
  
 

 

 

2020-03-18  

Ekonomiprojektet 

1 (10) 

     

  
  
  
  
  
  

Förändring av universitetets redovisningsplan – 
Underlag till informationsmöte och workshop  
våren 2020 
  



  
 

 

 

2020-03-18  

Ekonomiprojektet 

2 (10) 

     

Innehållsförteckning 
 
Dokumentets användningsområde ............................................................................................ 3 

Redovisningsplanens syfte och innehåll .................................................................................... 4 

Förändringar i redovisningsplanen utifrån översynen ............................................................... 4 

Följande målsättningar avseende redovisningsplanen beskrevs i internremissen: .......... 4 

Direkta koddelar i redovisningsplanen .................................................................................. 5 

Indirekta koddelar i redovisningsplanen ................................................................................ 6 

Dimensionen Kostnadsställe (nuvarande: Institution och Enhet) ............................................. 7 

Beskrivning av dimensionen .................................................................................................. 7 

Tillämpning av dimensionen .................................................................................................. 7 

Dimensionen Projekt (nuvarande: Projekt) ............................................................................... 8 

Beskrivning av dimensionen .................................................................................................. 8 

Tillämpning av dimensionen .................................................................................................. 8 

Dimensionen Verksamhet (nuvarande: Aktivitet) ..................................................................... 9 

Beskrivning av dimensionen .................................................................................................. 9 

Tillämpning av dimensionen .................................................................................................. 9 

Dimensionen Individ (ny dimension) ....................................................................................... 10 

Beskrivning av dimensionen ................................................................................................ 10 

Tillämpning av dimensionen ................................................................................................ 10 

 
 
  



  
 

 

 

2020-03-18  

Ekonomiprojektet 

3 (10) 

     

Dokumentets användningsområde  

Detta dokument är ett skriftligt komplement till de informationsmöten och workshops som 
arrangeras av Ekonomiprojektet under våren 2020 i syfte att skapa förståelse för vad de 
föreslagna förändringarna i redovisningsplanen innebär mer konkret. 

Underlaget riktar sig till de medarbetare som arbetar i de ekonomiadministrativa processerna 
på institutioner/motsvarande samt avdelningar inom förvaltningen. Dokumentet är inget 
slutgiltigt förslag till universitets redovisningsplan utan kan komma att kompletteras och 
revideras.  

Beslut om universitetets redovisningsplan planeras att fattas under hösten 2020. 
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Redovisningsplanens syfte och innehåll 

Redovisningsplanen1 är en central del i universitetets ekonomimodell och består av en 
kontoplan och en objektplan. Syftet med redovisningsplanen är att klassificera ekonomisk 
information som behövs för externa krav och interna behov för att kunna planera och följa upp 
universitetets verksamhet.  
 
Kontoplanen klassificerar olika typer av ekonomiska händelser, t.ex. bidragsinbetalningar 
eller inköp av kontorsmaterial och är obligatorisk vid extern rapportering, främst till 
statsredovisningen och årsredovisningen. 
 
Objektplanen beskriver universitetets verksamhet i organisatorisk och funktionell struktur och 
används i första hand för interna behov av ekonomisk planering och uppföljning. Den används 
huvudsakligen som grund för fördelning av intäkter och kostnader på olika objekt. Det finns 
dock dimensioner i universitetets objektplan som krävs för att säkerställa externa krav, t.ex. 
uppföljning per finansiär, motpart och verksamhetsgren (utbildning/forskning).  
 
Förändringar i redovisningsplanen utifrån översynen 

I Ekonomiprojektets översyn2 har utkast till förändringar av redovisningsplanen arbetats fram 
i syfte att förtydliga och förbättra uppföljning av ekonomisk information. Utkastet har på en 
övergripande nivå beskrivits i Ekonomiprojektets internremiss3 som under hösten 2019 
ställdes till prefekter/motsvarande, avdelningschefer inom förvaltningen med kännedom till 
administrativa chefer.  
 
Följande målsättningar avseende redovisningsplanen beskrevs i internremissen: 

24. Redovisningsplanen ska vara aktuell och ändamålsenlig för att tillgodose externa krav 
och interna behov av ekonomisk information. 

