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1 Felsökningar i Handbok 10 
I första hand gäller sökningarna för tabeller som levereras i MIT-leverans 5, men 
som tidigare kan det även ingå kompletterande sökningar för redan levererade ta-
beller och sökningar för tabeller som levereras senare.  
Information om konverterade tabeller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser 

 
Även regelfiler för det befintliga Ladok kan ingå. Dessa inkluderas inte när man 
väljer en viss handbok i DB03, utan måste läggas till specifikt. Dessa regelfiler finns 
inte med i textfilerna. 
 

1.1 Reservationer gällande felskript 

Vi tar i första hand fram felsökningar på databasberoenden, där det saknas kon-
troller i det befintliga Ladok, samt annat som kontrolleras av Informationskonver-
teraren.  
På grund av nya beslut i projektet 
- kan Informationskonverteraren stoppa på sådant som vi ännu inte fått ut fel-

sökning på.  
- kan kontroller, som vi tidigare ansett varit nödvändiga, inte längre behövas.  
 
Information om förändringar ges i blänkarna. Eventuella frågor ställs till projekt-
supporten i Jira. 
 

1.2 Skicka in resultat på körningarna! 

Skicka in rapporten från DB03, xx_SUMMARY.txt, precis som den är. Vi har skript 
som läser ut det viktigaste.  
 
Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira.  Skriv ”H10 - [Lärosätets namn]” i fäl-
tet Sammanfattning/Summary och bifoga DB03-rapporten som fil.  
Resultaten sammanställs och publiceras på den lösenordsskyddade sidan 
https://www.ladok.se/index.php?id=1563 på Ladoks interna webb och används 
som underlag för framtagning av rättningsskript. 
 

1.3 Om rättningsskript 

Felskript som hos minst tre lärosäten ger minst 100 träffar hos vardera lärosäte 
kommer vi att undersöka om det går att göra rättningsskript för. Det är dock end-
ast om felen är av generell karaktär som det går att göra rättningsskript.  
 
Enklare rättningsskript kommer att läggas ut löpande i DB03, medan mer kompli-
cerade rättningsskript måste levereras som batch-körningar via ordinarie förvalt-
nings leveranser. 

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser
https://jira.its.umu.se/secure/CreateIssue!default.jspa
https://jira.its.umu.se/secure/CreateIssue!default.jspa
https://jira.its.umu.se/secure/CreateIssue!default.jspa
https://www.ladok.se/index.php?id=1563
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Läs mer om rättningsskript, levererade och kommande, på vår wiki:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=602950
17 
 

1.4 Forumet för registervård 

Forumet för registervård (forumet för registervård på Google groups) finns för att 
du ska kunna diskutera med kollegor på andra lärosäten hur du kan rätta felen. Ta 
hjälp av kunniga kollegor på andra lärosäten, eller dela med dig med hur du har 
gjort vid rättning. Du kan anmäla dig med din jobbmail. Frågor om hur du blir med-
lem här ställs till projektsupporten i Jira. 
 

1.5 Projektsupport 

Alla frågor ställs till projektsupporten i Jira, genom att skapa ett ärende. (Startsida 
för inskickade ärende: https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT). Du använder 
samma kanal om du anser att något inte kan eller bör rättas, alternativt att du inte 
anser att något är att betrakta som fel.  
 
Observera att vi inte längre har möjlighet att ta emot frågor via vanligt mail! 
 
  

https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=60295017
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=60295017
https://groups.google.com/forum/#!forum/ladok3-registervard
https://jira.its.umu.se/secure/CreateIssue!default.jspa
https://jira.its.umu.se/secure/CreateIssue!default.jspa
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
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2 Tabeller 

2.1 Viktig information för denna handbok 

Regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är som vanligt märkta med 
”L3_H10_”, dvs. Ladok3 – Handbok 10, samt tabellnamn och ett löpnummer.  
 
Nedanstående text beskriver respektive tabell, motsvarande funktion och de fel-
sökningar som finns för tabellen.  
 
Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok! 
 

