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Avsluta ärende och 

utfärda examensbevis

I lathunden beskrivs två vägar för beslutsfattande av examensbeviset: 

• Beslut fattas i Ladok, dvs. att handläggaren själv fattar beslut om utfärdande.

• Beslutas utanför Ladok, det innebär att du som handlägger bevisärendet dokumenterar ett 

tidigare fattat beslut om examen. 

Hur beslutsfattandet ska ske bestäms per bevistyp, det är alltså inte möjligt att fritt välja 

beslutsfattande i bevisärendet. 



Om beslut fattas i Ladok

För bevis där beslut fattas i Ladok har du valet ”utfärda bevis” i bevisärendet. Då gäller 

följande:

• Beslutsfattare är den användare som utfärdar beviset

• Utfärdandedatum är dagens datum. 

• Omfattning föreslås enl. de uppgifter som finns inlagd för bevisbenämningen. Du kan 

ändra omfattningen som angetts.

• Datum för avslutade studier föreslås som senaste examinationsdatum för de 

ingående kurserna eller motsvarande. Du kan ändra till ett annat datum.

Beviset utfärdas sedan elektroniskt, och beviset samt ev. bilagor öppnas som PDF-filer i 

din webbläsare*.

* Tänk på! Din webbläsare kan blockera PDF-filerna från att öppnas, du behöver i då ändra 

inställningarna i webbläsaren för att tillåta popup-fönster från start.ladok.se att öppnas. 

Utfärda examensbevis – beslut fattas i Ladok

Innan du utfärdar 

beviset kan du 

förhandsgranska 

det en sista gång 

för att se så allt ser 

rätt ut.

2



Om beslut fattas utanför Ladok

För bevis där beslut fattats utanför Ladok får du valen att ta fram dokument och att 

dokumentera utfärdat bevis. 

Tänk på att beslutsfattare och beslutsdatum inte visas per automatik på beviset. Om du vill 

att det ska genereras när dokumentet tas fram, kan du lägga in en variabel eller 

datum/namn som bevistext (se mer om variabler i lathund: bevisförberedelser).

Genom att ta fram dokumentet hämtar du dokumentet och eventuella bilagor som PDF-

fil*, för att ha som underlag för beslutet.

När du dokumenterar det utfärdade beviset anger du:

• Beslutsfattare: dvs. den person som fattat beslut om examen. 

• Utfärdandedatum: kan som tidigast anges som datum för senaste examinationsdatum 

för ingående kurser/motsvarande.

• Omfattning föreslås enl. de uppgifter som finns inlagd för bevisbenämningen. Du kan 

ändra omfattningen som angetts.

• Datum för avslutade studier föreslås som senaste examinationsdatum för de 

ingående kurserna/motsvarande. Du kan ändra till ett annat datum.

Beviset hämtas inte som PDF-fil när du dokumenterar det utfärdade beviset. 

* Tänk på! Din webbläsare kan blockera PDF-filerna från att öppnas, du behöver i då ändra inställningarna i 

webbläsaren för att tillåta popup-fönster från start.ladok.se att öppnas. 

Utfärda examensbevis – beslut fattas utanför Ladok
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https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/10/Lathund-Ladok-Bevisf%C3%B6rberedelser.pdf


Avsluta ärende

Du behöver avsluta ärendet manuellt. Genom att avsluta ärenden i Ladok får du en korrekt 

översikt när du söker ut studentärenden samt att studenten som kan följa sitt ärende via Ladok 

för studenter ser att ärendet är avslutat. 

När du avslutar ärendet är det möjligt att välja understatus. Det kan vara användbart för att 

förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet, samt kan användas för att ta fram statistik över 

de ärenden som har hanterats på lärosätet. Studenten ser inte den understatus du väljer.

På sidan ”Studentärenden” går det att söka fram vilken understatus som ärenden avslutats med. 

Avsluta bevisärende

Öppna avslutat ärende

Du kan återöppna det avslutade ärendet, till exempel för att kunna generera PDF-filen med 

beviset igen. 
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När bevis har utfärdats eller beslut om examen dokumenterats för ett bevisärende behåller 

ärendet status ”Behandlas”. Ärendet avslutas inte automatiskt när bevis utfärdats eftersom det 

kan ingå fler arbetsuppgifter för ärendet (ex. skriva ut dokumentet och skicka till studenten). 

i


