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1 Information om registervård på Ladok3-wikin  
På sidan om Registervård på wikin  
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151 

finns alla publicerade handböcker, planerade utgivningar, information om änd-
ringar och rättningsskript m.m. Informationen uppdateras löpande.  
 

1.1 Felsökningar i Handbok 13 

I handbok 13 börjar vi sikta på MIT-leverans 6. Information om konverterade ta-
beller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser 

 

1.2 Som vanligt vill vi få resultat på körningarna! 

Skicka in rapporten från DB03, xx_SUMMARY.txt, precis som den är: 

 Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira.   

 Skriv ”H13- [Lärosätets namn]” i fältet Sammanfattning/Summary  

 Bifoga DB03-rapporten som fil 
 

1.3 Omrättade felsökningar 

Vid rättningen av skripten för LANTKURS smög det sig in nya fel. Dessa är nu rät-
tade och finns i DB03 sedan 2014-10-24. Det gäller skripten H7_LANTKURS_468, 
H7_LANTKURS_469, H8_LANTKURS_470, H8_LANTKURS_501, H8_LANTKURS_507, 
H9_LANTKURS_499, H11_LANTKURS_1185 
 

1.4 Rättningsskript 

Nu har vi hunnit titta på rättningsskript fram till och med handbok 10. Läs mer om 
detta på Wikin på sidan Om rättningsskript: 
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=60295017 

 

1.5 Forumet för registervård 

Använd forumet för registervård (forumet för registervård på Google groups) för 
att diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet. 
 

1.6 Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter 

Frågor eller synpunkter meddelas som vanligt i Jira: 
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT).  
 
Observera att vi inte längre har möjlighet att ta emot frågor via vanligt mail! 

https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser
https://jira.its.umu.se/secure/CreateIssue!default.jspa
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=60295017
https://groups.google.com/forum/#!forum/ladok3-registervard
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_H13_”, dvs. Ladok3 – Handbok 13, samt tabellnamn och ett löpnummer.  
 
Nedanstående text beskriver respektive tabell, motsvarande funktion och de 
felsökningar som finns för tabellen.  
 
Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok. Vilka regelfi-
ler det handlar om framgår under respektive avsnitt i denna handbok.  
Observera också att de i DB03 finns under sina egna benämningar och ingår inte i 
någon speciellt handbok.  

2.2 ANTLIN 

Tabellen innehåller påbörjade programstudier. Uppgiften läggs in i tabellen först i 
samband med registrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, PROGR, ANTTERM,  
LINFART, ORT, UNDFORM, FINFORM och KURSTID. 
 

 L3_H13_ANTLIN_652: Skriptet söker fram urvalsgrupper på innevarande termin 

och nästföljande terminer som saknas i tabellen URVGRUPP  

2.3 AVGFRITE 

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga, men avgiftsfria till kurs inom program med 
terminsregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböck-
er. 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, KURS och 
PROGR. 
 
 L3_H13_AVGFRITE_890: Skriptet söker fram personnummer som saknas i 

tabellen AVGPERS (Beslut om orsak till avgift/avgiftsbefrielse)  

2.4 AVGKURS 

Tabellen innehåller studieavgift för fristående kurs och kurs inom program med 
kursregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, ANMKOD 
och BETALT. 
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 L3_H13_AVGKURS_1330: Skriptet söker fram personnummer som saknar  
beslut om orsak till avgift/avgiftsbefrielse i tabellen AVGPERS 

2.5 AVGTERM 

Tabellen innehåller studieavgift för kurs inom program med terminsregistrering. Se 
mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN, KURS, 
PROGR och BETALT. 
 
 L3_H13_AVGTERM_1315: Skriptet söker fram personnummer som saknas i 

tabellen AVGPERS (Beslut om orsak till avgift/avgiftsbefrielse)  

2.6 DISP 

Tabellen innehåller godkännandedatum för disputation och/eller licentiat- 
seminarium. Innehållet kan ses och redigeras i RS95.  
 

 
 

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, AMNE, EXTYP och 
DATUM. 
 

