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1 Inte riktigt sista handboken 
Handbok 20 innehåller fler skript än någon annan handbok. Trots det kan vi redan 
nu se att det ändå inte är riktigt slut på felsökningsskript.  Vi har dessutom en del 
tabeller som vi ännu inte vet om de ska konverteras eller behöver registervårdas, 
då man inte kommit så långt fram i utvecklingsarbetet. Med andra ord kommer 
det fler handböcker till hösten, även om de inte blir så omfattande. 
 
I samband med Handbok 20 har en del ändringar av redan utskickade skript gjorts, 
se nedan under kapitel 1.1. Ytterligare ingår i denna handbok en beskrivning av 
hur Ladok3 kommer att hantera avbrott på kurs, vilket går att läsa mer om under 
kapitel 1.2. 

 

1.1 Ändrade och återkallade skript 

Justeringar gällande verksamhetskod och otillåtna tecken har gjorts på följande 
skript:  
H4_AUKURS_35, H4_BETSKALA_46, L3_H4_ETYPBEN_47, H4_FOKURS_48, 
H4_FORDJUP_53, H4_HUVUDOMR_54, H4_INST_55, H4_KTFORT2_76, 
H4_KTILL2_58, H4_KURS_99, H4_KURSTID_101, H4_ORT_108, H4_TERMIN_110, 
H4_UNDFORM_116, H4_UTBOMR_117, H6_AUPROV_431 , H6_FAKULTET_383 , 
H6_LOKKOD_330 , H7_FOAMNE_591 , H8_ETYPBEN_710 , H8_LINJE_175 , 
H8_UTLHSK_694 , H9_UPROGRAM_233, H10_FORSART_1030, 
H11_EXAMBEN_1058, H11_EXAMINR_1137, H11_EXTYP_1062, H11_FOEX_1073, 
H12_LOKSERIE_743, L3_H12_PTILL_580, L3_H17_PAKETDEF_1724 
 
Observera att om posterna rättats sen tidigare behöver ovanstående skript inte 
köras om, med undantag för H9_UPROGRAM_233, där det numera även finns 
tillagt en kontroll på benämningar. 
 
Ytterligare ändringar gäller skripten H9_UBUTHST_805 (kontroll endast på 
registreringar efter inlagt utbyte), H19_KTILL2_1868 (tillåter även blankt) och 
H19_UTBYTE_108 (rättad felkoppling). 
 

1.2 Hantering av avbrott på kurs 

Ett antal lärosäten har lagt in avbrott på kurs (senare än tre veckor) både på 
Förstagångsregistrering och Fortsättningsregistrering och har flaggat att de är 
ovilliga att ändra detta. Ladok3 (och därmed IK) hanterar endast ett avbrott per 
kurs och en förändring av detta anses inte möjlig. 
 
För de fall där detta inte har rättats kommer IK konvertera det senaste avbrottet 
till Ladok3. Historiken, d.v.s. de tidigare avbrotten på kursen, kommer att sparas i 
logg som historik på personnivå (inte implementerat ännu). 
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1.3 FAQ-sida under registervårdsidan på Ladok3-wikin 

På sidan Registervård på Ladok3-wikin informerar vi om ändringar, rättningsskript, 
kompletteringsbatchar m.m. Det finns även en FAQ som vi fyller på efterhand. 
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=5312151 

 

1.4 Konverterade tabeller 

Information om befintliga konverterade tabeller och leveranser beskrivs på 
projekt-wikin:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser 

 

1.5 Skicka in resultat på körningarna på rätt sätt! 

Skicka in rapporten från DB03 enligt instruktionerna nedan: 

 Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira 

 Skriv som ärendets Sammanfattning/Summary: ”H20- [Lärosätets namn]” 

 Bifoga DB03-rapporten som den är, utan att ändra namn eller format! 
 

1.6 Använd forumet för registervård 

I forumet för registervård (forumet för registervård på Google groups) kan du 
diskutera rättning med andra Ladok-kollegor runt i landet.  Hör av dig till projekt-
supporten för att få hjälp med att bli medlem i gruppen. 
 