2.2 AKTIVIT 

Tabellen innehåller doktorandernas aktivitet för studier på forskarnivån Som defi-
nitiva uppgifter räknas poster som har idatum, itid och ianv. Innehållet kan ses och 
redigeras i funktionen RG90. 
Planerad aktivitet och försörjning redigeras i SA96. 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_AKTIVIT_945 söker fram ämneskoder som saknar 

motsvarighet i tabellen FOAMNE eller har värdet blank 
 Skriptet L3_H10_AKTIVIT_946 kontrollerar om termin saknar motsvarighet i 

kolumnen TERMIN5 i tabellen TERMIN eller är blankt 
 Skriptet L3_H10_AKTIVIT_947 kontrollerar att aktivitetsprocenten har ett värde 

mellan 0 till 100, förutom om procent har null 
 Skriptet L3_H10_AKTIVIT_950 söker fram definitivt rapporterade poster som 

har mellan 1 till 100 procent och har annat värde än J i kolumnen regmark 
 Skriptet L3_H10_AKTIVIT_953 söker fram personnummer som har en 

sammanlagd aktivitet på forskarämne/ämnen som överstiger 100 procent 
på samma kalenderhalvår (termin) 

 Skriptet L3_H10_AKTIVIT_971 söker fram poster i tabellen AKTIVIT som har 
aktivitet inrapporterat på termin tidigare än första antagningstermin i tabellen 
FOANT2 inom samma ämne Om flera antagningar finns till olika antagnings-
typer som L och S, görs kontrollen på första antagningstermin inom ämnet 

 Skriptet L3_H10_AKTIVIT_973 söker fram poster som har aktivitet inrapporterat 
på senare kalenderhalvår (termin) i tabellen AKTIVIT än kalenderhalvår för 
datum i tabellen FOEXAM inom samma ämne. Om flera examina finns med 
examenstyp L eller LI och D eller DO inom samma ämne, kontrollerar skriptet 
datum för senaste examina 

2.3 AVGFRIKU 

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga som till detta kurstillfälle är avgiftsfri och ej ak-
tuell för studieavgift. Avgiftsskyldig men slipper betala eftersom antagning skett i 
avgiftsfri omgång för fristående kurs och inom program med kursregistrering. 
Tabellen används även för kurser med utbildningsnivå 0. Innehållet kan ses och 
redigeras i SA09. 
 
För rensning av betalningsunderlag med orsak Ej aktuell och registrering saknas – 
se RV14 – Rensning av underlagstabeller. 
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Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN och ANMKOD. 
 
 Skriptet L3_H10_AVGFRIKU_926 kontrollerar om termin saknar motsvarighet i 

tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5.  
 Skriptet L3_H10_AVGFRIKU_927 söker fram anmälningskoder som saknas i 

KTILL2 
 Skriptet L3_H10_AVGFRIKU_928 söker fram programkoder som saknas i tabell 

linje. 
 Skriptet L3_H10_AVGFRIKU_929 söker fram poster i AVGFRIKU, 

där motsvarande post också finns i AVGKURS 

2.4 AVGFRITE 

Tabellen innehåller avgiftsskyldig men till denna kurs avgiftsfri och ej aktuell för 
studieavgift. Avgiftsskyldig men slipper betala eftersom antagning skett i avgiftsfri 
omgång för kurs inom program med terminsregistrering. Tabellen används även för 
kurser med utbildningsnivå = 0. Inläggning och ändring görs i funktionen SA09. 
 
För rensning av betalningsunderlag med orsak Ej aktuell och registrering saknas – 
se RV14 – Rensning av underlagstabeller. 
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, KURS och 
PROGR. 
 
