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Handhavandeguide: Utdata
Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.28.0

Mer information om Ladok

Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se:
Aktuellt utbildningsmaterial

Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar beskriver systemet som helhet:
Systemdokumentation för Ladok (inloggning krävs)

http://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LD/Ladok+dokumentation+-+Startsida
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Versionshantering

Versioner av handhavandeguiden och systemet

Varannan vecka uppdateras systemet med ny funktionalitet. 

I systemets sidfot hittar du systemets versionsnummer. 

Utbildningsmaterialet uppdateras vid behov, dvs. när Ladok 

uppdateras med nya komplexa funktioner. I guidens sidfot 

anges datum och version. 

Om du ser att guiden har ett versionsnummer som är lägre 

än det som står på sidfoten t ex version 0.98.0 i guiden men 

version 1.6.0 i systemet, då bör du hämta ett nytt dokument 

på ladok.se om det finns.

Nedan finns de uppdateringar som gjorts av guiden listat:

Version Kommentar Uppdaterad av Datum

1.12.0 Uppdaterat: utsökning av kurser i utdata: resultat Klara Nordström 2018-09-26

1.16.0 Uppdaterat: utdata resultat kan nu även göra utsökning på kurser med avbrott Klara Nordström 2018-11-21

1.17.0 Ny funktionalitet: utdata deltagande kurs Klara Nordström 2018-12-05

1.18.0 Uppdaterat: förändringar i utdata deltagande kurs Klara Nordström 2019-01-10

1.20.0 Uppdaterat: förändringar i utdata deltagande kurs, Ny funktionalitet: utdata deltagande kurspaketering Klara Nordström 2019-01-31

1.22.0 Uppdaterat: möjligt att söka på underliggande paketering i utdata deltagande kurspaketering Klara Nordström 2019-02-28

1.28.0 Uppdaterat: inte längre nödvändigt att omformattera personnummer i adresslista i Excel Klara Nordström 2019-05-23
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Innehållsförteckning

Syfte

Syftet med lathunden är att beskriva funktionaliteten för utdata. 

Lathunden förutsätter att användaren har en grundläggande förståelse för navigering och begrepp i Ladok, se ladok.se → Grunderna i Ladok. 

Avsnitt Sida Kommentar

Utdata

• Sök population 4-9

• Uppehåll 10-11

• Utfärdade bevis 12-13

• Deltagande kurs 14-16

• Deltagande kurspaketering 17-19

• Resultat Se: Guide: Betastartsidan och sammanställningar

• Studieavgifter Se Lathund: Studieavgifter

• Studieaktivitet och –finansiering Se guiden ”Dokumentera individuell studieplan, studieaktivitet och -finansiering, 

uppnådd andel och alla kurser klara”

• Utbytesstudier Se Lathund: Utbytesstudier

Övrigt

• Adresslistor 20

https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/grunderna-i-ladok
https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/08/Lathund-Ladok-1.9.0-Studieavgifter.pdf
https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/forskarniva
https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/06/Lathund-Ladok-1.0.0-Utbytesstudier.pdf
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Utdata



Syftet med funktionen är att du ska kunna söka ut en population 

med hjälp av ett antal parametrar. När utsökningen är gjord ser 

du populationsstorleken och kan ladda ned en adresslista med 

studenterna.

Du söker fram en population genom att lägga in paneler som du 

anger sökparametrar för. 

Möjliga sökpaneler:

• Studenter med registrering inom kurs

• Studenter med resultat på kurs

• Studenter med påbörjad kurspaketering

• Studenter med resultat inom kurspaketering (ej underliggande 

kurspaketering, t.ex. inriktning)

• Studenter med utfärdat bevis

• Studenter med förväntat deltagande på kurspaketering

• Studenter med förväntat deltagande på kurs

Du kan kombinera flera paneler och välja hur panelerna ska 

förhålla sig till varandra: 

OCH: Populationen ska uppfylla kriteriet påbörjat 

sjuksköterskeprogrammet och ha resultat på kurs OM152B

ELLER: Populationen ska uppfylla kriteriet påbörjat 

sjuksköterskeprogrammet eller ha resultat på kurs OM152B

EXKLUDERA: Populationen ska uppfylla kriteriet påbörjat 

sjuksköterskeprogrammet men inte ha resultat på kurs 

OM152B
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Utdata: Sök population



Handhavande:

1. Lägg till sökpanel

2. Ange avgränsning för sökpanelen, i 

detta fall genom att lägga till 

kurspaketering. Klicka på länken och sök 

fram kurspaketeringen i dialogrutan. 

