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Remissvar från Enskilda Högskolan Stockholm angående 
gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok 
 
Enskilda Högskolan Stockholm ställer sig positivt till att Ladokkonsortiet bygger en 
gemensam lösning för utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning. Vi förordar 
finansieringsmodell 1, där alla lärosäten finansierar lösningen. Givet den beskrivna tidplanen 
och lösningens omfattning tror vi att det kan vara aktuellt att börja använda den gemensamma 
lösningen redan under senare delen av 2021. 
 
Bakgrund 
EHS använder idag ett eget kursdatabassystem där kursplaner läggs in och revideras i First 
Lane II, varifrån data hämtas till befintlig webbsystem varje natt. Processen att föra över data 
från First Lane II till Ladok sker manuellt. Hela processen att hantera förslag till nya 
kursplaner och ändringar i kursplaner hanteras utan systemstöd, vilket har lett till att vi också 
lagrar beslutade kursplaner som lösa dokument på en server. Vår årliga kostnad för drift och 
underhåll av kursdatabassystemet varierar mellan 12.000 och 30.000 kr. 
 
För att minska mängden manuellt arbete ser vi ett stort behov av att införa ett annat system 
utan att öka driftskostnaden. 
 
Funktionalitet 
Den i förstudien beskrivna funktionaliteten uppfyller med god marginal de behov vi ser. Vårt 
tydligaste behov – automatisk överföring av kursdata från kurskatalog till Ladok – finns 
visserligen inte beskrivet, men vi förutsätter att det behovet försvinner när 
utbildningsdatabasen blir en del av Ladok. 
 
I hanteringen av utbildningsplaner och kursplaner har vi behov av punktlistor och kursiv stil 
(vilket täcks av 1.13), ange text på svenska och engelska (1.20), hantera olika versioner (2.11–
14, 16–17) och exportera till PDF (6.12). Processtödet i avsnitt 3 täcker betydligt mer än vad 
vi behöver. Vi behöver också publicera informationen på webben via REST, och vi noterar 
med tillfredsställelse att det ska gå att låta vår webbserver hämta information direkt från 
Ladoks utbildningsdatabas utan mellanlagringssystem (6.11). Vi noterar också med 
tillfredsställelse möjligheten att kopiera kurs- och utbildningstillfällen från tidigare utbud 
(7.12), liksom möjligheten att få överblick över utbudet (11.13). 
 
Utöver det som beskrivs skulle vi önska möjligheten att ange om kurslitteraturen är fastställd 
eller inte, eftersom det i vår organisation kan ändras senare än resten av kursplanen. Vi önskar 
också att överblicken (11.13) avspeglar detta, så att vi kan se vilken kurslitteratur som 
fortfarande behöver fastställas. 
 
Finansiering 
Vi föredrar det enklaste och mest transparenta finansieringssystemet, vilket är att alla lärosäten 
bidrar till Ladoks samtliga aktiviteter enligt samma proportionella system. 
 



Tidplan 
Vi ser goda möjligheter att använda det gemensamma stödet för utbildningsplanering redan 
innan samtlig funktionalitet enligt Fas 1 finns på plats, samtidigt som vi ser stora brister i vårt 
nuvarande system. Vi skulle därför gärna ta systemet i bruk på ett tidigt stadium, så att vi kan 
arbeta med kommande läsårs kursutbud i Ladok samtidigt som vi förvaltar innevarande läsårs 
utbud i det befintliga systemet. Vi tror därför att vi kan vara ett av de första lärosätena som går 
in i det nya systemet. 
 
Utgår vi från grafiken på sid. 14 i förstudien skulle Fas 1 kunna vara klar till terminsstarten för 
höstterminen 2022. Om då REST-gränssnittet är klart så att vi kan använda det för att 
publicera kursplaner på webben redan 1 mars 2022, skulle vi gärna planera kursutbudet för 
läsåret 2022/23 helt i det nya systemet, med början vid terminsstarten för höstterminen 2021. 
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