudsaklig fördelningsgrund och största 
delen av de indirekta kostnaderna samlas upp i en pool. De har dock ett tryckeri där de 
fördelar kostnader efter faktisk förbrukning. En tredje pool som SCB har består av 
avdelningarna process, utveckling och kommunikation.  

SJV har egentligen bara en fördelningsgrund och vi skulle kunna tro att det räcker med en 
kostnadspool. I själva verket har de dock många olika kostnadspooler som exempelvis hyra & 
lokalvård, datatjänster, telefon & porto m fl. Totalt i det material vi har tagit del av ser vi ett 
30-tal olika gemensamma kostnadsslag som vi anser vara kostnadspooler. Vår uppfattning 
baserar vi på att alla dessa kostnadsslag skall belasta olika kombinationer av SJV:s alla 
verksamheter. Trots att de bara använder en fördelningsgrund anser vi att de har ett flertal 
kostnadspooler eftersom de alla har olika egenskaper i kostnadsstrukturen.  

Lantmäteriets kostnadspooler är strukturerade på så vis att de har två större, där de centrala 
stödavdelningarna utgör den ena, och avdelningsinterna administrationen den andra. De 
centrala stödavdelningarna hos Lantmäteriet är bland andra GD-staben, ekonomiavdelningen, 
personalavdelningen, kontorsservice och kommunikation. Administrationen på 
avdelningsnivå avser exempelvis arbetsledning, kontorsmaterial och lokaler. Utöver dessa två 
har myndigheten ytterligare ett kostnadsslag som de fördelar efter en tredje grund, nämligen 
postadministrationen.  

Enligt vår analys av den insamlade informationen använder sig myndigheterna i huvudsak av 
de centrala stödavdelningarna som bas för indelning av kostnadspoolerna, eller att de i princip 
lägger alla gemensamma kostnader i samma pool. De som skiljde sig från övriga var SMHI 
och Jordbruksverket där vi gör bedömningen att de har en mer omfattande indelning av 
kostnaderna i pooler.  



Analys  
 
 

  
64 

 
  

6.1.3 Val av fördelningsgrunder 
På frågan om varför myndigheterna anser att de har den mest rättvisande allokeringsmodellen 
för sin verksamhet fick vi flera olika svar. Utav de fyra kriterierna Horngren anser skall hjälpa 
organisationer att välja fördelningsgrunder, uppfattar vi det som att de intervjuade 
myndigheterna har använt sig av framför allt två.157 SMHI har valt sina fördelningsgrunder 
för de gemensamma kostnaderna enligt flera av Horngrens kriterier. Fördelningen av IT-
avdelningens kostnader följer orsak/verkan-kriteriet då de har målsättningen att fördela dessa 
kostnader efter vad som driver dem. Tillvägagångssättet är som tidigare nämnts att 
kostnaderna fördelas till produkterna efter ett poängsystem som utgår från de krav som 
organisationens olika produkter ställer på IT-avdelningens tjänster. Fördelningen av kostnader 
från personalavdelningen utgår också enligt SMHI från vad som driver kostnaderna, nämligen 
antal anställda. Samma resonemang gäller för hyrorna där antal kvadratmeter är 
fördelningsgrunden. Kostnaderna för ekonomiavdelningen, juridikavdelningen, 
informationsavdelningen m fl. fördelas dock ut efter omsättningen, vilket vi anser 
överensstämma med kriteriet erhållen nytta. SMHI berättar också att det är så de resonerar, de 
avdelningar och produkter med störst omsättning har också dragit störst nytta av dessa 
resurser. Inom myndigheten interndebiterar avdelningarna varandra. Även stödavdelningarna 
personal, ekonomi, IT och juridik debiterar kostnader mellan varandra, för att sedan fördela ut 
hela kostnadsmassan till de operativa avdelningarna och på så sätt göra ”nollresultat”. 
Metoden är något som Horngren kallar ömsesidig metod för debitering mellan 
stödavdelningar158