När du valt kurspaketering byggs tabellen 

ut, och du kan välja tillfälle för 

kurspaketeringen.

Du kan också lägga till ytterligare en 

kurspaketering.

3. Du kan ange ytterligare avgränsningar 

för sökpanelen, genom att välja 

avgränsningar och sedan den avgränsning 

du vill göra.

Tänk på att olika sökpaneler har olika 

avgränsningar som är möjliga att lägga till. 

I detta fall har avgränsningen ”Registrering 

inom period” lagts in. För denna typen av 

avgränsning finns ett gemensamt val: 

”ange samma period för alla” som lägger till 

samma period för alla delar i sökpanelen. 

Alternativt kan period anges för varje 

specifik del. 
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Utdata: Sök population - Handhavande

1

2

3



4. Du kan välja att lägga till fler sökpaneler

för att hitta den population du söker. 

5. Ange hur den andra sökpanelen ska 

förhålla sig till den första. 

6. I detta exempel har sökpanelen ”Studenter 

med resultat på kurs” valts. Det är då 

möjligt att:

• Lägga till specifika kurser genom 

”Lägg till kurs”

• Avgränsa sökningen på alla kurser 

inom en viss organisation eller 

utbildningstyp genom att välja ”Lägg 

till alla kurser”. 
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Utdata: Sök population – Handhavande (forts.)

6

5

4



7. När du är klar med dina 

utsökningsparametrar: välj att beräkna 

populationsstorlek. 

Populationsstorleken summeras bredvid 

knappen för att beräkna, och resultat för 

varje sökpanel summeras i sökpanelens 

ram. 

Välj Adresslista för att ladda ned en csv-fil 

med studenternas uppgifter.
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Utdata: Sök population – Handhavande (forts.)

7



A. Utsökningen avser studenter som har resultat

på kurs, avancerad nivå, inom 

företagsekonomiska institutionen eller 

matematiska institutionen under HT17

Gör utsökningen genom att:

1. Lägg still sökpanel: Studenter med 

resultat på kurs

2. Välj Alla kurser

3. Välj Avgränsa på utbildningstyp 

och/eller organisation, och sök fram 

institutionerna och utbildningstypen det 

gäller

4. Lägg till en ny avgränsning: 

Avgränsningar → Resultat för kurs inom 

period och ange HT2017

5. Beräkna populationsstorlek

B. Utsökningen avser studenter som påbörjat 

programmet Affärssystem men utan resultat 

inom programmet.

Gör utsökningen genom att:

1. Lägg till sökpanel: Studenter med 

påbörjad kurspaketering

2. Lägg till kurspaketering: Affärssystem

3. Lägg till en ny sökpanel: Studenter med 

resultat inom kurspaketering

4. Lägg till kurspaketering: Affärssystem

5. Välj att populationen i den andra 

sökpanelen ska exkluderas från 

populationen i den första sökpanelen

6. Beräkna populationsstorlek
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Utdata: Sök population - Exempel på utsökning

Exempel A

Exempel B



C. Utsökningen avser studenter som har resultat 

inom programmet Grafisk form ett viss 

programtillfälle, men som inte har en utfärdad 

kandidatexamen med precisering Grafisk form. 

Genomför utsökningen genom att:

1. Lägg still sökpanel: Studenter med 

påbörjad kurspaketering

2. Lägg till kurspaketering: Grafisk design

3. I och med det valet kan du nu lägga till 

tillfälle för programmet

4. Lägg till ny sökpanel: Studenter med 

utfärdat bevis

5. Lägg till bevisbenämning: 

kandidatexamen

6. I och med det valet kan du nu lägga till 

precisering och ange period som beviset 

ska vara utfärdat inom

7. När du lade till en ny sökpanel var 

alternativet ”och” förvalt, vilket stämmer 

överens med hur vi vill att utsökningen ska 

utföras

8. Beräkna populationsstorlek
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Utdata: Sök population - Exempel på utsökning

Exempel C



Utdatafunktionen gör det möjligt att söka ut 

studenter eller doktorander med ett uppehåll 

på kurspaketering, inom ett visst 

datumintervall.

Utsökningsparametrar:

1. Kurspaketering: Välj en eller flera av 

lärosätets kurspaketeringar.

2. Startar inom: Ange datuminternall som 

uppehållets startdag ska infalla inom. 

3. Slutar inom: Ange datuminternall som 

uppehållets slutdag ska infalla inom. 

4. Rätt att återuppta studier: Ange ja eller 

nej. Väljs inget av alternativet görs 

utsökningen på båda alternativen.

