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1 Information om registervård på Ladok3-wikin  
Vi vill påminna om att hålla koll på vår sida Registervård på wikin  
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151 

där man hittar alla publicerade handböcker, planerade utgivningar, information 
om ändringar och rättningsskript m.m. Informationen uppdateras löpande.  
 

1.1 Felsökningar i Handbok 14 

Handbok 14 innehåller sökningar för MIT-6-leveransen. Information om konverte-
rade tabeller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser 

 

1.2 Skicka in resultat på körningarna! 

Rapporten från DB03, xx_SUMMARY.txt, skickas in i ett Jira-ärende: 

 Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira.   

 Skriv ”H14- [Lärosätets namn]” i fältet Sammanfattning/Summary  

 Bifoga DB03-rapporten som fil 
 

1.3 Rättade felsökningar 

Även denna gång har vi en del felsökningar som behövt rättas. Det gäller följande 
skript (Obs! resultat på dessa behöver inte skickas in annat än om det blivit stor 
skillnad på resultatet): L3_H7_INREGFFG_623, L3_H9_AVBRLIN_779, 
L3_H10_AVGFRIKU_927, L3_H10_FORSART_1030, L3_H10_PROGKHST_1015, 
L3_H11_EXAMBEN_1068, L3_H13_EXAMKUR2_1265, L3_H13_UNDKPROV_1225 
 

1.4 Återkallade felsökningsskript 

Felsökningsskriptet H10_AVGPROGR_894 har återkallats och behöver alltså inte 
rättas. Skriptet har tagits bort från DB03. 
 

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.  
OBS! Ej för supportärenden! 
 

1.6 Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter 

Frågor eller synpunkter skickas in till Jira: 
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT).  

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://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_H14_”, dvs. Ladok3 – Handbok 14, 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 speciell handbok.  

2.2 ALLAHSK 

Tabellen innehåller alla svenska högskolor. Innehållet kan ses i KA32.  
Se mer information i tidigare handböcker. 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna KOD, BENAMN, BENAMNE, 
FROMDAT, TOMDAT och NEDLAGD.  
 
 L3_H14_ALLAHSK_1353: Skriptet söker fram poster där NEDLAGD innehåller andra 

värden än J eller blankt. 

2.3 AULOKUTB 

Tabellen innehåller lokal klassningsserie på kurs i annan utbildning. Innehållet kan 
ses och redigeras i KA80 eller KA46. 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
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 L3_H14_AULOKUTB_1374: Skriptet söker ut poster där angiven kurskod saknar 
definition i tabellen AUKURS 

 L3_H14_AULOKUTB_1375: Skriptet söker fram kod på lokal serie som saknar 
definition i tabellen LOKSERIE 

 L3_H14_AULOKUTB_1376: Skriptet söker fram kombinationer på lokal serie och 

klass som saknar motsvarighet i tabellen LOKKOD  

2.4 AUPERHUV 

Tabellen innehåller anmälda och registrerade i annan utbildning. Innehållet kan ses 
och redigeras i RG80 eller RG89 och SA02 m fl. 
 

 
 
 

 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, KURS, KTILLF, TERMIN, 
ANTDAT, REG och AVBRDAT. 

 

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

 L3_H14_AUPERHUV_1378: Skriptet söker ut poster där kombinationen kurskod, 
anmälningskod och termin saknar ett motsvarande kurstillfälle i tabellen 
AUKTILFH 

 L3_H14_AUPERHUV_1379: Skriptet söker ut poster där antagningsdatumet har ett 
ogiltigt datumformat 

 L3_H14_AUPERHUV_1380: Skriptet söker ut poster som innehåller andra värden 
än J, N eller blankt i kolumnen SVAR 

 L3_H14_AUPERHUV_1381: Skriptet söker ut poster som innehåller andra värden 
än J, N eller blankt i kolumnen REG 

 L3_H14_AUPERHUV_1382: Skriptet söker ut poster som innehåller andra värden 
än J, N eller blankt i kolumnen RESULTAT 
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 L3_H14_AUPERHUV_1383: Skriptet söker fram poster där avbrottsdatumet har ett 
ogiltigt datumformat 

