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1 Felsökning inför MIT-leverans 4 
Handbok 7 har i huvudsak fokus på MIT-leverans 4, som är planerad till 
mitten av april, men innehåller även ”rester” från tabeller från tidigare le-
veranser. 
 
Information om konverterade tabeller och kommande leveranser beskrivs 
på projekt-wikin:  
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser 
 
Information om vilka delar av tabellerna som konverteras återkommer vi 
till i nästa handbok som kommer ut strax innan MIT-leveransen. 

 

1.1 Reservationer 

Vi försöker att täcka upp med felsökning för i första hand det som kon-
trolleras av Informationskonverteraren. Eftersom projektet drivs agilt är 
det inte alltid vi hinner få rätt information innan publicering, därmed kan 
Informationskonverteraren stoppa på sådant som vi ännu inte fått ut fel-
sökning på.  
Hör av er till projektsupporten med kommentarer och frågor. 
 

1.2 Både regelfiler i DB03 och SQL-skript 

I den kommande leveransen för befintliga Ladok, som driftsätts den 12 
mars, kommer den nya versionen av DB03. I den nya versionen kommer 
det att bli betydligt lättare att köra regelfiler för en viss handbok åt 
gången. 
 
Observera att det ibland hänvisas till regelfiler för det befintliga Ladok!  
I Handbok 7 hänvisas på flera ställen till regelfiler för det befintliga Ladok. 
Dessa kommer INTE med per automatik när man väljer en viss handbok 
för regelfilskörning, utan måste läggas till i efterhand. 

 
På begäran skickar vi även ut felsökningarna som vanliga sql-skript, så 
som gjorts för tidigare handböcker. Dessa finns att hämta här:  
https://www.ladok.se/index.php?id=1563 
 

1.3 Återkoppling som vanligt 

Resultatet av ditt lärosätes körningar vill vi naturligtvis få och i samma 
format med antal träffar per regelfil i ett ärende till projektsupporten i 
Jira, märkt med ordet ”Återkoppling”, snarast möjligt. 
 

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser
https://www.ladok.se/index.php?id=1563
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
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1.4 Projektsupport 

Kontakta projektsupporten i Jira för tips och råd. Samma kanal gäller om 
du anser att något inte kan eller bör rättas, alternativt att du inte tycker 
något är att betrakta som fel.  
 
Ta gärna hjälp av kunniga kollegor på andra lärosäten vid rättning, t.ex. 
via forumet för registervård.  

https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT
https://groups.google.com/forum/#!forum/ladok3-registervard
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2 Tabeller 

2.1 Viktig information för denna handbok 

De regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är märkta med 
”L3_H7_”, dvs. Ladok3 - Handbok 7, samt tabellnamn och ett löpnummer.  
 
Det är hänvisat till samma benämning i nedanstående text som beskriver 
varje felsökning.  

 
OBSERVERA 
Att vi hänvisar även till regelfiler för befintliga Ladok! 

 

2.2 AUKTILFH 

Tabellen innehåller kurstillfällen för Annan utbildning. Funktion KA81 och 
KA83. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.  
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_AUKTILFH_491 kontrollerar om termin saknar motsvarig-

het i tabellen TERMIN 
 Skriptet L3_H7_AUKTILFH_493 kontrollerar om ort saknar motsvarighet i 

tabellen ORT 
 Skriptet L3_H7_AUKTILFH_494 kontrollerar om finansieringsform har 

blankt/tomt istället för värde blankt underscore (’ _’) eller saknar motsva-
righet i tabellen ETYPBEN 

 Skriptet L3_H7_AUKTILFH_496 kontrollerar om undervisningsform saknar 
motsvarighet i tabellen UNDFORM 

 Skriptet L3_H7_AUKTILFH_497 kontrollerar om kurstakt saknar motsva-
righet tabellen KURSTAKT 

2.3 AVBRINR 

Tabellen innehåller avbrott på programinriktning på påbörjade studier 
inom program. Inläggning, ändring och borttagning i samband med byte av 
inriktning hanteras i funktionen SA45.  
Se även registervårdande funktioner för ändring eller snabbinläggning av 
personuppgifter. 
 