Skogsstyrelsens fördelningsgrunder består endast av operativa dagar. De menar att vissa 
kostnader orsakas mer av myndighetsuppgifterna och andra mer av uppdragsverksamheten, 
men att i slutändan skall skillnaden inte vara så stor. Skogsstyrelsen ser därför ingen risk att 
de skulle subventionera uppdragsverksamheten med skattemedel. De menar att ESV:s 
rekommendationer lämnar en del frågor öppna för egna tolkningar, vilket medfört att de fått 
utveckla egna modeller. Alternativet till metoden skulle enligt Skogsstyrelsen vara att låta 
chefer särredovisa sin tid på uppdragsverksamhet och myndighetsuppgifter i så stor 
utsträckning som möjligt. Skogsstyrelsen berättar att anledningen till varför de inte gör så är 
att det är väldigt svårt att redovisa dessa kostnadsslag till uppdragsverksamhet respektive 
myndighetsuppgifter. Vi anser att det är orimligt att de operativa dagarna är det som driver 
alla Skogsstyrelsens gemensamma kostnader. Hur stor andel av den som faktiskt gör det är 
omöjligt för oss att få vetskap om i denna studie. Vi är dock övertygade om att flera 
kostnadsslag med denna metod fördelas med något som Drury kallar godtyckliga 
allokeringar

. 

159. Några slutsatser kring missvisande fördelningar kan vi inte dra i denna studie, 
då det skulle kräva en större utredning av organisationens resursförbrukning. Blir det ingen 
större skillnad i resultatet vid användning av en mer sofistikerad modell kan en sådan här 
fördelning vara att föredra för att undvika kostsamt administrativt arbete. Horngren menar 
dock att konsekvenserna av en fördelningsgrund som har svaga samband med den faktiska 
förbrukningen, kan leda till felaktig information för ekonomiska beslut och kan resultera i 
eventuella över- eller underpriser160

                                                 
157 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall. s. 475 
158 Ibid. s. 483 ff 
159 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 58 
160 Horngren, C. T., Foster, G., & Datar, S. M. (1997). Cost Accounting - A Managerial Emphasis (Vol. Ninth edition). 
London : Prentice Hall. s. 515 
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SCB:s gemensamma kostnader fördelas till största delen efter grunden lönekostnad per 
timme. Kostnader för avdelningarna utveckling, process och kommunikation fördelas dock 
efter arbetade timmar. Ett annat undantag är tryckeriets kostnader som fördelas mer eller 
mindre direkt efter resursförbrukning. Att tryckeriets kostnader är en fördelning som uppfyller 
orsak/verkan-kriteriet är tydligt. SCB menar dock att även de andra fördelningsgrunderna, 
lönekostnad per timme samt arbetade timmar är väldigt starkt kopplade till de gemensamma 
kostnaderna, speciellt lönekostnader för administrativ personal. Ytterligare förklaringar till 
fördelningsgrunderna är att SCB:s kostnader består till 70 % av lönekostnader. Vi tolkar detta 
som att fördelningsgrunderna till stor del är det som förbrukar resurserna, men kan liksom i 
Skogsstyrelsens fall inte tänka oss att lönekostnader är det som driver alla myndighetens 
gemensamma kostnader. Någon ytterligare bedömning av fördelningsgrunderna kan vi som 
tidigare nämnts inte göra utifrån denna studie.  

Jordbruksverket (SJV) har en omfattande fördelning av sina gemensamma kostnader. 
Visserligen har de i huvudsak bara rapporterad lönekostnad som fördelningsgrund. 
Allokeringen av de gemensamma kostnaderna sker genom påläggsprocent på rapporterad 
lönekostnad, vilket i princip är samma fördelningsgrund som SCB har. Det som gör modellen 
omfattande är att de delar upp kostnaderna i många olika kostnadsslag, där vart och ett skall 
fördelas till olika kombinationer av verksamheter inom organisationen, beroende på vilka som 
anses förbruka de gemensamma resurserna. SJV berättar att det ofta diskuteras vilka 
kostnader som är gemensamma och vem som skall betala vad. Detta är en avvägningsfråga 
där SJV dragit en gräns för vad som skall klassas som gemensam kostnad. Ser vi bara till 
fördelningsgrunden lönekostnad så skulle den också till viss del anses vara godtycklig, 
eftersom denna inte kan anses driva alla gemensamma kostnader. SJV har dock tagit ett steg 
till i sin fördelning för att beakta resursförbrukningen. I och med att fördelningen av de olika 
kostnadsslagen bara sker till de verksamheter som verkligen förbrukar resurserna kommer 
SJV närmre orsak/verkan-kriteriet. De påpekar att det finns regler kring hur avgifter skall 
sättas men inga exakta föreskrifter kring hur kostnaderna skall fördelas.  