 L3_H14_AUPERHUV_1384: Skriptet söker ut poster som innehåller andra värden 
än J eller blankt i kolumnen GODKKURS 

 L3_H14_AUPERHUV_1385: Skriptet söker ut poster där registrering finns (REG=J) i 
tabellen AUPERHUV men motsvarande registreringspost saknas i tabellen 
AUREGRAD 

 L3_H14_AUPERHUV_1386: Skriptet söker ut poster där resultat finns 
(RESULTAT=J) i tabellen AUPERHUV men motsvarande resultatpost saknas i 
tabellen AURESRAD 

 L3_H14_AUPERHUV_1387: Skriptet söker ut poster där resultat på godkänd kurs 
finns (GODKKURS=J) i tabellen AUPERHUV men motsvarande resultatpost på hel 
kurs saknas i tabellen AURESRAD 

2.5 AUREGRAD 

Tabellen innehåller registreringar i annan utbildning (ffg, fo och om). Innehållet kan 
ses och redigeras i RG80 eller RG89. 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, KURS, TERMORDN och 
 TYP. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_ANNANUTB 
 L3_H14_AUREGRAD_1390: Skriptet söker ut poster där kombinationen person-

nummer, kurs och termin saknas i tabellen AUPERHUV (FFG-registrering finns och 
kolumnen REG=J) 

 L3_H14_AUREGRAD_1391: Skriptet söker ut poster där angiven termin saknar 
definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 

 L3_H14_AUREGRAD_1392: Skriptet söker fram termin i ordning som innehåller 
andra tecken än mellan 1 till 9 

 L3_H14_AUREGRAD_1393: Skriptet söker ut poster där kolumnen TYP innehåller 
andra värden än FFG, FO eller OM 
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2.6 AURESRAD 

Tabellen innehåller resultat på prov och kurs i annan utbildning. Innehållet kan ses 
och redigeras i RS80 eller RS81. 
 

 
 
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, KURS, PROV, PROV-
DAT, BETYG, BSKALA och TYP. 
 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN används 

DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_ANNANUTB 
 L3_H14_AURESRAD_1395: Skriptet söker ut resultatposter på prov där kombinat-

ionen personnummer och kurs saknas i tabellen AUPERHUV (resultat finns och 
kolumnen RESULTAT=J) 

 L3_H14_AURESRAD_1398: Skriptet söker fram provdatum som har ett ogiltigt  
datumformat 

 L3_H14_AURESRAD_1400: Skriptet söker ut kombinationer på kurs och prov som 
saknar en definition i tabellen AUPROV 

 L3_H14_AURESRAD_1402: Skriptet söker ut kombinationer på betyg och betygs-
skala som saknar en definition i tabellen BETSKALA (BETYG och BSKALA) 

 L3_H14_AURESRAD_1404: Skriptet söker ut resultatposter på prov/kurs som har 
andra värden för ECTS-betyg än A, B, C, D, E eller blankt i kolumnen ECTSBET 

 L3_H14_AURESRAD_1405: Skriptet söker ut resultatposter som har annat värde 
för resultatrapporteringstyp än K (hel kurs) eller P (prov) 

 L3_H14_AURESRAD_1406: Skriptet söker ut resultatposter där angiven institution-
skod för examinators institutionstillhörighet saknar definition i tabellen INST 

 L3_H14_AURESRAD_1407: Skriptet söker ut resultatposter där angiven 
examinatorskod och examinators institutionstillhörighet saknar definition 
i tabellen LARARE 

 L3_H14_AURESRAD_1411: Skriptet söker ut resultatposter på godkänd kurs där 
kombinationen personnummer och kurs saknas i tabellen AUPERHUV (resultat 
finns och kolumnen GODKKURS=J) 
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2.7 AVGFRIKU 

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga, men avgiftsfria till kurs som läses som fri-
stående kurs eller inom program med kursregistrering. Se mer information och fel-
sökningsskript i tidigare handböcker. 

