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1 Felsökning inför leverans 2 till MIT-miljön 
För den andra leveransen till MIT-miljön kommer konvertering göras av 
följande tabeller:  
AGRPSCB, AUKURS, AUKUTBOM, BETSKALA, ETYPBEN, FOKURS, FORDJUP, 
HUVUDOMR, INST KTFORT2, KTILL2, KURS, KURSHOMR, KURSTID, 
KURSUOMR, LPWKTILL, LPWKTFOR, ORT, SAMTILLF, TERMIN, UNDFORM, 
UTBOMR. 
 
Precis som vid första leveransen kommer i vissa fall endast delar av 
tabellerna konverteras. I dokumentet listas möjliga fel som skulle kunna 
finnas i dessa tabeller.  
 
I första hand kontrollerar scripten fel som Informationskonverteraren (IK) 
betraktar som fel i sin nuvarande status, men det kan också finnas script 
som söker fram sådant som IK kan komma att betrakta som fel i framtida 
versioner. Vissa fel rättas automatiskt vid konverteringen och då finns 
inget script med för felsökning. Om så är fallet framgår det tydligt i den 
aktuella handboken. 
 
Som tidigare bifogas själva scripten i en textfil (Handbok del 4 - script.txt) 
på sidan om för att inte få med konstiga formateringstecken från Word. 
 

1.1 Återkoppling och projektsupport 

Som tidigare skulle vi vilja få återkoppling på hur många träffar ni får på 
felscripten. Ange numret på scriptet och antal poster per script i en vanlig 
textfil och skicka in till projektsupporten i Jira, helst senaste den 7 
oktober. 
 
Om du får många träffar på något eller några av felsökningsscripten 
och/eller känner att du behöver få hjälp med rättning meddelar du det 
via projektsupporten i Jira.  
 
Har du lokaliserat andra fel på ditt lärosäte, som du tror kan vara av vikt 
är det mycket värdefullt att vi får information om detta, också via 
projektsupporten (projektsupport i Jira). Det kan hjälpa andra lärosäten 
med samma eller liknande problem. 

  

https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
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2 Tabellerna 

2.1 AGRPSCB 

Tabellen innehåller ämnesgrupps- och ämneskoder. Ämnesgrupperna 
fastställs av SCB. I tabellen finns också huvudämneskoder enligt 1993 års 
studieordning. Posterna hanteras i funktionen KA40.  
 
Tillsvidare konverteras endast poster markerade som ämnesgrupp och 
endast värden från kolumnen KOD. 
 
Möjliga fel i AGRPSCB:  

 En av SCB fastställd ämnesgrupp saknar markering ”J” i kolumnen 
AGRPMARK (script 32) 

 Koden är märkt med ”J” i kolumnen AGRPMARK, men överensstämmer 
inte med de av SCB fastställda ämnesgruppskoderna (script 33) 

 

2.2 AUKURS 

Tabellen listar lärosätets definierade kurser för Annan utbildning. Posterna 
kan ses i t.ex. funktionerna KA80 och KA82.   
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna KURS, BENAMNS, 
BENAMNE, UTBTYP, INST, OMFATTN, VALUTA, ECTSP, BSKALA och 
BEHORIG 
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Möjliga fel i AUKURS:  
 
 Kolumnerna KURS, BENAMNS, UTBTYP, INST, OMFATTN, VALUTA, 

BSKALA, BEHORIG är blank/tomt (script 34) 
 Kolumnen KURS i tabellen AUKURS innehåller andra tecken än siffror eller 

bokstäver (script 35) 
 Koden från kolumnen UTBTYP i tabellen AUKURS (kursens utbildningstyp) 

saknas i tabellen AUUTBTYP. Anges som kod i KA89 (script 36) 
 Koden från kolumnen INST i tabellen AUKURS (kursens 

institutionstillhörighet) saknas i tabellen INST (script 37) 
 Koden från kolumnen INST i tabellen AUKURS för en aktiv kurs finns i 

tabellen INST, där institutionen är markerad som nedlagd (script 38)   
 Kod från kolumnen BSKALA i tabellen AUKURS (kursens betygsskala) 

saknas i tabellen BETSKALA. Anges som kod i KA48 (script 39) 
 Värde i kolumnen BEHORIG är annat än ”J” eller ”N” (script 40). 
 Värde finns i kolumnen ECTSP trots att valuta har värdet ”H” (script 41). 