5. Extern referens: Fritextfält. Notera att 

utsökningen görs på det exakta textstycke 

som skrivs in, använd asterisk (*) för att 

hitta resultat med olika variationer. 

Minst en utsökningsparameter måste anges för 

att sökning ska utföras.
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Utdata: Uppehåll



Visning av resultatet:

• Personnummer

• Namn

• Kurspaketering

• Från och med

• Till och med

• Rätt att återuppta studier

• Extern referens

Sorteringsordning: Kurspaketering.benämning, Kurspaketering.kod, 

Efternamn, Förnamn, Personnummer
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Utdata: Uppehåll (forts.)

Antal visade individer = Antal 

unika individer på sidan
Antal träffar = Totalt antal 

individer som matchar sökningen

Du kan hämta resultatet som CSV-fil för att behandla i exempelvis Excel.

Notera! Exporten är begränsad till de rader som visas på skärmen. Om det 

tillexempel är 92 rader i resultatet, välj först att visa 100 på sidan och 

exportera sedan listan – för att få med hela resultatet till filen. 



Utdatafunktionen gör det möjligt att söka ut 

studenter eller doktorander med ett utfärdat bevis. 

Utsökningsparametrar:

1. Bevisbenämning. Flera kan väljas. Om inget 

val görs innebär det att samtliga 

bevisbenämningar är med i utsökningen.

2. Preciseringstyp. Flera kan väljas. Valet måste 

kombineras med val av en eller flera 

preciseringar. Enbart val av preciseringstyp ger 

ingen extra filtrering.

Rullistan filtreras beroende på vilka 

bevisbenämningar du har valt. Väljs inga 

bevisbenämningar sker ingen filtrering.

3. Precisering. Flera kan väljas. Listan filtreras 

beroende på vilka preciseringstyper du valt. 

Väljs inga preciseringstyper sker ingen 

filtrering.

4. Utfärdat inom. Bevis utfärdat inom angivet 

tidsintervall

Minst en utsökningsparameter måste anges för att 

sökning ska utföras.

Tips! Vill du söka fram alla bevis (kursbevis och 

examensbevis) som utfärdats på lärosätet gör du 

det genom att endast ange en tidsintervall t.ex. 

2017. 
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Utdata: Utfärdade bevis



Visning av resultatet: 

1. Personnummer

2. Namn (Efternamn, förnamn)

3. Bevisbenämning (Benämning, Kod)

4. Preciseringstyp (Benämning) - ej obligatoriskt data

5. Precisering (Benämning) - ej obligatoriskt data

6. Utfärdandedatum

Sorteringsordning: Bevisbenämning (benämning), 

Bevisbenämning (kod), Efternamn, Förnamn, Personnummer.

Ett utfärdat bevis som har flera preciseringar resulterar i en rad 

per precisering. Alltså kan ett och samma bevis uppträda flera 

gånger i listan på grund av flera preciseringar.
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Utdata: Utfärdade bevis (forts.)

Antal träffar = Totalt antal utfärdade 

bevis som matchar sökningen

Antal visade individer = 

Antal unika individer på sidan
Hämta som CSV-fil för att behandla i Excel. 

Notera! Export görs av de rader som visas på sidan. 

Om det tillexempel är 92 rader i resultatet, välj först 

att visa 100 på sidan och exportera sedan listan.

Skriv ut resultatet 

som visas på sidan



Utdatafunktionen gör det möjligt att söka fram studenter 

med deltagande på kurser. Funktionen är under 

utveckling och kommer förbättras i kommande 

uppdateringar av systemet. 

Utsökningsparametrar

• Utbildningskod: sök fram kurs genom att skriva 

utbildningskoden i fältet, eller öppna dialogrutan (klicka 

på      ) för att göra utsökning. Sök på benämning eller 

utbildningskod. Du kan även söka fram kurser med 

hjälp av utbildningstypsgrupp eller utbildningstyp. 

• Sammanfattat tillstånd: möjligt att begränsa på 

studentens tillstånd på hela kursen

• Periodtillstånd: möjligt att begränsa utsökningen på 

studentens tillstånd på studieperiod

• Startar/Pågår inom: välj hur utsökningen av 

datumperiod görs:

• Kurstillfälle startar inom

• Kurstillfälle pågår inom

• Studieperiod startar inom

• Studieperiod pågår inom

• Datumperiod
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Utdata: Deltagande kurs



Visning av resultatet:

1. Student: Personnummer, namn

2. Kurs: utbildningskod, benämning och omfattning

3. Sammanfattat tillstånd: studentens tillstånd på hela kursen

4. Kurstillfälle: utbildningskod, kurstillfällets period, studietakt, 

undervisningstid och ort

5. Studieperiod: datumperiod, omfattning, studentens tillstånd på 

studieperioden

6. Läses inom (om kursen läses inom en kurspaketering)

Sorteringsordning: kursens utbildningskod, startdatum för 

studieperioden, tillfälleskod, efternamn, förnamn, personnummer
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Utdata: Deltagande kurs (forts.)