25. Benämningar av dimensioner ska spegla vad dimensionen avser, d.v.s. dess funktion. 
26. Dimensionerna ska tillämpas enhetligt inom universitetet och ha en tydlig funktion. 
27. Antalet dimensioner i redovisningsplanen ska inte vara fler än nödvändigt och 

dubbelkontering med samma information i flera dimensioner ska undvikas. 
28. Det ska vara tydligt vad en kostnadsbärare inom universitetet är. 
29. Inbyggd logik ska så långt det är möjligt undvikas för att öka flexibilitet och underlätta 

vid t.ex. organisationsförändringar. Istället bör strukturkopplingar/summeringsnivåer i 
ett framtida ekonomisystem användas. 

30. Universitetets kontoplan ska tillgodose externa krav och interna behov och i möjligaste 
mån följa Ekonomistyrningsverkets baskontoplan. 

                                                            
 
1 Begreppet redovisningsplan är även synonymt med kodplan. Ibland används kontosträng och 
kodsträng i samma syfte. 
2 Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa system  
(Dnr SU FV-2.2.2-0397-18) 
3 Internremiss om utvecklingsområden och målsättningar avseende ny ekonomimodell och nya 
ekonomiadministrativa system (Dnr SU FV-2.2.2-0397-18) 
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31. Dimensionen för organisatorisk enhet ska spegla det organisatoriska ansvaret och 
möjliggöra uppföljning på såväl aggregerad nivå som på lägre nivåer, t.ex. per 
forskargrupp. 

32. Det ska vara enkelt att följa upp samtliga intäkter och kostnader, såväl direkta som 
indirekta, i projektdimensionen. 

33. Det ska vara enkelt att följa upp kostnader på personnivå. 
34. Det ska vara enkelt att följa upp medel som delas mellan olika institutioner, t.ex. externt 

finansierade projekt och tvärgående ämnen/kurser. 
 
Utifrån målsättningarna konkretiseras förändringar av universitetets redovisningsplan nedan. 
Några av dimensionerna i redovisningsplanen kommer att vara oförändrade (konto, finansiär 
och motpart) medan andra dimensioner förändras. 
 
Direkta koddelar i redovisningsplanen 

Nedan beskrivs universitetets nuvarande redovisningsplan (SU NU) samt utkast till förändrad 
redovisningsplan (SU NY) utifrån direkta koddelar (d.v.s. konteringsbara koddelar). 
 

 
 
Dimension Beskrivning 

 
  
Konto Dimensionen beskriver information om ekonomisk händelse (tillgång, skuld, 

intäkt eller kostnad). 

Dimensionen kommer inte att ändras. Däremot kan konton komma att läggas 
till eller tas bort.  

Kostnads-
ställe 

Dimensionen beskriver information om organisatorisk struktur och ansvar. 

Kostnadsställe ersätter dagens dimensioner Institution och Enhet.  

Projekt Dimensionen beskriver information på den lägsta eller mest detaljerade nivån 
i verksamheten. Dimensionen fyller funktionen för kostnadsbärare enligt 
principen för full kostnadstäckning. I projektdimensionen kommer även 
behovet av tvärgående uppföljningsbehov tillgodoses, d.v.s. behov att följa 
upp medel som delas mellan flera institutioner och/eller ämnesområden. 
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För att förtydliga att dimensionen Projekt fyller funktionen för 
kostnadsbärare kommer dimensionen kostnadsbärare att tas bort.  

Verk-
samhet 

Dimensionen ska informera om de verksamheter som bedrivs inom 
universitetet (forskning, utbildning och stöd) och hur de finansieras. 

Dimensionen byter namn från Aktivitet till Verksamhet för att förtydliga vad 
dimensionen avser och en särskild koddel för stödverksamhet kommer att 
skapas. 

Finansiär Dimensionen beskriver information om vem som finansierat verksamheten. 

Dimensionen kommer inte att ändras. Däremot kommer koddelen att bli 
obligatorisk för bokföring av alla intäkter för att uppfylla externa krav på 
återrapportering. 

Motpart  Dimensionen beskriver vem universitetet har haft mellanhavanden med för 
att möjliggöra återrapportering till statsredovisningen. 

Dimensionen kommer inte att ändras. Däremot kan motparter för vissa 
transaktioner komma att förändras. 

Individ Dimensionen beskriver information om en individs kostnader (lönekostnader 
och vissa driftskostnader). 

Dimensionen förslås att läggas till för att möjliggöra enkel uppföljning av 
kostnader på personnivå. 

