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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:  

  Telefax:  

 E-post:  

 

 

Bilaga 2 – Kodstruktur aktivitet 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Aktivitetsgrupper inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

  

Aktivitetsgrupp                                  Finansiering Kommentar 

10  Anslag utbildning  Anslag 

11 Beställd utbildning  Externa medel Kontering ska alltid ske på 

projekt. 

12 Uppdragsutbildning   Externa medel Kontering ska alltid ske på 

projekt. 

13 Särskilda åtaganden  Anslag 

14 Bidrag till grundutbildningen Externa medel Kontering ska alltid ske på 

projekt. 

19 Fördelningsaktivitet, stöd Anslag Används ej för direkt kontering. 

 

Observera att för aktivitetsgrupperna 11 Beställd utbildning, 12 Uppdragsutbildning och 14 Bidrag till 

grundutbildningen konteras inget direkt på aktiviteterna utan all kontering sker alltid på projekt 

(externmedelsfinansierade projekt). 

 

10 Anslag utbildning 
 

Gruppen avser utbildningsanslaget enligt universitetets regleringsbrev. 

 

Projektredovisningsrutinen med projektkod för interna projekt (4********) eller projekt som avser §4-

intäkter (5*******) kan användas i stället för aktivitetskod. Projektet knyts då automatiskt till en 

aktivitetskod. 

 

Aktivitetskod Benämning 

101** Kurs inom utbildningsområdet Humaniora 

102** Kurs inom utbildningsområdet Juridik 

103** Kurs inom utbildningsområdet Samhällsvetenskap 

104** Kurs inom utbildningsområdet Naturvetenskap 

 

11 Beställd utbildning 
 

Beställd utbildning är en form av uppdragsutbildning. Här redovisas utbildning som utförs för annat 

universitet eller högskola, t. ex. Kungliga tekniska högskolan. 

 

Projektredovisningen med projektkod ska användas. Projektet knyts då automatiskt till en aktivitetskod. 

 

Aktivitetskod Benämning 

111** Kurs annan högskola inom utbildningsområdet Humaniora 

112** Kurs annan högskola inom utbildningsområdet Juridik 

113** Kurs annan högskola inom utbildningsområdet Samhällsvetenskap 

114** Kurs annan högskola inom utbildningsområdet Naturvetenskap 
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12 Uppdragsutbildning 
 

Här redovisas utbildning som utförts för t ex kommuner och företag. Projektredovisningen med 

projektkod ska alltid användas. Projektet knyts till en aktivitetskod. 

 

Aktivitetskod Benämning 

121** Uppdragsutbildning inom utbildningsområdet Humaniora 

122** Uppdragsutbildning inom utbildningsområdet Juridik 

123** Uppdragsutbildning inom utbildningsområdet Samhällsvetenskap 

124** Uppdragsutbildning inom utbildningsområdet Naturvetenskap 

 

13 Särskilda åtaganden 

 

Särskilda åtaganden åläggs universitetet av regeringen. Verksamhet som ska redovisas här meddelas 

berörda institutioner/motsvarande i särskild ordning. I denna grupp finns inga standardaktiviteter 

upplagda. 

  

14 Bidragsfinansierad grundutbildning 
 

Projektredovisningen med projektkod ska alltid användas. Projektet knyts till en aktivitetskod. 

Aktivitetskod Benämning 

141** Bidragsfinansierad grundutbildning inom utbildningsområdet Humaniora 

142** Bidragsfinansierad grundutbildning inom utbildningsområdet Juridik 

143** Bidragsfinansierad grundutbildning inom utbildningsområdet Samhällsvetenskap 

144** Bidragsfinansierad grundutbildning inom utbildningsområdet Naturvetenskap 

 

 

19 Indirekta aktiviteter (fördelade kostnader används ej för direkt kontering) 
 

Används endast vid fördelningar av universitetsgemensamma 9****-aktiviteter). Gruppen är en 

skuggrupp till aktivitetsgrupperna 10–14, utbildning. 