Lärosätet kan även ha valt att avbrott på program och ev. programinriktning 
ska automatiskt läggas in vid inrapportering av examen i RS41 (t ex AV-
BRINR.DIARIENR =EXAMEN)  
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_AVBRINR_576 söker fram kombinationer av programkod 

och linjeinriktning som inte återfinns i tabellen LINJEINR.  
 Skriptet L3_H7_AVBRINR_577 söker fram avbrott på programinriktning, 

där kombinationen pnr, programkod och programinriktning inte återfinns 
i tabellen ANTINR (påbörjad inriktning inom program) 

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i NAMN används 
DB03:s regelfil PNRFEL_PROGRAM 

2.4 AVBRLIN 

Tabellen innehåller studieavbrott på påbörjade programstudier. Redan 
påbörjade programkurser kan få läsas klart om studieavbrott finns på pro-
grammet. Inläggning, ändring och borttagning hanteras i funktionen SA45.  
 
Lärosätet kan ha valt att avbrott på program/programinriktning ska automa-
tiskt läggas in vid inrapportering av examen i RS41 (t ex AVBRINR.DIARIENR 
=EXAMEN) 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_AVBRLIN_570 söker fram programkoder som inte åter-

finns i tabellen LINJE 
 Skriptet L3_H7_AVBRLIN_571 söker fram avbrott på program, där mot-

svarande antagning saknas i tabellen ANTLIN 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i NAMN används 

DB03:s regelfil PNRFEL_PROGRAM 

2.5 FOAMNE 

Tabellen listar lärosätets alla ämnen på forskarnivå, både aktuella och ned-
lagda ämneskoder. Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA90. 
 
Ämne på forskarnivå hör till en viss institution, fakultet och nationellt 
forskningsämne. Kod för institutions- och fakultetstillhörighet ska finnas i 
funktionen KA35 Institution (INST) respektive KA34 Fakultet (FAKULTET) 
Alla nationella forskningsämnen lagras i tabellen NATAMNEN och söks 
fram i funktionen KA90. 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_FOAMNE_591 söker fram ämneskoder i kolumnen AMNE 

som innehåller andra tecken än siffror eller bokstäver 
 Skriptet L3_H7_FOAMNE_592 söker fram fakultetskoder i kolumnen FAK, 

som saknas i tabellen FAKULTET 
 Skriptet L3_H7_FOAMNE_593 söker fram fakultetskod från kolumnen FAK 

i tabellen FOAMNE för ett aktivt ämne som finns i tabellen FAKULTET, där 
fakulteten är markerad som nedlagd (NEDLAGD=J) 

 Skriptet L3_H7_FOAMNE_594 söker fram institutionskoder från kolum-
nen INST som saknas i tabellen INST 

 Skriptet L3_H7_FOAMNE_596 söker fram poster där svensk benämning 
saknas för ämnet på forskarnivå i kolumnen BENAMNS 

 Skriptet L3_H7_FOAMNE_597 söker fram poster där engelsk benämning 
saknas för ämnet på forskarnivå i kolumnen BENAMNE 

 Skriptet L3_H7_FOAMNE_599 söker fram kod för nationellt forsknings-
ämne i kolumnen NATAMNE som saknas i tabellen NATAMNEN 

 Skriptet L3_H7_FOAMNE_602 söker fram första och sista giltighetstermin 
i kolumnen FROMTERM och TOMTERM som saknar motsvarighet i tabel-
len TERMIN kolumn TERMIN5 

 Skriptet L3_H7_FOAMNE_603 söker fram värde i kolumnen NEDLAGD 
som inte är J eller blankt 

2.6 GAMMALNY 

Tabellen innehåller nytt personnummer för byten och/eller sammanslag-
ningar av pnr. Byte av pnr görs i funktionen RV05. Spårslösa byten lagras 
inte i denna tabell. Gallring av personuppgifter eller av spårlösa pnr-byten 
eller sammanslagningar görs i RV06. 
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Batchen UB80 – Hantering av dubbla personer kan köras för att hitta dub-
bletter av personnummer i Ladok (kontroll i den egna databasen) och/eller 
utbytta och nya personnummer från NyA-systemet. 
 