 

2.3 AUKUTBOM 

Tabellen listar utbildningsområde för kurs i annan utbildning samt hur stor 
del varje utbildningsområde har per kurs. Posterna hanteras i funktionen 
KA80. 
 
KURS, UTBOMR och PROCENT konverteras 
 
Möjliga fel i AUKUTBOM:  

 Kolumnerna KURS, UTBOMR och PROCENT är blank/tomt (script 42) 

 Koden från kolumnen kurs i tabellen AUKUTBOM saknas i tabellen AUKURS 

(script 43) 
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 Koden från kolumnen UTBOMR i tabellen AUKUTBOM saknas i tabellen 

UTBOMR (script 44) 

 Summan av procentsatserna för en kurs blir inte 100 % (script 45) 

 

2.4 BETSKALA 

Tabellen listar alla förekommande betygsskalor och posterna hanteras i 
funktionen KA47.  
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen BSKALA. 
 
Möjliga fel i BETSKALA:  

 Kolumnen BSKALA innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver 
(script 46) 

 

2.5 ETYPBEN 

Finansieringsform definieras i funktionen KA38. Förekommer i 
katalogtabellerna KTILL2, KTFORT2, PTILL och AUKTILFH och har där 
värdet ’ _ ’ (blankt+understreck), när ingen finansieringsform är angiven.  
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen KOD. 
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Möjliga fel i ETYPBEN:  
 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver (script 

47) 
 

2.6 FOKURS 

Tabellen FOKURS innehåller forskarkurser och definieras i funktionen 
KA94. Kurser på forskarnivå läggs tills vidare in som kurs inom 2007 års 
studieordning, då det ännu inte finns funktionalitet att hanteras på annat 
sätt. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnerna KOD, BENAMNS, BENAMNE, 
POANG, INST och BSKALA. Konverteringen tar med alla kurser, även 
nedlagda, då Ladok3 ännu inte hanterar status ”nedlagd”. 
 

 
 
Möjliga fel i FOKURS:  

 Koden i kolumnen KOD i tabellen FOKURS innehåller andra tecken än 
siffror eller bokstäver (script 48) 

 Värdet i kolumnen BENAMNS är blank/tomt (script 49) 
 Värdet i POANG är blankt/tomt (script 50) 
 Koden från kolumnen INST i tabellen FOKURS (kursens 

institutionstillhörighet) saknas i tabellen INST (script 51) 
 Koden från kolumnen INST i tabellen FOKURS för en aktiv kurs finns i 

tabellen INST där institutionen är markerad som nedlagd (NEDLAGD=J) 
(script 52) 
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2.7 FORDJUP 

Tabellen FORDJUP innehåller lärosätets definierade fördjupningskoder. 
Fördjupning definieras i KA49. I KA16 görs kopplingen mellan kursens 
huvudområde och/eller fördjupning (tabell KURSHOMR).  
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen FORDJUP 
 
Möjliga fel i FORDJUP:  

 Kolumnen FORDJUP innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver 
(script 53) 

 

2.8 HUVUDOMR  

Lärosätets fastställda huvudområden i tabellen HUVUDOMR definieras i 
KA48.  I KA16 görs kopplingen mellan kursens huvudområde och/eller 
fördjupning (tabell KURSHOMR). 
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnen HUVUDOMR 
 
Möjliga fel i HUVUDOMR:  

 Kolumnen HUVUDOMR innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver 
(script 54) 

 

2.9 INST 

Tabellen listar lärosätets institutioner. Institution definieras i funktionen 
KA35.  
 
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna KOD och BENAMN 

 
Möjliga fel i INST:  

 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver (script 
55) 

 Värdet i kolumnen BENAMN (benämning) är blank/tomt (script 56) 
 

2.10 KTILL2 och KTFORT2 

Tabellerna KTILL2 och KTFORT2 listar lärosätets kurstillfällen. Kurstillfällen 
definieras i KA15. Kurstillfällen som löper över en termin har en post 
endast i KTILL2, medan kurstillfällen som löper över flera terminer får 
första terminens post i KTILL2 och övriga terminers poster i tabellen 
KTFORT2.  
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Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna KURSKOD, 
STARTTER, KURSTAKT, KURSTID, UNDFORM, ORT, KURSTYP, 
FFGPOANG/FORPOANG (poäng i KTILL2 respektive KTFORT2), KOD, LOK1, 
LOK2, PLANTAL, ANTALORD, ANTALRES. 
 