Lantmäteriet har två olika fördelningsgrunder för sina gemensamma kostnader. 
Administrationskostnaderna för de centrala avdelningarna (koncernenheterna) fördelas 
proportionellt med omsättningen, medan de avdelningsinterna (divisionsinterna) fördelas efter 
rapporterad operativ tid. Lantmäteriet tycker att fördelningsgrunderna speglar verksamheten 
bra. Fördelningen av de centrala avdelningarnas kostnader motiveras av att verksamheter med 
större omsättning också haft större nytta av den centrala administrationen, därav får de bära en 
större kostnad. Denna fördelning faller naturligtvis inom ramen för kriteriet erhållen nytta. 
Lantmäteriet menar att orsaken till att de fördelar divisionsinterna gemensamma kostnader 
efter redovisad arbetstid, är att dessa kostnader är personknutna. Vi tycker att samma sak 
gäller här liksom för fler av de andra myndigheterna, att fördelningsgrunden till viss del kan 
vara den faktor som driver kostnaderna, men för oss är det omöjligt att avgöra hur stor del av 
kostnaderna som faktiskt beror av den.  

Av Horngrens fyra kriterier anser Drury att alla utom orsak/verkan-kriteriet är godtyckliga 
allokeringar. Kännetecknen för dessa är att de är mindre noggranna och att det inte är 
fördelningsgrunden som bestämmer kostnaden.161

                                                 
161 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 58 

 Enligt vår analys använder sig ingen av de 
intervjuade myndigheterna uteslutande av orsak/verkan-allokeringar. Alla har dock gjort en 
avvägning för hur mycket noggrannare fördelning en mer avancerad och kostsam 
allokeringsmodell skulle ge. Ekonomistyrningsverket (ESV) tycker att en myndighet kan 
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använda administrativt enkla metoder om effekten på kalkylresultatet inte skiljer sig så 
mycket mellan en avancerad och en enklare modell162

6.1.4 Skillnad mellan teori och praktik  

.  

I vår undersökning har vi observerat flera olika modeller och tillvägagångssätt för 
kostnadsallokering. Allt från en enda rak fördelningsgrund till mer avancerade modeller där 
fördelningsgrunderna är det som faktiskt orsakar kostnaderna. Vi tycker dock inte att vi under 
någon intervju observerat någon myndighet som konstruerat sina kostnadspooler på det sätt 
som vi redogjorde för tidigare i detta kapitel, nämligen att samtliga kostnader i poolen bör 
drivas av den valda fördelningsgrunden och på så sätt vara homogena. Även om vi på fler håll 
observerat försök att spegla den faktiska resursförbrukningen i sin kostnadsfördelning, anser 
vi inte att någon av myndigheterna endast konstruerat helt homogena kostnadspooler. 
Speciellt tydligt tycker vi detta är när de använder stödavdelningar som kostnadspooler, 
eftersom en sådan avdelning har flertalet olika kostnadsslag vilka tillsammans borde vara 
svåra att koppla till samma kostnadsdrivare. Vi vill inte på något sätt påstå att myndigheternas 
metoder är otillräckliga, bara påvisa att teorin inte överensstämmer helt med hur 
kostnadsallokering praktiseras av myndigheterna. Drury menar på att orsak/verkan-kriteriet är 
det som väger tyngst vid arbetet med att framställa en fördelningsnyckel163

Att kostnadsallokering i teori och praktiken inte alltid överensstämmer har även Lucas och 
Rafferty redogjort för i sin studie från 2008. De konstaterar dock att full kostnadsfördelning 
ändå tillämpas i stor utsträckning av dagens organisationer. De fastslår även att orsaken till 
varför många företag inte är villiga att använda mer avancerade modeller för sin 
kostnadsfördelning, är att de inte anser sig ha tillräcklig nytta av dem i förhållande till 
kostnaden.

. Eftersom de inte 
använder helt homogena kostnadspooler anser vi inte heller att detta kriterium är helt uppfyllt. 

164

6.2 Kalkylmetoder  

 Avvägningen mellan nytta och kostnad har vi behandlat tidigare i vår analys, 
men det är tydligt att avancerade och komplicerade metoder har varit ifrågasatta.  