1.7 Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter 

Alla frågor eller synpunkter till Ladok3-projektet meddelas som vanligt i 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/Konverterad+information+maj+2015
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+maj+2015
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 Regelfilerna 

Regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är i sedvanlig ordning märkta 
med ”L3_H20_”, dvs. Ladok3 – Handbok 20, samt tabellnamn och ett löpnummer.  

 
Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok.  
Observera att regelfilerna i DB03 finns under sina egna benämningar och inte är 
inkluderade i någon handbok i DB03, men vi vill ändå gärna få in resultat på dem. 

2.2 ANNANEX 

Tabellen innehåller dokumentation om doktoranders grundexamen från annat 
lärosäte. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H20_ANNANEX_1843: Skriptet söker fram poster som är konverterade och kan 

även ha ursprungliga poäng, trots att examen hör till 2007 års studieordning 
(kolumnen KONVERT=J och URSPOANG ev inte är null) 

2.3 EXAMEN2 

Tabellen innehåller uppgift om utfärdade examina. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
 L3_H20_EXAMEN2_1896: Skriptet söker fram poster som har annat värde än 

J eller blankt i kolumnen KONVERT  

2.4 FAKULTET 

Tabellen innehåller alla lärosätets fakulteter och har en koppling till forskarämne.  
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
 L3_H20_FAKULTET_1897: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 

eller blankt i kolumnen NEDLAGD 

2.5 FEXAMKUR 

Tabellen innehåller specificerat kursinnehåll i examen på forskarnivå. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H20_FEXAMKUR_1894: Skriptet söker fram poster där KONVERT inte 

är J eller blank 
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2.6 FOBEH 

Tabellen innehåller personer som har fått särskilt tillstånd att läsa kurser på 
forskarnivå (utan antagning till studier på forskarnivå under samma period). 
Innehållet kan ses och redigeras i SA95. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_FOBEH_1814: Skriptet söker fram studenter som är inlagda med 
särskilt tillstånd att läsa kurser på forskarnivå samtidigt som de har en 
forskarantagning 

2.7 FOSKOLA 

Tabellen innehåller lärosätets alla forskarskolor. Innehållet kan ses och redigeras 
i KA95. 
 
För mer information – se Koder i Ladok på ladok-webben. 
 

 
 
 

https://www.ladok.se/index.php?id=koder_studok
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H20_FOSKOLA_1880: Skriptet kontrollerar om kod för forskarskola 

innehåller otillåtna tecken 
 L3_H20_FOSKOLA_1881: Skriptet söker fram poster som saknar antingen 

svensk eller engelsk benämning 

2.8 GRUPPHUV 

Tabellen innehåller grupphantering på grupp i kurs, program, i ämne på forskarnivå 
och i annan utbildning (huvudtabell). Innehållet kan ses och redigeras i SA10. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H20_GRUPPHUV_1463: Skriptet söker fram poster som har annan grupptyp 

än K (grupp i kurs), P (grupp i program), F (grupp av forskarstud) eller B (grupp i 
annan utbildning). Egna grupper konverteras ej. 

 L3_H20_GRUPPHUV_1464: Skriptet söker fram grupp i kurs där angiven kod 
saknar definition i tabellen KURS (kurskod) 

 L3_H20_GRUPPHUV_1465: Skriptet söker fram grupp i program där angiven kod 
saknar definition i tabellen LINJE (programkod) 

 L3_H20_GRUPPHUV_1466: Skriptet söker fram grupp av forskarstudenter, 
där angiven kod saknar definition i tabellen FOAMNE (forskarämne).  
Obs! I november 2007 skickades en uppmaning ut till lärosätena om att skapa upp 
koder för riksrevisionens räkning (koder som börjar på RRV). Dessa koder skulle 
efter rapportering tas bort, vilket en del lärosäten kan ha missat. Rättningsskript 
som tar bort dessa koder kommer att levereras. 