 

Aktivitetskod Benämning 

19100 Universitetsgemensamma Humaniora 

19200 Universitetsgemensamma Juridik 

19300 Universitetsgemensamma Samhällsvetenskap 

19400 Universitetsgemensamma Naturvetenskap 

 

Rekommendation till aktivitetskoder 
 

Den fjärde och femte positionen i kodspecificeringen kan användas fritt av institutionen. Institutionerna 

rekommenderas att undvika alltför många specificeringar. Det försvårar uppföljningen och ger sämre 

överblick. Ett bättre alternativ är att lägga upp ett internprojekt.  

 

Kurser kan t ex grupperas enligt nedan:  

 

Aktivitetskod Benämning 

10100 grundkurser (standardaktivitet) 

10110 fortsättningskurser  

10120 påbyggnadskurser  

10190 fort- och vidareutbildning 
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Forskning och utbildning på forskarnivå 

En uppdelning av verksamheten på forskning och utbildning på forskarnivå är av naturliga skäl svår att 

göra, men ska i största möjliga mån göras. Beträffande denna uppdelning gäller därför följande. De 

direkt urskiljbara kostnaderna är lättast att hänföra. Exempel på sådana är studiefinansieringen för 

forskarutbildning, kostnader i samband med disputationer samt kostnader för sådan verksamhet som 

hittills finansierats av s.k. medel för ograduerade forskare. Inom de olika fakulteterna kan speciella 

kodningsregler gälla. 

 

Aktivitetsgrupper inom forskarutbildning. 

  

Aktivitetsgrupp   Finansiering Kommentar 

20  Anslag forskarutbildning Anslag 

21 Bidrag till forskarutbildning Externa medel Kontering ska alltid ske på 

projekt. 

29 Fördelningsaktivitet, stöd Anslag Används ej för direkt kontering. 

 

 
Observera att för aktivitetsgrupp 21 Bidragsfinansierad forskarutbildning konteras inget 

direkt på aktiviteterna utan all kontering sker alltid på projekt (externmedelsprojekt).  

 

20 Anslagsfinansierad forskarutbildning 
 

Gruppen avser anslaget för forskarutbildning enligt universitets regleringsbrev. 

Projektredovisningsrutinen med projektkod kan användas i stället för aktivitetskod.  

 

Aktivitetskod Benämning 

201** Fakultetsfinansierad forskarutbildning humanvetenskapliga fakulteten 

202** Fakultetsfinansierad forskarutbildning fakulteten 

203**  Fakultetsfinansierad forskarutbildning samhällsvetenskapliga fakulteten 

204** Fakultetsfinansierad forskarutbildning naturvetenskapliga fakulteten 

 

21 Bidragsfinansierad forskarutbildning 
 

Projektredovisningsrutinen med projektkod ska användas istället för aktivitetskod. Projektet styrs till en 

aktivitetskod. 

 

Aktivitetskod Benämning 

211** Bidragsfinansierad forskarutbildning humanvetenskapliga fakulteten 

212** Bidragsfinansierad forskarutbildning fakulteten 

213**  Bidragsfinansierad forskarutbildning samhällsvetenskapliga fakulteten 

214** Bidragsfinansierad forskarutbildning naturvetenskapliga fakulteten 

 

29 Universitetsgemensam aktivitet forskarutbildning 

 

Fördelade kostnader används ej för kodning. Används endast vid fördelningar av 

universitetsgemensamma 9****-aktiviteter). Gruppen är en skuggrupp till aktivitetsgrupperna 20–21 

forskarutbildning. 

 

Aktivitetskod Benämning 

29100 Universitetsgemensamma aktiviteter forskarutbildning humanvetenskapliga 

fakulteten 

29200 Universitetsgemensamma aktiviteter forskarutbildning juridiska fakulteten 
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29300 Universitetsgemensamma aktiviteter forskarutbildning samhällsvetenskapliga 

fakulteten 

29400 Universitetsgemensamma aktiviteter forskarutbildning naturvetenskapliga 

fakulteten 

  

 

30 Fakultetsområden inom forskningen 
 

Aktivitetsgrupper inom forskning: 

 

Aktivitetsgrupp                                  Finansiering Kommentar 

30 Anslag forskning  Anslag 

31 Bidragsfinansierad forskning Externa medel Kontering ska alltid ske på projekt 

32 Uppdragsforskning   Externa medel Kontering ska alltid ske på projekt 

34 Övrig anslagsfinansierad forskning Anslag 

39 Indirekt aktivitet forskning Anslag Används ej för direkt kontering. 

 

Observera att för aktivitetsgrupperna 31 Bidragsfinansierad forskning och 32 Uppdragsforskning 

konteras inget direkt på aktiviteterna utan all kontering sker alltid på projekt (externmedelsfinansierade 

projekt). 