Myndigheternas avgiftsfinansierade uppdragsverksamhet skall som tidigare nämnts tillämpa 
full kostnadstäckning. För att motsvara dessa krav måste myndigheterna således använda 
självkostnadskalkyler. Vi har också konstaterat att alla fem myndigheter använder sig av 
dessa kalkyler. Utifrån den teoretiska referensramen som framställts framgick det att den 
vanligaste självkostnadskalkylen är påläggskalkylen, vilket stämmer bra överens med vad 
som kan utläsas ur vår studie. Vi kan inte utifrån våra intervjuer fastställa om myndigheterna 
använder sig av normal- eller budgetmetoden i sin påläggskalkylering. Emellertid har vi 
kommit fram till att samtliga i studien medverkande myndigheter i någon omfattning 
använder sig av påläggskalkylering. De fördelar alla ut sina gemensamma kostnader som 
pålägg till kostnadsobjekten efter förutbestämda fördelningsgrunder, även om antal 
kostnadspooler och fördelningsgrunder varierar en hel del mellan dem. ESV anser att 
myndigheter bör arbeta efter att täcka en långsiktig självkostnad för sin uppdragsverksamhet 
för att undvika stora prisfluktuationer. Det innebär att de vid prissättningen måste göra 
kostnadsfördelning efter normalvolym165

                                                 
162 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB, s. 27 
163 Drury, C. (2004 ). Management and cost accounting (Vol. 6th Edition). London : Thomson Learning, s. 58 
164 Lucas, M., & Rafferty, J. (2008). Cost anlysis for pricing: Exploring the gap between thery and practice . 40 (Issue 2) The 
British Accounting Review, 148-160 s. 148-151 
165 Ekonomistyrningsverket. (2001). Sätt rätt pris! En handledning i prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. 
Stockholm: Elanders Gotab AB, s. 18-19 
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plötsliga volymökningar försöker hålla en stabil prisnivå, trots att styckkostnaden för 
produkterna då minskar. Innebörden av detta är att de inte heller behöver göra några drastiska 
prisökningar vid volymminskningar. Vi tycker att detta tillvägagångssätt till stor del 
överensstämmer med det som i teorin kallas normalmetoden, där beräkningarna skall utgå 
från normalvolym över en konjunkturcykel166

Innan vi inledde vår studie hade vi inte anat att någon myndighet skulle använda sig av de så 
kallade bidragskalkylerna. Begreppet täckningsbidrag kom dock upp till diskussion vid tre av 
intervjuerna. SMHI berättade att de låter sina operativa avdelningar arbeta efter vissa 
täckningsbidragskrav som bestäms innan budgeteringen, vilket syftar till att se hur stora 
gemensamma kostnader avdelningarna klarar av att bära och därmed kan accepteras inom 
myndigheten. Även om bidragskalkyleringen inte i detta fall bidrar till prissättning eller 
kostnadsfördelning i redovisningen så används den ändå vid verksamhetsplaneringen. 
Bidragskalkylerna åstadkommer till skillnad från självkostnadskalkylerna ingen full 
kostnadstäckning, utan tar fram skillnaden mellan intäkterna och särkostnaden för att se hur 
stor täckning ett företag har för de gemensamma kostnaderna

. Eftersom metoden rekommenderas av ESV 
antar vi att det bör vara helt normalt och accepterat att kalkyldifferenser uppstår från år till år, 
men att de under en överskådlig period bör jämnas ut.  

167

Den kostnadsfördelningsmodell som i denna studie avviker mest från de andra är den som 
SMHI använder för att fördela kostnader för sin IT-avdelning. SMHI själva anser att den kan 
liknas vid en ABC-modell där de vill identifiera vad som driver kostnaden. Skillnaden som vi 
ser det, är att de inte använder aktiviteter i den bemärkelsen för sin kostnadsfördelning utan 
funktioner. De har dock bestämt kostnader för dessa funktioner med så kallade resursdrivare 
då de, precis som Kaplan och Cooper

. SCB menar att de också 
arbetar med begreppet täckningsbidrag när det gäller myndighetens stödavdelningar, där 
överskottet från de operativa avdelningarna ses som täckningsbidrag för myndighetens 
gemensamma kostnader. Även Lantmäteriet berättar att de vid budgetering räknar fram 
täckningsbidrag från produkterna för att de skall kunna bestämma hur stor gemensam 
verksamhet myndigheten skall ha, och vilka som skall betala för den. Vi tolkar det som att 
myndigheterna använder sig av denna typ av kalkyler i ett tidigare skede för att säkerställa att 
de kan täcka sina gemensamma kostnader, och sedan använder sig av självkostnadskalkyler 
vid fördelningen till kostnadsobjekten.  