 L3_H20_GRUPPHUV_1467: Skriptet söker fram grupp i annan utbildning, 
där angiven kod saknar definition i tabellen TERMN kolumnen TERMIN5 
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 L3_H20_GRUPPHUV_1468: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum 
som har ogiltigt datumformat 

2.9 GRUPPRAD 

Tabellen innehåller grupphantering på grupp i kurs, program, i ämne på forskarnivå 
och i annan utbildning (persontabell). Innehållet kan ses och redigeras i SA10. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H20_GRUPPRAD_1470: För att söka fram personnummer som inte återfinns 

i tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_ADRESSMM. Om 
personnummer inte finns på något annat ställe än i tabellen GRUPPRAD tar 
man lämpligast bort denna post om det inte finns något annat speciellt skäl 

 L3_H20_GRUPPRAD_1471: Skriptet söker fram poster som har annan grupptyp 
än K (grupp i kurs), P (grupp i program), F (grupp av forskarstud) eller B (grupp i 
annan utbildning). Egna grupper konverteras ej.  

 L3_H20_GRUPPRAD_1472: Skriptet söker fram grupp i kurs där angiven kurskod 
saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H20_GRUPPRAD_1473: Skriptet söker fram grupp i program där angiven 
programkod saknar definition i tabellen LINJE 

 L3_H20_GRUPPRAD_1474: Skriptet söker fram grupper av forskarstuderande 
där angiven ämneskod saknar definition i tabellen FOAMNE.  
Obs! I november 2007 skickades en uppmaning ut till lärosätena om att skapa 
upp koder för riksrevisionens räkning (koder som börjar på RRV). Dessa koder 
skulle efter rapportering tas bort, vilket en del lärosäten kan ha missat. Rätt-
ningsskript som tar bort dessa koder kommer att levereras. 

 L3_H20_GRUPPRAD_1475: Skriptet söker fram grupp i annan utbildning där 
angiven termin saknar definition i tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 

2.10 INBYTANN 

Tabellen innehåller tillgodoräknande (grundas på). Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_INBYTANN_1899: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 
eller blankt i kolumnen KONVERT 

2.11 INREGFO 

Tabellen innehåller avbrott på kurs på fortsättningsregistreringen. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_INREGFO_1901: Skriptet söker fram avbrottsdatum som har ogiltigt 
datumformat 
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2.12 PRAKTDAG 

Tabellen innehåller uppgift om godkända på del av praktik (ej poängsatt praktik). 
Innehållet kan ses och redigeras i RS30. 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_PRAKTDAG_1640: För att söka fram personnummer som inte återfinns i 
tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_PRAKTIK 

 L3_H20_PRAKTDAG_1641: Skriptet söker fram programkoder som saknar 
definition i tabellen LINJE 

 L3_H20_PRAKTDAG_1642: Skriptet söker fram kombinationer av program- och 
programinriktningar som saknar definition i tabellen LINJEINR, alternativt blankt 
underscore saknas i kolumnen PROGINR 

 L3_H20_PRAKTDAG_1643: Skriptet söker fram löpnummer som har annat värde 
än mellan 000 till 999 

 L3_H20_PRAKTDAG_1644: Skriptet söker fram poster som har annat värde än 
mellan 0 och 999 i kolumnen DAGAR 

 L3_H20_PRAKTDAG_1645: Skriptet söker fram poster som har datum med ogiltigt 
datumformat eller blankt 

 L3_H20_PRAKTDAG_1655: Skriptet söker fram poster där del av praktik har ett 
godkännandedatum som är senare än datum för godkännande av helt avklarad 
praktik inom programmet 

