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Lathunden beskriver hur mallar för intyg skapas i Ladok. Funktionaliteten är densamma 

för: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg. 
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Dokumentkonfiguration

Lokal anpassning av nationell dokumentmall. 

…av studenter…av personal

Dokumentmall

Nationell stilmall för dokument som skapas i 

Ladok. 

Mallen kan inte ändras lokalt på lärosätet.

Från dokumentmall till färdigt intyg



Översikt: Exempel på delar i ett intyg bevis som förberetts i dokumentkonfigurationen

I Dokumentmallen 

har t.ex. följande 

definierats:

• Benämning

• Vilken 

information som 

hämtas till intyget

I Dokumentkonfigurationen kan 

lokala anpassningar göras för: 

• Logga och placering av logga

• Marginaler 

• Vattenstämpel
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Begreppsförklaring: Dokumentmall
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Dokumentmall
Nationell 

En dokumentmall fungerar som stilmall för dokument som produceras av systemet. 

Dokumentmallen innehåller parametrar som gör det möjligt att skapa en lokal variant av 

dokumentmallen. 

Det finns dokumentmallar för samtliga intyg som kan hämtas i Ladok:

• Intyg över förväntat deltagande (ny) - INTFD02

• Registreringsintyg (ny) - REGIT02

• Resultatintyg (ny) - RESIT02

• Nationellt resultatintyg - NATIN02

Information om dokumentmallar ser du i Ladok under: Systemadministration → 

Grunddata → Dokumentmall
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Student Studentsson

Resultatintyg



Begreppsförklaring: Dokumentkonfiguration
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Student Studentsson

Resultatintyg

Dokumentkonfiguration

Lokal

Möjlighet att göra lokala anpassningar av de nationella dokumentmallarna. Anpassningar 

görs genom att ange värden för de parametrar som kan användas på dokumentmallen 

som ligger till grund.

Exempel på möjliga anpassningar:

• Infoga logga och välja placering

• Ange marginaler i dokumentet

• Vattenstämpel

Dokumentkonfiguration hanteras under: Systemadministration → Grunddata → 

Dokumentkonfiguration

i



Dokumentkonfiguration hanteras under: Systemadministration → Grunddata → 

Dokumentkonfiguration

1. Välj dokumentkonfigurationen att hantera

2. Välj Redigera

3. Klicka på Lägg till för att lägga till en ny parameter

4. Skriv in parameternamnet (”Nyckel”) enl. listan i systemdokumentationen

5. När en parameter lagts in finns ett antal sätt att lägga in värde. Välj ett sätt och ange 

sedan värde. Exempel på värde för parametrar finns i systemdokumentationen.

6. Spara

Hantera dokumentkonfigurationen
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Exempel: Defaultvärde för parametern 

”logoalignment” är ”left”. Genom att 

lägga in nyckel för parametern i 

dokumentkonfigurationen och ange 

värdet ”center” har loggan centrerats 

på beviset.

Du kan välja bilder som 

lagts in Ladoks databas 

nationellt, enl. beställning 

från lärosätet. I de nya 

intygen (levereras Vt21) kan 

lärosätet välja att lägga in 

svensk och engelsk logga.

Beroende på vilken dokumentmall som valts för dokumentkonfigurationen är ett antal 

parametrar tillgängliga för att anpassa dokumentet lokalt. 

Se fullständig lista över parametrar (nycklar och möjliga värden) i systemdokumentationen: 

• Dokumentmall Intyg över förväntat deltagande

• Dokumentmall Registreringsintyg

• Dokumentmall Resultatintyg

Systemdokumentationen kräver inloggning

2

4

https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Logotyp+och+kontaktuppgifter
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Dokumentmall+Intyg+over+forvantat+deltagande
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Dokumentmall+Registreringsintyg
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDSV/Dokumentmall+Resultatintyg


Det finns möjlighet för lärosätet att lägga till sina kontaktuppgifter i sidfoten av intygen 

(dock ej det nationella resultatintyget). Följande kontaktuppgifter visas ut:

• Postadress

• Webblänk (möjligt att lägga in olika länkar för svenska och engelska intyg)

Hantera kontaktuppgifter som 

1. Gå till: Systemadministration → Grunddata → Eget lärosäte

2. Klicka på Redigera

3. Lägg in uppgifter för:

• Adress

• Webbplats

• Webbplats (engelsk)

4. Spara

Kontaktuppgifterna sparas och visas ut i sidfoten av intygen (dock ej det nationella 

resultatintyget).

Kontaktuppgifter på intyg
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Intyg i administratörsgränssnittet

I studentöversikten i Ladok kan administratörer hämta följande intyg:

• Resultatintyg. Kursresultat, tillgodoräknande och utfärdad examen på det egna 

lärosätet. 

• Registreringsintyg. Samtliga kurstillfällen som studenten har registrerats vid på det 

aktuella lärosätet, samt information om ev. kurspaketeringstillfällen de läses inom. 

• För doktorander visas även dokumenterade studieaktiviteten och handläggare ut 

på intyg som har avgränsningen ” Alla registreringar ordnade efter program (eller 

motsvarande)”

• Intyg över förväntat deltagande. Kurstillfällen som studenten har ett förväntat 

deltagande vid det aktuella lärosätet, samt information om ev. kurspaketering de läses 

inom. 

Fritext

När du hämtar intygen kan du välja att skriva in fritext som läggs till på det färdiga intyget.

Hämta intyg i administratörsgränssnittet
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Intyg i studentgränssnittet 

För att studenten ska kunna hämta intyg krävs att systemaktiviteten för intyget lagts in i 

lärosätets behörighetsprofil för studenter. 

Följande intyg kan göras tillgängliga:

• Nationellt resultatintyg. Kursresultat, tillgodoräknande och utfärdad examen från 

samtliga svenska lärosäten i Ladok.

• Resultatintyg. Se beskrivning på föregående sida.

• Registreringsintyg. Se beskrivning på föregående sida.

• Intyg över förväntat deltagande. Se beskrivning på föregående sida.

Verifierbara intyg

Alla intyg som hämtas i studentgränssnittet är verifierbara. 

I sidfoten av intyget finns ett kontrollnummer och länk till en sida där externa intressenter 

kan gå in och titta på intyget.

Hämta intyg i studentgränssnittet
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