Indirekta koddelar i redovisningsplanen 

Dessutom finns ett antal indirekta koddelar som inte är konteringsbara utan istället summeras 
från de direkta koddelarna. Dessa avser ett antal summeringsnivåer som syftar till att 
möjliggöra uppföljning på aggregerade (summerade) nivåer. För att exempelvis tillgodose 
tvärgående uppföljningsbehov ska det vara möjligt att summera olika projekt till ett huvud-
/samlingsprojekt. Indirekta koddelar är t.ex. institution och fakultet som summeras/kopplas 
från dimensionen Kostnadsställe.  
 
För att underlätta vid bokföring ska koddelar i dimensionerna kunna kodkompletteras. Det 
innebär att andra direkta koddelar, t.ex. finansiär och verksamhet automatiskt ska 
kompletteras vid kontering på projektnummer utifrån vilken information som kopplats till 
projektet vid projektupplägget.  
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Dimensionen Kostnadsställe (nuvarande: Institution och Enhet) 

Beskrivning av dimensionen 

Dimensionen Kostnadsställe ska spegla universitetets organisatoriska struktur och 
ansvarsfördelning, d.v.s. det ska framgå var i organisationen den ekonomiska transaktionen 
har skett för att möjliggöra ekonomisk planering och uppföljning utifrån ansvar och 
delegerade befogenheter.  
 
Ett kostnadsställe definieras enligt följande: 

1. Avser en organisatorisk struktur och ansvar 
2. Är varaktig över tid  
3. Avser lägsta nivå för ekonomisk attest 

 
Tillämpning av dimensionen 

 Registrering sker på en direkt koddel i dimensionen Kostnadsställe. Genom 
strukturkopplingar via indirekta koddelar kan information om 
institution/förvaltningsavdelning, fakultet eller område följas upp. Koddelen blir 
därmed obligatorisk. 

 Befintlig kodstruktur för nuvarande ”Institution” behålls. 
 Det ska vara möjligt att registrera information på lägre organisatorisk nivå än 

nuvarande dimension Enhet exempelvis forskargrupp eller team.  
 
Exempel direkta koddelar:    
Enhet X inom institutionen  42010 
Enhet Y inom institutionen  42020  
Forskargrupp A inom enhet X 42011 
Forskargrupp B inom enhet X 42012 
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Exempel på indirekta koddelar: 
Institution  420 
Fakultet  4 
 
 
Dimensionen Projekt (nuvarande: Projekt) 

Beskrivning av dimensionen 

Dimensionen Projekt beskriver information på den lägsta eller mest detaljerade nivån i 
verksamheten. Enligt principen om full kostnadstäckning4 ska samtliga intäkter och kostnader 
(både direkta och indirekta kostnader) fördelas till lägsta nivån i kärnverksamheten som kallas 
kostnadsbärare. 

Det finns i princip två olika typer av projekt: 

Externa projekt Ekonomisk information om externmedelsfinansierade projekt (bidrag 
och uppdrag) för uppföljning internt samt till finansiärer och 
uppdragsgivare. Projektet har ett tydligt start- och slutdatum. 

Redovisning på projekt är obligatoriskt för bidrags- och 
uppdragsprojekt för att uppfylla externa krav på uppföljning. 

Interna projekt Ekonomisk information för intern uppföljning på en mer detaljerad 
nivå än information om verksamhet. 

Beroende på typ av projekt, extern eller intern, gäller olika redovisningsprinciper som 
definieras i projektupplägget. 

Tillämpning av dimensionen 

 Projektdimensionen har funktionen som kostnadsbärare och kommer därmed att vara 
en obligatorisk koddel för alla verksamheter (d.v.s. även för anslagsfinansierad 
verksamhet).  

 Koddelar i projektdimensionen kommer att kopplas till andra direkta koddelar, t.ex. 
verksamhet och finansiär. Koddelar kommer även att kopplas till indirekta koddelar i 
huvud-/samlingsprojekt för t.ex. möjliggöra aggregerad uppföljning av medel/projekt 
som delas mellan olika institutioner. Samfinansiering kommer att bokföras på 
projektnivå (kostnadsbärarnivå) för att underlätta uppföljning och återrapportering till 
finansiärer och andra intressenter. 

