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Här kommer skatteåterbäringen!      
Alla som fått ett forskningsbidrag vet att institutionen tar en del för att 
täcka de gemensamma kostnader som finns, så kallad overhead (OH). SSF 
har länge tillåtit att upp till 35 procents påslag görs på de direkta 
kostnaderna (löner, resor, material, mm) i ett projekt. Nu har stiftelsen 
beslutat att sänka denna ’skattesats’.  
 
En stiftelse styrs av sitt ändamål, vilket för SSF innebär forskning inom teknik, medicin och 
naturvetenskap som stärker Sveriges framtida konkurrenskraft. Samtidigt har 
medelsförvaltande högskolor kommit att tillämpa en modell för full kostnadstäckning, 
vilket inkluderar kostnader för verksamhet som ligger utanför dessa ändamålsområden.  
 
Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF) sade 2009-12-21 ensidigt upp den 
överenskommelse om indirekta kostnader, som hade löpt sedan 2003 mellan svenska 
lärosäten och flertalet finansiärer inklusive SSF, på nivån 35 procent påslag på de direkta 
kostnaderna. SSF har alltså under de 12 senaste åren fortsatt tillämpa avtalet. Över tid har 
dock ett antal indirekta kostnader kommit att ’direktifieras’ och alltså bli OH-grundande. 
Man får då betalt för mer än 100 procent av dem! Det handlar bland annat om lokaler, IT-
abonnemang, telefoni, publiceringskostnader för till exempel öppen tillgång. Jag undrar 
hur det är möjligt att bedriva högskolans kärnuppgifter utbildning, forskning och tredje 
uppgiften utan de här? Då är det bättre att utgå från den marginalkostnad som uppstår vid 
ett nytt forskningsprojekt. 
 
Eftersom de projekt som SSF finansierar är i linje med de forskande institutionernas 
strategi och pågående verksamhet borde en OH på 25 procent gott och väl täcka de 
relevanta omkostnaderna. Nivån är också i linje med hur andra forskningsstiftelser och 
internationella finansiärer som EU-kommissionen agerar.  
 
Vårt beslut innebär ett maximalt påslag om 25 procent på direkta kostnader (utom på 
utrustning, konsulter och transfereringar, som inte är OH-grundande). Det motsvarar 20 
procent av det totala bidraget i fråga. Resultatet av nivåsänkningen borde bli mer forskning 
och forskarutbildning inom varje projekt samtidigt som indirekta kostnader vid lärosätet 
får ett hyggligt bidrag. Detta gäller för nya utlysningar från 2023 och framåt. SSF:s 
pågående 365 projekt påverkas inte. 
 
-Tänk alltså på ’pocenten’ i dessa tider. 
 
Lars Hultman, 19 december 2022 
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