 Skriptet L3_H10_AVGFRITE_884 söker fram terminer som saknas i kolumnen 

TERMIN5 i tabellen TERMIN 
 Skriptet L3_H10_AVGFRITE_885 söker fram kurskoder som saknar motsvarighet 

i tabellen KURS 
 Skriptet L3_H10_AVGFRITE_886 söker fram programkoder som saknar 

motsvarighet i tabellen LINJE 
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 Skriptet L3_H10_AVGFRITE_887 söker fram programterminer som har annat 
värde än mellan 1 till 20 i kolumnen TERMORDN 

 Skriptet L3_H10_AVGFRITE_888 söker fram poster som har samma kurs på 
samma termin och inom samma program i jämförelse med tabellen AVGTERM  

2.5 AVGKURS 

Tabellen innehåller betalningsunderlag för studieavgifter på fristående kurs och 
kurs inom program med kursregistrering. Se mer information och felsökningsskript 
i tidigare handböcker. 
Markering om avgiftsbefriat kurstillfälle, se KA15/KA13. 
 
För rensning av betalningsunderlag med orsak Ej betalt – se RV14 – Rensning av 
underlagstabeller. 
 

 
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, ANMKOD och 
BETALT. 
 
 Skriptet L3_H10_AVGKURS_995 kontrollerar att poster med betalningsstatus 

BETALT=J inte har ett kvarstående SV-villkor i tabellen LANTKURS i kolumnen 
villkor, villkor2 eller villkor3 
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2.6 AVGPROGR 

Tabellen innehåller studieavgift för program och betalningsunderlag per person-
nummer/termin/program. Tabellen används både för program med kurs- eller 
terminsregistrering. Innehållet kan ses och redigeras i funktion SA09. 
Markering om avgiftsbefriat programtillfälle, se KA25/KA22. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_AVGPROGR_751 kontrollerar om termin saknar motsvarighet i 

tabellen TERMIN och kolumn TERMIN5.  
 Skriptet L3_H10_AVGPROGR_752 kontrollerar om programkod saknar 

motsvarighet i tabellen LINJE  
 Skriptet L3_H10_AVGPROGR_753 söker fram poster i kolumnen BETALT som 

inte innehåller värdena J, N eller R (Betalt avgift, Ej betalt avgift eller Återbetalt 
avgift) 

 Skriptet L3_H10_AVGPROGR_894 söker fram poster som har betalningsstatus 
BETALT=J på programnivå, men där ffg-registrering, avbrott eller utbytesstudier 
på samma program och termin saknas 
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2.7 AVGTERM 

Tabellen innehåller studieavgift för kurs inom program med terminsregistrering 
och betalningsunderlag per personnummer/termin/program/kurs. Den omfattar 
individer som i grunden är avgiftsskyldiga. Innehållet kan ses och redigeras i funkt-
ionen SA09 eller med hjälp av andra funktioner.  
 

 
 

Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, KURS, PROGR 
och BETALT. 
 
 Skriptet L3_H10_AVGTERM_755 kontrollerar om termin saknar motsvarighet i 

tabellen TERMIN och kolumn TERMIN5.  
 Skriptet L3_H10_AVGTERM_756 kontrollerar om kurskod saknar motsvarighet i 

tabellen KURS eller är blankt  
 Skriptet L3_H10_AVGTERM_757 kontrollerar om programkod saknar 

motsvarighet i tabellen LINJE  
 Skriptet L3_H10_AVGTERM_758 söker fram poster i kolumnen TERMORDN 

som innehåller andra värden än mellan 1 och 20 eller har blankt 
 Skriptet L3_H10_AVGTERM_759 söker fram posteri kolumnen BETALT 

som inte innehåller värdena J, N eller R (Betalt avgift, Ej betalt avgift eller 
Återbetalt avgift) 

 Skriptet L3_H10_AVGTERM_895 fram personnummer med betalningsstatus 
BETALT=J som saknar en motsvarande kursregistrering i tabellen FFGKURS eller 
avbrott på kurs i tabellen INREGFFG på samma samma kurs, program och ter-
min (Utesluter poster från tabellen BORTREGK) 
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2.8 EXAMEN2 

Tabellen innehåller utfärdade examina på grundnivå och avancerad nivå och inom 
grundutbildningen för 2007 års eller 1993 års studieordning och tidigare. Innehållet 
kan ses och redigeras i funktion RS41.  

