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Handläggare

Johan Gribbe
08-563 087 54
johan.gribbe@uka.se

UKÄ:s insamling av ekonomiska uppgifter 2020
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för den officiella statistiken om
högskoleväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Statistik
om lärosätenas ekonomi kan inte hämtas ur register, utan samlas in via så kallade
ekonomiska mallar.
Budgetåret 2020 går nu mot sitt slut, och UKÄ påbörjar insamlingen av ekonomiska
uppgifter. Den ekonomiska mallen läggs tillsammans med en manual ut på vår hemsida
www.uka.se/rapportera i vecka 49. Här ska lärosätena hämta mallen som ska fyllas i.
Uppgifterna fylls i och skickas elektroniskt tillbaka till UKÄ senast den 28 februari 2021,
adress maria.ljung@uka.se.

Inga förändringar i årets mall
Inför kommande insamling har inga förändringar av den ekonomiska mallen har gjorts.
Inte heller inför nästa års insamling, avseende 2021, planerar vi några förändringar av
mallen.
I och med förra årets insamling bad Universitetskanslersämbetet om ytterligare
särredosvisning av bidrag från forskningsfinansierande myndigheter. Bakgrunden var ett
förändrat behov hos nyckelanvändare. Ett stort tack för ert arbete!
För beskrivning av av den ekonomiska mallen, se bilaga 1.

Kontaktpersoner
Detta brev ställs dels till lärosätet, dels till de personer på lärosätet som UKÄ har som
kontaktpersoner för insamlingen. Meddela eventuella förändringar angående
kontaktpersoner till Maria Ljung på nedanstående e-postadress.
Frågor om den ekonomiska mallen kan ställas till:
Maria Ljung, 08-563 088 34, maria.ljung@uka.se
Martin Löwing Jensen, 08-563 088 73, martin.lowing.jensen@uka.se
Johan Gribbe, 08-563 087 54, johan.gribbe@uka.se
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Bilaga 1.
Introduktion till UKÄ:s ekonomiska mallar
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) samlar in ekonomiska uppgifter till den officiella
statistiken om högskolan via den så kallade ekonomiska mallen. Statistiken publiceras
dels i UKÄ:s statistikdatabas, dels i UKÄ:s årsrapport om universitet och högskolor,
huvudsakligen i form av webbtabeller. Den ekonomiska statistiken har många användare,
exempelvis Utbildningsdepartementet. UKÄ använder uppgifterna dels vid produktion av
olika rapporter och analyser, dels för inrapportering av ekonomiska data till EU, OECD
och Unesco/UIS.

Ekonomiska data till den officiella statistiken
Följande data efterfrågas:


Resultaträkningar totalt och per verksamhet – Utbildning på grundnivå och avancerad
nivå respektive Forskning och utbildning på forskarnivå. Dessa verksamheter delas i
sin tur in i Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev och Uppdragsverksamhet,
respektive Forskning och utbildning på forskarnivå och Uppdragsforskning. 1



Ekonomiska data om finansieringen av verksamheten vid universitet och högskolor
(dvs. hur stora intäkter som kommer från olika finansiärer).
o För uppgifter om intäkter till utbildning och forskning exklusive
uppdragsverksamhet efterfrågas dels vilken typ av intäkt det gäller (anslag,
avgift, bidrag eller finansiell), dels varifrån intäkten kommer, dvs. finansiär.
Intäkterna redovisas per verksamhet, utbildning enligt uppdrag i
regleringsbrev respektive forskning/konstnärlig forskning och utbildning på
forskarnivå.
o För intäkter från uppdragsverksamhet skall finansiär redovisas, inte typ av
intäkt. Ibland förekommer även andra typer av intäkter än avgifter inom
uppdragsverksamheten. UKÄ har valt att inte särskilt redovisa den ringa
omfattning av bidrag och anslag som förekommer i uppdragsverksamheten
eftersom fördelningen på olika typer av intäkter framgår av
resultaträkningarna.
o För intäkter inom Fortlöpande miljöanalys vid SLU redovisas samtliga
intäkter, oavsett om de är anslag, bidrag eller avgifter.