2.13 PRAKTHEL 

Tabellen innehåller uppgift om godkända på helt avklarad praktik (ej poängsatt 
praktik). Innehållet kan ses och redigeras i RS30. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
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 L3_H20_PRAKTHEL_1646: För att söka fram personnummer som inte återfinns i 

tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_PRAKTIK 
 L3_H20_PRAKTHEL_1647: Skriptet söker fram poster där programkoden saknar 

definition i tabellen LINJE 
 L3_H20_PRAKTHEL_1648: Skriptet söker fram poster där kombinationen av 

program- och programinriktning saknar definition i tabellen LINJEINR eller blankt 
underscore saknas i kolumnen PROGINR 

 L3_H20_PRAKTHEL_1649: Skriptet söker fram poster som har ett annat värde för 
veckor än mellan 0 till 99 

 L3_H20_PRAKTHEL_1650: Skriptet söker fram kombinationen av praktikkod, 

program och programinriktning som saknar definition i tabellen PRAKTLIN 
 L3_H20_PRAKTHEL_1769: Skriptet söker fram godkännandedatum för praktik 

som har ogiltigt datumformat eller är blankt 

2.14 PRAKTIK 

Tabellen innehåller uppgift om en students praktiktillfällen. Innehållet kan ses och 
redigeras i SA04. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H20_PRAKTIK_1748: För att söka fram personnummer som inte återfinns i 

tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_PRAKTIK 
 L3_H20_PRAKTIK_1749: Skriptet söker fram poster som har fr.o.m-datum eller 

t.o.m-datum med ogiltigt datumformat eller är blankt 
 L3_H20_PRAKTIK_1750: Skriptet söker fram poster där t.o.m-datumet ligger 

före fr.o.m-datumet eller är blankt 
 L3_H20_PRAKTIK_1751: Skriptet söker fram poster där angivet antal veckor har 

ett annat värde än mellan 1 till 99 
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 L3_H20_PRAKTIK_1752: Skriptet söker fram poster där angiven kod för typ av 
praktik saknar definition i tabellen PRAKTTYP 

 L3_H20_PRAKTIK_1753: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 
eller N för erkänd praktik i kolumnen ERKAND 

 L3_H20_PRAKTIK_1754: Skriptet söker fram poster där angiven kod för typ av 
organisation saknar definition i tabellen PRAKTORG 

 L3_H20_PRAKTIK_1755: Skriptet söker fram poster som har blankt i original- 
benämning för organisation, landskod eller originalbenämning för ort som 
organisationen finns i. Informationskonverteraren ersätter blank engelsk 
benämning för organisation och ort med 'No translation available' 

 L3_H20_PRAKTIK_1756: Skriptet söker fram landskoder som saknar definition i 
tabellen LAND 

 L3_H20_PRAKTIK_1757: Skriptet söker fram beslutsdatum som har ett ogiltigt 
datumformat 

 L3_H20_PRAKTIK_1758: Skriptet söker fram ansvarig institution för praktiken 
där institutionskoden saknar definition i tabellen INST 

 L3_H20_PRAKTIK_1759: Skriptet söker fram kombinationen på kod för 
koordinator och institution som saknar motsvarighet i tabellen LARARE 

 L3_H20_PRAKTIK_1760: Skriptet söker fram programkoder som saknar 
definition i tabellen LINJE 

 L3_H20_PRAKTIK_1761: Skriptet söker fram kurskoder som saknar definition 
i tabellen KURS 

 L3_H20_PRAKTIK_1762: Skriptet söker fram kombinationer på kurs- och 
provkoder som saknas i tabellen PROV 

 L3_H20_PRAKTIK_1763: Skriptet söker fram poster som har annat värde än 
J eller N i kolumnen GENOMF, om praktiken är genomförd eller inte 

 L3_H20_PRAKTIK_1764: Skriptet söker fram senaste ändringsdatum som har 
ogiltigt datumformat 
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2.15 PRAKTLIN 

