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1 Felsökningar i Handbok 11
Då leverans MIT5 är en stor leverans ägnas även denna handbok åt dessa tabeller.
Information om konverterade tabeller och leveranser beskrivs på projekt-wikin:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Leveranser

1.1 Återkallade och ändrade skript
Vi har sedan december 2012 skickat ut drygt 500 skript och 10 handböcker. Några
fel i skripten har det blivit på vägen, varav en del redan är rättade. Andra skript har
vi ändrat på grund av justeringar i projektet.
Här kommer ytterligare några ändringar:
Följande skript har återkallats:
H4_KURS_100 (dubblett), H6_PROV_539 (dubblett), H5_LOKKOD_409 (rensningsskript), H8_PROTITE2_729 (rensningsskript), H8_LINJEINR_677 (dubblett) och
GODKPROV_FFGKURS från H8 (behöver inte rättas).
Följande skript har ändrats och bör alltså köras om:
H6_NAMN_476 - Det är ok i Ladok3 att ha flera lokala interim-bokstäver så länge
man inte använder de ej tillåtna bokstäverna. Sökningen har ändrats till att
kontrollera det.
H8_PROTITE2_730 – Sökningen har kompletterats med att kontrollera mot
ytterligare tabeller.
H9_AVBRLIN_566 –Ett fel i skriptet har rättats

1.2 Skicka in resultat på körningarna!
Skicka in rapporten från DB03, xx_SUMMARY.txt, precis som den är (vi har skript
som läser ut det viktigaste):
 Skapa ett ärende på projektsupporten i Jira.
 Skriv ”H11 - [Lärosätets namn]” i fältet Sammanfattning/Summary
 Bifoga DB03-rapporten som fil
Resultaten sammanställs och publiceras på den lösenordsskyddade sidan
https://www.ladok.se/index.php?id=1563 på Ladoks interna webb och används
som underlag för framtagning av rättningsskript.

1.3 Rättningsskript
Möjligheten att skapa rättningsskript prövas för de felskript som hos minst tre
lärosäten genererat minst 100 träffar. Det går endast att göra rättningsskript om
felen är av generell karaktär.
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Enklare rättningsskript kan och kommer att läggas ut löpande i DB03, medan mer
komplicerade rättningsskript måste levereras som batch-körningar via ordinarie
förvaltnings leveranser.
Läs mer om rättningsskript, levererade och kommande, på vår wiki:
https://confluence.its.umu.se/confluence/pages/viewpage.action?pageId=602950
17

1.4 Hur ska felen rättas? - Forumet för registervård
Eftersom varje lärosätes Ladokdatabas är unik med både unika data, koder och fel
kan vi från projektet inte berätta hur felen ska rättas. Därför har vi ordnat forumet
för registervård (forumet för registervård på Google groups) där allmän diskussion
om rättning kan föras med andra Ladokkollegor runt i landet.
Använd också gärna forumet till att dela med dig med information om hur du har
rättat och hanterat fel på ert lärosäte. Frågor om hur du blir medlem här ställs till
projektsupporten i Jira. Du kan anmäla dig med din jobbmail.

1.5 Projektsupport – för alla slags frågor och synpunkter
Om du har frågor eller synpunkter om utskickade felsöknings eller rättningsskript
kontaktar du projektsupporten i Jira, genom att skapa ett ärende. (Startsida för inskickade ärende: https://jira.its.umu.se/browse/L3SUPPORT).
Observera att vi inte längre har möjlighet att ta emot frågor via vanligt mail!
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2 Tabeller
2.1 Viktig information för denna handbok
Regelfiler i DB03 som är kopplade till denna handbok är som vanligt märkta med
”L3_H11_”, dvs. Ladok3 – Handbok 11, samt tabellnamn och ett löpnummer.
Nedanstående text beskriver respektive tabell, motsvarande funktion och de
felsökningar som finns för tabellen.
Tänk på att vi också ibland hänvisar till regelfiler för befintliga Ladok!