För mer information se ’Hantering av namnuppgifter i olika tabeller’ på 
Ladok-webben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_GAMMALNY_222 söker fram personnummer i kolumnen 

PNR eller NPNR som är blankt/tomt 
 Skriptet L3_H7_GAMMALNY_228 söker fram personnummer i kolumnen 

NPNR med ologiskt värde och inte korrekt form (ÅÅMMDDXXXX)  
 
Om ett felaktigt personnummer har bytts ut kommer man att hitta den första 
posten i denna sökning. Kontrollera därför först om det finns fler än ett person-
nummerbyten för samma person.  

2.7 GODKKURS 

Tabellen innehåller godkända resultat på hel kurs. Inläggning, ändring och 
borttagning görs i funktionen RS10. Kurs med enda prov hanteras i RS01. 
Kursens innehåll och andra detaljuppgifter kan ses i funktionerna KA11 el-
ler KA16 (tabellerna KURS, PROV och PROVUPPS). I funktionen KA47 visas 
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vilka betygsskalor som används och vilka uppgifter som är knutna till dessa 
koder, såsom betyg m. fl. uppgifter (BETSKALA). 
 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_GODKKURS_251 söker fram kurskod i kolumnen KURS 

som saknas i tabellen KURS 
 Skriptet L3_H7_GODKKURS_253 söker fram datum i kolumnen DATUM 

som har ett ogiltigt datumformat eller är blankt 
 Skriptet L3_H7_GODKKURS_254 söker fram satt betyg i kolumnen BETYG 

som saknar motsvarighet i tabellen BETSKALA 
 Skriptet L3_H7_GODKKURS_256 söker fram värden i kolumnen BETYG och 

BSKALA i tabellen GODKKURS, där kombinationen betyg och betygsskala 
saknas i tabellen BETSKALA  

 Skriptet L3_H7_GODKKURS_257 söker fram programkod i kolumnen 
PROGR, som saknar motsvarighet i tabellen LINJE 

 Skriptet L3_H7_GODKKURS_258 söker fram kombinationer av program 
och programinriktning i kolumnen PROGR och PROGINR som saknar mot-
svarighet i tabellen LINJEINR 

 Skriptet L3_H7_GODKKURS_262 söker fram ECTS-betyg i kolumnen ECTS-
BET som inte har värdet A, B, C, D eller E eller inte är blankt/tomt 

 Skriptet L3_H7_GODKKURS_612 söker fram blankt/tomt värde i kolum-
nen PROGINR, för poster som ska ha blankt underscore (’ _’) 

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i NAMN används 
DB03:s regelfil PNRFEL_KURSRESULTAT 

 

2.8 GODKPROV 

Tabellen innehåller godkända resultat på prov inom kurs. Inläggning, änd-
ring och borttagning görs i funktionen RS01.  
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_GODKPROV_272 söker fram kurskoder i kolumnen KURS 

som saknas i tabellen KURS 
 Skriptet L3_H7_GODKPROV_274 söker fram kombinationer av kurs och 

prov i kolumnen KURS och PROV som saknar motsvarighet i tabellen 
PROV 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_275 söker fram provdatum i kolumnen 
PROVDAT som har ett ogiltigt datumformat eller är blankt 
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 Skriptet L3_H7_GODKPROV_277 söker fram satt betyg i kolumnen BETYG 
som saknar motsvarighet i tabellen BETSKALA 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_278 söker fram kombinationer av betyg och 
betygskala i kolumnen BETYG och BSKALA som saknar motsvarighet i ta-
bellen BETSKALA 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_282 söker fram programkod i kolumnen 
PROGR som saknas i tabellen LINJE 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_283 söker fram kombinationer av program 
och programinriktning i kolumnerna PROGR och PROGINR som saknas i 
tabellen LINJEINR 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_285 söker fram blankt/tomt värde i kolum-
nen PROGINR i tabellen GODKPROV för poster som ska ha blankt under-
score (' _') 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_287 söker fram ECTS-betyg i kolumnen 
ECTSBET som inte har värdet A, B, C, D eller E eller inte är blankt/tomt 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_295 söker fram ej konverterade poster i ko-
lumnen VALUTA med annat värde än H 