 
 
Möjliga fel i KTILL2 och KTFORT2: 

 Värde från kolumnen KURSKOD saknas i tabellen KURS (script 57 resp 75)  
 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror och bokstäver (script 58 

resp 76) 
 Värde från kolumnen STARTTER saknas i kolumnen i kolumnen TERMIN5 i 

tabellen TERMIN (script 59 resp 77) 
 Värde från kolumnen KURSTAKT saknas i tabellen KURSTAKT (script 60 

resp 78) 
 Värde från kolumnen KURSTID saknas i tabellen KURSTID (script 61 resp 

79) 
 Värde från kolumnen UNDFORM saknas i tabellen UNDFORM (script 62 

resp 80) 
 Värde från kolumnen ORT saknas i tabellen ORT (script 63 resp 81) 
 Värde från kolumnen KURSTYP har inte värdet ’ _’ (ej angiven kurstyp) 

och saknas i tabellen ETYPBEN (script 64 resp 82) 
 Värdet i kolumnerna STARTV och SLUTV inte är tomt och innehåller färre 

än 6 tecken (script 65, 66 resp 83,84) 
 Värde i kolumnerna STARTV och SLUTV i tabellen KTILL2 och KTFORT2 är 

inte tomt och har annan form än ÅÅÅÅVV (som kontroll jämförs de första 
4 tecknen med de första 4 tecken i kolumnen TERMIN5 i tabellen 
TERMIN) (script 67,68 resp 85,86) 

 Värdet i kolumnerna STARV och SLUTV slutar med två nollor (script 69 
resp 87) 
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 Värdet i kolumnerna STARTV och SLUTV slutar med 53 när året endast 
haft 52 veckor (script 70, 71 resp 88,89) 

 Värdet i kolumnerna FFGPOANG och FORPOANG i tabellerna KTILL2 
respektive KTFORT2 är blankt/tomt (script 72 resp 90) 

 Dubbletter med samma anmälningskod och termin (script 74 rep 92). 
 
Möjliga fel i KTFORT2: 

 Post i tabellen KTFORT2 saknar motsvarande post i KTILL2 med samma 
KURSKOD, STARTTER och KOD (script 93) 

 Värde från kolumnen TERMIN saknas i kolumnen TERMIN5 i tabellen 
TERMIN (script 94) 

 
Möjliga fel gällande poängdifferenser mellan kurstillfälle och kurs: 

 Kurstillfällets poäng i kolumnen FFGPOANG i tabellen KTILL2, där 
fortsättningsterminer saknas, är större än kursens poäng i kolumnen 
POANG i tabellen KURS (script 95). 

 Kurstillfällets summapoäng av delpoängen från kolumnerna FFGPOANG + 
FORPOANG i tabellerna KTILL2 + KTFORT2 är större än kursens poäng i 
kolumnen POANG i tabellen KURS (script 96) 

 
Fel från nedanstående script är valfritt att rätta 

 Kurstillfällets poäng i kolumnen FFGPOANG i tabellen KTILL2, där 
fortsättningsterminer saknas, är större än 0 poäng, men mindre än 
kursens poäng i kolumnen POANG i tabellen KURS (script 97). 

 Kurstillfällets summapoäng av delpoängen från kolumnerna FFGPOANG + 
FORPOANG i tabellerna KTILL2 + KTFORT2 är större än 0 poäng, men 
mindre än kursens poäng i kolumnen POANG i tabellen KURS (script 98) 

 

2.11 KURS 

Kurser konverterar som i förra leveransen. D.v.s. kurser med 
konverteringsmarkering (J) läggs in som tillhörande 1993 års 
studieordning och övriga som tillhörande 2007 års studieordning. 
Begreppet nedlagd är fortfarande inte färdig så nedlagda kurser 
konverteras på samma sätt som övriga kurser. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnerna KOD, BENAMNS, BENAMNE, 
POANG, INST, BSKALA, KAGRPSCB, KNIVAUHA, UTBNIVA och KONVERT för 
kurser med utbildningsnivå 0, 1 och 2. 
 
Möjliga fel i KURS: 

 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror och bokstäver (script 
99) 
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 Kursen är märkt med utbildningsnivå och ämnesgruppen är inte märkt 
som ämnesgrupp (finns i tabellen AGRPSCB med märkningen 
AGRPMARK=N) (script 100) 

 

2.12 KURSHOMR 

Tabellen lagrar kursens koppling till huvudområde och/eller successiv 
fördjupning. 
 
