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Bokföringsportalen - inledning 
 
Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. 
 
Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att du har begärt rättigheten 
hos ekonomiavdelningen så ser du en ny flik ”Bokföringsorder” i din inkorg.  
NYHET: I Raindance version 2009 syns fliken enbart när du har bokföringsorder att åtgärda. 
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Verifikationstyper i bokföringsportalen  
 
Det är viktigt att bokföringsordern har status DEF ( definitiv) när ekonomiavdelningen gör 
månads- och årsbokslut.  Undvik därför att skapa nya bokföringsordrar som inte blir klara i 
slutet av en månad, bevaka också att era mellaninstitutionella bokföringsordrar blir klara 
under den månad ni skapat dem. 
 

Verifikationstyper som används inom institutionen 

 

BOKXXX (XXX = Institutionsnr) - används för bokföring med extern motpart inom inst. 
 

1. Redovisning av förskott redovisas med radtypen Försk i BOKXXX 

2. Depositioner redovisas med radtypen Deposi i BOKXXX 

 

 

INTXXX (XXX = Institutionsnr) - används för bokföring med intern motpart inom inst.     

1. Avlyft från externa projekt hanteras med denna vertyp 
 
 

 

LÖNXXX (XXX = Institutionsnr) -används för bokföring med int/ext motpart inom inst. 

 

 

UG5807 – Utbildning på grund- och avancerad nivå 

Används för ombokning av kreditering på enhet XX (blank enhet) med konto 5807 till andra 
enheter med kb 999999, intern motpart.  

 

FU5807 – Forskning - och forskarutbildning 

Används för ombokning av kreditering på enhet XX (blank enhet) med konto 5807 till andra 
enheter med kb 999999, intern motpart.  
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Verifikationstyper som används mellan institutioner 

IFP97 avser köp/sälj mellan inst, ersätter internfakturering – bokningen omfattar en 
intäktssida och en kostnadssida, säljande institution bokar intäkten, köpande institution bokar 
kostnaden – bokas alltid med intern motpart 

Omföring av lönekostnader mellan institutioner med IFP97: 
Exempel: Institution A vill omföra en lönekostnad till institution B. Detta ska hanteras med 
vertyp IFP97. 

Steg 1) Använd vertyp IFP97 i bokföringsportalen med intern motpart. 

Steg 2) Använd enbart konto 4980 dvs. institution A krediterar 4980 och institution B 
debiterar 4980.  (både lön och LKP på detta konto ) – intäktskonton ej tillåtna 

Steg 3) Kom ihåg att också ta med påslaget för indirekta kostnader . 

 

BOK97 avser bokning mellan institutioner av redan bokade externa kostnader. Den ena 
institutionen krediterar en kostnad och den andra institutionen debiterar samma kostnad. 
Intäktskonton används aldrig i BOK97 – vertypen bokas alltid med extern motpart och samma 
kostnadskonto ska användas både i kredit och debet.
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Fält- och knappbeskrivning för bokföringsorder –  

OBS kopieringsfunktion trasig 

 

Funktioner för export och import till Excel. 
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Typ Val av vertyp för registrering – klicka på typ för att se dina 
alternativ 

Datum Verfikationsdatum från Raindance 

Verifikation Verifikationsnumret hämtas automatiskt från Raindance. När 
du sparar bokföringsordern uppdateras Raindance. 

Text Huvudtext på verifikationen  

Differens Det belopp som konteras på verifikationen. Beloppet 
uppdateras så snart en rad konteras. 

Debet Summa debet på verifikationen. 

Kredit Summa kredit på verifikationen. 

(Periodisering: Nyckel) Används EJ. 

(Periodisering: Radperiodisering) Används EJ. 

Kopiering: År Används EJ pga. fel i Raindance 

Kopiering: Verifikation Används EJ pga. fel i Raindance 

Kopiering: Omvänt tecken Används EJ pga. fel i Raindance 

HISTORIK Visar vilka användare som arbetat med bokföringsordern 

SIGNERING Den som attesterar bokföringsordern måste därefter signera 
densamma 

NY Skapar ny bokföringsorder 

MAKULERA Makulerar denna bokföringsorder  

NÄSTA Visar nästa bokföringsorder i din inkorg om det finns någon 

KONTERA RAD Sparar raden du har konterat efter kontroll mot 
ekonomistyrningens regler dvs. tillåtna konteringar 

TILLBAKA Tillbaka till Inkorgen 
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Skapa och registrera bokföringsorder – generella regler 

Ställ markören på fliken ”Skapa” för att öppna registreringsbilden. Klicka på den blå texten 
"Typ" för att lista de tillgängliga vertyperna. 

 

Det går även att skriva vertypen direkt t.ex. INTXXX och sedan trycka ”Enter”. Efter att ha 
registrerat basuppgifterna för bokföringsordern inklusive textfältet1, klicka på knappen Spara 
huvud eller tryck Enter. Då skapar systemet verifikationen och visar ett verifikationsnummer. 
Nu är nästa steg att kontera bokföringsordern.  