2.2 AKTIVIT
Tabellen innehåller doktorandernas aktivitet för studier på forskarnivån och anges i
procent per kalenderhalvår och ämne. Se mer information och felsökningsskript i
tidigare handböcker.
Tills vidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, AMNE, TERMIN och
PROCENT.
 L3_H11_AKTIVIT_1184: Skriptet söker fram definitivt rapporterade uppgifter
som inte har korrekt datumformat i kolumnen IDATUM
 L3_H11_AKTIVIT_948: Skriptet söker fram poster som är definitivt
rapporterade, har 0 procents aktivitet och har annat värde än N i kolumnen
REGMARK
 L3_H11_AKTIVIT_951: Skriptet kontrollerar om kolumnen REGMARK har annat
värde än J eller N för definitivt rapporterade poster (d v s för poster som har ett
värde i idatum, itid och ianv)
 L3_H11_AKTIVIT_972: Skriptet söker fram poster som har en aktivitetspost i
tabellen AKTIVIT på senare kalenderhalvår (termin) än kalenderhalvår för
avbrottsdatum i tabellen FOANT2
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2.3 DSFORSK1
Tabellen innehåller kataloguppgifter DS på forskanivå (Diploma Supplement).
Innehållet ses och redigeras i funktionen KA74.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+
september+2014
 L3_H11_DSFORSK1_1098: Skriptet söker fram forskarexamenskoder som
saknas i tabellen FOEX
 L3_H11_DSFORSK1_1099: Skriptet söker fram kod för forskarutbildningsämne,
som saknar motsvarighet i tabellen FOAMNE
 L3_H11_DSFORSK1_1100: Skriptet söker fram poster som saknar svensk
benämning
 L3_H11_DSFORSK1_1103: Skriptet söker fram poster som har blankt i följande
kolumner: FOAMNAMN, USPRAK, EXNIVA, EXKRAV, TILLUTB, BSKALA,
FORTSTUD, YSTATUS, YINFO och INFOKALL
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2.4 DSFORSK2
Tabellen innehåller examensordningstexter på forskanivå (Diploma Supplement).
Innehållet ses och redigeras i funktionen KA74.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+
september+2014
 L3_H11_DSFORSK2_1104: Skriptet söker fram forskarexamenskod som saknas i
tabellen FOEX
 L3_H11_DSFORSK2_1105: Skriptet söker fram kod för forskarutbildningsämne
som saknar motsvarighet i tabellen FOAMNE
 L3_H11_DSFORSK2_1106: Skriptet kontrollerar om kolumnen TYP innehåller
andra värden än C och L
 L3_H11_DSFORSK2_1107: Skriptet söker fram blankt värde i kolumnen TEXT om
TYP=C. Gäller centrala bestämmelser i pkt 4.2

2.5 DSGRUND1
Tabellen innehåller kataloguppgifter DS på grund- och avancerad nivå (Diploma
Supplement). Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA77.
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Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna EXKOD, EXINR, AMNE,
HUVUDOMR, TILLUTB, YSTATUS och YINFO.
 L3_H11_DSGRUND1_1081: Skriptet söker fram examenskod som saknas i
tabellen EXAMBEN
 L3_H11_DSGRUND1_1082: Skriptet söker fram ämneskod som saknar
markering om huvudämne i tabellen AGRPSCB
 L3_H11_DSGRUND1_1083: Skriptet söker fram ämneskoder som saknas i
tabellen AGRPSCB eller inte har blankt underscore i kolumnen AMNE
 L3_H11_DSGRUND1_1084: Skriptet söker fram huvudområde som saknar
motsvarighet i tabellen HUVUDOMR, eller inte har blankt underscore i
kolumnen HUVUDOMR
 L3_H11_DSGRUND1_1085: Skriptet kontrollerar om det finns poster som har
blankt värde i någon av följande kolumner; benamns, exniva, exkrav, tillutb,
fortstud, ystatus, yinfo, hamne, infokall, usprak, bskala
 L3_H11_DSGRUND1_1096: Skriptet söker fram kombinationer på examenskod,
examensinriktning och ämne eller huvudområde, för vilka en motsvarande post
saknas i tabellen DSGRUND3 för centrala bestämmelser (typ=C)
 L3_H11_DSGRUND1_879: Skriptet söker fram kombinationen av examenskod
och examensinriktningar som saknar motsvarighet i tabellen EXAMINR,
och som inte har blankt underscore i kolumnen EXINR