 

Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, TERMIN och 
ANMKOD. 
 
 L3_H14_AVGFRIKU_1412: Skriptet söker fram personnummer som saknar beslut 

om orsak till avgift eller avgiftsbefrielse i tabellen AVGPERS 

2.8 AVGFRIPR 

Tabellen innehåller avgiftsskyldiga, men avgiftsfria till studier inom programmet. 
Innehållet kan ses och redigeras i SA09. 
 

 
 

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

 L3_H14_AVGFRIPR_1332: Skriptet söker fram poster där termin saknar 
motsvarighet i tabellen TERMIN 

 L3_H14_AVGFRIPR_1333: Skriptet söker fram poster där programkoden saknar 
motsvarighet i tabellen LINJE 

 L3_H14_AVGFRIPR_1334: Skriptet söker fram poster som även finns i tabell 
AVGPROGR på samma pnr, program och termin 

 L3_H14_AVGFRIPR_1345: Skriptet söker fram poster med personnummer som 
saknar beslut om orsak till avgift eller avgiftsbefrielse i tabellen AVGPERS 
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2.9 AVHANDL 

Tabellen innehåller titlar för avhandlingar och/eller licentiatuppsatser. Innehållet kan 
ses och redigeras i RS95. 
 

 
 

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_H14_AVHANDL_1109: Skriptet söker fram ämneskoder som saknas i tabellen 
FOAMNE 

 L3_H14_AVHANDL_1110: Skriptet söker fram examenstyper som saknar 
motsvarighet i tabellen EXTYP 

 L3_H14_AVHANDL_1111: Skriptet söker farm poster som har annat värde än 1 
och/eller 2 i kolumnen SPRAK (1 avhandlingstitel, 2 titel på annat språk ) 

 L3_H14_AVHANDL_1112: Skriptet kontrollerar att kolumnen RADNR endast 
innehåller värden mellan 01 till 99 

 L3_H14_AVHANDL_1278: Skriptet söker fram kombinationen personnummer, 
ämne och extyp som saknar motsvarighet i tabellen DISP (Disputation/Licentiat-
seminarium) 

2.10 DOKANDEL 

Tabellen innehåller doktorandens uppnådda procentuella andel inom studier på fors-
karnivå, relaterad till fordringar som finns. Innehållet kan ses och redigeras i RS92. 
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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_H14_DOKANDEL_1124: Skriptet söker fram ämneskoder som saknas i tabellen 
FOAMNE 

 L3_H14_DOKANDEL_1125: Skriptet söker fram terminer som saknas i tabellen 
TERMIN, kolumnen TERMIN5. 

 L3_H14_DOKANDEL_1126: Skriptet söker fram poster där angiven procent har 
annat värde än 0 - 100 

 L3_H14_DOKANDEL_1277: Skriptet söker fram poster som saknar en motsvarande 
antagning på ämnet i tabell FOANT2 

 L3_H14_DOKANDEL_1296: Skriptet söker fram poster som ligger på en tidigare 
termin än första antagningstermin på ämnet i tabell FOANT2 

2.11 DOKOMK 

Tabellen innehåller värderade eller omvärderade hp på doktorands godkända resul-
tat på kurser (prov) inom ett forskarämne. Innehållet kan ses och redigeras i RS94. 
 

 
 

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_H14_DOKOMK_1128: Skriptet söker ut poster där kombinationen person- 
nummer och löpnummer saknas i tabellen DOKKURS2 

 L3_H14_DOKOMK_1129: Skriptet söker fram beslutsdatum som har ett ogiltigt 
datumformat 

 L3_H14_DOKOMK_1130: Skriptet söker fram poster som har null eller 0 hp i 
kolumnen OMPOANG 

 L3_H14_DOKOMK_1131: Skriptet söker fram poster där ämneskoden saknas i 
tabellen FOAMNE 

