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Hantering

1. Gå till Studiedokumentation → Avancerat → Studieavgiftshantering

2. Klicka på fliken Inställningar

3. I menyn till vänster finns två val:

• Mejlavisering till student (se sida 2)

• Dokument (se sida 3)

Studieavgifter: Inställningar för 
mejlaviseringar och dokument
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Lärosätet kan själva anpassa vilka automatiska mejl om studieavgifter som ska 

skickas till studenten, samt lägga in vilka uppgifter som ska skrivas ut på fakturor och 

betalningsbekräftelser 



Hantering

1. Klicka på Redigera

2. Gör inställningar:

• Avisering av första faktura och Avisering av följande fakturor bestämmer om 

automatiska mejlutskick ska göras när handläggaren väljer att skicka fakturor till 

studenten. Funktionaliteten skiljer på första faktura och följande fakturor. 

Lärosätet får på det sättet en möjlighet att välja olika hantering för den första 

fakturan och de följande. 

• Lärosätet kan välja att skicka påminnelse via mejl före sista betalningsdag och 

vid vilken tidpunkt den ska skickas

• Lärosätet kan aktivera en påminnelse efter att sista betalningsdag har passerat, 

samt tidpunkt för påminnelsen. Det är också möjligt att ställa in hur många extra 

dagar (från utskick) som studenten får på sig att betala. Denna avisering skickas 

inte för första fakturan på ett utbildningstillfälle.

3. Spara

Inställningar för mejlavisering till student
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Här beskrivs inställningar som kan göras på sidan ”Mejlavisering till student”. Exempel på 
mejl finns här.

Inställningarna gäller vilka aviseringar som ska skickas via mejl till studenten. Om lärosätet 
har bestämt att studenterna ska kunna se information om studieavgifter i Ladok för studenter 
kommer de att kunna se fakturor där, oavsett om mejlaviseringar är aktiverade eller inte.
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https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studieavgifter/studieavgift-mejlavisering-till-student


Hantering

1. Klicka på Redigera

2. Gör inställningar

• Lärosätet kan välja om studenten, efter att fakturan är betald, ska ha möjlighet att 

se och hämta betalningsbekräftelse i Ladok för studenter. 

• Lärosätet väljer också vilken rubrik som ska finnas på fakturadokumentet. Om 

inget anges kommer rubriken att vara "Faktura"/"Invoice”

• Det är obligatoriskt att ange betalningsinformation för betalningar från utlandet, 

d.v.s. uppgifter om IBAN, BIC/Swift, förmånstagare (lärosätets namn) och 

mottagande bank. Om lärosätet har möjlighet att ta emot betalning online så kan 

länken anges här. 

• Det finns också möjlighet att ange betalningsuppgifter för betalningar inom 

Sverige, men det är valbart.

• Längst ner på sidan kan kontaktuppgifter anges till den avdelning som svarar på 

frågor om studieavgifter. Informationen visas i sidfoten på faktura och 

betalningsbekräftelse.

3. Spara

Nu kan du se hur fakturor och betalningsbekräftelser kommer att se ut genom att klicka på 

Förhandsgranska.

Inställningar för dokument
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Här beskrivs inställningar som kan göras på sidan ”Dokument”.
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