 Skriptet L3_H7_GODKPROV_357 söker fram summa tillgodoräknade 
provpoäng i kolumnen TGPOANG som överstiger provets totala poäng i 
tabellen PROV  

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i NAMN används 
DB03:s regelfil PNRFEL_PROVRESULTAT 

 

Om posten har annan valuta än H konverterades den aldrig vid över-
gången till Bologna, 2007-07-01. Gäller endast tillgodoräknade provpoäng. 
(Kontrollera kolumnerna TGPOANG, VALUTA, URSPOANG och KONVERT, 
om fel finns). 

2.9 GODKPRTG 

Tabellen lagrar information om tillgodoräknade provpoäng på prov eller 
del av prov. Högskolestudier vid svenskt eller utländskt lärosäte som be-
slutet om tillgodoräknande grundas på eller annan verksamhet. 
Numera är det obligatoriskt att ange dessa uppgifter.  
 
Posten får endast förekomma om tg-provpoäng har ett värde. I kombinat-
ion med en post i tabellen GODKPROV utgör detta ett godkänt resultat på 
prov. Inläggning av tillgodoräknande av prov, ändring eller borttagning av 
betyg på prov hanteras i funktionen RS01. 
 
Kod för svenskt eller utländskt lärosäte finns i funktionen KA32 och KA33. 
Riktlinjer för ’Koder i Ladok’ finns på Ladokwebben - 
 se http://www.ladok.se  
 

http://www.ladok.se/
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_362 söker fram kurskod i kolumnen KURS, 

som saknas i tabellen KURS 
 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_364 söker fram kombinationer av kurs och 

prov i kolumnerna KURS och PROV, som saknas i tabellen PROV 
 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_366 söker fram kod för svenskt lärosäte i ko-

lumnen HSK som saknas i tabellen ALLAHSK 
 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_373 söker fram kombinationer av kod för ut-

ländsk högskola + land, i kolumnen UTLHSK och LAND som saknas i tabel-
len UTLHSK 

 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_374 kontrollerar om det för posten PNR, 
KURS och PROV i tabellen GODKPRTG saknas en motsvarande post och 
provresultat i GODKPROV 

 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_379 söker fram poster som inte har värdet H 
eller R eller blankt/tomt i kolumnen TYP (Högskoleutbildning eller Annan 
verksamhet) 

 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_380 söker fram poster i kolumnerna HSK eller 
UTLHSK och LAND som inte är blanka/tomma om kolumnen TYP=R 
(Grundas på annan verksamhet)  

 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_381 söker fram tillgodoräknande på prov 
som har en koppling till ett studerandeutbyte i kolumnen UTBNR, där 
motsvarande uppgift om utbnr, utl univ + land saknas i tabellen 
UBUTSTUD 
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 Skriptet L3_H7_GODKPRTG_618 söker fram poster med blankt/tomt 
värde i kolumnerna HSK eller UTLHSK och LAND som har typ=H (Grundas 
på högskoleutbildning vid svenskt eller utländskt lärosäte) 

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i NAMN används 
DB03:s regelfil PNRFEL_PROVRESULTAT 

 

2.10 INREGFFG 

Tabellen innehåller avbrott på ffg-registrering på kurs, både på s.k. tidigt 
avbrott på kurs, d v s inom 3 veckor efter kursstart, och vanligt avbrott 
(senare). I tabellen skiljer man på dessa poster i kolumnen INOMKORT 
med värde J respektive N. Inläggning och borttagning görs i funktionen 
RG10 – Avbrott på kurs. Posten tas samtidigt bort från tabellen FFGKURS 
vid inläggning eller läggs tillbaka till tabellen vid borttagning av avbrottet. 
Numera är avbrottdatum även obligatoriskt.  
 