 L3_H14_DOKOMK_1132: Skriptet söker ut poster där kombinationen handledare 
och institution saknar motsvarighet i tabellen LARARE 
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 L3_H14_DOKOMK_1133: Skriptet söker fram poster där institutionskoden saknar 
motsvarighet i tabellen INST 

 L3_H14_DOKOMK_1134: Skriptet söker fram poster där kolumnen VALUTA 
innehåller andra värden än H 

 L3_H14_DOKOMK_1135: Skriptet söker fram poster där kolumnen KONVERT 
innehåller andra tecken än J eller blankt 

 L3_H14_DOKOMK_1136: Skriptet söker fram poster som är konverterade 
(KONVERT=J), trots att huvudposten i tabellen DOKKURS2 inte är konverterad  

 L3_H14_DOKOMK_1294: Skriptet söker fram poster som inte är konverterade och 
har blankt i kolumnen KONVERT, trots att huvudposten i tabellen DOKKURS2 är 
konverterad (KONVERT=J). 

 L3_H14_DOKOMK_1299: Skriptet söker fram kombinationen personnummer och 
ämne som saknas i tabellen FOANT2 

2.12 FOANT2 

Tabellen innehåller doktorandens alla antagningar till studier på forskarnivå. Se 
mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnen PNR, AMNE, FOTYP, DATUM och TERMIN. 

 
 L3_H14_FOANT2_1056: Skriptet söker ut poster där angivet startdatum för 

 studierna inte ligger inom det angivna halvåret termin. Engångsbatch EB34 för åt-
gärdande av datum i FOANT2 återuppstår och är planerad att ingå i 15_01-
leveransen. 
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2.13 FTGGRUND 

Tabellen innehåller tillgodoräknande för studier på forskarnivå och vad beslutet 
grundas på, om högskolestudier inom svenskt eller utländskt lärosäte eller annan 
verksamhet. Innehållet kan ses och redigeras i funktion RS21. 
 

 
 

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_H14_FTGGRUND_1230: Skriptet söker fram löpnummer som har ett annat 
värde än mellan 1 till 999 eller har blankt  

 L3_H14_FTGGRUND_1231: Skriptet söker fram radnummer som har ett annat 
värde än mellan 1 till 99 eller har blankt 

 L3_H14_FTGGRUND_1232: Skriptet söker fram kurskoder som saknas i 
tabellen KURS 

 L3_H14_FTGGRUND_1238: Skriptet söker ut poster som grundas på 
högskolestudier (TYP=H), där angivet svenskt lärosäte saknas i tabellen 
ALLAHSK (kolumnen UTLHSK för utländskt lärosäte har blankt)  

 L3_H14_FTGGRUND_1239: Skriptet söker ut poster som grundas på 
högskolestudier (TYP=H), där angiven kombination på utländskt lärosäte och land 
saknar definition i tabellen UTLHSK (kolumnen HSK för svenskt lärosäte har blankt) 

 L3_H14_FTGGRUND_1240: Skriptet söker fram poster där ECTS-betyg innehåller 
andra värden än A, B, C, D eller E eller blank (gäller tillgodoräknade som grundas 
på högskoleutbildning, ej kurskod) 

 L3_H14_FTGGRUND_1241: Skriptet söker fram poster där kolumnen TYP 
innehåller annat värde än H (Högskolestudier) eller R (Annan verksamhet) 

 L3_H14_FTGGRUND_1243: Skriptet söker fram alla poster utan kurs-/ 
forskarkurskod som har annat värde än H som valuta 

 L3_H14_FTGGRUND_1244: Skriptet söker fram poster med ogiltiga datum i 
kolumnen DATUM 
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 L3_H14_FTGGRUND_1307: Skriptet söker fram forskarkurskoder som saknar 
motsvarighet i tabellen FOKURS 

 L3_H14_FTGGRUND_1308: Skriptet söker fram personnummer som saknar en 
motsvarande antagningspost i tabellen FOANT2 

 L3_H14_FTGGRUND_1309: Skriptet söker fram tillgodoräknande (grundas på) som 
saknar en motsvarande post i tabellen FORSKTG (motsvaras av). 