 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, EXKOD, UTFDAT, 
SLUTDAT, EXAMENID, IANV. 
 
 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_1000 söker fram poster där angiven programkod 

inte finns definierad i tabellen LINJE 
 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_1001 söker fram alla poster där den angivna 

kombinationen av programkod och programinriktningskod saknas i tabellen 
LINJEINR 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_1002 söker fram poster där den angivna terminen 
för SCB_rapportering inte finns definierad i tabellen TERMIN 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_1003 söker fram poster som har annat värde än H i 
kolumnen valuta 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_1004 söker fram alla poster med konverterings-
märkning J som saknar ursprungspoäng 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_1014 söker fram poster där kod från AGRPSCB med 
märkning HAMNMARK = 'N' har använts som huvudämne i EXAMEN2 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_1057 söker fram poster där angiven ämneskod 
saknas i tabellen AGRPSCB 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_991 söker fram poster där angiven examenskod 
saknar definition i tabellen EXAMBEN 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_992 söker fram poster där angiven kombination av 
examenskod och examensinriktning saknas i tabellen EXAMINR 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_994 söker fram poster där angivet huvudområde 
saknas i tabellen HUVUDOMR 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_997 söker fram poster där angivet 
utfärdande-datum inte är ett giltigt datum 

 Skriptet L3_H10_EXAMEN2_998 söker fram poster där angivet slutdatum inte 
är ett giltigt datum eller är senare än utfärdandedatumet 

2.9 FOANT2 

Tabellen innehåller alla doktoranders antagningar. Den innehåller även avbrottsda-
tum för studieavbrott eller avbrott på grund av examen, eventuell anknytning till 
annat lärosäte, deltagande i forskarskola eller annat samarbete. Innehållet kan ses 
och redigeras i SA90 och/eller SA94 för forskarskolor. 
För mer information om forskarskolor se Ladok-konsortiets hemsida www.ladok.se 
– Koder i Ladok. 

http://www.ladok.se/
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Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, AMNE, FOTYP, DATUM 
och TERMIN.  
 
 Skriptet L3_H10_FOANT2_1005 söker fram poster där avbrottsdatum ligger tidi-

gare än beslutsdatum eller tidigare än startdatum 
 Skriptet L3_H10_FOANT2_1007 söker ut poster där L och D som forskarutbild-

ningstyp förekommer i samma ämne för samma person 
 Skriptet L3_H10_FOANT2_1008 söker ut poster där antagningen till 

forskarutbildningstyp L saknar avbrottsdatum samtidigt som det finns antagning 
till S-typ på samma person och ämne 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_980 söker fram poster med ämneskoder som inte finns 
definierade i tabellen FOAMNE 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_981 söker fram poster där forskarutbildningstyp är 
annat än D=doktorsexamen, L=licentiatexamen, S=senare del av doktorsexamen 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_983 söker fram poster med termin som saknar 
definition i tabellen TERMIN 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_984 söker fram poster där angiven högskolekod saknas i 
tabellen ALLAHSK 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_985 söker fram poster där angiven kombination av 
utländsk högskola och land saknas i tabellen UTLHSK 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_987 söker fram poster där angivet avbrottsdatum inte 
är ett giltigt datum 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_988 söker fram poster där angiven termin för SCB-
rapportering saknas i tabellen TERMIN 

 Skriptet L3_H10_FOANT2_989 söker fram poster där angiven kod för forskarskola 
saknas i tabellen FOSKOLA 
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2.10 FORSART 

Tabellen innehåller alla aktuella och nedlagda försörjningsarter/typer, som används 
för att specificera finansieringen av forskaraktiviteter. Följs av SCB:s anvisningar 
som skickas ut till lärosätena varje år. Innehållet kan ses i KA92. 
 

