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1. Bakgrund 
Majoriteten av lärosätena i Sverige använder en utbildningsdatabas för utbildningsplanering. En 
utbildningsdatabas fungerar som ett försystem till Ladok och innehåller i regel processtöd och 
funktionalitet för att skapa och versionshantera utbildnings- och kursplaner och kan även innehålla 
marknadsföringsinformation till kringliggande system. Några lärosäten har tillsammans utvecklat ett 
systemstöd och sköter vidareutveckling, drift och support tillsammans. Andra lärosäten har utvecklat 
helt egna lösningar. Ett antal lärosäten sköter sin utbildningsplanering utan systemstöd.  

Det finns önskemål att Ladokkonsortiet tillhandahåller en gemensam utbildningsdatabas. Lärosätena 
önskar en mer kostnadseffektiv lösning och har själva svårt att ha tillräcklig bemanning och 
kompetens för att underhålla egna lösningar. I och med nya Ladok kan nu utbildningsinformation 
inklusive marknadsföringsinformation som används i antagningsprocessen hanteras och levereras 
från Ladok via integration till antagningssystemet NyA. Det innebär att ett av de grundläggande 
behoven för de lokala utbildningsdatabaserna inte längre kvarstår. 

2. Mål  
För att ta ställning till om en gemensam utbildningsdatabas ska utvecklas behöver nyttan och 
kostnader för detta utredas. Förstudien ska resultera i: 

• En kartläggning av nuläget inklusive kostnader samt för- och nackdelar  
• En beskrivning av möjliga alternativ för en gemensam utbildningsdatabas. Varje alternativ 

ska innehålla uppskattade kostnader för införandet och löpande kostnader efter införandet 
samt för- och nackdelar med lösningen 

• En rekommendation för hur lärosätenas framtida behov av IT-stöd för utbildningsplanering 
ska hanteras 

3. Genomförande 
Förstudien genomförs av Ladokkonsortiet i samarbete med medlemslärosätena. Arbetet kommer att 
avrapporteras löpande till Ladokkonsortiets ledningsgrupp. Förstudierapporten ska vara färdigställd 
senast 2019-09-30.  

Den bemanning som behövs för genomförandet är: 

• Projektledare 
• Projektgrupp som kan identifiera möjliga lösningar. Deltagarna behöver 

verksamhetskompetens om utbildningsplanering och hur Ladok fungerar idag samt teknisk 
kompetens om Ladok. Gruppen består av 4-6 personer.  

• Referensgrupp med representanter för lärosätenas nuvarande lösningar  
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4. Budget 
För förstudien beräknas följande tidsåtgång: 

• Projektgrupp 40 timmar per person 
• Projektledningstid 150 timmar 
• Referensgrupp 10 timmar per person (tid och resor bekostas av lärosätena) 

Till detta kommer reskostnader inom Sverige för gemensamma möten, uppskattningsvis 25 000 kr.   
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