2.6 DSGRUND3
Tabellen innehåller examensordningstexter på grund- och avancerad nivå (Diploma
Supplement). Innehållet ses och redigeras i funktionen KA77.
Alla kolumner i tabellen konverteras.
 L3_H11_DSGRUND3_1088: Skripet söker fram examenskod som saknas i
tabellen EXAMBEN
 L3_H11_DSGRUND3_1089: Skriptet söker fram kombinationer av examenkoder
och examensinriktningar, som inte är tomma (blankt underscore), som saknar
motsvarighet i tabellen EXAMINR
 L3_H11_DSGRUND3_1090: Skriptet söker fram ämneskod som saknar
motsvarighet i tabellen AGRPSCB, eller heller inte har blankt underscore
 L3_H11_DSGRUND3_1091: Skriptet söker fram kod för huvudområde som
saknar motsvarighet i tabellen HUVUDOMR, eller heller inte har blankt
underscore
 L3_H11_DSGRUND3_1092: Skriptet kontrollerar om kolumnen TYP innehåller
andra tecken än C eller L
 L3_H11_DSGRUND3_1093: Skriptet söker fram ämneskoder som inte är märkta
som huvudämne i tabellen AGRPSCB
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 L3_H11_DSGRUND3_1094: Skriptet söker fram blankt värde i kolumnen TEXT
om TYP=C. Gäller centrala bestämmelser i pkt 4.2
 L3_H11_DSGRUND3_1095: Skriptet söker fram poster med en kombination av
examenskod, examensinriktning och ämne eller huvudområde, som saknar en
post i tabellen DSGRUND1

2.7 EXAMBEN
Tabellen listar lärosätets alla examenskoder och examensbenämningar på grundoch avancerad nivå för 2007 års eller 1993 års studieordning och tidigare.
Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA08 och KA07.

Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna KOD, EXTYP, DEFPOANG,
NEDLAGD, NATEXKOD och GEMEXAM.
 L3_H11_EXAMBEN_1058: Skriptet söker fram examenskoder som har färre
tecken än 5, innehåller otillåtna tecken i koden eller har ett blankt värde
 L3_H11_EXAMBEN_1059: Skriptet söker fram examenstyp som saknar
motsvarighet i tabellen EXTYP
 L3_H11_EXAMBEN_1061: Skriptet kontrollerar om kolumnen NEDLAGD
innehåller andra värden än J eller bl(ankt)
 L3_H11_EXAMBEN_1065: Skriptet kontrollerar om kolumnen INRKRAV
innehåller andra tecken än J eller blankt
 L3_H11_EXAMBEN_1066: Skriptet kontrollerar om kolumnen AMNEKRAV
innehåller andra tecken än J eller blankt
 L3_H11_EXAMBEN_1067: Skriptet kontrollerar om kolumnen VALUTA
innehåller andra värden än H eller P
 L3_H11_EXAMBEN_1068: Skriptet söker fram examenskoder som har en
nationell examenskod som saknar motsvarighet i tabellen NATEXAM
 L3_H11_EXAMBEN_1069: Skriptet kontrollerar om kolumnen GEMEXAM
innehåller andra tecken än J eller blankt
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2.8 EXAMINR
Tabellen innehåller alla examensinriktningskoder och listar alla kombinationer på
examens- och examinriktningskoder. Innehållet kan ses och redigeras i KA08 och
KA07.

Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna EXINR, BENAMNS,
BENAMNE, DEFPOANG och NEDLAGD.
 L3_H11_EXAMINR_1114: Skriptet söker fram examenskoder som inte finns i
EXAMBEN.
 L3_H11_EXAMINR_1137: Skriptet söker fram värden där EXINR inte är på fyra
(4) tecken och/eller innehåller otillåtna tecken som t.ex blanktecken, procent
 L3_H11_EXAMINR_1139: Skriptet söker fram poster som har blankt i antingen
svensk eller engelsk benämning. Informationskonverteraren ersätter blankt i
engelsk benämning med 'No translation available'
 L3_H11_EXAMINR_1147: Skriptet söker fram andra värden än blankt och J i
kolumn nedlagd
 L3_H11_EXAMINR_1148: Skriptet söker fram poster där valuta inte har värdena
H eller P
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2.9 EXTYP
Tabellen innehåller typ av examen med kod och benämning för samtliga examensnivåer. Se funktion KA70.
Tillåtna värden på huvudtyp:
1=Examen på grundnivå, 2=examen på avancerad nivå.
F=Forskarexamen, G=Grundexamen, X=Främmande examen.
Huvudtyp 1, 2 eller 3 – 2007 års studieordning
Huvudtyp G eller F – 1993 års studieordning

 L3_H11_EXTYP_1062: Skriptet söker fram examenstypskod som innehåller
otillåtna tecken eller har blankt i kolumnen TYP
 L3_H11_EXTYP_1071: Skriptet kontrollerar om tabellen innehåller andra
huvudtyper än följande: 1, 2, 3, F, G eller X
 L3_H11_EXTYP_1192: Skriptet kontrollerar att korrekt examenstyp används för
2007 års studieordning i förhållande till huvudtyp 1, 2 eller 3
 L3_H11_EXTYP_1193: Skriptet kontrollerar att rätt examenstyp används för
1993 års studieordning i förhållande till huvudtyp G och F