 
 
 Skriptet L3_H10_FORSART_1030 kontrollerar om koden för försörjningsart i 

kolumnen ART innehåller otillåtna tecken 
 Skriptet L3_H10_FORSART_1031 söker fram poster som saknar svensk eller 

engelsk benämning 
 Skriptet L3_H10_FORSART_1032 söker fram poster där kolumnen NEDLAGD 

innehåller andra värden än J eller blankt 

2.11 FORSORJ 

Tabellen innehåller uppgift om doktorandernas försörjning fördelat på en eller flera 
försörjningstyper/arter inom ett ämne. Som definitiva uppgifter räknas  poster som 
har idatum, itid och ianv. Innehållet kan ses och redigeras i funktion RG90 eller 
SA96 om aktivitets- och försörjningsplan används av lärosätet. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_FORSORJ_1021 söker fram ämne som saknas i tabellen 

FOAMNE 
 Skriptet L3_H10_FORSORJ_1022 söker fram terminer som saknas i tabellen 

TERMIN 
 Skriptet L3_H10_FORSORJ_1023 söker fram försörjningstyp (art) som saknas i 

tabellen FORSART 
 Skriptet L3_H10_FORSORJ_1024 kontrollerar att den sammanlagda procenten 

för försörjning är lika med 100 (procent) inom ett ämne och per termin 
(kalenderhalvår) för definitivt inrapporterade uppgifter 

 Skriptet L3_H10_FORSORJ_1025 Skriptet söker fram poster som har annat 
värde än mellan 0 till 100 i procent 

 Skriptet L3_H10_FORSORJ_1026 söker fram definitivt rapporterade uppgifter 
från tabellen FORSORJ som saknar en motsvarande post i tabellen AKTIVIT 

 Skriptet L3_H10_FORSORJ_1028 söker fram inläggningsdatum som har 
ett ogiltigt datumformat 
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2.12 FORTKURS 

Tabellen innehåller fortsättningsregistrering på kurs (FO). Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 
 Skriptet L3_H10_FORTKURS_891 söker ut fortsättningsregisteringar som har 

terminsordning 1 

2.13 KTILLHST 

Tabellen innehåller HST-fördelning på kurstillfälle för årsredovisningen. Om post 
saknas görs fördelning enligt kursens fördelning i tabellen KURSUOMR. Tabellen in-
nehåller data som utgör undantag från normal fördelning av HST (på utbildnings-
område/n som hör till kursen). Gäller för fristående kurser och kurser inom pro-
gram med kursregistrering. Innehållet kan ses och redigeras i KA15 eller KA16. 
 

 
 
Alla kolumner i tabellen konverteras. 
 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_860 kontrollerar om det finns kurskoder som saknas 

i tabell kurs 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_861 söker fram värden i kolumnen STARTTER som 

saknas i kolumn TERMIN5 i tabell TERMIN 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_862 kontrollerar om det saknas en motsvarande 

post i KTILL2 för posten i KTILLHST 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_865 söker fram poster med fortsättningsterminer 

som saknas i KTFORT2 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_866 söker fram institutionskoder som inte finns 

i tabell INST 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_867 söker fram utbildningsområde som saknar 

motsvarande post i tabell UTBOMR 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_870 kontrollerar att den angivna procenten är 

numerisk, högerställd och innehåller mellan 1 till 100 procent 
 Skriptet L3_H10_KTILLHST_880 söker fram poster där HST-fördelningen mellan 

institutionerna för det aktuella kurstillfället inte blir 100 % 
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2.14 KTILLP 

Tabellen innehåller fördelning av kurspoäng över flera terminer och bildar underlag 
för fortsättningsregistreringar på kurs inom program med terminsregistrering. In-
läggning, ändring och borttagning av poängfördelning (hp) görs i funktion KA24. 
Status ’Saknas’ flaggar för att en poängfördelning ska göras, men att posten inte är 
klar och bara delvis uppdaterad i tabellen (inget registreringsunderlag har skapats). 
 