 L3_H14_FTGGRUND_1418: Skriptet söker ut poster som har blankt värde i alla 
kolumnerna FOKURS, KURS, BENAMNS och BENAMNE (Forskarkurs, kurs eller 
benamns, benamne) 

2.14  INBYTFO 

Tabellen innehåller tillgodoräknande inom studier på grund- eller avancerad nivå där 
beslutet grundas på godkänt resultat på forskarkurs inom det egna lärosätet.  
Innehållet kan ses och redigeras i funktion RS21. 
 

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

använda DB03:s regelfil PNRFEL_TILLGODO 
 L3_H14_INBYTFO_93: Skriptet kontrollerar om post med samma löpnummer 

saknas i tabellen UTBYTE eller är blankt 
 L3_H14_INBYTFO_94: Skriptet söker fram poster som inte har ett värde mellan 

001 och 999 som löpnummer  
 L3_H14_INBYTFO_95: Skriptet kontrollerar om kod för kurs på forskarnivå saknar 

motsvarighet i tabellen FOKURS eller är blank 
 L3_H14_INBYTFO_96: Skriptet söker fram poster där det saknas ett motsvarande 

godkänt resultat på forskarkursen i tabellen DOKKURS2. Gäller kurser på 
forskarnivå som lästs vid egen högskola 

2.15 OMKURS 

Tabellen innehåller omregistreringar på kurs. Innehållet kan ses och redigeras i 
funktionen RG01, RG11 och andra registervårdande funktioner. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 För att söka fram personnummer i OMKURS som inte återfinns i tabellen NAMN, 

kan man använda DB03:s regelfil PNRFEL_REGISTRERING 
 L3_H14_OMKURS_1339: Skriptet söker fram kurskoder i OMKURS som inte 

återfinns i katalogtabellen KURS 
 L3_H14_OMKURS_1343: Skriptet söker fram terminer i OMKURS som inte 

återfinns i tabell TERMIN kolumn TERMIN5 
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2.16 UBINDRG 

Tabellen innehåller registreringar för inresande studenter på del av kurs eller  
individuell kurs. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnen PNR, TERMIN, LOPNR, KURS, PROV, MO-
MENTS, MOMENTE, POANG, INST, UTBOMR och FINFORM 

 

 L3_H14_UBINDRG_1335: Skriptet söker ut poster där det finns en dubblett- 
registrering i tabellen FFGKURS. 

2.17 UBUTHST 

Tabellen innehåller HST för utresande studenter. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnen PNR, UTBNR, TERMIN, INST, UTBOMR, 
POANG och REG. 
 
 L3_H14_UBUTHST_1422: Skriptet söker fram poster som saknar motsvarande 

post/poster i UBUTHST 

2.18 UPPHLIN 

Tabellen innehåller studieuppehåll inom program med eller utan platsgaranti.  
Innehållet kan ses och redigeras i SA45. 
 

 
 

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_PROGRAM 
 L3_H14_UPPHLIN_1397: Skriptet söker fram poster i UPPHLIN där programkoden 

inte finns definierad i tabell LINJE 
 L3_H14_UPPHLIN_1399: Skriptet söker fram poster där de angivna terminerna 

inte finns i tabellen TERMIN 
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 L3_H14_UPPHLIN_1401: Skriptet kontrollerar om det finns poster där kolumnen 
GARANTPL (garanterad plats vid återkomst) inte innehåller tecknen J (Ja) eller 
N(Nej). För poster som har 'blankt värde' lägger informationskonverteraren in 
värdet N 

 L3_H14_UPPHLIN_1403: Skriptet söker fram poster där kolumnen REGTILL  
(registrering inom program tillåten) innehåller andra tecken än J/N eller blankt 

 L3_H14_UPPHLIN_1410: Skriptet söker fram poster i UPPHLIN som saknar en 
motsvarande post i ANTLIN (påbörjade programstudier) 

 L3_H14_UPPHLIN_1419: Skriptet söker fram poster där TOMTERM har en tidigare 
termin än FROMTERM 
 


