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2 Agenda
• Genomgång av ”normalproduktionssättning”
• Steg
• Tidplan

• Verifiering långt före produktionssättning

• Verifiering under verifieringsperioden

• Verifiering vid skarp produktionssättning



3 Produktionssättningsstegen

Förberedelser Verifiering 

Verifiering av 
data

(gamla Ladok
stängs)

Beslut att 
påbörja 

produktions-
sättning

Beslut att 
genomföra 

produktions-
sättning

Beslut att 
påbörja 

verifiering

Produktions-
sättning

Beslut att 
godkänna 

produktions-
sättning

Avsluta 
produktions-

sättning
(nya Ladok öppnas)

4-6 veckor innan 
produktionssättning

Ladok stängt för 
uppdateringar 1-7 dagar



4 Produktionssättningsveckan



5
Verifiering långt före 
produktionssättning

• Arbetet kan starta nu, i MIT-IK.

• Krav att IK går igenom utan bortsållning.

• Genererar kunskaper om systemet (= J )

• Börja ta fram de uppgifter ni vill kontrollera

• Skapa Excelblad med studenter, kurser, program

• Underlätta/förbered genom att skapa dokument med saker 
som ska kontrolleras och värden i gamla och nya Ladok



6
Verifiering långt före 
produktionssättning

• kurser från olika terminer: kurstillfällen, prov, antal 
antagna, antal registrerade, antal med resultat, antal med 
avbrott 

• program från olika terminer: antal antagna, antal 
registrerade, antal med examen, antal med avbrott, antal 
med studieuppehåll 

• studenter på grund- och avancerad nivå från olika 
antagningsår. forskarstuderande från olika antagningsår. 

• kurser inom annan utbildning om relevant



7
Verifiering långt före 
produktionssättning

• Årsredovisning

• Viktigaste kontrollen!
• Kör en UB50 i gamla Ladok för innevarande år så nära IK-körning 

som möjligt. 
• Kör en årsredovisning i nya Ladok (HST + HPR-rapporter) för 

innevarande år och jämför.



8
Verifiering långt före 
produktionssättning

• Årsredovisning, jämför t ex
• HST och HPR per kurs – med/utan betald studieavgift
• HST och HPR per program – med/utan betald studieavgift
• Omfattning och fördelning av utbildning på olika nivåer
• Grundnivå HST o HPR andel kvinnor/män
• Avancerad nivå HST o HPR andel kvinnor/män
• Särredovining KPU (Kompletterander pedagogisk utbildning:
• Antal registrerade nybörjare (individer)fördelat på kvinnor /män
• Antal examen (ämneslärarexamen 210 hp) fördelat på kvinnor/män
• Antal inresande utbytesstudenter
• Individer fördelat på kvinnor och män/antagande institution
• Antal utresande utbytesstudenter
• Individer fördelat på kvinnor och män
• Examen, antal fördelat på kvinnor/män
• Antal och andel kvinnor och män av studenter (antal individer och %)
• Beställd utbildning
• Uppdragsutbildning
• Program (per fakultet/motsv)
• Fristående kurser
• Decemberprestationer
• ...



9 Verifieringsperiod

• Första testomgång: produktionslik miljö för verifiering 5 
veckor innan produktionssättning. 
• Lärosätet ansvarar själva för att planera testarbetet.

• Andra testomgång: Två veckor innan produktionssättning 
• Test av alla stegen i produktionssättningen utom kopplingen mot 

antagningssystemet NyA. 
• Testerna tar uppskattningsvis två dagar 
• Efter testerna har lärosätet tillgång till verifieringsmiljön i 1 vecka 

för egna tester. 



10 Verifieringsperiod

• Planera in verifieringsarbete vid någon tidpunkt under 
verifieringsfasen. 

• Gör inga andra ändringar under den perioden

• Kör volymkontroller, studenter, kurs, program, prov, 
examina
• Antal i gamla Ladok
• Antal inlästa i IK
• Antal i nya Ladok



11 Verifieringsperiod

• Samma typer av kontroller som i förberedelsefasen
• kurser från olika terminer: kurstillfällen, prov, antal antagna, antal 

registrerade, antal med resultat, antal med avbrott 
• program från olika terminer: antal antagna, antal registrerade, 

antal med examen, antal med avbrott, antal med studieuppehåll 
• studenter på grund- och avancerad nivå från olika antagningsår. 

forskarstuderande från olika antagningsår. 
• kurser inom annan utbildning om relevant
• ÅR



12 Slutverifieringsfas



13 Produktionssättningsveckan

Viss variation kan förekomma beroende på behov
De som produktionssätter samma vecka måste följa samma schema



14 Slutverifieringsfas

• Stäng gamla Ladok PROD för alla utom superanv

• Kör batchar, avsluta allt

• Stäng PROD helt, ta komplett kopia till TEST

• Kör IK

• Öppna TEST för några superanv; Nouveau och ev SQL. 



15 Slutverifieringsfas

• Data är nu från den stängda Ladok2-databasen
• Inga ändringar sker

• Dokumentera och skriv ut/spara allt material



16 Slutverifieringsfas

• Kör volymkontroller, studenter, kurs, program, prov, 
examina
• Antal i gamla Ladok
• Antal inlästa i IK
• Antal i nya Ladok

• Samma typer av kontroller som i förberedelsefasen
• kurser
• program 
• studenter
• ÅR
• mm



17 Produktionssättningsfas

• Mycket kort om tid. Exakt samma miljö som slutverifiering. 
Exakt samma databas

• Upprepa några volymkontroller; antal stud, kurser, 
program, examina

• Ta ut några ÅR-rapporter och jämför med tidigare uttaget

• Upprepa stickprov på någon student



18 Dokumentera verifieringen!
• Dokumentation av den verifiering man gör vid 

produktionssättningen kan vara ett viktigt dokument 
vid eventuell senare granskning.

• Skapa dokument med alla kontroller ni vill göra, värde i 
gamla Ladok och förväntat resp faktiskt värde i nya 
Ladok.



19 Verifieringsinformation – allt finns på ladok.se

http://www.ladok.se/ladok/nya-ladok/produktionssattning/



20
Produktionssättningsinformation – egen öppen 
yta på confluence
• https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/view

page.action?pageId=228720693


