Nationell
helhetslösning för
digitala examensbevis
NUAK 2021
Anna Sandberg Telléus
Ladokkonsortiet

Agenda
•

Bakgrund

•

Identifierade behov

•

Antaganden och dess konsekvenser

•

Processbeskrivningar

•

Förankring

•

Studentinloggning med e-legitimation

•

Nu och framöver

•

Vad vi vill uppnå

•

Frågor och synpunkter

Bakgrund
Nuvarande Ladok innebär att beslut kan fattas direkt i Ladok
Olika hantering på lärosätena
• Beslut i Ladok och digitala dokument
• Beslut i Ladok och pappersdokument
• Beslut utanför Ladok (via pappersdokument)
På lärosätena läggs mycket tid på att hantera verifieringsförfrågningar
Förstudie kring en nationell IT-lösning för digitala examensbevis genomfördes 2020 (ITCF)
• Behov identifierade
• Förankring med sektorn

Identifierade behov
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/verifiera ett examensbevis
Möjlighet behöver finnas att hantera ändringar som påverkar examensbeviset

Antaganden och dess konsekvenser
Beslut om examen fattas genom attestering
i Ladok

•
•

För att verifiera en students examen behöver
en kontroll göras mot det beslut som finns i
Ladok
Den person som beslutar om examen måste
logga in i Ladok för att fatta beslutet

Bevisdokumentet är en representation av
det beslut som fattats i Ladok

•

Bevisdokumentet är i sig inte ett beslut

•

Bevisdokumentet behöver inte arkiveras?

Bevisdokumentet behöver inte skrivas
under/signeras för att (beslutet om) examen
ska vara giltigt

•

En signering av bevisdokumentet innebär
inte ett beslut om examen, utan visar att
dokumentet kommer från en trovärdig
källa och inte har blivit manipulerat

Beslut och distribuering
Beslutsfattare (t.ex.
examenshandläggare)

Beslut om
examen fattas i
Ladok

Avisering till
student om
utfärdad
examen

Student

Student loggar in för att hämta sitt
bevisdokument

Studenten har ett e-signerat
bevisdokument

Bevisdokument genereras utifrån beslutet som finns i
Ladok. Är en representation av beslutet.
Bevisdokumentet e-signeras av systemet.
(Bekräftar att dokumentet kommer från en trovärdig
källa och inte har manipulerats)

Verifiering via kod
Student loggar in för att hämta
en verifieringskod
Student

Studenten har en
verifieringskod som kan
delas med extern part

Verifieringskod

Extern part verifierar beslutet
om examen som finns i Ladok
med hjälp av verifieringskoden
och studentens personnummer
Extern part (t.ex.
arbetsgivare)

Verifieringskod

Extern part har fått en
verifieringskod av studenten
Verifieringskod

Verifieringskod genereras
av Ladok

Information ges om den
utfärdade examen: tex.
examensbenämning,
huvudområde,
beslutsdatum, innehåll
etc.

Verifiering via dokument

Inloggning med e-legitimation
•

Både aktiva studenter och alumner
behöver kunna logga in i Ladok och
hämta examensbevis och kod för
verifiering av utfärdat bevis

•

Vi ser över möjligheten att införa elegitimation som inloggningsalternativ
• BankID, Telia e-legitimation
samt Freja ID bör stödjas

•

Två lösningsförslag
• Möjligheten att logga in med elegitimation begränsas till vissa
tjänster I Ladok för studenter
(åtkomst av meriter, intyg och
examen)
• Alla tjänster i Ladok för
studenter är tillgängliga med elegitimation

Förankring

Användargrupp med
examenshandläggare

SUHF:s expertgrupp
för arkiv- och
informationsfrågor

SFS
(Sveriges förenade studentkårer)

Nationell helhetslösning för
digitala examensbevis
UHR

SUHF:s expertgrupp för
studieadministrativa frågor

Objektägare

Nu och framöver…
Åtgärder för att undvika behov av att redigera bevisdokumentet utanför Ladok
Vad behöver sparas och inte?
• Överenskommelse krävs för fortsatta arbetet
Verifiering av utfärdat bevis
• Nu: via kod som bekräftar att student X har examen Y
• Framöver: även verifiering via bevisdokumentet (PDF)
Bevisdokumentet
• Ska kunna levereras (e-signeras och distribueras) av Ladok i samband med dess
utfärdande
• Studenten ska kunna hämta sitt bevisdokument på nytt
• Arbetsgivare ska kunna verifiera med hjälp av bevisdokumentet

Vad vi vill uppnå
•

En gemensam helhetslösning som gör det tydligare för både studenter och arbetsgivare

•

Enklare för studenten att ta del av sitt examensbevis

•

Enklare för arbetsgivare att verifiera arbetssökandes examen

•

Ett steg mot att studenten/alumnen själv äger sina uppgifter om examen

•

Mindre manuell hantering av bevisdokument för examenshandläggare

Frågor och synpunkter?
anna.sandberg.telleus@gu.se

