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5. Kontroll vid registrering

När studenten ska registreras kontrollerar Ladok vilken betalstatus studenten har på kurstillfället, och 

kan utifrån det tillåta eller hindra registreringen.

3. Prövning

När en student antas till ett kurstillfälle så gör Ladok en prövning för att beräkna om studenten ska 

betala studieavgift på kurstillfället eller ej. 

Prövningen baseras på om utbildningstillfället är studieavgiftsbelagt eller ej, och om studenten är 

studieavgiftsskyldig eller ej. Utifrån prövningen får studenten en ”betalstatus” på kurstillfället.

4. Studieavgiftsbetalning

Om prövningen kommer fram till att studenten ska 

betala studieavgift för kurstillfället behöver man 

manuellt ange att studenten har betalt studieavgift (eller 

om undantag görs) innan studenten kan registreras.

2. Studieavgiftsskyldighet för student

För varje student finns informationsposter som anger 

om de är studieavgiftsskyldiga eller ej. Posterna kan 

hämtas från externa system eller skapas manuellt i 

Ladok. 

1. Studieavgiftsbelagd utbildning

När utbildningstillfället (t.ex. programtillfälle 

eller kurstillfälle) skapas så anger man om 

det är studieavgiftsbelagt eller ej.



Program (”kurspaketering”)

Programtillfälle (”kurspaketeringstillfälle”)

Studieavgiftsbelagd: Ja

När utbildningstillfället (t.ex. programtillfälle eller kurstillfälle) skapas så anger man om det 

är studieavgiftsbelagt eller ej.  

Grundregeln är att beräkning om studenten ska betala studieavgift utgår från om 

kurstillfället är avgiftsbelagt eller ej. 

Utbildningsinformation – Studieavgiftsbelagd utbildning

Exempel 1:

Studieavgiftsskyldiga studenter behöver inte betala 

studieavgift.

Exempel 2:

Studieavgiftsskyldiga studenter behöver betala 

studieavgift.

Undantag:

Om kurstillfället ligger inom en kurspaketering (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) så 

behöver studieavgiftsbetalning inte göras OM det yttre kurspaketeringstillfället* inte är 

avgiftsbelagt.

Exempel:

• Exempel 1: Ett studieavgiftsbelagt kurstillfälle ska läsas inom ett ämnestillfälle som inte 

är studieavgiftsbelagt. En studieavgiftsskyldig doktorand behöver enligt Ladoks

beräkning alltså inte betala studieavgift på kurstillfället – eftersom ämnestillfället är det 

”yttre kurspaketeringstillfället” i det här fallet.

• Exempel 2: Ett studieavgiftsbelagt utbytesåtagande ska läsas inom ett utbytestillfälle 

som inte är studieavgiftsbelagt. Utbytet görs inom ett program som är 

studieavgiftsbelagt. En studieavgiftsskyldig student behöver alltså enligt Ladoks

beräkning betala studieavgift på kurstillfället – eftersom programtillfället är det ”yttre 

kurspaketeringstillfället” i det här fallet..

Utbytesavtal (”kurspaketering”)

Utbytestillfälle, utresande (”kurspaketeringstillfälle”)

Studieavgiftsbelagd: Nej

Utbytesåtagande

Individuellt tillfälle

Studieavgiftsbelagd: Ja

Ämne på forskarnivå (”kurspaketering”)

Ämnestillfälle (”kurspaketeringstillfälle”)

Studieavgiftsbelagd: Nej

Kurs

Kurstillfälle

Studieavgiftsbelagd: Ja

* Yttre kurspaketeringstillfället = t.ex. det programtillfälle (eller ämnestillfälle) som kursen ytterst ligger 

inom. Om kursen t.ex. ligger inom en inriktning på ett program ska du titta på programmet det ligger inom.
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Information om studieavgiftsskyldighet för en student lagras i poster som hämtas från 

externa system eller skapas manuellt i Ladok. 

