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1. Bakgrund 
En nyttoanalys har genomförts för att påvisa nyttan av en gemensam utbildningsdatabas och ta fram 

en rekommendation för hur lärosätenas framtida behov av IT-stöd för utbildningsplanering ska 

hanteras. Rekommendationen är att bygga ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok. Ett 

gemensamt stöd för utbildningsplanering skapar ett mer kostnadseffektivt och över tid hållbart 

systemstöd för utbildningsplanering än dagens lösningar. Följande nyttor uppnås: 

• En mer hållbar resurssituation där sårbarheten minskar avsevärt. Resurser avsätts centralt 

för drift, vidareutveckling, förvaltning och central support.  

• En årlig kostnadsbesparing för lärosätena, givet att funktionaliteten i den gemensamma 

lösningen täcker större delen av lärosätenas behov. 

• Att lärosätena får liknande arbetssätt kring utbildningsplanering och därmed ökad kvalitet, 

samt en gemensam källa för utbildningsinformation. 

För att ta ställning till om ett gemensamt stöd för utbildningsplanering ska byggas i Ladok behöver 

lärosätena förstå innehållet i lösningen, vilka kostnader detta innebär samt hur lösningen ska 

finansieras. Beroende på omfattningen av den gemensamma lösningen kan det finnas behov av 

kompletterande lokala systemstöd vilket varje lärosäte behöver utvärdera. Lärosätena kommer 

eventuellt också att behöva lagra den utbildningsinformation som behöver vara tillgänglig lokalt för 

att stödja onlinesökningar på lärosätets webb. Hur en gemensam lösning ska finansieras behöver 

fastställas så att lärosätena förstår hur kostnaderna ska fördelas. Dagens Ladok finansieras av alla 

Ladokkonsortiets medlemmar och kostnaden fördelas på partslärosätena utifrån andelen 

registrerade studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå.  

2. Mål och syfte 
Syftet med förstudien är att ge lärosätena underlag för att fatta beslut om ett gemensamt stöd för 

utbildningsplanering ska byggas i Ladok.  

Förstudien ska resultera i: 

• En beskrivning av vilka processer som ska stödjas och vilken funktionalitet ett gemensamt 

stöd i Ladok för utbildningsplanering ska innehålla 

• En tidplan och budget för att realisera lösningen 

• En beskrivning av den tekniska lösningen i Ladok och vilka lokala lösningar som krävs för att 

lagra utbildningsinformation för onlinesökningar på lärosätets webb 

• Olika alternativ för att finansiera ett gemensamt stöd i Ladok för utbildningsplanering samt 

en rekommenderad finansieringsform 

• En utrullningsstrategi 

• En beskrivning av fortsatt utveckling av Ladok om ett gemensamt stöd i Ladok för 

utbildningsplanering inte ska utvecklas 
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3. Genomförande och budget 
Förstudien genomförs av Ladokkonsortiet i samarbete med lärosätena och avrapporteras löpande till 

Ladokkonsortiets ledningsgrupp. Förstudierapporten ska vara färdigställd senast 2020-02-14 och 

skickas på remiss till lärosätena under perioden 24/2 - 3/4 2020. 

Projektdeltagare från Ladokkonsortiet: 

• Projektledare  

• Produktägare  

• Arkitekt  

• Konsortiechef  

• Två verksamhetsrepresentanter  

• En utvecklare  

En referensgrupp med lärosätesrepresentanter behöver vara delaktiga för att lämna synpunkter på 

framtaget material.   

Total budget Ladokkonsortiet 350 timmar och 60 000 kr i reskostnader. 

Referensgrupp ca 20 timmar per person samt reskostnader för ett möte i Stockholm.  
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