
VP2020 - DELMÅL
Problem/behov  Mål 2020 Etikett 

i JIRA
Delmål/funktionalitet Anteckningar från möte 

med Priogruppen

Grundläggande förvaltning

Som användare är det viktigt att buggar och angelägna 
förbättringar hanteras kontinuerligt och att kritiska fel 
rättas skyndsamt.

Rättningar och angelägna 
förbättringar till redan 
levererad funktionalitet 
hanteras löpande.

VP2020:
RÄTTNIN
G_FÖRBÄ
TTRING

Rättningar

Fotnotshantering bevis

Ärendehantering / Ärendekorgar

Kopiera utfärdat bevis för dubbeletablerade 
studenter

Angelägna förbättringar - Förvaltningsbarhet 
studiedeltagande

Fortsätta förenkla/förtydliga 
tillgängliggöra  (förvaltningsbarhet)
Hantering senare del (förvaltningsbarhet)
Hantera visning av alternativ benämning 
samt specifierat omfattningsvärde 
konsekvent

Studieavgiftshantering

Övrigt prioriterat

Som användare finns behov av att 
användargränssnittet och funktionaliteten i Ladok är 
anpassad så att det dagliga arbetet går att bedriva 
effektivt.

I den löpande utvecklingen av 
Ladok beaktas användbarhet.

VP2020:
ANVÄNDB
ARHET

Möjligheten att koppla resultatnoteringar till flera 
kurstillfällen ska vara tydligare för användarna

Tydliggöra ett deltagandes tidigare placering i plan 
under studiedeltagandefliken

Viktigt att 
studiedeltagandefliken 
förbättras.

Inga kommentarer på 
resultatnoteringar.

För att säkerställa att Ladok är förvaltningsbart finns 
det t ex behov av att:
-konvertera ramverket för användargränssnittet
-skapa möjlighet att driftsätta tjänsterna mer 
oberoende av varandra
-påbörja arbetet med ett designsystem för 
användargränssnittet
-refaktorisera vissa delar systemet

Löpande tekniska 
förbättringar har genomförts.

VP2020:
TEKNISK_
FÖRBÄTT
RING

Angular

Separat domän för feedshantering till lärosätet

Bra att buggar hanteras 
snabbt men ibland tar 
utvecklingen lång tid.

Bra om det framgår att 
tekniska åtgärder pågår.

Eventuellt informaera om 
ramverksbytet eftersom det 
kan vara lite instabilt i några 
sprintar.

Det finns behov av att öka informationssäkerheten 
genom att:
-På fler sätt kunna upptäcka pågående och historiska 
intrång och andra missbruk av systemet.
-Tydliggöra behörigheter o roller samt säkerställa 
spårbarhet inom Ladokkonsortiet speciellt gällande drift 
och utveckling.
-Öka säkerheten vid eventuella intrång genom att 
skydda viss data.

Förbättringar avseende 
informationssäkerhet har 
införts.

VP2020:
INFORMA
T)
ONSSÄKE
RHET

Instämmer i att lärosätena vill 
ha bättre loggar per 
användare och student.

Historik över 
användarbehörigheter.

Förbättrat stöd till studenter

Studenter vill ha en mer tydlig översikt i 
studentgränssnittet och ett mobilanpassat 
användargränssnitt så att de kan se sina uppgifter och 
hantera sina ärenden via mobilen.

Studentgränssnittet är bättre 
anpassat efter studenternas 
behov och tillgänglig 
funktionalitet används i högre 
utsträckning.

VP2020:
STUDGRÄ
NSSNITT

Förändra översikten

Aktivitetstillfällen

Studiedeltagande

Resultat

Angelägna förbättringar för TG-ansökan

Bevisansökan fungerar likadant som TG-ansökan - 
bifoga dokument

Tillgänglighet

Behov framfördes 
Studenterna ska kunna 
anmäla personnummerbyte i 
studentgränssnittet 

 

 - LADOKSUPP-9685 "
Anmäl personnummer-byte"

 -tjänst i SG OPEN

Som student och administratör vill jag kunna välja vad 
som ska visas i intyget. Det finns behov av att fler 
uppgifter visas, tex programuppgifter och 
utbildningssamarbeten.

Fler möjligheter att välja vad 
som visas i intygen är införda 
så att intyg styrker studier på 
önskvärt sätt. 

