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Agenda
• Varför digitala bevis?
• Vägen dit
• Siffror 
• E-signering
• Reaktioner från studenter
• Kommentarer från kollegorna
• Fördelar och utmaningar
• Övrigt



Varför digitala bevis?

• Tydligt studentfokus genom hela processen
• Efterfrågan på digitalt skickade bevis 
• Inga postproblem 
• Pappersfri hantering
• Om inte idag, så snart nog
• Kostnader?



Vägen dit

• Utan ”nya” Ladok bedömde vi det inte möjligt
• Utredning
• E-signering – IT/Universitetsledningskansliet
• E-bevaring – IT/Arkivariet/Diariet (ULK)
• Design – KOM
• Programlösningar – IT
• Förankring hos Studentkåren
• Förankring hos ledningen



Lite siffror första 5 månaderna (171213-180513)

1087 examensbevis
784 grundnivå
260 avancerad nivå
19 forskarnivå
22 grundutbildning
2 övrig examen

624 kursbevis
460 grund och avancerad nivå
163 uppdragsutbildning
1 forskarnivå



E-signering
• Lagar och regler

• Inget i HSF som säger emot det
• Diploma Supplement
• En e-signering är en godkänd signering enligt EUs eIDAS. 
• Beslutet taget i Ladok

• Kan göras med olika typer av märkningar: signatur, initialer, 
verifieringskoder, stämplar osv

• Signera själv eller skicka till annan person för signatur
• Snabbt, lätthanterligt – går även att påminna 
• Verifierbart direkt i dokumentet (+granskafil)

• Utvärdering i sommar
• Verifieringskod i själva dokumentet?









Reaktioner från studenter

• Studentkåren: ”Varför har ni inte gjort det här tidigare?”

• Officiellt dokument?
• Rama in mitt bevis?
• Lösenordskyddat??? – ja!

• Kan jag få min gamla examen i digitalt format?

• EN arg student som hört av sig
• Ett 20-30-tal som sagt jag MÅSTE ha ett papper (Studenter som ska återvända/flytta till land där 

verifiering av examen kräver papperskopia)

• Färre som ber om papper, än som tidigare bad om inskannad kopia



Kommentarer från examenskollegorna 

• Officiellt dokument? - ”När man förklarar hur e-signeringen fungerar brukar 
det lösa sig”

• ”Jag har inte haft någon som ”klagat” över bevisen. Det tolkar jag som 
GODKÄNT!!”

• ”En del frågar när beviset kommer på papper – efter en förklaring hur de nya 
bevisen fungerar så har det varit okej med dem varje gång”

• ”Studenter från Kina får en pappersdubblett* – så länge de har något i handen 
så verkar det gå bra”

*Utskrivet på vanligt vitt kopieringspapper med stämpel att vi intygar att det stämmer med originalet.



Fördelar
+ kortare expedieringstid
+ verifieringsbart
+ ”snyggt bevis” till 

arbetsgivare
+ modernt
+ pappersfritt
+ ortsoberoende
+ instruktionsfilmer är möjliga 

hela vägen
+ rektor signerar var som helst

Utmaningar
- korrläsning
- skickad fil är skickad fil
- säkerhetsinställningar (ex. 

@polisen.se)
- bilagor till bevisen
- många klick
- transparent logga
- rätt mailadress?
- mailutskick som studsar?



Övrigt

• Examens insyn och arbete i Ladokövergången i form av representation i 
införandegruppen var ovärderlig! (ömsesidigt!)

• Transportstyrelsen, Socialstyrelsen och Skolverket.
• Endast Skolverket hade åsikt om att det tog dem en lite längre tid att 

spara dokumentet till sin arkivering.

• Groningen Declaration Network (GDN) Annual Meeting 2018 – positiv 
respons från personer från andra länder som arbetar med bedömning av 
utländsk utbildning.

• https://play.lnu.se/media/t/1_qb1q0h1c Videon visar hela arbetet från 
Ladok till färdig handläggning: Utfärdande, Design, E-signering, 
Expediering, Diarieföring i W3D3

Detta är ett ärende från början till slut, vi hanterar flera ärenden i taget, normalvis 10-30 stycken, så tiden komprimeras ju fler ärenden vi tar på en 
gång. Samt att videon är lite ”övertydlig” och därav ganska ”långsam”. Kort och gott: Det tar inte 5,5 minuter per ärende…

(personuppgifter har godkänts att användas i videon, men vi ”stänger” den 180615)

https://play.lnu.se/media/t/1_qb1q0h1c
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