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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Utbildning och forskning 

A.2 Statistikområde 

Befolkningens utbildning 

A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik 

Ej officiell statistik 

A.4 Ansvarig 

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån 
Adress: 701 89  ÖREBRO 
Kontaktperson: Kenny Petersson 
Telefon: 019 - 17 65 62  
Telefax: 019 - 17 70 82 
E-post:  kenny.petersson@scb.se 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån 
Adress: 701 89  ÖREBRO 
Kontaktperson: Kenny Petersson 
Telefon: 019 - 17 65 62  
Telefax: 019 - 17 70 82 
E-post:  kenny.petersson@scb.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

- 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). 
 
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda 
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Statistiken baseras på uttag ur SCBs longitudinella register över utbildning och 
arbetsmarknad.  

A.9 EU-reglering 

- 

A.10 Syfte och historik 
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Registret ligger till grund för statistik som beskriver befolkningens (16-64 år) 
deltagande i utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. 
  
Registret används för att framställa statistik över befolkningens studiedeltagande 
och för statistik över de studerandes arbetsmarknadsstatus och 
inkomstförhållanden. 
 
En första årgång av registret framställdes avseende 1992. De tidsserietabeller 
som byggts upp från statistiken har 1993 som startår. 
 

A.11 Statistikanvändning 

Användare är bl. a. utbildningsdepartementet, högskoleverket, skolverket, 
centrala studiestödsnämnden (CSN), arbetsmarknadsstyrelsen, 
konjunkturinstitutet, arbetsmarknadsorganisationer, länsstyrelser och 
kommuner.  
 
Statistik över befolkningens deltagande i utbildning används bl. a. för att ge en 
bild av utbildningens fördelning i befolkningen efter bl a ålder, kön och 
regionala indelningar. Den används också för statistisk beskrivning av de ej 
sysselsatta. Statistiken används också som underlag för regional 
utbildningsplanering samt för internationell rapportering. Slutligen har statistik 
över befolkningens deltagande i utbildning ett allmäninformativt värde. 
 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Uppgifterna sammanställs från individuppgifter avseende studiedeltagande mm 
höstterminen varje år. Uppgifter hämtas på datamedium från CSN och från 
SCB-register.   

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

- 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Antal personer 

1.1.1 Objekt och population 

Person 

1.1.2 Variabler 

De viktigaste variablerna är  
-Boendekommun enligt folkbokföringen  
-Nationell bakgrund 
-Utbildningsnivå 
-Förälders utbildning 
-Typ av studiedeltagande 
-Studiekommun 
-Förekomst av studiestöd 



1.1.3 Statistiska mått 
Antal personer 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

ålder, kön, nationell bakgrund, typ av utbildning, förälders utbildning, 
hemkommun, hemlän, studiekommun, användning av studiestöd 

1.1.5 Referenstider 

Utbildningsdeltagande avser höstterminen respektive år. Bakgrundsuppgifter 
avser i regel den 31/12 respektive år. 

1.2 Fullständighet 
Bearbetningen omfattar de viktigaste allmänna utbildningar för vilka det finns 
individregister vid SCB. Det innebär att vissa allmänna utbildningar såsom 
grundskoleutbildning och somliga folkhögskoleutbildningar inte ingår. 
Statistiken omfattar inte heller studerande i arbetsmarknadsutbildningar, svenska 
för invandrare (SFI), särskola eller särvux.  

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Registret bygger på ADB-register vid SCB främst avseende gymnasieelever 
(uppgifter från CSN), KOMVUX respektive universitets- och 
högskolestuderande. Skillnader mot statistiken för respektive skolform beror 
främst på att studerande inte folkbokförts i Sverige, att de är yngre än 16 år eller 
äldre än 64 år eller att de registrerats i respektive utbildning med ett provisoriskt 
personnummer. 

2.2 Osäkerhetskällor 

Se respektive källstatistik 

2.2.1 Urval 
- 

2.2.2 Ramtäckning 

Populationen har definierats som personer folkbokförda i Sverige i åldern 16-64 
år. Det finns ett mindre antal studerande som är äldre än 64 år. Uppgifter om 
studiedeltagande täcker studerande i reguljär svensk gymnasieutbildning, 
kommunal vuxenutbildning eller universitets- och högskoleutbildning, tekniskt 
basår, kvalificerad yrkesutbildning, studerande vid folkhögskolor som deltar i 
kunskapslyftet samt övriga med studiemedel från CSN. Personer som inte 
klassificeras som studerande i registret om de inte samtidigt haft studiemedel är 
bl a folkhögskolestuderande, deltagare i arbetsmarknadsutbildning, studerande i 
grundskola, svenska för invandrare, särskola och särvux. 

2.2.3 Mätning 

- 

2.2.4 Svarsbortfall 
- 

2.2.5 Bearbetning 

Ett register över totalbefolkningen vid respektive årsskifte kompletteras med 
uppgifter om eventuellt studiedeltagande under höstterminen respektive år och 
uppgifter från CSN om studiemedelsutnyttjande under samma termin.  



2.2.6 Modellantaganden 

- 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
- 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Årlig 

3.2 Framställningstid 

Registret framställs så snart alla ingående delregister är klara. 
Erfarenhetsmässigt innebär det ca  1 år efter referenstidpunkten. 

3.3 Punktlighet  
Vissa delvariabler försenas vissa år pga leveransproblem 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Från och med 1993 är uppgifterna helt jämförbara mellan åren för en enskild 
studieform. Undantag är forskarutbildning, där uppgifterna t o m 1999 omfattade 
alla registrerade studerande. Från och med år 2000 redovisas endast personer 
med minst 10 procent studieaktivitetsgrad. För jämförelser avseende kategorin 
"Övriga studerande" måste beaktas att omfattningen av denna kategori ändrats 
mellan åren. Hur denna grupp förändrats genom åren framgår av tabell 1 i den 
senaste rapporten. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

- 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Generellt används definitioner i de underliggande registren. I bearbetningsfasen 
finns tillgång till individuppgifter vilket ger möjlighet till samanvändning med 
andra individregister. 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

De viktigaste tabellerna publiceras i statistiska meddelanden serie UF79. 
Tabeller baserade på registret används även i andra SCB-publikationer. Tabeller 
avsedda för regional planering ingår i ‘Regionala paket’ avseende SCB:s 
högskolestatistik (tabell P1). Uppgifter från registret ligger också till grund för 
klassning av ej sysselsatta.  
 

5.2 Presentation 

- 

5.3 Dokumentation 

 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
För speciella behov kan ytterligare uppgifter hämtas från tillgängliga källregister 
och bearbetas enligt de regler som gäller för användning av statistiska uppgifter. 



5.5 Upplysningstjänster 

Se producent ovan. I frågor rörande detaljer i de ingående källregistret hänvisas 
till respektive delproducent. 
 