VP2020:
INTYG

Intyg förväntat deltagande

Registrerigsintyg

Resultatintyg

Nationellt resultatintyg

Layout och tillgänglighetsförbättringar i dokumenten

Viktigt att kunna begränsa på 
kurspaketering i båda 
gränssnitten

Förtydligande: 
Verifieringssidan kommar att 
förbättras

Behov att hantera: Mix mellan 
resultat-och 
registreringsintygen för tex 
inresande utbytesstudenter.

Behov framfördes: 
Masshantering av intyg för 
inresande utbytesstudenter 
önskas

Förbättrad användbarhet

https://jira.its.umu.se/browse/LADOKSUPP-9685


Som integratör behöver man rikare eller anpassade 
objekt i APIt för att slippa göra kompletterande anrop 
och för att underlätta felsökning.

Möjligheten för integrationer 
att få ut det de behöver har 
utökats.

VP2020:
UTÖKNIN
G_API

API: Uppgift om medarbetarrättigheter Efterfrågat!

Viktigt att få till i de "rika" 
objekten. Det är svårt med 
utsökningar som det är nu

Larosatena har behov av ytterligare utdatafunktionalitet 
t ex uppföljning av studenter med fler 
filtreringsmöjligheter. 

Det finns ett utökat utbud av 
utdatafunktionalitet. 

VP2020:
UTDATA

Tekniska förutsättningar för prestanda och övriga 
förbättringar av utdatafunktionalitet

CSV-filen, utskrift, ska inte begränsas till de 
individer som visas på sidan
Vid utskrift/CSV ska utdatafunktionens namn 
samt urvalsparametrar visas i sidhuvudet samt 
utskriftsdatum
Möjighet att spara val av hur många träffar som 
ska visas per sida
Sortera och ev. filtrera på kolumnrubriker i 
resultatet
Det ska vara möjligt att välja flera värden i 
dropdown-listor utan att behöva klicka för varje 
nytt val

Utökade filtreringsmöjligheter i utdata - resultat

Deltagande för kurs samt kurspaketering

Komplettera listning för Kurs/Kurspaketering

Ny utdata - Pågående rapportering

Ny utdata - Borttagna/ändrade resultat 

Ny utdata - Ärenden (statistik?)

Behov att hantera: Vi vill 
kunna välja "ta bara med de 
10 första" vid tex utskrift.

Behov framfördes: CSV-filer 
från utbildningsinformation

Behov framfördes för 
deltagarlista kurs: Filtrera på 
program och summera 
deltagare per program

Som lärare och administratör behöver man bland annat 
kunna ändra resultat på ett enklare sätt, söka fram ej 
attesterade resultat, bidra till att alla moment blir 
attesterade, få bättre stöd vid inmatning för stora 
grupper. Det finns behov att kunna meddela studenter 
resultatnoteringar innan resultatet är attesterat.

Förändringar är införda som 
underlättar och säkerställer 
processen för 
resultathantering.

VP2020:
RESULTA
TPROCES
SEN

Smidigare deltagarhantering för aktivitetstillfällen

Smidigare attestering vid upprepad attestering

Förenkla vid ta bort och lägg in nytt resultat

Vy för bokmärkta kurser som del av startsidan 
(Överblick + genvägar)

Kunna göra ändringar i TG-ärenden innan det 
attesterats

Underlätta att lägga till annan merit i tillgodoräknande

Fortsatt arbete m startsida tex mina studenter 
(Överblick + genvägar utpekade/studenter jag har 
rättighet)

Visning av resultatnoteringar innan resultatet är 
attesterat - Visa delresultat..Studentgränssnitt

Bättre stöd för inmatning av resultat för stora grupper, 
bla tangentbordsnavigering och felhantering (angular)

LIS mot Canvas

Se över och informera om 
hanteringen med 
favoritmarkeringarna kontra 
startsidorna. Förtydliga vad 
som menas med ny startsida 
och stöd till  administratörer.

Flexibla grupper - bra tycker 
gruppen

Behov att hantera: Problem 
när U ligger kvar vid nästa 
resultatrapportering samma 
datum (supportärende finns)

Behov framfördes: Möjlighet 
som resultatrapportör
/administratör kunna "stänga" 
aktivitetstillfället så det 
försvinner från startsidan 
(Karim skriver ärende)

Behov framfördes: Att kunna 
styra aviseringen bättre.

Som integratör finns behov att få bättre beskrivningar 
av events samt APIer, när de genereras och hur de 
fungerar, exempel på hur man bygger 
prestandaeffektiva integrationer utan att äventyra 
Ladoks tillgänglighet samt statistik på hur lärosätets 
integrationer beter sig.