Hela tabellen konverteras. 
 
Möjliga fel finns listade i Handbok 2. 
 

2.13 KURSTAKT 

Uppgift om kurstakt konverteras för kurstillfällen, men tabellen KURSTAKT 
konverteras ännu inte. För vissa kurstaktsvärden kommer i dagsläget finnas 
en standardbenämning förinlagd i Ladok3, för övriga kurstaktsvärden 
kommer benämning att saknas, även om själva värdet finns i 
tillfällestabellerna. 
 

2.14 KURSTID 

Tabellen listar alla förekommande kurstidskoder. Definieras i KA43. 
 
Tillsvidare konverteras endast värde från kolumnen KOD 
 
Möjliga fel i KURSTID: 

 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror och bokstäver (script 101) 
 

2.15 KURSUOMR 

Tabellen listar utbildningsområde för kurs. Läggs in i KA16 vid inläggning av 
kursuppgifter. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnerna KURS, UTBOMR och PROCENT 
 
Möjliga fel finns listade i Handbok 2. 
 

2.16 LPWKTILL 

Tabellen listar webbregistreringsintervall för kurstillfällens FFG-registrering. 
Uppgifterna läggs in i KA05. 
 

https://www.ladok.se/fileadmin/Forvaltning/bibliotek/Ladok3/Inforande/Handbok_foer_registervaard_-_del_2.pdf
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Tillsvidare konverteras endast kolumnerna FROMDAT, TOMDAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Möjliga fel i LPWKTILL: 

 Post saknar motsvarande post i KTILL2 med samma ANMKOD (KOD) och 
STARTTER (script 102) 

 Kolumnerna FROMDAT och TOMDAT är inte tomma men har inte giltiga 
datum (script 103 och 104) 

 

2.17 LPWKTFOR 

Tabellen listar webbregistreringsintervall för kurstillfällens FO-registrering. 
Uppgifterna läggs in i KA05. 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnerna FROMDAT, TOMDAT 
 
Möjliga fel i LPWKTFOR: 

 Post saknar motsvarande post i KTFORT2 med samma ANMKOD (KOD) 
och STARTTER, TERMORD och TERMIN (script 105) 

 Kolumnerna FROMDAT och TOMDAT är inte tomma men har inte giltiga 
datum (script 106 och 107) 

 

2.18 ORT 

Tabellen listar koder för ort och definieras i KA31. Ortskoderna följer rikets 
indelning i kommuner och administreras av SCB. 
 
Hela tabellen konverteras. 
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Möjliga fel i ORT: 

 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror och bokstäver (script 
108) 

 Kolumnen BENAMN är blank/tom (script 109) 
 

2.19 SAMTILLF 

Tabellen innehåller uppgift om ett utbildningstillfälle ingår i ett 
utbildningssamarbete. Uppgiften läggs in i KA25.  
 
Tillsvidare hämtas endast uppgift om att post finns och flagga sätts i 
respektive utbildningstillfälle 
 

2.20 TERMIN 

Tabellen innehåller lärosätets definierade terminer och definieras i 
funktionen SY06. Posterna visas även i KA06.  
 
Tillsvidare konverteras kolumnerna TERMIN, TERMIN5, FROMTERM, 
TOMTERM, UNDFROM och UNDTOM. 
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Möjliga fel i TERMIN:  

 Kolumnen TERMIN innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver 
(script 110) 

 Kolumnen TERMIN5 innehåller färre än 5 tecken eller andra tecken än 
siffror (script 111) 

 Kolumnerna FROMTERM, TOMTERM, UNDFROM och UNDTOM har inte 
giltigt datum (script 112, 113, 114 och 115) 

 

2.21 UNDFORM 

Tabellen innehåller koder för undervisningsform som definieras i KA45. 
 
Tillsvidare konverteras endast värde från kolumnen KOD. 
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Möjliga fel i UNDFORM:  
 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver (script 

116) 
 

2.22 UTBOMR 

Tabellen innehåller koder för utbildningsområden som definieras i KA36. 
Vilka utbildningsområden ett lärosäte tilldelats förtecknas i en bilaga till det 
årliga regleringsbrevet för universitet och högskolor (statsliggaren). SCB 
förtecknar koderna. 
 
Tillsvidare konverteras endast värde från kolumnen KOD. 
 
Möjliga fel i UTBOMR:  

 Kolumnen KOD innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver (script 
117) 


