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Del i nationell helhetslösning för digitala bevis

Studenter behöver på ett enkelt och säkert sätt kunna komma åt sin examen

Studenter behöver kunna förmedla sin examen till externa mottagare (tex arbetsgivare, lärosäten)

Studenter behöver kunna visa upp ett korrekt examensbevis med professionellt utseende

Externa parter behöver kunna verifiera att en student har en examen

Möjlighet behöver finnas att hantera ändringar som påverkar examensbeviset



Processbild: Delning av examen via kod



Delning av examen 

Studenten delar sin examen och en mottagare kan ta del av detta

Dela examen

Studenten delar med sig av information om sin examen

Kontrollera examen

Mottagaren kontrollerar om en person har en examen och vilket innehåll den i så fall har

Detta kan vara i syfte att verifiera att personen har den examen den utger sig för att ha/har visat upp, men det kan också 
handla om att kontrollera att personen har en examen även när det inte finns någon utpekad examen att verifiera mot.

Terminologi



Demonstration av 
funktionaliteten



Vilka behöver informeras?
• De som får sin examen nu
• De som tidigare har fått sin examen och nu behöver dela med sig av den
• De som kontaktar lärosätet för att verifiera/kontrollera examen

Vilka kan informera?
• Lärosätena – vi behöver er hjälp!

Hur kan de informeras?
• Utökad information i samband med att studenten får examen
• Information på lärosätenas webbsidor 

Andra tankar kring detta?

Hänvisa till informationssida på ladok.se 

https://ladok.se/delning-av-examen

Informationsspridning

https://ladok.se/delning-av-examen


Visning av
informationssida



Systemaktiviteter som krävs:

• Student-Bevis: Dela utfärdade bevis (ny)

• Student-Bevis: Ansöka om examensbevis eller Student-Bevis: Läsa utfärdade 
bevis

Tjänstekonfiguration för Ladok för studenter:

• Menyvalet ”Examen och bevis” måste vara aktiverad

Länk till informationssida: https://ladok.se/delning-av-examen

Praktisk information

https://ladok.se/delning-av-examen


• Gäller detta samtliga examensbevis, i vårt fall tänker man främst på YH-utbildning?

• Ja, det gäller samtliga examensbevis (dvs. bevis av bevisgrundtypen ”examensbevis”).

• Dock gäller det inte bevis av bevisgrundtypen ”bevis över genomförd utbildning”, så bevis över 
fullgjord polisutbildning går tex. inte att dela i nuläget.

• Kommer funktionen vara tillgänglig för samtliga bevis som skapats i Ladok (dvs oberoende om de utfärdats 
via gamla eller nya Ladok)? 

• Alla examina som dokumenterats i Ladok går att dela.

• Gäller funktionen både examensbevis och kursbevis? 

• Nej, i nuläget går det bara att dela examina.

Inkomna frågor



Övriga frågor



• Återkopplingsformulär på Ladok för studenter

• Återkopplingsformulär på sidan där examen kontrolleras

• Jira

Återkoppling



Kontakta oss gärna!

anna.sandberg.telleus@gu.se

anna.lindgren@chalmers.se

madelene.bergstrom@umu.se
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