Posterna har antingen status ”Avgiftsskyldig” eller ”Ej avgiftsskyldig”, och gäller antingen 

för en tidsperiod eller från och med ett visst datum.

Externa system som skapar poster är:

• NyA (antagningssystemet). Information om studieavgiftsskyldighet hämtas:

• När en student ”synkroniseras” för första gången, t.ex. när hen etableras i Ladok.

• När en antagning från NyA förs över till Ladok så hämtas även information om 

studentens studieavgiftsskyldigheter från NyA.

• En administratör kan manuellt hämta de senaste uppgifterna från NyA under fliken 

”Studentuppgifter” i Ladok.

• Folkbokföringen. En gång i veckan hämtas folkbokföringsinformation för studenten. 

Folkbokföringsinformationen innehåller uppgifter om studenten är avgiftsbefriad på 

grund av på sitt medborgarskap.

Poster om som hämtas från folkbokföringen gäller från hämtningsdatumet. Via NyA kan 

däremot äldre poster som registrerats i antagningssystemet hämtas.

I Ladok

Posterna för studieavgiftsskyldighet visas under: Sök fram studenten → Fliken 

”Studentuppgifter” → Avsnittet ”Studieavgiftsskyldighet”

På sidan listas studentens status för avgiftsskyldighet per datumperiod. 

• Första datum som kontrolleras emot är en students tidigaste förväntade deltagande på 

ett utbildningstillfälle. Inträffar studentens tidigaste förväntade deltagande före datum 

2011-07-01, då används det som första datum. 

• Om en student har olika poster om studieavgiftsskyldighet som avser en och samma 

dag så väljs det gällande beslutet enligt en definierad rangordning. Rangordningen finns 

i systemdokumentationen (inloggning krävs). 

Studentuppgifter – Studieavgiftsskyldighet
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Betalstatus: ”Ej aktuell”

Registrering möjlig

Betalstatus: ”Ej aktuell”

Registrering möjlig

För att avgöra om en student är avgiftsskyldig på ett visst kurstillfälle görs en prövning av 

Ladok.

Prövningen görs automatiskt när ett kurstillfälle saknar betalstatus. Alltså: när en student 

antas till ett nytt kurstillfälle eller när en ny post om studieavgiftsskyldighet läggs in för ett 

datum som tidigare saknat uppgift. 

Det går även att manuellt trigga en prövning.

Betalstatus utifrån prövningen

Utifrån prövningen som görs så lägger Ladok en betalstatus på kurstillfället. Betalstatusen 

kan tillåta eller hindra att studenten registreras på kurstillfället:

• Ej aktuell – Studenten behöver inte betala studieavgift och kan nu registreras.

• Ej betald – Studenten behöver betala studieavgift. 

• Ej prövad – Information saknas för att kunna ge status ”Ej aktuell” eller ”Ej betald”. 

Schema över den Ladoks prövning:

Prövning

Är studenten studieavgiftsskyldig vid kurstillfällets start?

Är kurstillfället studieavgiftsbelagt?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ingen 
uppgift

Ja

Är kurstillfället studieavgiftsbelagt?

Betalstatus: ”Ej aktuell”

Registrering möjlig

Är yttersta kurspaketeringstillfället* 

studieavgiftsbelagt?

Är yttersta kurspaketeringstillfället* 

studieavgiftsbelagt?

Nej

Ja Ja

Fristående 
kurs

Fristående 
kurs
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* Yttersta kurspaketeringstillfället = t.ex. det programtillfälle (eller ämnestillfälle) som kursen ytterst ligger 

inom. Om kursen t.ex. ligger inom en inriktning på ett program ska du titta på programmet det ligger inom.

Betalstatus: ”Ej betald”

Hinder mot registrering: Studenten 

behöver betala studieavgift. Ändra 

betalstatus manuellt vid inbetalning 

(eller vid beslut om undantag).

Betalstatus: ”Ej prövad”

Hinder mot registrering: Informations-

post om studieavgiftsskyldighet för 

studenten saknas för perioden, och 

måste alltså läggas in.