 
 
Borttagning av kursregistreringar hanteras i en annan funktion och lagras i 
en annan tabell.  
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_INREGFFG_621 söker fram kurskod i kolumnen KURS i ta-

bellen INREGFFG som saknas i tabellen KURS 
 Skriptet L3_H7_INREGFFG_622 söker fram programkod i kolumnen 

PROGR som saknas i tabellen LINJE 
 Skriptet L3_H7_INREGFFG_623 söker fram kombinationer av program- 

och inriktningskod i kolumnen PROGR och PROGINR som saknas i tabellen 
LINJEINR 
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 Skriptet L3_H7_INREGFFG_624 söker fram blankt/tomt värde i kolumnen 
PROGINR, där värdet ska vara blankt underscore ’ _’ 

 Skriptet L3_H7_INREGFFG_625 söker fram termin i kolumnen TERMIN, 
som saknar motsvarighet i tabellen TERMIN kolumn TERMIN5, eller är 
blanka 

 Skriptet L3_H7_INREGFFG_626 söker fram kurstakt i kolumnen KURS-
TAKT, som saknar motsvarighet i tabellen KURSTAKT eller är blankt 

 För att söka fram personnummer som inte återfinns i NAMN används 
DB03:s regelfil PNRFEL_REGISTRERING 

 

2.11 INREGFO 

Tabellen innehåller tidigt avbrott och avbrott på fortsättningsregistrering 
på kurs. Inläggning och borttagning görs i funktion RG10 – Avbrott på kurs. 
Posten tas samtidigt bort från tabellen FORTKURS vid inläggning eller läggs 
tillbaka till tabellen vid borttagning av avbrottet. 
 

 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_INREGFO_240 kontrollerar om samma kombination av 

pnr, kurs och termin även finns i tabellen FORTKURS. 
 Skriptet L3_H7_INREGFO_241 söker fram kurskoder som inte återfinns i 

tabellen KURS 
 Skriptet L3_H7_INREGFO_245 kontrollerar om kolumnen INOMKORT in-

nehåller annat än J och N 
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i NAMN används 

DB03:s regelfil PNRFEL_REGISTRERING 
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2.12 KURS 

Tabellen listar lärosätets kurser. Se mer information och felsökningsskript i 
tidigare handböcker.  
Om både konverteringsmarkering och utbildningsnivå finns tillhör kursen 
både 1993 och 2007 års studieordning. Dessa kurser hanteras tillsvidare 
som kurser enligt 1993 års studieordning. Kurser med utbildningsnivå 3 
samt kurser med annan KNIVAUHA än A, B, C eller D konverteras inte. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_KURS_563 söker fram poster där kursen saknar engelsk 

benämning. Observera att om engelsk översättning saknas kommer In-
formationskonverteraren att lägga in texten ”No translation available”. 
Om man inte önskar den texten som engelsk kursbenämning bör man 
alltså byta ut den innan man kör konvertering. 
 

2.13 LANTKURS 

Tabellen visar alla antagningar till kurser med anmälningskod. Se mer in-
formation och felsökningsskript i tidigare handböcker. 
 
Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 
grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans. 
 
 Skriptet L3_H7_LANTKURS_468 söker fram om motsvarande post saknas i 

KTILL2 med samma anmälningskod och termin. Det gäller innevarande 
termin och poster där kolumnen REG är blank 

 Skriptet L3_H7_LANTKURS_469 kontrollerar att programkoden i lantkurs 
finns i tabell LINJE om inte fältet för programkod är blankt 

 

2.14 LINJE 

Tabellen listar lärosätets utbildningsprogram. Innehållet kan ses och redi-
geras i funktionen KA23. 
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Information om vilka delar av tabellen som konverteras kommer senare på 

grund av sista-minuten ändringar inför nästa MIT-leverans.  
 
 Skriptet L3_H7_LINJE_145 söker fram FANTTERM o SANTTERM som inte 

är blanka och inte finns i tabell TERMIN. 
 Skriptet L3_H7_LINJE_181 söker fram VALUTA som innehåller annat än 

värde H 
 

Om posten har annan VALUTA än H konverterades den aldrig vid över-
gången till Bologna, 2007-07-01. Kontrollera kolumnerna POANG, KON-
VERT, TILTNIVA, VALUTA och eventuellt URSPOANG om felaktiga poster 
finns. 
 