168 beskriver, har beräknat hur mycket av avdelningens 
resurser varje funktion förbrukar. Vi tycker inte heller att de använder kostnadsdrivare som 
kvantifierar funktionerna, eller aktiviteterna som de i teorin kallas. Kraven på de olika 
funktionerna är det som i SMHI bestämmer produkternas förbrukning av dem. Vi tycker oss 
se ett samband med en annan typ av självkostnadskalkylering som kallas ekvivalentmetoden. 
Den innebär att organisationer kan fördela sina gemensamma kostnader efter faktisk 
förbrukning med hjälp av ett ekvivalenttal, där varje kostnadsobjekt bär de gemensamma 
kostnaderna i proportion till den totala ekvivalentmängden169

                                                 
166 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB s. 120-123 
167 Ibid, s. 46 
168 Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1998). Cost & Effect; Using integrated cost systems to drive profitability and performance.: 
Harvard business school press Boston, Massachusetts s. 88-89 
169 Alnestig, P., & Segerstedt, A. (2005). Produktkalkyler. Västra Frölunda: Intellecta Docusys AB s. 42-43 

. Motiveringen till vår åsikt i 
detta fall är att SMHI har redogjort för ett system där de olika produkterna tilldelas poäng 
efter hur höga krav de har på de olika funktionerna, och tilldelas sedan kostnaderna för dem i 
proportion till den totalt utdelade poängmängden. Tillvägagångssättet tycker vi påminner 
mycket om ekvivalentmetoden även om SMHI redan vid detta skede har gjort 
kostnadsfördelningar i flera steg.  
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6.3 Efterkalkylering 
Alla tillfrågade myndigheter gör någon slags efterkalkylering och uppföljning av budget med 
jämna mellanrum. De allra flesta gör någon slags uppföljning varje månad, men gör 
grundligare uppföljningar tertial- eller kvartalsvis. Vi anser att det är självklart att alla 
myndigheter gör efterkalkyleringar då det praktiskt taget är lagstadgat att de skall göra det, 
samt att de har ett krav om full kostnadstäckning för avgifts- och anslagsfinansierad 
verksamhet. Eftersom budget är ett viktigt instrument i ekonomistyrningen för myndigheter i 
allmänhet, förefaller det sig logiskt att uppföljningar av utfallet ska göras regelbundet. Både 
SCB och SMHI nämner att de har haft en del problem med att producera tillförlitliga 
prognoser, vilket de dock jobbar med att förbättra. Utan att de själva nämnt problemet så antar 
vi att missvisande prognoser ger upphov till kalkyldifferenser.  
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7 Slutdiskussion 

Analysen från föregående kapitel ligger till grund för vår slutdiskussion. Här redogörs för 
vad vi anser kan vara en utgångspunkt för vidare forskning. Konstateranden som gjorts och 
studiens praktiska bidrag kommer att belysas. 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att kartlägga statliga myndigheters praktisering av 
kostnadsfördelning, samt söka förståelse för orsakerna till de val som gjorts inom området. 
Vidare har vi också haft intresset att undersöka vilka eventuella problem myndigheterna 
brottas med inom området. Vår frågeställning är som följer; Hur väljer statliga myndigheter 
med både anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet att fördela sina gemensamma 
kostnader? Frågeställningen och syftet mynnar ur diskussionen kring statliga myndigheters 
konkurrens på den öppna marknaden, och de efterföljande kraven på en öppen 
kostnadsredovisning och full kostnadstäckning.  

De intervjuade myndigheternas huvudsakliga syfte med kostnadsallokeringen är att presentera 
en öppen kostnadsredovisning, och på så sätt följa regelverken och kraven från omgivningen. 
Konkurrensverket (KKV) och media har på senare tid kritiserat möjligheten för myndigheter 
att bedriva verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Myndigheterna är väl medvetna om 
dessa åsikter men understryker att de är väldigt noggranna med att endast tillämpa full 
kostnadstäckning i sin uppdragsverksamhet, och särredovisa sina kostnader på ett transparent 
sätt. Även om inga direkta frågor ställts om konkurrenssituationen upplevde vi det som att 
kostnadsfördelning var ett känsligt och aktuellt ämne för myndigheterna.  

Efter vår analys av den empiriska datan vi samlat in under studien kan vi konstatera att de fem 
intervjuade myndigheterna är väldigt olika till uppbyggnaden. Organisationernas utseende 
skiljer sig framförallt i uppdelningen av stödavdelningarna som ofta utgör större delar av 
myndigheternas gemensamma kostnader. Några myndigheter skiljer väldigt tydligt på 
stödadministrationen till egna avdelningar med eget resultatansvar, medan andra integrerar 
mycket administration i sina operativa avdelningar. Någon mer noggrann analys av hur 
organisationernas uppbyggnad påverkar myndigheternas val av allokeringsmetoder har vi inte 
kunnat göra på grundval av den data vi samlat in. Vi tror dock att det finns stora möjligheter 
att organisationsuppbyggnaden har tydliga samband med utseendet på allokeringsmodellerna.  