Antal träffar = Totalt antal

Du kan hämta resultatet som CSV-fil för att behandla i exempelvis Excel.

Notera! Exporten är begränsad till de rader som visas på skärmen. Om 

det tillexempel är 92 rader i resultatet, välj först att visa 100 på sidan och 

exportera sedan listan. Antal visade individer = 

Antal unika individer på sidan



I exemplet nedan har en utsökning gjorts på:

• Samtliga forskningsarbeten på lärosätet

• Sammanfattat tillstånd: Registrerad, ej avklarad

• Periodtillstånd: Registrerad

• Studieperiod pågår inom: 2018H

Utsökningen ger en överblick över de doktorander som är registrerade på en studieperiod som pågår inom 

innevarande halvår på ett forskningsarbete 
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Exempel på utsökning i Utdata: Deltagande kurs



Funktionen för det möjligt att söka ut studenter med 

deltagande på en kurspaketering. 

Utsökningen görs på yttersta kurspaketering. Det är 

möjligt att visa underliggande kurspaketering, se 

nästa sida.

Utsökningsparametrar:

• Utbildningskod: sök genom att skriva 

utbildningskoden i fältet, eller öppna dialogrutan 

(klicka på      ) för att göra utsökning. Sök på 

benämning, utbildningskod, utbildningstypsgrupp 

eller utbildningstyp.

• Sammanfattat tillstånd: möjligt att begränsa på 

studentens tillstånd på hela kurspaketeringen

• Startar/Pågår inom: välj hur utsökningen av 

datumperiod görs:

• Kurspaketeringstillfälle startar inom

• Kurspaketeringstillfälle pågår inom

• Datumperiod

Du måste ange datumperiod och utbildningskod för 

att göra en utsökning.
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Utdata: Deltagande kurspaketering



Det är möjligt att söka på deltagande på 

underliggande kurspaketering, t.ex. 

programinriktning. 

Handhavande:

1. Välj en kurspaketering, samt ev. 

sammanfattat tillstånd.

2. Välj datumperiod

3. Kryssa för ”visa underliggande” 

4. Det möjligt att välja underliggande 

kurspaketeringstillfälle. Väljs inget görs 

utsökningen på alla underliggande 

kurspaketeringstillfällen.

Observera att valet endast är tillgängligt om 

en kurspaketering valts i steg 1. 

5. Ange ev. sammanfattat tillstånd för 

underliggande kurspaketering
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Utdata: Deltagande kurspaketering (forts.)

4

1

3
2

5



Visning av resultatet:

• Student: personnummer och namn

• Kurspaketeringstillfälle: utbildningskod, tillfälleskod, benämning, 

omfattning, studieperiod, studietakt, undervisningsform och ort

• Ev. underliggande kurspaketeringstillfälle: utbildningskod, 

tillfälleskod, benämning, omfattning, studieperiod, studietakt, 

undervisningsform och ort

• Sammanfattat tillstånd

• Period i ordning

Sorteringsordning: Utbildningskod, Kurspaketeringstillfällets 

studieperiods startdatum, Tillfälleskod, Efternamn, Förnamn, 

Personnummer, Deltagande (på tillfällesantagning).
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Utdata: Deltagande kurspaketering (forts.)

Antal träffar = Totalt antal resultat 

som hittats

Du kan hämta resultatet som CSV-fil för att behandla i exempelvis Excel.

Notera! Exporten är begränsad till de rader som visas på skärmen. Om det 

tillexempel är 92 rader i resultatet, välj först att visa 100 på sidan och 

exportera sedan listan – för att få med hela resultatet till filen. Antal visade individer = Antal unika individer på sidan



2019-05-23 Handhavandeguide-Ladok-1.28.0-Utdata 20

Övrigt



Adresslistor går att få fram i följande vyer:

• Samtliga Utdata-vyer

• Kurspaketering → Kurspaketeringstillfälle

• Kurspaketering → Grupper

• Kurs → Deltagare

• Kurs → Aktivitetstillfälle

• Kurs → Grupp

• Aktivitetstillfällen → Deltagare

Adresslistan laddas ned som en csv.fil i 

webbläsaren. 
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Adresslistor