 

Gruppen avser anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt universitets regleringsbrev. 

Projektredovisningsrutinen med projektkod kan användas i stället för aktivitetskod.  

 

Aktivitetskod Benämning 

301** Fakultetsfinansierad forskning humanvetenskapliga fakulteten 

302** Fakultetsfinansierad forskning juridiska fakulteten 

303**  Fakultetsfinansierad forskning samhällsvetenskapliga fakulteten 

304** Fakultetsfinansierad forskning naturvetenskapliga fakulteten 

 

31 Bidragsfinansierad forskning 
 

Projektredovisningsrutinen med projektkod ska användas. 

  

Aktivitetskod Benämning 

311** Bidragsfinansierad forskning inom humanvetenskapliga fakulteten 

312** Bidragsfinansierad forskning inom juridiska fakulteten 

313** Bidragsfinansierad forskning inom samhällsvetenskapliga fakulteten 

314** Bidragsfinansierad forskning inom naturvetenskapliga fakulteten 

 

32 Uppdragsforskning 
 

Projektredovisningsrutinen med projektkod ska användas.  

 

Aktivitetskod Benämning 

321** Uppdragsforskning forskning humanvetenskapliga fakulteten 

322**  Uppdragsforskning juridiska fakulteten 

323** Uppdragsforskning samhällsvetenskapliga fakulteten 

324** Uppdragsforskning naturvetenskapliga fakulteten 
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34 Övrig anslagsfinansierad forskning 
 

Här redovisas övriga anslag inom forskningen. Verksamhet som ska redovisas här meddelas berörda 

institutioner/motsvarande i särskild ordning. Projektredovisningsrutinen med projektkod kan användas i 

stället för aktivitetskod. 

 

Aktivitetskod Benämning 

341** Övrig anslagsfinansierade forskning, humanvetenskapliga fakulteten 

342** Övrig anslagsfinansierade forskning, juridiska fakulteten 

343** Övrig anslagsfinansierade forskning, samhällsvetenskapliga fakulteten 

344** Övrig anslagsfinansierade forskning, naturvetenskapliga fakulteten 

 

39 Universitetsgemensam aktivitet forskning 

 

Fördelade kostnader används ej för kodning. Används endast vid fördelningar av 

universitetsgemensamma 9****-aktiviteter). Gruppen är en skuggrupp till aktivitetsgrupperna 30-34 

forskning. 

 

Aktivitetskod Benämning 

39100 Universitetsgemensamma aktiviteter forskning humanvetenskapliga fakulteten 

39200 Universitetsgemensamma aktiviteter forskning juridiska fakulteten 

39300 Universitetsgemensamma aktiviteter forskning samhällsvetenskapliga fakulteten 

39400 Universitetsgemensamma aktiviteter forskning naturvetenskapliga fakulteten 

 

Gemensamma aktiviteter på institutionsnivå 

Gemensamma kostnader på institutionsnivå som inte går att direkt hänföra till utbildning eller forskning 

grundutbildning särskiljs och fördelas till kärnverksamheterna genom att kostnadsbärare 999999 

används vid kontering.  

 

9*  Universitetsgemensamma kostnader  

 
Universitetsgemensamma kostnader avser universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet. Det 

som är fördelat i gruppen fördelas till ovannämnda universitetsgemensamma aktiviteter (19***, 29*** 

och 39***). 

 

9**** Universitetsgemensamma aktiviteter  

91***  Förvaltningsaktiviteter 

95*** Aktiviteter för IT-avdelningen och Fastighetsavdelningen 

97*** Externa medel på förvaltningen (kontering ska alltid ske på projekt)  

99999  Används vid fördelning av universitetsgemensamma kostnader på verksamheterna 

utbildning (UGA) och forskning (FUF) 

 