Vi kan konstatera att de flesta av de intervjuade myndigheterna har valt att använda få 
kostnadspooler. En myndighet har valt att använda betydligt fler pooler, men använde samma 
fördelningsgrund. Fördelningen var dock inte densamma för alla pooler, utan de fördelades 
alla ut till olika kombinationer av verksamheter inom myndigheten vilket gjorde att 
poolindelningen uppfyllde ett syfte. En annan använde för en avdelning en mer avancerad 
modell för kostnadsallokering. Vi uppfattade det som att de olika kostnadsslagen fördelades 
ner på olika funktioner, och att de därmed fördelat kostnader genom pooler i flera steg. Att det 
skulle vara några problem att särskilja de gemensamma från de direkta kostnaderna tycker 
inte myndigheterna i vår studie. Från några håll nämndes dock att det alltid diskuteras vilka 
kostnader som skall betalas av vilka verksamheter, att vissa verksamheter inte tycker att de 
drar någon nytta av resurserna. I dessa fall berättar de att gränser får dras för vilka kostnader 
som skall anses vara gemensamma.  

Valen av fördelningsgrunder har i studien motiverats av flera olika orsaker, men vad som är 
gemensamt för alla respondenter är att de tycker att de valt de grunder som passar deras 
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verksamheter bäst. I studien har vi observerat myndigheter som bara har en huvudsaklig 
fördelningsgrund samt de som har upp till fyra stycken. Sedan har vi också en som använder 
en modell där kostnaderna i slutskedet förbrukas efter ett poängsystem, vilket utgår från 
kraven som varje verksamhet ställer på olika funktioner. Resultatet av studien är att samtliga 
myndigheter använder någon form av godtycklig och schabloniserande fördelningsgrund, om 
än i olika utsträckning. Vidare kan vi ifrågasätta åsikten att detta skulle vara olämpliga 
grunder, eftersom vi omöjligt kan fastslå att fler fördelningsgrunder och en mer avancerad 
modell skulle ge ett mer rättvisande resultat i förhållande till vad det kostar. En risk som vi 
nämnt tidigare i uppsatsen är att modellerna kan få motsatta effekter om de överarbetas och 
görs för komplexa. Resultatet av sådana modeller kan vara att fördelningen blir mer inkorrekt 
än de schabloniserande.  

En myndighet menade att chefslöner var väldigt svåra att fördela ut till de olika 
verksamheterna efter förbrukning och att en schabloniserande fördelningsgrund därför var den 
mest passande. För olika organisationer passar dessutom sannolikt olika metoder för 
kostnadsallokering. Ingen av myndigheterna anser att de har några större problem med sin 
kostnadsfördelning, trots att flera av dem hävdar att lagarna och ESV:s rekommendationer 
inte ger en exakt beskrivning av hur kostnadsallokeringen skall se ut. Då menar de att de 
själva får arbeta fram modeller som passar sin egen verksamhet i stället. Att myndigheterna 
inte tycker detta är ett problem är kanske inte så konstigt, de får ju utrymme att själva välja 
och bygga upp den modell som passar just dem bäst. Vi kan dock tänka oss att konkurrenterna 
på marknaden samt KKV vill att kostnadsfördelningen och prissättningen för myndigheter 
skall regleras ytterligare.  

Kalkyleringsmodeller som myndigheterna använder är först och främst självkostnadskalkyler, 
vilket kan tyckas vara logiskt eftersom myndigheterna skall tillämpa full kostnadstäckning. 
Av de olika självkostnadskalkyler som finns, konstaterade vi att samtliga myndigheter 
använde sig av påläggskalkylen, åtminstone för någon del av verksamheten eller någon typ av 
kostnad. Redan innan studien kändes det ganska logiskt att så skulle vara fallet, inte minst på 
grund av att påläggskalkylen konstaterats vara den vanligaste av självkostnadskalkylerna. Vad 
som dock var oväntat var att tre av de fem myndigheterna använder sig av bidragskalkyler vid 
sidan av självkostnadskalkylerna, även om dessa inte används till själva 
kostnadsfördelningen. Kalkylerna har vid dessa fall använts före budgeteringen för 
dimensionering av den gemensamma verksamheten inom myndigheten. Den metod som 
SMHI använder anser vi vara en korsning mellan självkostnadskalkylerna ABC samt 
ekvivalentmetoden. Även om kostnadsfördelningen ser olika ut i samtliga fem myndigheterna 
så anser alla att de använder en modell som passar just deras verksamhet bäst. Ingen tycker 
heller att de har några direkta problem relaterade till kostnadsfördelningen. Vad ett problem är 
beror dock på hur var och en upplever ett problem. Två av dem berättade dock att de hade 
vissa problem med att ta fram tillförlitliga prognoser. Detta borde endast påverka 
myndigheterna på så sätt att de får en kalkyldifferens på grund av feluppskattade volymer.  

