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2 Uppdraget
• 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 Nuläge
• Kursinfo 10 lärosäten

• Selma 4 lärosäten

• LU och GU använder samma lösning

• HKR och HDA använder samma lösning

• Elva lärosäten har egna lösningar

• Åtta lärosäten är utan lösningar

• Ett tiotal lärosäten ser behov av att byta ut eller bygga om 
nuvarande systemstöd, eller har inget systemstöd idag men 
ser ett stort behov av ett. 



4 Kostnader
• Nuvarande kostnader som försvinner/ersätts om man 

går in i gemensam lösning uppskattade till 23 Mkr 



5

Fördelar Nackdelar
• Möjligt att skräddarsy 

systemlösningarna efter egna 
behov och processer

• Enkelt att hantera integrationer 
med lokala system 

• Sårbart, ont om resurser som 
kan förvalta och vidareutveckla 
systemen

• Utbildningsinformationen finns 
utspridd i många olika system –
långa systemkedjor av 
information skickas runt

• Resurskrävande för små 
lärosäten att ta fram egna 
lösningar eller att övergå till 
något befintligt

För- och nackdelar nuläge
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Fördelar Nackdelar
• Säkrade resurser för utveckling, 

drift och förvaltning

• Mer kostnadseffektivt ? 

• Begränsade möjligheter till lokala 
anpassningar

• En gemensam lösning medför 
fortfarande behov av vissa lokala 
lösningar och integrationer

Gemensam utbildningsdatabas för- och nackdelar



7 Adoptera befintlig lösning
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8 Bygg ny lösning
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9 Bygg ut Ladok

Ladok

Utbildningsplanering
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