Tabellen innehåller koder för ej poängsatt praktik som är kopplade till ett specifikt 
program och eventuell programinriktning. Innehållet kan ses och redigeras i KA76. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
 L3_H20_PRAKTLIN_1651: Skriptet söker fram praktikkoder som innehåller 

otillåtna tecken 
 L3_H20_PRAKTLIN_1652: Skriptet söker fram poster där programkoden saknar 

definition i tabellen LINJE 
 L3_H20_PRAKTLIN_1653: Skriptet söker fram kombinationer av program- och 

programinriktningskoder som saknas i tabellen LINJEINR alternativt blankt 
underscore saknas i kolumnen INRIKT 

 L3_H20_PRAKTLIN_1654: Skriptet söker fram poster som saknar svensk eller 
engelsk benämning i kolumnen BENAMNS eller BENAMNE 

2.16 PRAKTORG 

Tabellen innehåller olika organisationstyper, som används vid dokumentation av 
praktik.  Innehållet kan ses och redigeras i KA64.  
 
Se Koder i Ladok på ladok-webben. 
 

https://www.ladok.se/index.php?id=koder_studok
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_PRAKTORG_1734: Skriptet söker fram typ av organisation som praktik 
bedrivs vid, där koden innehåller otillåtna tecken i kolumnen PRAKTORG 

 L3_H20_PRAKTORG_1736: Skriptet söker fram praktikorganisationer som saknar 
originalbenämning eller engelsk benämning 

 L3_H20_PRAKTORG_1737: Skriptet söker ut poster som har annat värde än J eller 
blankt i kolumnen NEDLAGD 

2.17 PRAKTTYP 

Tabellen innehåller olika praktiktyper, som används vid dokumentation av praktik. 
Innehållet kan ses och redigeras i KA65.  
 
Se Koder i Ladok på ladok-webben. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_PRAKTTYP_1745: Skriptet söker fram kod som innehåller otillåtna tecken 
för typ av praktik i kolumnen PRAKTTYP 

 L3_H20_PRAKTTYP_1746: Skriptet söker fram praktiktyper som saknar svensk eller 
engelsk benämning 

 L3_H20_PRAKTTYP_1747: Skriptet söker fram poster som innehåller annat tecken 
än J eller blankt i kolumnen NEDLAGD 

https://www.ladok.se/index.php?id=koder_studok
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2.18 SAMEXAM 

Tabellen innehåller examenskoder som är kopplade till ett utbildningssamarbete. 
Innehållet kan ses och redigeras i KA07. 
 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_SAMEXAM_1823: Skriptet söker fram poster där kod för utbildnings- 
samarbete inte finns i tabellen SAMUTB 

 L3_H20_SAMEXAM_1824: Skriptet söker fram poster där examenskod inte finns 
i tabellen EXAMBEN 

2.19 SAMHSK 

Tabellen innehåller högskolor ingående i utbildningssamarbetet. Innehållet kan ses 
och redigeras i KA55. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
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 L3_H20_SAMHSK_1830: Skriptet söker fram poster där samarbetskoden inte finns i 
tabellen SAMUTB 

 L3_H20_SAMHSK_1831: Skriptet söker fram poster där löpnummer inte har ett värde 
mellan 0 till 99 eller är blank 

 L3_H20_SAMHSK_1832: Skriptet söker fram poster där kod för svensk högskola inte 
finns i tabellen ALLAHSK 

 L3_H20_SAMHSK_1833: Skriptet söker fram poster där kombinationen utländsk 
högskola och land inte finns i tabellen UTHLSK 

 L3_H20_SAMHSK_1834: Skriptet söker fram poster där administrerande högskola har 
annat värde än J eller blank 

 L3_H20_SAMHSK_1835: Skriptet söker fram samarbeten där det egna lärosätet 
ej angivits 

2.20 SAMPERS 

Tabellen innehåller studenter som är knutna till ett utbildningssamarbete. 
Innehållet kan ses och redigeras i SA02. 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_SAMPERS_1825: För att söka fram personnummer som inte återfinns i 
tabellen NAMN används DB03:s ordinarie regelfil PNRFEL_PRAKTIK 

 L3_H20_SAMPERS_1826: Skriptet söker fram poster där samarbetskod inte finns 
i tabellen SAMUTB 