 
 

 
 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_KTILLP_398 söker fram kurskod som saknar motsvarighet i 

tabellen KURS eller är blankt 
 Skriptet L3_H10_KTILLP_399 söker fram starttermin som saknar motsvarighet i 

tabellen TERMIN och kolumn TERMIN5 eller är blank 
 Skriptet L3_H10_KTILLP_401 söker fram programkoder som saknar 

motsvarighet i tabellen LINJE 
 Skriptet L3_H10_KTILLP_402 söker fram poster med kombinationer av 

program- och inriktningskoder som saknar motsvarighet i tabellen LINJEINR 
 Skriptet L3_H10_KTILLP_403 söker fram poster som inte är poängfördelade och 

har null i kolumnen POANG 
 Skriptet L3_H10_KTILLP_404 söker fram poster som har annat värde än H i 

kolumnen VALUTA, där eventuell konverteringsmarkering saknas (i samband 
med Bolognakonverteringen 1/7 2007)  

 Skriptet L3_H10_KTILLP_513 söker fram värde i kolumnen TERMIN som saknar 
motsvarighet i kolumn TERMIN5 i tabellen TERMIN 

 Skriptet L3_H10_KTILLP_517söker ut poster som inte är i terminsföljd i 
förhållande till starttermin och termin eller i terminsordning från 1 till 9 

 Skriptet L3_H10_KTILLP_793 kontrollerar att kolumnen KONVERT har värdet J 
eller blankt 
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2.15 PROGKHST 

Tabellen innehåller HST-fördelning på kurstillfälle för årsredovisningen. Om post 
saknas görs fördelningen enligt kursens fördelning i tabellen KURSUOMR . Tabellen 
innehåller data som utgör undantag från normal fördelning av HST (på utbildnings-
område/n som hör till kursen). Gäller för kurser inom program med terminsregi-
strering. Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA24. 

 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_PROGKHST_1015 söker fram poster där kursens hst-fördelning 

per institution och utbildningsområde inte är lika med summa 100 %. 
 Skriptet L3_H10_PROGKHST_916 söker fram kurskoder som saknar 

motsvarighet i tabellen KURS 
 Skriptet L3_H10_PROGKHST_917 söker fram starttermin som saknar 

motsvarighet i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 eller är blankt 
 Skriptet L3_H10_PROGKHST_918 söker fram programkoder som saknas i 

tabellen LINJE 
 Skriptet L3_H10_PROGKHST_919 söker fram kombinationer av program- och 

inriktningskod som saknas i tabellen LINJEINR, eller som inte har blankt 
underscore i kolumnen PROGINR 

 Skriptet L3_H10_PROGKHST_920 söker fram termin i ordning inom kursen, 
som innehåller annat tecken än mellan 1 till 9 i kolumnen TERMORDK 

 Skriptet L3_H10_PROGKHST_921 söker fram institutionskoder som saknas i 
tabellen INST eller är blankt 

 Skriptet L3_H10_PROGKHST_922 söker fram utbildningsområden som saknas i 
tabellen UTBOMR 

 Skriptet L3_H10_PROGKHST_924 kontrollerar att kolumnen PROCENT har ett 
värde mellan 1 till 100 

 Skriptet L3_H10_PROGKHST_956 söker fram kurser som har ett utbildnings-
område som inte stämmer överens med kursens i tabellen KURSUOMR 
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2.16 PROGPLH 

Tabellen innehåller lokal tabell för program (huvudtabell). Programplaner per ter-
min och programtermin för program med terminsregistrering. Inläggning, ändring 
och borttagning görs i funktion KA24. 
 
 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_PROGPLH_896 söker fram programkod som saknar 

motsvarighet i tabellen LINJE eller är blankt 
 Skriptet L3_H10_PROGPLH_897 söker fram kombinationer av program- och 

inriktningskoder som saknar motsvarighet i tabellen LINJEINR, eller inte har 
blankt underscore i kolumnen för PROGINR 

 Skriptet L3_H10_PROGPLH_898 kontrollerar om termin saknar motsvarighet i 
tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5, eller är blankt 

 Skriptet L3_H10_PROGPLH_899 söker fram programterminer som innehåller 
andra tecken än mellan 1 t.o.m. 20  

 Skriptet L3_H10_PROGPLH_900 söker fram poster som har ett annat värde än J 
eller N i kolumnen ALLAINR, Informationskonverteraren översätter blankt med 
värdet N 