Att alla tycker att just deras system för kostnadsallokeringar är bäst för deras verksamhet, 
trots att de alla har olika system kan bero på att de har olika referensramar för hur dessa skall 
se ut. Vidare kan det som nämnts tidigare bero på att för olika organisationer passar vissa 
metoder bättre än andra. Vi kan också tillåta oss fundera över om de olika respondenterna 
reflekterat över vilka alternativa modeller som finns för kostnadsallokeringar. Studien visade 
också att samtliga myndigheter följer upp sin budget och kostnadsfördelning med jämna 
mellanrum, vilket inte var någon större överraskning eftersom det är lagstadgat att full 
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kostnadstäckning skall tillämpas. För att detta villkor skall vara uppfyllt krävs att de beräknar 
eventuella kalkyldifferenser.  

Vi har också kommit till insikten att tidigare forskning, som påvisat ett glapp mellan 
kostnadsallokering i teorin och praktiken i vårt fall verkar stämma. Myndigheterna har egna 
uppbyggda modeller där de blandar friskt mellan olika teoretiska modeller. Ser vi exempelvis 
på de teorier som menar att alla fördelningsgrunder bör vara det som driver kostnaderna så 
anser vi att detta i princip är omöjligt att åstadkomma i en organisation. En myndighet har så 
många olika typer av kostnader att det inte kan vara praktiskt möjligt att finna detta samband 
för alla kostnader. Vi anser dock att det finns större möjligheter att kostnadsallokera enligt 
orsak/verkan, när det gäller stora och för organisationen betydelsefulla kostnader.  

Sammanfattningen av denna studie är att de fem myndigheterna anser sig vara väldigt 
noggranna med sin kostnadsfördelning, i syfte att undanröja misstankar om konkurrens på 
otillbörlig grund. De olika myndigheternas kostnadsfördelningsmodeller skiljer sig väldigt 
mycket åt, både vad gäller indelning av kostnader i pooler samt typer av fördelningsgrunder. 
De använder alltifrån en enkel rak fördelningsnyckel till mer avancerade fördelningsgrunder 
som syftar till att spegla den verkliga resursförbrukningen. De anser alla att de använder den 
bäst lämpade modellen för deras egen verksamhet, även om de valt fördelningsgrunder efter 
olika kriterier. Vidare kan vi också konstatera att samtliga använder sig av så kallade 
självkostnadskalkyler, där påläggskalkylering är den absolut vanligaste. I några fall har vi 
även stött på modeller som liknar ABC-kalkyler och ekvivalentmetoder. Ingen av 
myndigheterna anser sig ha några gränsdragningsproblem vid identifiering av de 
gemensamma kostnaderna, eller problem med tolkning av de gällande reglerna kring 
kostnadsallokering. Något som kan ha påverkat dessa påståenden är som vi tidigare nämnt, att 
ämnet är känsligt och omdebatterat. Detta faktum skulle kunna påverka respondenternas vilja 
att berätta öppet om eventuella problem.  

Denna studie har bidragit med en beskrivning och kartläggning av fem olika myndigheters 
kostnadsfördelning. Vi anser att detta är en viktig öppning för fortsatt forskning inom 
området. Eftersom bara enstaka liknande studier genomförts såg vi detta som ett självklart 
första steg, att göra en explorativ studie utifrån myndigheternas egen beskrivning av 
förfarandet. Det praktiska bidrag som studien ger, är först och främst en möjlighet för 
myndigheter att vidga sina referensramar för hur kostnadsallokering kan se ut. De får nu ett 
underlag som underlättar möjligheterna att jämföra sina egna metoder med liknande 
organisationers. En annan tänkbar nytta med studien är att ESV samt lagstiftande instanser får 
en bättre inblick i de olika metoder som faktiskt används i olika myndigheter. Vi tror att detta 
kan vara ett stöd vid eventuell bearbetning av befintliga förordningar eller utökade 
rekommendationer vad gäller kostnadsfördelning.  