 
 

                                                            
 
4 Principen om full kostnadstäckning beskrivs i handledningen ”SUHF-modellen – redovisningsmodell 
för indirekta kostnader vid universitet och högskolor” 

https://suhf.se/app/uploads/2019/07/Handledning-SUHF-modellen-reviderad-okt-2012.pdf
https://suhf.se/app/uploads/2019/07/Handledning-SUHF-modellen-reviderad-okt-2012.pdf
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Dimensionen Verksamhet (nuvarande: Aktivitet) 

Beskrivning av dimensionen 

Universitetet är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå d.v.s. universitetets 
kärnverksamhet.  
 
Förutom kärnverksamhet finns behov av en stödverksamhet som ska stödja kärnverksamheten. 
Stödverksamhet finns på alla organisatoriska nivåer inom universitetet. Inom 
stödverksamheten utförs sådana arbetsuppgifter som inte ingår i universitetets 
kärnverksamhet. Exempel på sådant är utbildnings- respektive forskningsadministration, 
ekonomi- och personaladministration, posthantering, administrativa system och vaktmästeri, 
d.v.s. arbetsuppgifter som behöver utföras men som inte ingår i universitetets uppdrag.  
 
Universitetet ska i årsredovisningen rapportera det ekonomiska utfallet uppdelat på utbildning 
och forskning. Det innebär att kostnader för den stödverksamhet som bedrivs ska fördelas på 
utbildning och forskning. Ekonomiavdelningen gör denna fördelning i årsbokslutet och 
hanteras således inte av den enskilda institutionen. 
 
Universitetet finansiering kommer från tre huvudkällor vilka enligt externa krav ska hanteras 
olika i redovisningen: 

• Statsanslag – anslag från regeringen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
samt till forskning och utbildning på forskarnivå. 

• Bidrag – pengar vi ansöker om från externa finansiärer, såväl statliga som privata, 
utan krav på motprestation. 

• Avgifter och andra ersättningar – ersättningar för uppdragsutbildning och 
uppdragsforskning (ofta mot offert) samt försäljning m.m. (intäkter enligt 4§ 
Avgiftsförordningen). 

 
Tillämpning av dimensionen 

 Dimensionen kommer att byta benämning från Aktivitet till Verksamhet för att 
tydliggöra vad dimensionen avser.  

 Stödverksamhet registreras på särskild koddel i dimensionen och ersätter nuvarande 
kostnadsbärare 999999. 

 Verksamhetskodernas nummerlogik kommer att bestå, men inte kopplas till 
utbildningsområde/fakultet vilket kommer innebära ett behov av färre antal koddelar 
och positioner. 

 Förvaltningen ska använda samma koddelar som kärnverksamheten för 
externmedelsfinansierad verksamhet (vilket är i undantagsfall). 

 
Exempel på koddelar inom verksamhetsdimensionen: 

Utbildning 
10 anslagsfinansierad utbildning 
11 beställd utbildning 
12 uppdragsutbildning 
13 särskilda åtaganden 
14 bidragsfinansierad utbildning 
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Forskning 
30 anslagsfinansierad forskning 
31 bidragsfinansierad forskning 
32 uppdragsfinansierad forskning 

 
Stödverksamhet 

9X stödverksamhet  
 

Dimensionen Individ (ny dimension) 

Beskrivning av dimensionen 

Dimensionen ger information om kostnader på individnivå (lönekostnader och vissa 
driftskostnader).  

Dimensionen Individ används för att följa upp lönekostnader och vissa driftkostnader 
(exempelvis resor) för anställda vid universitetet. Det ska framgå av kontoplanen vilka konton 
som dimensionen Individ är kopplad till. Vid bokföring av lönekostnader från Primula ska 
koddelen vara obligatorisk och överföras automatiskt. Vid manuell bokföring som rör 
enskilda personer måste koddel för individ anges manuellt.  

Vilken identifikation som ska användas för dimensionen Individ är ännu inte fastställt då det 
finns olika alternativ, t.ex. anställnings-ID, personnummer eller någon förkortning. 

Tillämpning av dimensionen 

 Uppgifter om lönekostnader och exempelvis resekostnader på individnivå kan genom 
dimensionen sökas ut direkt från ekonomisystemet och presenteras i en rapport och 
behöver således inte hämtas från lönesystemet. 

 Vid eventuell manuell omföring/bokföring av löne- eller vissa driftkostnader måste 
koddelen Individ anges manuellt vid registrering. 
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