Det finns dokumentation och 
statistik tillgänglig som 
underlättar arbetet med att 
bygga effektiva lokala 
integrationer till Ladok och i 
förlängningen minskar detta 
störningar för andra 
lärosäten. 

VP2020:
BESKRIV
NING_INT
EGRATION

Skapa struktur/riktlinjer för dokumentation av events

Dokumentation av events

Viktigt att ta ut statistik över 
en längre period, ej 
engångsuttag.

Bra med bättre dokumentation 
av event.

Bra om lärosätena kan vara 
delaktiga i utvecklingen av 
effektiviseringen av 
integrationer

Som lokal Ladokförvaltare är det svårt att administrera 
behörigheter till användare då vi inte förstår vad 
systemaktiviteterna innebär och hur de hänger ihop.

Lärosätena förstår vilka 
behörigheter som ska delas 
ut till användarna. 

VP2020:
DOKUME
NTATION_
BEHÖRIG
HETER

Förtydliga i systemdokumentationen vilka 
systemaktiviteter som behövs för viss funktionalitet

Viktig men svår uppgift!

Som administratör i kompletterande system för 
hantering av utbytesstudier önskar man enklare 
möjligheter att integrera med Ladok.

Ett grundläggande stöd för att 
hantera studentmobilitet är 
infört.

VP2020:
LIS_STUD
ENTMOBI
LITET

Som lokal Ladokförvaltare har man behov att kunna 
hantera sena förändringar och felaktigheter i 
utbildningsinformation under förutsättning att det inte 
finns/har funnits deltagande på utbildningstillfälle.

Fler möjligheter att hantera 
sena förändringar och 
felaktigheter i 
utbildningsinformation är 
införda.

VP2020:
UI_SENA_
FÖRÄNDR
INGAR

Förenkla hantering för sena förändringar av moduler i 
kurs

Förenkla hantering för sena förändringar av 
betygsskala

I slutändan vill vi kunna göra 
registervård efter att ha tagit 
bort allt deltagande.



Som administratör och ansvarig för uppföljning behövs 
fler möjligheter för uppföljning samt utökade 
filtreringsmöjligheter i befintliga rapporter. 

Behov av utökning av 
befintliga rapporter har 
identifierats och införts.

VP2020:
UTÖKNIN
G_BEFINT
LIGA_RAP
PORTER

Utöka rapporten Utfall HST och HPR

Genomgång av rapporterna Genomströmning kurs 
samt Genomströmning kurspaketeringstillfälle

Genomgång av rapporten Studiedeltagande - 
antagning

Behov framfördes: Ta med e-
postadresserna i underlaget i 
rapporterna och främst 
i  genomströmningsrapportern
a.

Som administratör behöver vi komma åt mer 
information, BI-objekten behöver bli fler och större.

BI-objekten är utökade.  VP2020:
UTÖKNIN
G_BI-
OBJEKT

Enligt separat lista Behöver utökas! Senaste 
insatsen var i oktober.

Förbättra och förenkla hantering av students 
deltagande, både för enstaka samt flera 
(masshantering). En förbättrad hantering inkluderar 
både att dokumentera samt ta ut information om 
deltagande. Detta skapar förutsättningar för effektivare 
administration för t ex forskarutbildning och 
utbytesstudier, samt synliggör utbildningssamarbeten.

Det finns en effektiv hantering 
av students deltagande 
inklusive forskarutbildningar 
och utbytesstudier. 

VP2020:
STUDENT
S_DELTA
GANDE

Förbättra stödet för administration av utbildning på 
forskarnivå samt för utbytesstudier

Förenkla flöde för individuella åtaganden sam tillfällen

Förenkla flödet för tillfällesbyte av kurs både för 
administratör samt student

Ge information om överlappning vid registrering samt 
skapa förväntat deltagande

Behov framfördes: Möjlighet 
att påbörja program på annat 
sätt än via registrering på 
första kurstillfället.

Behov framfördes: Möjlighet 
att fylla i studieaktivitet och 
finansiering trots att 
paketeringstillfälles period har 
passerat.

Behov framfördes: Möjlighet 
att lägga in överlappning på 
nedlagda kurser

Som lokal Ladokförvaltare har jag behov av att kunna 
styra behörigheter på lägre nivå än idag och även via 
historik/loggning kunna spåra vem som gör vad. Det 
blir idag mycket fel för att användarna har för breda 
behörigheter. 

Förbättringar inom 
studiedeltagande är införda 
vad gäller förfining av 
systemaktiviteter samt 
möjlighet att identifiera 
förändringar i 
behörighetstilldelning.