 L3_H20_SAMPERS_1827: Skriptet söker fram poster där kombinationen av 
programtillfälle och starttermin finns inte i tabellen SAMTILLF 

 L3_H20_SAMPERS_1828: Skriptet söker fram poster där INAKTIV har annat värde än 
J eller blank 

 L3_H20_SAMPERS_1829: Skriptet söker fram poster där termin för rapportering till 
SCB inte finns i tabellen TERMIN (blanka poster undantas) 
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2.21 SAMTILLF 

Tabellen innehåller koppling av utbildningssamarbete till ett programtillfälle.  
Innehållet kan ses och redigeras i KA25. 
 

 
 
Tillsvidare konverteras endast kolumnerna TILLFKOD, STARTTER och TILFTYP  
 

 L3_H20_SAMTILLF_1871: Skriptet söker fram poster där kod för utbildnings- 
samarbete inte finns i tabellen SAMUTB 

 L3_H20_SAMTILLF_1872: Skriptet söker fram poster där tillfälleskod inte finns 
i tabellen PTILL 

 L3_H20_SAMTILLF_1873: Skriptet söker fram poster där starttermin för 
utbildningssamarbetet inte finns i tabellen TERMIN 

 L3_H20_SAMTILLF_1874: Skriptet söker fram poster där tillfällestyp är annat än P 

2.22 SAMUTB 

Tabellen innehåller utbildningssamarbete mellan olika lärosäten. Innehållet kan ses 
och redigeras i KA55. 
 
Se Koder i Ladok på ladok-webben. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_SAMUTB_1836: Skriptet söker fram poster där samarbetskoden innehåller 
otillåtna tecken 

 L3_H20_SAMUTB_1837: Skriptet söker fram poster där starttermin för utbildnings-
samarbetet inte finns i tabellen TERMIN eller är blank 

 L3_H20_SAMUTB_1838: Skriptet söker fram poster där starttermin för utbildnings-
samarbetet ligger efter starttermin för programtillfället i tabellen SAMTILLF 

 L3_H20_SAMUTB_1839: Skriptet söker fram poster där svensk eller engelsk 
benämning är blank 

 L3_H20_SAMUTB_1840: Skriptet söker fram poster där gemensam examen är 
annat än J, N eller blank 

https://www.ladok.se/index.php?id=koder_studok
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 L3_H20_SAMUTB_1841: Skriptet söker fram poster där kolumnen forskarnivå 
innehåller annat än J eller N 

 L3_H20_SAMUTB_1842: Skriptet söker fram poster där termin för rapportering till 
SCB inte finns i tabellen TERMIN 

2.23 TENTTYP 

Tabellen innehåller lärosätets alla tentamenstyper och används i LPW- och TG- 
tentamenstjänsten. Innehållet kan ses och redigeras i KA56. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

 L3_H20_TENTTYP_1878: Skriptet söker fram koder som innehåller otillåtna tecken 
 L3_H20_TENTTYP_1879: Skriptet kontrollerar om benämningsfälten är blanka 

2.24 UBINDBG 

Tabellen innehåller godkända resultat på del av kurs och individuella kurser för 
inresande utbytesstudenter. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 

 

 L3_H20_UBINDBG_1891: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
 datumformat 

2.25 UBINDBU 

Tabellen innehåller underkända resultat på del av kurs och individuella kurser för 
inresande utbytesstudenter. Se mer information och felsökningsskript i tidigare 
handböcker. 

 

 L3_H20_UBINDBU_1890: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat 

2.26 UBINDRG 

Tabellen innehåller registrering på del av kurs och individuella kurser för inresande 
utbytesstudenter. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_UBINDRG_1889: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat 

 L3_H20_UBINDRG_1898: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller 
blankt i kolumnen KONVERT 
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2.27 UBINSTUD 

Tabellen innehåller antagningar till studerandeutbyte för inresande studenter. 
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_UBINSTUD_1888: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat  

 L3_H20_UBINSTUD_1895: Skriptet söker fram alla poster där angiven startvecka 
ligger tidsmässigt efter angiven slutvecka 

2.28 UBUTHST 

Tabellen innehåller antal HST för utresande studenter. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker.  