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN, 
används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_FORSKARUTB 

 L3_H13_DISP_1117: Skriptet söker fram ämneskod som saknas i tabellen 
FOAMNE 

 L3_H13_DISP_1118: Skriptet söker fram examenstyper som saknas i 
tabellen EXTYP 

 L3_H13_DISP_1119: Skriptet söker fram datum som har ett ogiltigt 
datumformat 
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 L3_H13_DISP_1120: Skriptet söker fram kombinationen av handledarkod och 
institution som saknas i tabellen LARARE (Kontrollerar endast poster som har 
ett värde i kolumnen HANDLKOD)  

 L3_H13_DISP_1121: Skriptet söker fram institutionskoder som saknas 
i tabellen INST 

 L3_H13_DISP_1276: Skriptet söker fram poster som har annan examenstyp än 
vad som är angivet i tabellen AVHANDL eller där motsvarande post helt saknas i 
tabellen AVHANDL 

 L3_H13_DISP_1297: Skriptet söker fram kombinationen personnummer och 
ämne som saknas i tabellen FOANT2 

2.7 DOKKURS2 

Tabellen innehåller dokumentation om avklarade läskurser (prov) på forskarnivå. 
Innehållet kan ses och redigeras i RS90. Se mer information och felsökningsskript i 
tidigare handböcker. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN, används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_FORSKARUTB 
 L3_H13_DOKKURS2_1141: Skriptet söker fram löpnummer som inte har ett 

värde mellan 1 till 99 eller har blankt/tomt i kolumnen LOPNR 
 L3_H13_DOKKURS2_1143: Skriptet söker fram resultatposter (fritext) som 

saknar poängomfattning 
 L3_H13_DOKKURS2_1149: Skriptet kontrollerar om resultatposter med fritext 

har en institutionskod som saknas i tabellen INST (ej forskarkurskod) 
 L3_H13_DOKKURS2_1151: Skriptet söker fram kombinationen examinatorskod 

och institution som saknar motsvarighet i tabellen LARARE 
 L3_H13_DOKKURS2_1272: Skriptet söker fram resultat på forskarkurskod 

med avvikande poäng i jämförelse med kursens poäng i tabellen FOKURS 
 L3_H13_DOKKURS2_1285: Skriptet söker fram resultatposter som saknar 

konverteringsmarkering, trots att forskarkurskoden är konverterad i 
tabellen FOKURS (KONVERT=J) 

 L3_H13_DOKKURS2_1287: Skriptet söker fram resultatposter som har annat 
värde än J eller blankt i kolumnen KONVERT 

 L3_H13_DOKKURS2_1288: Skriptet söker fram poster som har annat värde 
än H i kolumnen VALUTA 

 L3_H13_DOKKURS2_1289: Skriptet söker fram poster som är konverterade och 
har ursprungspoäng, trots att datumet är senare än 2007-06-30 (gäller 
resultatposter med fritext) 

 L3_H13_DOKKURS2_1290: Skriptet söker fram poster som saknar 
konverteringsmarkering och ursprungspoäng, trots att datum är tidigare 
än 2007-07-01 (gäller resultatposter med fritext) 
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 L3_H13_DOKKURS2_1298: Skriptet söker fram personnummer som varken 
finns i tabellen FOANT2 eller FOBEH (antagen till studier på forskarnivå eller har 
särskilt tillstånd för att läsa kurser på forskarnivå) 

2.8 EXAMKUR2 

Tabellen innehåller sparade uppgifter om specificerat examensinnehåll. Innehållet 
kan ses i funktionen RS41. Se mer information och felsökningsskript i tidigare  
handböcker. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnen DATUM. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN, används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_EXAMEN 
 L3_H13_EXAMKUR2_1201: Skriptet söker fram examenskod som saknas i 

tabell EXAMBEN 
 L3_H13_EXAMKUR2_1202: Skriptet söker fram kombinationer av examenskod 

och examensinriktning som saknas i tabellen EXAMINR, eller blankt underscore 
saknas i kolumnen EXINR 

 L3_H13_EXAMKUR2_1203: Skriptet söker fram poster där ämne inte innehåller 
blank underscore och saknar markering om huvudämne i tabellen AGRPSCB 

 L3_H13_EXAMKUR2_1204: Skriptet söker fram huvudområde som saknas i 
tabellen HUVUDOMR, eller saknar blankt underscore i kolumnen HUVUDOMR 