VP2020:
BEHÖRIG
HETSSTY
RNING_S
AMT_SPÅ
RBARHET

Utforma systemaktiviteter för att ge möjlighet att 
bättre styra användares möjlighet att lägga till 
deltagande

Justera systemaktivitet som ger behörighet att läsa 
information i studiedeltagande

Historik på behörighetsprofil 

Behov framfördes: Möjlighet 
att få fram senast inloggning 
per användare. RiR vill ha 
uppgiften om aktiva 
användare och det skulle vara 
till hjälp när man underhåller 
behörigheter.

Ta hand om utfallet av den utredning avseende 
hantering av uppgifter för skyddsvärda personuppgifter 
som initierats av SUHF. Utredningen kan resultera i 
systemförändringar eller en förstudie som kartlägger 
större systemförändringar som behöver göras.

Förändringar är kartlagda och 
om möjligt införda i enlighet 
med resultatet från SUHFs 
utredning om skyddsvärda 
personuppgifter.

Då LadokPing inte längre är ändamålsenlig och är svår 
att underhålla finns behov av att ersätta 
funktionaliteten i LadokPing och införliva denna i 
Ladok. Det finns fortsatt stort behov av funktionaliteten 
hos lärosätena och det finns lagkrav rörande 
utlämnande av uppgifter till externa myndigheter.

Förutsättningar som 
Ladokkonsortiet kan påverka 
är på plats för att LadokPing 
kan stängas ned/avvecklas.

VP2020:
ERSÄTTA
_PING

CSN Q4?

Socialstyrelsen  del2 Q4 (SoS önskemål)

Skolverket

Vetenskapsrådet

Teknisk lösning finns så att person kan lämna sitt 
medgivande att extern intressent ska få tillgång till 
personens Ladok meriter där förordningsmedgivande 
till elektronisk utlämning saknas (ex. 
Arbetsförmedlingen - men lösningen behövs också för 
Vetenskapsrådets system Prisma eftersom det har 
intressenter för vilka medgivande saknas).

är integrerad direkt mot Ladok istället för via EMREX 
LadokPing. Arbete pågår, Q1.

Nationellt intyg erbjuds via Ladok istället för via 
LadokPing. 

Sökning av folkbokföringsuppgifter mot Skatteverket 
erbjuds i Ladok istället för via LadokPing. 

 SCB, behålla befintlig lösning?

Inga kommentarer

Det finns behov av att minska uppkomsten av 
dubbeletablerade identiteter.

Ladokkonsortiet medverkar till 
att minska uppkomsten av 
dubbeletablerade identiteter.

VP2020:
MINSKA_
DUBBELE
TABLERING

Lärosätena önskar mer säkerhet i vilka som har tillgång 
till systemet och även vilka som utför vissa 
arbetsuppgifter, tex genom AL2 och 
multifaktorsautentisering.

En sakrare inloggning
/identifiering i systemet är 
införd.

VP2020:
SÄKER_IN
LOGGNING

Som utbildningsansvarig lokalt är det svårt att länka till 
det centrala utbildningsmaterialet eftersom det täcker 
för mycket. Det finns behov av att kunna länka till mer 
specifikt utbildningsmaterial som berör olika 
användare. 

Utbildningsmaterialet är 
uppbyggt så att det är möjligt 
att anpassa lokalt. 

-

Det finns önskemål om ett mer kostnadseffektivt och 
mindre sårbart stöd för utbildningsplanering.

En förstudie som beskriver 
rekommenderad lösning för 
ett gemensamt stöd för 
utbildningsplanering är 
genomförd som ger underlag 
till stämmobeslut.

-

https://jira.its.umu.se/browse/LTRE-37772


Det finns önskemål om att effektivisera 
utbildningsadministrationen genom digitalisering.

En förstudie är genomförd
/påbörjad som föreslår 
lämpliga områden och 
tänkbara lösningar för att 
effektivisera stödet för 
utbildningsadministration.

- Det vore bra med fler 
inblandade än interna 
personer i utredningarna

Ideér:

Studieplan i SG

Något liknande 
examenskontrollören

Automatisera "enkla" 
examensärenden typ 
sjuksköterskeexamen

Det finns behov av battre stod for att hantera 
utbildningssamarbeten mellan lärosäten 
(funktionalitet+utdata). 

Behov av funktionalitet för 
utbildningssamarbeten är 
utredd och tidsuppskattad.

- Det vore bra med fler 
inblandade än interna 
personer i utredningarna
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