 

 L3_H20_UBUTHST_1887: Skriptet söker fram poster där inläggningsdatum har 
ogiltigt datumformat  

2.29 UBUTRANT 

Tabellen innehåller antagningar till studerandeutbyten för utresande studenter. 
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_UBUTRANT_1886: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat  

 L3_H20_UBUTRANT_1892: Skriptet söker fram programterminer som har annat 
värde än mellan 1 till 20 eller blankt 

 L3_H20_UBUTRANT_1893: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J 
eller blankt i kolumnen KONVERT 

2.30 UBUTREG 

Tabellen innehåller registreringar för utresande utbytesstudenter. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_UBUTREG_1885: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat 

2.31 UNDKPROV 

Tabellen innehåller resultat på underkända prov. Se mer information och 
felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_UNDKPROV_1884: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat 
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2.32 UPPHLIN 

Tabellen innehåller uppgifter om studieuppehåll inom program. Se mer 
information och felsökningsskript i tidigare handböcker. 

 

 L3_H20_UPPHLIN_1883: Skriptet söker fram inläggningsdatum som har ogiltigt 
datumformat 

2.33 UTBYTE 

Tabellen innehåller beslut om tillgodoräknande (motsvaras av). Se mer information 
och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 

 L3_H20_UTBYTE_1882: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller 
blankt i kolumnen KONVERT 

2.34 VILLKG 

Tabellen innehåller villkor för uppflyttning till högre programtermin i ordning med 
villkor på kurs i kursgrupp. Innehållet kan ses och redigeras i KA27. Gäller endast 
program med terminsregistrering. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
Nedanstående skript gäller endast poster på innevarande termin eller 
nästkommande terminer. 
 

 L3_H20_VILLKG_1706: Skriptet söker fram programkoder som saknas i 
tabellen LINJE 

 L3_H20_VILLKG_1707: Skriptet söker fram kombinationer av program- och 
programinriktningskod som saknar motsvarighet i tabellen LINJEINR, alternativt 
programinriktningen saknar blankt underscore i kolumnen PROGINR 

 L3_H20_VILLKG_1708: Skriptet söker fram terminer som saknas i tabellen TERMIN, 
kolumn TERMIN5 
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 L3_H20_VILLKG_1709: Skriptet söker fram programterminer som har annat värde 
än mellan 1 till 20 

 L3_H20_VILLKG_1710: Skriptet söker fram kurskoder i kolumn KURS1 som saknas i 
tabellen KURS 

 L3_H20_VILLKG_1711: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS2 saknar definition i tabellen KURS  

 L3_H20_VILLKG_1712: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS3 saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H20_VILLKG_1713: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS4 saknar definition i tabellen KURS  

 L3_H20_VILLKG_1714: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS5 saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H20_VILLKG_1715: Skriptet söker fram poster som har blankt värde i både 
kolumnen POANG och ANTAL, på avklarade poäng eller antal avklarade kurser 
inom en grupp. En av kolumnerna ska ha ett värde 

 L3_H20_VILLKG_1716: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller 
blankt i kolumnen KONVERT 

 L3_H20_VILLKG_1717: Skriptet söker fram poster där antal avklarade kurser inom 
grupp har annat värde än mellan 1 till 9 

2.35 VILLPG 

Tabellen innehåller villkor för uppflyttning till högre programtermin i ordning med 
villkor på prov i provgrupp. Innehållet kan ses och redigeras i KA27. Gäller endast 
program med terminsregistrering. 
 

 
 

Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 

Nedanstående skript gäller endast poster på innevarande termin eller 
nästkommande terminer. 
 