 L3_H13_EXAMKUR2_1206: Skriptet söker fram löpnummer som har annat 
värde än mellan 1 till 999 

 L3_H13_EXAMKUR2_1207: Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabell 
KURS. Kurskod får vara blank 

 L3_H13_EXAMKUR2_1209: Skriptet söker fram poster där kolumnen HSK inte 
är blank och koden saknas i tabellen ALLAHSK 

 L3_H13_EXAMKUR2_1210: Skriptet kontrollerar om tillgodomarkeringen har 
annat värde än J eller blankt i kolumnen TG 

 L3_H13_EXAMKUR2_1212: Skriptet söker fram kombinationen av kod för 
utländsk högskola och land som saknas i tabellen UTLHSK 

 L3_H13_EXAMKUR2_1265: Skriptet söker fram tecken i valuta som inte är 
H=högskolepoäng eller P=poäng 
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2.10 FORSKTG 

Tabellen innehåller beslut om tillgodoräknande på forskarnivå (motsvaras av på det 
egna lärosätet). Innehållet kan ses och redigeras i funktion RS21.  
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN  

används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_FORSKARUTB 
 L3_H13_FORSKTG_1161: Skriptet söker fram löpnummer som har ett annat 

värde än mellan 1 till 999, eller har blankt 
 L3_H13_FORSKTG_1162: Skriptet söker fram radnummer som har ett annat 

värde än mellan 1 till 99, eller har blankt 
 L3_H13_FORSKTG_1163: Skriptet söker fram forskarkurskoder som saknar 

motsvarighet i tabellen FOKURS 
 L3_H13_FORSKTG_1166: Skriptet söker fram ämneskoder som saknar 

motsvarighet i tabellen FOAMNE 
 L3_H13_FORSKTG_1167: Skriptet söker fram kombinationen handledarkod + 

institution som saknas i tabellen LARARE (kontrollerar endast poster som har 
ett värde i kolumnen HANDLED) 

 L3_H13_FORSKTG_1168: Skriptet söker fram institutionskod som saknas i 
tabellen INST eller har blankt 

 L3_H13_FORSKTG_1169: Skriptet kontrollerar att utbildningsnivå har 
värdet 3 (forskarnivå) 

 L3_H13_FORSKTG_1170: Skriptet söker fram poster som har annan valuta än H. 
Endast poster som har kursnamn/fritext eller högskolepoäng/poäng 
kontrolleras (kolumn FOKURS har blankt) 

 L3_H13_FORSKTG_1171: Skriptet kontrollerar om kolumnen KONVERT 
innehåller andra tecken än J eller blankt 
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2.11 GODKKURS 

Tabellen innehåller alla godkända resultat på hel kurs. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker 
 
 L3_H13_GODKKURS_255: Skriptet kontrollerar om examinatorskod och 

institutionstillhörighet i kolumnen LARARE och LINST saknas i tabellen LARARE  
 L3_H13_GODKKURS_260: Skriptet söker fram institutionskod i kolumnen LINST, 

som saknas i tabellen INST 

2.12 LASKLAR 

Tabellen innehåller datum för godkännande när alla läskurser är klara. Innehållet kan 
ses och redigeras i funktion RS93. 
 

 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnen DATUM. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN 

används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_FORSKARUTB 
 L3_H13_LASKLAR_1154: Skriptet söker fram ämneskoder som saknar 

motsvarighet i tabellen FOAMNE 
 L3_H13_LASKLAR_1155: Skriptet söker fram examenstyper som saknas i 

tabellen EXTYP 
 L3_H13_LASKLAR_1156: Skriptet kontrollerar om datumet har ett ogiltigt 

datumformat eller är blankt 
 L3_H13_LASKLAR_1157: Skriptet söker fram kombinationer av handledar-/ 

examinatorskod och institution som saknar motsvarighet i tabellen LARARE 
(Kontrollerar endast poster som har ett värde i kolumnen HANDLKOD) 

 L3_H13_LASKLAR_1159: Skriptet söker fram institutionskoder som saknar 
motsvarighet i tabellen INST (Kontrollerar endast poster som har ett värde 
i kolumnen INST) 

 L3_H13_LASKLAR_1310: Skriptet söker fram kombinationen personnummer 
och ämne som saknar en motsvarande antagningspost i tabellen FOANT2 
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2.13 PROGKURS 

Tabellen innehåller kurser som är kopplade till ett visst program/inriktning (För 
program med kursregistrering). Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA16 
eller KA26. 
 