Kontering 
 
Vid kontering finns en ny blå rubrik "DK". För att skifta mellan debet (D) eller kredit (K),  
klicka med markören på rubrikraden "DK".  

När konteringen är klar klicka på knappen Kontera rad eller tryck på ”Enter” för att spara den 
konterade raden. 

                                                 
1 Se särskilda textrutiner för vertyperna IFP97 och BOK97 
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Attestering – lämpligt att göra innan cirkulation 

Den som registrerar och konterar kan inneha attesträtt om prefekten / motsv så beslutar 
Attestanten kan även vara en annan person än den som registrerar och konterar, prefekt / 
motsv beslutar om detta. För attestering tryck på ikonen i kolumn ”ATT”. Genom att attestera 
före cirkulation men innan signering säkerställer man att bokföringsordern ligger kvar hos 
den person som gjort attesten, man kan inte stryka bort attestanten vid cirkulation! På så sätt 
kan man ha en viss kontroll på att den andra institutionen sköter sina åtaganden.  OBS! vid 
signering försvinner bokföringsordern från inkorgen. 

Man kan också avvakta att signera till dess att motparten gjort sitt, då man ska cirkulera en 
IFP97 eller BOK97. 

OBSERVERA att för verifiktionstyperna INTXXX, BOKXXX och LÖNXXX görs ingen 
cirkulation om den som konterar också attesterar, då är bokföringsordern klar efter att 
attestanten har signerat. 

Cirkulation – lämpligt att göra innan signering 

Om du inte själv ska attestera, klicka på fliken Cirkulation och välj sedan mottagare för att 
cirkulera bokföringsordern till den person på institutionen som ska attestera.  

För att cirkulera till en annan institution, använd ”Mall” ( IFP97 och BOK97). 

 

Signering - utförs alltid av attestanten 

Attestanten måste alltid signera bokföringsordern, attest och signering hör ihop i BFP. 
Klicka på rutan signering och bekräfta med ditt lösenord. 

 

Makulering 

När du klickar på knappen Makulera får du en kontrollfråga och kan välja om 
Bokföringsorden ska makuleras. 

 

Historik 

Om du vill se vad som skett med bokföringsordern klickar du på knappen Historik. I ett nytt 
fönster visas vad som gjorts och vem som har utfört det.  

OBS! Funktionen Kopiera Verifikation – fungerar ej 
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Meddelade/Bifoga dokument – viktigt underlag för 
bokföringsordern 

Genom att klicka på ikonen för Meddelande kan du registrera ett meddelande till dokumentet. 
Ikonen är röd om något meddelande är registrerat.  

Genom att klicka på ikonen för Bifoga dokument kan du bifoga valfria dokument till aktuellt 
dokument. Ikonen är röd om det finns dokument bifogade. Dokumentnamnet får ha max 30 
tecken men bokstäverna å,ä,ö får inte användas i namnet. Undvik också specialtecken som _-
=#¤%& m.fl.  

Använd enbart elektroniskt skapade filer av typen pdf, excel eller word som underlag. 
Pappersunderlag får inte användas (undantaget redovisning av förskott och 
depositioner) 

 

 
Funktioner för export och import till Excel. 
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IFP97  & BOK97 

När en tjänst eller vara har levererats till en annan institution används IFP97. Då en kostnad 
ska omföras mellan två institutioner används istället BOK97 för att undvika att ”blåsa upp” 
intäktskonton. IFP97 och BOK97 får status DEF först när båda parter har signerat densamma 
och först då är intäkten eller kostnaden bokförs i ekonomisystemet Raindance. 
 
(Periodiseringsnyckel eller radperiodisering används inte.) 

Vid registrering är verifikationsdatum förinställt med dagens datum. En huvudtext2 ska 
skrivas in på verifikationen, ange alltid motpartens institutionsnummer följt av det egna 
institutionsnumret, därefter valfri text, ex: ”658/655 HÖRS faktura” 3 . Denna textrutin ska 
alltid tillämpas för IFP97 och BOK97 och underlättar sökning på dessa verifikationstyper. 

 

 

 
                                                 
2 Ange alltid motpartens institutionsnummer följt av det egna institutionsnumret som inledande text, enligt 
modellen 304/468 när du använder IFP97 eller BOK 97. Detta underlättar sökning av bokföringsordrar för den 
mottagande parten. 
3 dvs. Ekonomiavd. debiterar Lärarutbkansliet. för en (av ekoavd) tidigare betald faktura, BOK 97 ska användas. 
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Kontering, attest och signering- IFP97 
 
Säljande institution konterar och attesterar intäktsraden (konto 33-34) innan bokföringsorder 
cirkuleras vidare till köpande institution. Köpande institution kostnadskonterar (konto 50-58) 
och attesterar kostnadsraden. Tänk på att motparterna ska vara den andra institutionens kod. 
 