 Skriptet L3_H10_PROGPLH_901 söker fram värden i kolumnen KURSTAKT som 
saknar motsvarighet i tabellen KURSTAKT (gäller endast poster som har ett 
värde) 

 Skriptet L3_H10_PROGPLH_902 söker fram värden i kolumnen KURSTID som 
saknar motsvarighet i tabellen KURSTID (Gäller endast poster som har ett 
värde) 

 Skriptet L3_H10_PROGPLH_903 söker värden i kolumnen UNDFORM som 
saknar motsvarighet i tabellen UNDFORM (gäller endast poster som har ett 
värde) 
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 Skriptet L3_H10_PROGPLH_904 söker fram värden i kolumnen ORT som saknar 
motsvarighet i tabellen ORT (gäller endast poster som har ett värde) 

2.17 PROGPLK 

Tabellen innehåller lokal tabell för program (kurstabell) och kursutbud per termin 
för program med terminsregistrering. Inläggning, ändring och borttagning görs i 
KA24. Om anmälningskod används ska kurstillfället finnas upplagt i KA15. 

 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_PROGPLK_906 söker fram programkoder på programkurs och 

termin som saknas i tabellen LINJE, eller har blankt 
 Skriptet L3_H10_PROGPLK_907 söker fram kombinationer av program- och 

inriktningar som saknas i tabellen LINJEINR på programkurs och termin, eller 
som inte har blankt underscore i kolumnen PROGINR 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_908 söker fram terminer som saknar motsvarighet i 
tabellen TERMIN och kolumnen TERMIN5 eller har blankt/tomt värde 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_909 söker fram kurstillfällen på anmälningskod och 
termin som saknar motsvarighet i tabellen KTILL2 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_910 söker fram poster som i kolumnen FROMTERM 
innehåller andra programterminer än fr om 1 till 20 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_911 söker fram programtermin på rekommenderad 
termin som har annat värde än mellan 1 till 20 eller är blankt 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_912 söker fram poster som annat värde än O, V 
eller A i kolumnen TYP 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_913 söker fram kurstillfälle som har en annan typ än 
A eller O i kolumnen TYP, för poster som har ett värde kolumnen ANMKOD 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_915 kontrollerar att läsperiod i kolumnen LPERIOD 
har formen 1 till 9 eller har blankt 

 Skriptet L3_H10_PROGPLK_930 söker fram kurskoder som saknar motsvarighet 
i tabellen KURS eller har blankt/tomt som värde 
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2.18 PROV 

Tabellen listar alla prov eller del av kurs. Se mer information och felsökningsskript i 
tidigare handböcker. 
 
 Skriptet L3_H10_PROV_664 söker fram enskilda prov vars poäng överstiger 

 kursens poäng 

2.19 SYSTPREF 

Tabellen innehåller systempreferenser för olika funktioner. Syftet är att kontrollera 
om lärosäten, som använder sig av avvikande terminstider för kurser och program 
inom lokal klass, har systempreferensen SERIE=CSN för funktionen SY06 definierad 
i funktionen SY01. Här är det alltså fel om man får 0 träffar. 
 
Ingen information konverteras från denna tabell. Läsning görs endast för att 
kontrollera om SY06 satt något värde för lokal serie att användas för hämtning av 
avvikande terminstid. 
 

 
 

 Skriptet L3_H10_SYSTPREF_548 söker fram om det finns post för SY06 med 
SERIE = CSN för inläggning av avvikande termintid. OBS! Här är det fel om det 
blir 0 träffar! 
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2.20 UBINDBG 

Tabellen innehåller godkända prov m m för inresande utbytesstudenter som läser 
individuell kurs eller del av kurs (prov inom kurs). Se funktion RS02 eller RS01.  
  