 L3_H20_VILLPG_1689: Skriptet söker fram programkoder som saknas i 
tabellen LINJE 
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 L3_H20_VILLPG_1690: Skriptet söker fram kombinationer på program- och 
programinriktningar som saknar motsvarighet i tabellen LINJEINR, alternativt 
blankt underscore saknas i kolumnen PROGINR 

 L3_H20_VILLPG_1691: Skriptet söker fram poster där termin saknar definition i 
tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 

 L3_H20_VILLPG_1692: Skriptet söker fram programterminer som har annat värde 
än mellan 1 och 20 

 L3_H20_VILLPG_1693: Skriptet söker fram poster som har annat gruppnummer än 
mellan 0 till 99 för provgruppen 

 L3_H20_VILLPG_1694: Skriptet söker fram kurskoder i kolumn KURS1 som saknar 
definition i tabellen KURS 

 L3_H20_VILLPG_1695: Skriptet söker fram kombinationer på kurs- och provkod i 
kolumn KURS1 och PROV1 som saknar motsvarighet i tabellen PROV 

 L3_H20_VILLPG_1696: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS2 saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H20_VILLPG_1697: Skriptet söker fram kombinationer på kurs- och provkod i 
kolumnen KURS2 och PROV2 som saknar motsvarighet i tabellen PROV 

 L3_H20_VILLPG_1698: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS3 saknar definition i tabellen KURS  

 L3_H20_VILLPG_1699: Skriptet söker fram kombinationer på kurs- och provkod i 
kolumnen KURS3 och PROV3 som saknar motsvarighet i tabellen PROV 

 L3_H20_VILLPG_1700: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS4 saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H20_VILLPG_1701: Skriptet söker fram kombinationen på kurs- och provkod i 
kolumn KURS4 och PROV4 som saknar motsvarighet i tabellen PROV 

 L3_H20_VILLPG_1702: Skriptet söker fram poster där angiven kurskod i kolumnen 
KURS5 saknar definition i tabellen KURS 

 L3_H20_VILLPG_1703: Skriptet söker fram kombinationer på kurs- och provkod i 
kolumn KURS5 och PROV5 som saknar motsvarighet i tabellen PROV 

 L3_H20_VILLPG_1704: Skriptet söker fram poster som har blankt i både POANG 
och ANTAL. En av kolumnerna ska ha ett värde  

 L3_H20_VILLPG_1705: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller 
blankt i kolumnen KONVERT 

 L3_H20_VILLPG_1803: Skriptet söker fram poster där antal avklarade prov inom 
grupp har annat värde än mellan 1 till 9 
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2.36 VILLTOT 

Tabellen innehåller villkor för uppflyttning till högre programtermin i ordning på 
allmänna villkor, t ex val av kurs. Innehållet kan ses och redigeras i KA27. Gäller 
endast program med terminsregistrering. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare. 
 
Nedanstående skript gäller endast poster på innevarande termin eller 
nästkommande terminer. 
 

 L3_H20_VILLTOT_1681: Skriptet söker fram programkoder som saknas i tabellen 
LINJE 

 L3_H20_VILLTOT_1682: Skriptet söker fram kombinationer på program- och 
inriktningskod som saknar definition i tabellen LINJEINR, alternativt blankt 
underscore saknas i kolumnen PROGINR 

 L3_H20_VILLTOT_1683: Skriptet söker fram terminer som saknar definition i 
tabellen TERMIN, kolumn TERMIN5 

 L3_H20_VILLTOT_1684: Skriptet söker fram programterminer som har annat värde 
än mellan 1 till 20 i kolumnen PROGTERM 

 L3_H20_VILLTOT_1685: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J, N 
eller blankt i kolumnen VALKURS, kursval före uppflyttning 

 L3_H20_VILLTOT_1686: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J, N 
eller blankt i kolumnen VALINR, inriktningsval före uppflyttning  

 L3_H20_VILLTOT_1687: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J, N 
eller blankt i kolumnen RESALLA, resultat på alla inriktningar beaktas 

 L3_H20_VILLTOT_1688: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J eller 
blankt i kolumnen KONVERT 