2.10 FFGKURS
Tabellen innehåller alla ffg-registreringar på kurs. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
 L3_H11_FFGKURS_1175: Skriptet söker fram poster med programmärkning där
motsvarande post i ANTLIN saknas
 L3_H11_FFGKURS_1176: Skriptet söker fram poster med program och
inriktningsmärkning som saknar motsvarande post i ANTINR
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2.11 FOANT2
Tabellen innehåller alla doktoranders antagningar och antagningstyper som avser
studier mot doktorsexamen, licentiatexamen eller doktorsexamen senare del inom
ett ämne m m. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, AMNE, FOTYP, DATUM
och TERMIN.
 L3_H11_FOANT2_982: Skriptet söker fram alla poster där angivet datum
(påbörjade studier), eller beslutsdatum inte har ett giltigt datumformat eller är
blankt

2.12 FOEX
Tabellen innehåller examenskoder och benämningar för examina på forskarnivå.
Innehållet kan ses och redigeras i funktionen KA73.

Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+
september+2014
 L3_H11_FOEX_1073: Skriptet kontrollerar om examenskoden innehåller
otillåtna tecken i kolumnen EXAMEN
 L3_H11_FOEX_1074: Skriptet söker fram examenstyp som saknar motsvarighet
i tabellen EXTYP
 L3_H11_FOEX_1075: Skriptet söker fram fakultetskoder som saknas i tabellen
FAKULTET
 L3_H11_FOEX_1077: Skriptet kontrollerar om kolumnen NEDLAGD innehåller
andra tecken än J eller blankt
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2.13 FOEXAM
Tabellen innehåller alla utfärdade forskarexamina. Innehåller kan ses och redigeras i
funktion RS96.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+se
ptember+2014
 L3_H11_FOEXAM_1049: Skriptet söker fram poster med ämneskoder som inte
finns definierade i tabellen FOAMNE
 L3_H11_FOEXAM_1051: Skriptet söker fram poster där examenstypen saknas i
tabell EXTYP
 L3_H11_FOEXAM_1052: Skriptet söker fram examenskoder som saknas i tabell
FOEX.
 L3_H11_FOEXAM_1053: Skriptet söker fram poster som har ett ogiltigt datumformat som utfärdandedatum eller slutdatum. Utbildningens slutdatum får vara
blank i nuvarande Ladok
 L3_H11_FOEXAM_1054: Skriptet söker fram poster där datum för utbildningens
slutförande är senare än datum för utfärdande. Fältet UTBSLDAT får vara blankt i
nuvarande Ladok
 L3_H11_FOEXAM_1055: Skriptet söker fram SCBRAPP som inte är blank, inte
finns i tabell TERMIN och inte är samma som innevarande termin.
 För att söka fram personnummer som inte återfinns i tabellen NAMN, kan man
använda DB03:s regelfil PNRFEL_FORSKARUTB

2.14 FORSORJ
Tabellen innehåller uppgift om doktorandernas försörjning fördelat på en eller flera
försörjningstyper/arter inom ett ämne. Se mer information och felsökningsskript i
tidigare handböcker.
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, AMNE, TERMIN, ART
och PROCENT.
 L3_H11_FORSORJ_1027: Skriptet söker fram poster som har en förstatermin i
tabellen FORSORJ som ligger på tidigare termin än antagningstermin (kalenderhalvår) inom ämnet
 L3_H11_FORSORJ_1191: Skriptet söker fram poster där definitivt inlagd försörjning för ett ämne är inlagt på kalenderhalvår efter det halvår där senaste
avbrottsdatum finns
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2.15 GODKKURS
Tabellen innehåller alla godkända resultat på hel kurs. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
 L3_H11_GODKKURS_1177: Skriptet söker fram poster med programmärkning som
saknar motsvarande post i både FFGKURS och ANTLIN
 L3_H11_GODKKURS_1178: Skriptet söker fram poster med programmärkning som
saknar motsvarande post i både FFGKURS och ANTINR

2.16 GODKPROV
Tabellen innehåller alla godkända resultat på prov. Se mer information och
felsökningsskript i tidigare handböcker.
 L3_H11_GODKPROV_1173: Skriptet söker ut poster där ett TG-resultat är på mer
poäng än det motsvarande provets poäng

2.17 KTILLHST
Tabellen innehåller HST-fördelning på kurstillfälle för årsredovisningen. Om post
saknas görs fördelning enligt kursens fördelning i tabellen KURSUOMR.
Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Alla kolumner i tabellen konverteras.
 L3_H11_KTILLHST_1045: Skriptet söker fram utbildningsområde som inte
stämmer med kursens utbildningsområde i tabell KURSUOMR