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H10_UBINDBG_872 söker fram termin som saknar motsvarighet i 

tabell TERMIN 
 Skriptet L3_H10_UBINDBG_873 söker fram löpnummer som inte samma termin 

har en motsvarighet i UBINDRG 
 Skriptet L3_H10_UBINDBG_874 söker fram datum i UBINDBG som inte har rätt 

format 
 Skriptet L3_H10_UBINDBG_875 söker fram kombinationen betyg och 

betygskala som inte finns i tabellen BETSKALA 
 Skriptet L3_H10_UBINDBG_876 söker fram poster där ectsbet inte innehåller 

betygen A, B, C, D, E eller är blank 
 Skriptet L3_H10_UBINDBG_877 söker fram kombinationen examinatorskoder 

och kod för lärares institution som inte är blanka och som saknar motsvarighet i 
tabell LARARE 

 Skriptet L3_H10_UBINDBG_878 söker fram examinators institution som inte är 
blank och som saknas i tabell INST 

2.21 UBINDRG 

Tabellen innehåller registreringar på individuell kurs eller del av kurs (prov inom 
kurs) för inresande utbytesstudenter. Se mer information och felsökningsskript i ti-
digare handböcker. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på grund 
av sista minuten-ändringar inför nästa MIT-leverans. 
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 Skriptet L3_H10_UBINDRG_1036 söker fram poster enligt 1993 års studieordning 
(KONVERT=J), som har utbildningsnivå angivet enligt 2007 års studieordning. 
(Gäller endast poster som har blankt i kolumnen kurs) 

 Skriptet L3_H10_UBINDRG_1037 söker fram poster enligt 2007 års studieordning 
(KONVERT=blankt) som har nivå angivet enligt 1993 års studieordning. 
(Gäller endast poster som har blankt i kolumnen kurs) 

 Skriptet L3_H10_UBINDRG_857 söker fram poster som inte har konverterings-
markering J på tidigare termin än 20072 

2.22 UBUTHPR 

Tabellen innehåller helårsprestationer för utresande studenter. Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Alla kolumner i tabellen konverteras. 
 
 Skriptet L3_H10_UBUTHPR_799 söker fram poster som har blankt/tomt värde i 

kolumnen POANG 

2.23 UBUTHST 

Tabellen innehåller helårsstudenter för utresande studenter. Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Tillsvidare konverteras värden från kolumnerna PNR, UTBNR, TERMIN, INST, 
UTBOMR, POANG 
 
 Skriptet L3_H10_UBUTHST_807 söker fram poster som saknar poängomfattning 

och har null i kolumnen POANG 

2.24 UBUTSTUD 

Tabellen innehåller studerandeutbyten för utresande studenter. Informationen 
uppdateras i SA07 och/eller RG04. Alla utbytesprogram listas i KA37. 

 
Tillsvidare konverteras värden från kolumnerna PNR, TERMIN, UPROG, LAND, UNIV, 
STARTV, SLUTV, ANSVINST. 
 
 Skriptet L3_H10_UBUTSTUD_958 kontrollerar om det finns ogiltiga värden i 

kolumnen UTBNR 
 Skriptet L3_H10_UBUTSTUD_959 söker fram starttermin som saknar 

motsvarighet i tabellen TERMIN och kolumn TERMIN5 eller är blank 
 Skriptet L3_H10_UBUTSTUD_960 söker fram poster där utbytesprogrammet 

inte återfinns i tabellen UPROGRAM 
 Skriptet L3_H10_UBUTSTUD_961 söker fram poster där högskola + land finns, 

men inte återfinns i tabellen UTLHSK 
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 Skriptet L3_H10_UBUTSTUD_963 söker fram poster där institution inte 
återfinns i tabellen INST 
OBS!! För tomma poster lägger informationskonverteraren in lärosäteskoden 
som ekonomisk organisation. Om detta inte önskas måste institution läggas in 
innan konvertering 

 Skriptet L3_H10_UBUTSTUD_964 söker fram poster där kombinationen av 
koordinator och institution inte har någon motsvarighet i tabellen LARARE 

 Skriptet L3_H10_UBUTSTUD_965 undersöker om start- och slutvecka har 
orimliga värden eller fel antal tecken 