Vad studien däremot inte behandlar är, hur effektiva och rättvisande myndigheternas olika 
metoder är. Vi tycker dock att vår studie underlättar angripandet av ett sådant problem, då vi 
skapat en bild av myndigheternas kostnadsallokeringsmetoder. En typ av studie som skulle 
kunna utreda detta problem är deltagande observation vid arbetet med fördelningen. 
Forskaren kan då exempelvis delta vid prissättningen av större projekt eller vid boksluten och 
det löpande redovisningsarbetet. Om vi till denna studie haft obegränsade resurser hade vårt 
val av studie fallit på en sådan. Större möjligheter hade då funnits att fastställa hur rättvisande 
metoderna verkligen är. Skulle metoderna i en sådan studie visa sig vara otillräckliga, anser vi 
att nästa steg vore att undersöka hur detta påverkar konkurrensen på den fria marknaden. Först 
då kan forskning bekräfta eller avvisa misstankarna om myndigheternas utnyttjande av 
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dominerande ställning på marknaden. Vidare skulle frågan om myndigheter överhuvudtaget 
skall bedriva verksamhet på konkurrensutsatta marknader då kunna resas. Eftersom vi endast 
undersökt problemet från myndigheternas sida, finns det utrymme att se problemet från andra 
perspektiv. Något som vore intressant är att även undersöka vad KKV och Riksrevisionen 
anser om de olika kostnadsfördelningsmodellerna. Vi tror att vår studie ger dem en bättre 
uppfattning om hur kostnadsfördelning praktiseras av myndigheterna. 

Vi anser alltså att vår studie ger både praktiska bidrag inom kostnadsallokering samt 
teoretiska bidrag för vidare forskning.  
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Bilaga 1 – Intervjumanual 
Statliga myndigheters redovisning av samkostnader 

Inledning 
• Vilken position har respondenten inom myndigheten? 

• Hur ser respondentens yrkesbakgrund ut?  

• Hur länge har denne arbetat på myndigheten?  

Organisationen 
Vi ger en kort information om vad vi har läst om myndigheten, samt försäkrar oss om att 
informationen är korrekt. Sedan ber vi om kompletterande uppgifter om myndighetens 
uppbyggnad:  

• Hur är organisationen uppbyggd?  
 

o Hur ser uppdelningen mellan myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet ut, 
utifrån organisationsschemat?  
 

o Är tjänsterna de tillhandahåller genom uppdragsverksamhet helt skilda från de 
som de utför åt allmänheten? Vilka produkter tillhandahålls av vilken 
verksamhet? 
 

o Finns ytterligare uppdelning av organisationen under myndighetsuppgifter och 
uppdragsverksamhet?  

Redovisning/Regelverk/Rekommendationer 
Vi går över till vad studien verkligen handlar om, särredovisning av kostnader mellan 
myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet. 

• Vilka regelverk och rekommendationer följer myndigheten vid upprättande av 
redovisning, vid prissättning och vid olika typer av finansiering? Någonting utöver 
ESV:s publikationer? 
 

• Hur särredovisar myndigheten de olika verksamheterna?  
 
 

o Hur delas de olika verksamheterna upp i resultatredovisningen?  
  

o Gör myndigheterna ytterligare uppdelningar i kostnadsobjekt under 
myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet?  

 

• Vilka gemensamma kostnader kan myndigheten identifiera?  
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• Vilka metoder använder myndigheten för att fördela kostnader på de olika 
verksamheterna i redovisningen, prissättningen och budgeteringen? 
 
 

o Hur många kostnadspooler använder de och vilka?  
 

o Varför tycker de att just denna uppdelning är lämplig?  
 

o Vilka fördelningsnycklar eller kostnadsdrivare använder de sig av? Vilken 
motivering har myndigheten till dessa val?  

 
o Hur länge har de använt samma upplägg? 

 
o Använder de budgeterade och prognostiserade siffror som grund för sin 

kostnadsfördelning och prissättning?  
 

o Vilka faktorer tas hänsyn till vid prognoser, utöver historiska siffror?  
 

o Finns det svårigheter att fördela vissa gemensamma kostnader?  

 

• Hur sköts uppföljningen av kostnadsfördelningen? 
 

o Görs någon efterkalkylering? 
 

o Brukar det stämma ungefärligt? 
 

o Några speciella problem? 
 

o Görs uppföljningen mot prissättning eller budget? 
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