2.18 KTILLP
Tabellen innehåller fördelning av kurspoäng över flera terminer och bildar underlag
för fortsättningsregistreringar på kurs inom program med terminsregistrering. Se
mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+
september+2014
 L3_H11_KTILLP_512: Söker fram poster där den sammanlagda poängen per
termin inte överensstämmer med kursens totala poäng i tabellen KURS
 L3_H11_KTILLP_515: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J,
blankt eller N i kolumnen GENREG. Informationskonverteraren översätter
blankt/tomt värde med N
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2.19 LANTKURS
Tabellen innehåller alla kursantagningar. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
 L3_H11_LANTKURS_1185: Skriptet söker fram poster med SV-villkor som finns med
samma kurstillfälle i AVGFRIKU. Om kurstillfället bedömts som avgiftsfri ska
SV-villkoret tas bort från LANTKURS.

2.20 LOKEXAM
Tabellen innehåller koppling mellan lokal serie och examenskoder, som hör till
grund- och avancerad nivå eller tidigare grundutbildning. Inläggning, ändring eller
borttagning görs i funktionen KA07. Serie- och klasskoder hanteras i KA46.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+
september+2014
 L3_H11_LOKEXAM_1078: Skriptet söker fram examenskoder som saknar
motsvarighet i tabellen EXAMBEN
 L3_H11_LOKEXAM_1079: Skriptet söker fram lokal serie som saknar
motsvarighet i tabellen LOKSERIE
 L3_H11_LOKEXAM_1080: Skriptet söker fram poster där kombinationen serie
och lokkod saknar motsvarighet i tabellen LOKKOD

2.21 PROGKHST
Tabellen innehåller HST-fördelning på kurstillfälle för årsredovisningen. Gäller för
kurser inom program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+
september+2014
 L3_H11_PROGKHST_954: Skriptet söker fram program och kombinationer av
program och programinriktningar som saknar programplan för aktuell termin i
tabellen PROGPLH
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2.22 PROGPLK
Tabellen innehåller lokal tabell för program (kurstabell) och kursutbud per termin
för program med terminsregistrering. Se mer information och felsökningsskript i
tidigare handböcker.
Information om vilka delar av tabellen som konverteras framgår på följande länk:
https://confluence.its.umu.se/confluence/display/Publik/Konverterad+information+
september+2014
 L3_H11_PROGPLK_914: Skriptet söker fram poster som har annat värde än J,
blankt eller N i kolumnen GENREG. Informationskonverteraren översätter
blankt/tomt värde med N

2.23 UBINDBG
Tabellen innehåller godkända prov och individuella kurser för inresande utbytesstudenter. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, LOPNR, TERMIN,
DATUM, BETYG, BSKALA.
 L3_H11_UBINDBG_1180: Skriptet söker fram resultatposter där motsvarande
registreringspost i UBINDRG saknas.
 L3_H11_UBINDBG_1181: Skriptet söker fram resultatposter som saknar
motsvarande utbytespost i UBINSTUD samma termin

2.24 UBINDRG
Tabellen innehåller registreringar för inresande utbytesstudenter. Se mer information
och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, UTBNR, TERMIN, KURS,
PROV, POANG, FINFORM.
 L3_H11_UBINDRG_1179: Skriptet söker fram registreringsposter som saknar
motsvarande utbytespost i UBINSTUD
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2.25 UBINSTUD
Tabellen innehåller antagning av inresande utbytesstudenter inom ramen för ett
studerandeutbyte. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Tillsvidare konverteras värden från alla kolumner utom UTBNR, ANTECKN, ICPNR,
KOORD, IDATUM, ITID och IANV.
 L3_H11_UBINSTUD_1182: Skriptet söker fram inresande utbytesstudenter som
blivit antagna till fler än ett utbyte samma termin
 L3_H11_UBINSTUD_844: Skriptet söker fram poster där utbytesprogram,
högskola eller land saknas. Ansvarig inst måste finnas, om den saknas lägger IK
in lärosäteskod

2.26 UBUTREG
Tabellen innehåller registrering av utresande utbytesstudenter inom ramen för ett
studerandeutbyte. Se mer information och felsökningsskript i tidigare handböcker.
Tillsvidare konverteras endast värden från kolumnerna PNR, UTBNR, TERMIN och
POANG.
 L3_H11_UBUTREG_1038: Skriptet söker fram poster på tidigare termin än
20072 som saknar en konverteringsmarkering (KONVERT=J)