Säljande inst. signerar sin intäktrad och köpande institution signerar sin kostnadsrad. 
 

 
Ange i radtexten vad för vara eller tjänst som avses. 
 
 
Meddelande/Bifoga dokument – måste alltid användas i IFP97 / 
BOK97 
 
Skriv i meddelandefältet eller bifoga dokument som beskriver överenskommelsen mellan 
köpande och säljande institution i termer av vara/tjänst och antal/belopp. Detta är det underlag 
som båda parter kan ta del av som grund för transaktionen.  
 
Alla underlag som bifogas som dokument måste vara elektroniskt skapade i formaten 
pdf, excel eller wordfiler. Inga pappersunderlag får skapas för vertyp IFP97. 
 
Som stöd finns blankett SU9064 i blankettarkivet anpassad även för interna kundfakturor. 
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Cirkulation – IFP97 & BOK97 
 
Vid cirkulation ska bokföringsorder cirkuleras till den köpande institutionens 
ekonomihandläggare med hjälp av ”Mall”. 
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Mall – IFP97 & BOK97 
 
Klicka på knappen ”Mall” för att få en lista med cirkulationsmallar för institutionerna. 
Genom att välja den institution som ska få bokföringsordern kommer alla fakturamottagare 
automatiskt upp som är kopplade till mallen. Innan bokföringsordern skickas kan institutionen 
stryka namn (via symbolen papperskorgen ) eller lägga till namn. 
För cirkulation till mottagare klicka på knappen ”Nästa”. 
 

 
 
 
Kreditering – använd IFP97 
 
En transaktion mellan institutioner som ska krediteras hanteras också i BFP men med 
omvända konteringar och vertyp IFP97. Referera till den bokföringsorder som skapades för 
debiteringen. 
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BOK97 - kostnadsomföring 

 
BOK97 används för ombokningar av redan bokade externa kostnader som debiterats på en 
institution. Denna institution krediterar ett kostnadskonto och en annan institution debiterar 
samma kostnadskonto. 
 
Den institution som skapar en BOK97 cirkulerar den till den andra institutionen på samma 
sätt och med samma attestregler som vid en IFP97 verifikation. 
 
Observera att BOK97 inte tillåter intäktskonton utan det är kostnader som krediteras 
och debiteras. Alla underlag som bifogas som dokument måste vara elektroniskt skapade i 
formaten pdf, excel eller wordfiler. Inga pappersunderlag får skapas för vertyp BOK97. 
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Särskilda konteringsregler IFP97 & BOK97 

För nedanstående konton används samma konto mellan institutionerna dvs. en part krediterar 
t.ex. 4810 och den andra parten debiterar 4810.  

 

Konto som används med BOK 97 och extern motpart 

4719  

4810 

 

 

 

Konto som används med IFP97 och intern motpart – skapa inga intäkter 

4820 

4940 

4961 

4980   

 

Rutin för LUN – IFP97 

Steg 1 Institution 658 fakturerar aktuella institutioner med IFP97 för LUN-avgift 

Steg 2 (sker ej i BFP) Institution 658 tilldelar medel för lärarutbildning 

Steg 3 Respektive institution fakturerar institution 658 med konto 3421. Institution 658 
debiterar konto 5730. 
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Sökning av bokföringsorder – ALT 1 
 
För att söka efter en registrerad verifikation klicka på fliken ”Sök”. Ange en intervall för 
verifikationsdatum när bokföringsordern skapades och status. 
 
Samtliga bokföringsordrar som är färdigbehandlade dvs. attesterad och signerad i portalen får 
status får status DEF efter att alla konterade rader är signerade. 
 
Bokföringsorder som ej är färdigbehandlad har status ”Ej Godkänd” eller ”Ej g diff”,  
beroende på om verifikationen är i balans ( dvs, differens = 0,00) eller obalanserad. 
 
Det går även att söka på verifikationsnummer och vertyp, Vid sökning på verifikation måste 
en intervall anges d.v.s. båda fönster måste vara ifyllda. 
 
Klicka på knappen ”Sök” längst ner till höger för att starta sökning på valda villkor. 
Därefter dubbelklickar man på en rad eller markerar en rad och klicka på knappen ”Visa” för 
visning 
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När urvalet visas på bildskärmen går det att sortera genom att klicka på den grå kolumnerna. 
Vertyperna IFP97 och BOK97 sorteras lämpligen efter kolumnen ”Text”.  
 
Under förutsättning att denna text är inlagd enligt principen ” motpartens institutionsnummer 
följt av det egna institutionsnumret” ( se instruktioner för IFP97 ) så kan mottagande 
institution enklare se vilka bokföringsordrar som måste åtgärdas. OBS! Detta då status ”Ej 
Godkänd” har kryssats för vid sökning. 
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Sökning av bokföringsorder – ALT 2 
 
Klicka på Dokument 
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Vid sökningen utgår du antingen ifrån användaren eller institutionsnummer under koddel. 
Sedan väljer du intervall för 
verifikationsdatum.
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