Vissa uppgifter ur årsredovisningen, se vidare nedan.



Vissa uppgifter om den studieavgiftsfinansierade verksamheten, se vidare nedan.

Redovisning av finansiär, inte motpart
Det skall vara möjligt att identifiera typ av finansiär för samtliga intäkter till sektorn.
Med finansiär avses den ursprungliga finansiären, inte motparten i de fall de avviker från

1

Vid SLU finns även verksamhetsgrenen Fortlöpande miljöanalys.
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varandra, exempelvis vid gemensamma forskningsprojekt eller när EU-medel fördelas via
Tillväxtverket. Detta redovisningssätt avviker från statsredovisningen, men är mycket
viktigt för att kunna avgöra vilka som finansierar verksamheten vid universitet och
högskolor.
Ett exempel är ett universitet som är koordinator för ett EU-projekt. Utbetalningen från
EU går till universitetet, som sedan betalar en del av pengarna vidare till en högskola som
är underkonsult i projektet. På universitet blir då finansiären och motparten densamma,
men på mottagande högskola blir motparten ett statligt universitet medan finansiären i
själva verket är EU. För att få rätt uppgift om vem som verkligen står för finansieringen
av forskningen är det i detta fall viktigt att högskolan i den ekonomiska mallen redovisar
EU som finansiär. Om detta inte görs blir den ekonomiska statistiken om högskolan
felaktig eftersom uppgiften om finansiering från EU blir för låg.
I den ekonomiska mallen finns det ett särskilt blad med definitioner av vissa
finansiärskategorier som kan uppfattas som oklara. I definitionsbladet framgår
exempelvis avgränsningen av EU-medel.

Andra uppgifter från årsredovisningarna
För att den officiella statistiken om högskolan ska ge en helhetsbild av lärosätenas
ekonomi omfattar insamlingen även uppgifter om balanserad kapitalförändring och
oförbrukade bidrag respektive upplupna bidragsintäkter. För utbildning på grundnivå och
avancerad nivå efterfrågas även vissa uppgifter avseende avräkningen mot takbeloppet,
se vidare i manualen till ekonomiska mallen. Uppgifterna kompletterar bilden av
lärosätenas ekonomi och det är viktigt att de kan redovisas på ett lättillgängligt sätt.
Uppgifter om den studieavgiftsfinansierade verksamheten
I samband med studieavgiftsreformen 2011 skapades statliga stipendieprogram för de
betalande studenterna. Flera lärosäten förfogar även över andra medel för stipendier till
betalande studenter. Det finns stor efterfrågan på uppgifter om den
studieavgiftsfinansierade verksamheten och den ekonomiska mallen har successivt
utökats för att möta behoven. Förutom uppgifter om hur stora belopp verksamheten
omsätter och i vilken utsträckning avgifterna finansieras av stipendier efterfrågas
uppgifter om hur många av de betalande studenterna som har stipendier. Se manualen för
närmare beskrivning.
UKÄ samarbetar med SCB om forskningsstatistiken
Universitetskanslersämbetet är statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet, medan
Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig myndighet för FoU-statistiken för alla
sektorer. Därför behövs två insamlingar. På totalnivå överensstämmer de uppgifter om
finansiering av forskning och utbildning på forskarnivå som UKÄ och SCB samlar in,
men i övrigt är skillnaderna stora eftersom skärningen av statistiken skiljer sig åt.
Myndigheternas definitioner av finansiärskategorierna överensstämmer dock helt.
UKÄ och SCB samarbetar för att minimera lärosätenas arbete med att lämna uppgifter.
Ett exempel är att SCB använder UKÄ:s ekonomiska statistik och bearbetar den för
internationell rapportering de år som SCB inte gör egna insamlingar. SCB samlar in FoUstatistik vartannat år och deras nästa insamling genomförs våren 2022.