 
 

Tillsvidare konverteras endast kolumnen DATUM. 
 
 L3_H13_PROGKURS_1325: Skriptet söker ut poster där angiven programkod 

saknar definition i tabellen LINJE 
 L3_H13_PROGKURS_1326: Skriptet söker fram poster där inriktningskoden inte 

är ' _' (blankt underscore) och kombinationen av programkod och inriktnings-
kod saknas i tabellen LINJEINR 

 L3_H13_PROGKURS_1327: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod 
saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H13_PROGKURS_1328: Skriptet söker fram poster som innehåller annat 

värde än J eller blankt i kolumnen OBLIG 
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2.14 TERMTIDP 

Tabellen innehåller avvikande terminstider för programterminer inom program. 
Innehållet kan ses och redigeras i KA06 och SY06. 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H13_TERMTIDP_1259: Skriptet söker fram programkoder som saknas i tabellen 

LINJE 
 L3_H13_TERMTIDP_1260: Skriptet söker fram program- och programinriktningar 

som saknas i tabellen LINJEINR, alternativt inriktningen saknar blankt underscore 
 L3_H13_TERMTIDP_1261: Skriptet söker fram programterminer som har annat 

värde än mellan 1 till 20 
 L3_H13_TERMTIDP_1262: Skriptet söker fram terminer som saknas i tabellen 

TERMIN (kolumn TERMIN5) 
 L3_H13_TERMTIDP_1263: Skriptet söker fram start- och slutveckor som innehåller 

fel, inte har formen ÅÅÅÅVV, eller har blankt 

2.15 UBUTHPR 

Tabellen innehåller helårsprestationer för utresande utbytesstudenter. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Hela tabellen konverteras. 
 

 L3_H13_UBUTHPR_819: Skriptet söker fram poster som har ett annat utbildnings-

område än vad tillgodoräknad kurs i tabell UTBYTE har, i jämförelse med kursens i 

tabell KURSUOMR 
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2.16 UBUTRANT 

Tabellen innehåller antagningar av utresande utbytesstudenter inom ramen för ett 
studerandeutbyte. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 

Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen FINFORM. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_UBYTE 
 L3_H13_UBUTRANT_1215: Skriptet söker fram terminer som saknas i tabell 

TERMIN 
 L3_H13_UBUTRANT_1216: Skriptet söker fram antagningsposter som saknar 

poäng (is null). 
 L3_H13_UBUTRANT_1217: Skriptet söker fram programkoder som saknas 

i tabellen LINJE (Programkod får vara blankt) 
 L3_H13_UBUTRANT_1218: Skriptet söker fram program- och inriktningskod 

som saknas i tabellen LINJEINR, alternativt kolumnen PROGINR saknar blankt 
underscore (Program- och inriktningskod är inte obligatoriskt) 

 L3_H13_UBUTRANT_1219: Skriptet söker fram registreringsmarkeringar som 
har annat värde än J eller blankt i kolumnen REG 

2.17 UNDKPROV 

Tabellen innehåller resultat på underkända prov. Se mer information och felsök-
ningsskript i tidigare handböcker. 
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen PNR, KURS, PROV, PROVDAT 
och BETYG. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_PROVRESULTAT 
 L3_H13_UNDKPROV_1222: Skriptet söker fram kurskoder som saknas i tabellen 

KURS 
 L3_H13_UNDKPROV_1223: Skriptet söker fram kombinationen av kurs och prov 

som saknas i tabellen PROV 
 L3_H13_UNDKPROV_1225: Skriptet söker fram betyg som saknas i tabell 

BETSKALA för betygklass U 
 L3_H13_UNDKPROV_1226: Skriptet söker fram programkoder som inte har en 

motsvarande post i LINJE 
 L3_H13_UNDKPROV_1227: Skriptet söker fram kombinationer av program och 

inriktningar som saknas i LINJEINR 
 L3_H13_UNDKPROV_1228: Skriptet söker fram underkända ECTS-betyg som 

inte är F eller FX 


