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2  SCB-frågor 
Mikael Schöllin berättade om SCB:s verksamhet och angelägna frågor för 

avdelningen för Befolkning och välfärd. 

SCB: 

 Ekonomin ansträngd men under kontroll 

 Omlokalisering i stort klar 

 Riktlinjer för vad som är officiell statistik finns publicerade 

 Första rapporten om kvalitén i hela systemet med officiell statistik 

 Ny datainsamlingsavdelning, en hopslagning av de två som tidigare 

funnits. Anna Elvkull är avdelningschef. 

 Fortsatt fokus på bortfallsfrågor. Använder till exempel kombinerad 

insamling i fler undersökningar och gör experiment med gåvor 

 Stärka systemet för den officiella statistiken. 

 Strategiarbete 

 Mycket arbete med planering inför 2019 

 Ny webbplats från slutet av oktober 

 Budgetproposition: SCB får pris- och löneomräkning och en teknisk 

justering för att en del av valstatistiken flyttat till Göteborgs 

universitet 

 Det här är sista mötet i användarrådet under nuvarande mandatperiod. 

En utvärdering pågår och beslut om eventuella förändringar kommer 

senare i höst. 

Avdelningen för befolkning och välfärd 
 Efter att Skatteverkets förslag om samordningsnummer inte blivit 

verklighet har inte SCB tagit något ytterligare initiativ. 

 SCB har på uppdrag av Skatteverket tagit fram en modell för att mäta 

folkbokföringsfelet i RTB. I arbetet ingår att vidareutveckla befintlig 

modell för att skatta övertäckning och undertäckning samt att skatta 

antal personer som är folkbokförda på fel adress. Modellen är inte klar 

och diskussioner förs med Skatteverket om det fortsatta arbetet. 

Statistiken om gränspendling tog stopp när de andra länderna inte 

ville lämna data till Sverige. Det är nu en fråga som jurister tittar på. 

 PIAAC- SCB fått uppdrag att vara nationell projektledare. 

AKU 

Magnus Sjöström, som är chef för enheten för arbetskraftsundersökningarna 

(AKU), informerade om AKU. Bortfallet och insamlingskostnaderna har ökat. 

Det pågår flera initiativ för att minska bortfallet, bland annat ska de börja 

använda kombinerad insamling i vissa grupper från 2021. De får också uppgifter 

om aktuellt telefonnummer från andra myndigheter. De analyserar också om 

utbildningsnivå bör ingå i hjälpinformation. 

EVRY (det externa företag som har hand om en del av insamlingen) har nu 50 

procent av urvalet, som är helt slumpmässigt. Den stora skillnaden mot SCB är 

kostnaden, svarsfrekvensen är nu i samma storleksordning men har tidigare 

varit högre på EVRY. I början av året upptrappades EVRY:s del av urvalet och 
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det gick inte så bra med svarsfrekvensen i augusti, bättre i september och lite 

mindre bra i oktober. SCB följer utvecklingen noga. 

Jämfört med andra länder inom EU är det ett relativt högt bortfall. En förklaring 

är att vi har få indirekta intervjuer. Sverige är dock ett av 8-10 länder som har 

register som används för att kalibrera skattningarna. 

Norge har svarsplikt och också högre svarsfrekvens 80%. Tyskland har 97% 

svarsfrekvens men också svarsplikt med relativt höga straff för de som inte 

svarar. I Danmark är svarsfrekvensen sämre än i Sverige, men de har bättre 

register och har bakat ihop AKU och RAMS. De månatliga kontrolluppgifterna 

(arbetsgivardeklarationer på individnivå AGI) kan användas för att förbättra 

AKU, men det saknas uppgift om arbetade timmar där. 

En ledamot frågar om språk. Missiven skickas ut på olika språk med hänvisning 

till vart man kan vända sig om man vill bli intervjuad på ett speciellt språk. SCB 

använder en tolktjänst och har tolkar för 12 språk. EVRY använder också 

tolktjänst men har mer personal som är flerspråkig, vilket minskar behovet av 

tolkar. Från och med nästa år kommer vi att använda information om bl.a. 

födelseland för att försöka prediktera vilket språk vi eventuellt behöver tolka 

på. 

3  Aktuellt och verksamhetsplanering för 2019  

Maj Eriksson Gothe- BV/PI 

Aktuellt 
 Idag (20/11) släpps Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige. 

Rapporten hittar ni här: 

https://www.scb.se/contentassets/184b51dd517a461ea79c58aa95575d

8c/be0701_2018a01_br_be51br1802.pdf 

 Integrationsrapport, De första femton åren- flyktingars försörjning i 

Sverige: Publiceras den 29 november 

 Att mäta separationer med register, publiceras i december 

 Matchning utbildning yrke, publiceras 20 december  

 Sysselsättningsprognos publiceras i januari 

Planering inför 2019 
 Liten befolkningsframskrivning, uppdatering för de närmast 

kommande åren. Publiceras i mitten av april. 

 Livslängd efter utbildning 

 Födda i Sverige med utrikes födda föräldrar 

 Utvandring 

 Barnlöshet 

 Flöden mellan hushållstyper 

 Barn-och familjestatisk. Inga förändringar mot föregående års 

publiceringar 

 Integration. Läget i Sverige 

https://www.scb.se/contentassets/184b51dd517a461ea79c58aa95575d8c/be0701_2018a01_br_be51br1802.pdf
https://www.scb.se/contentassets/184b51dd517a461ea79c58aa95575d8c/be0701_2018a01_br_be51br1802.pdf
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 Prognoser inom utbildning och arbetsmarknad. Tankar kring 

prognoser på kortare sikt (5-10 år) 

 Klimatomställningens effekt på arbetsmarknaden. 

Katarina Wizell BV/UA 

Information 
 Arbetet med statistikansvar för studieförbunden har avstannat i 

väntan på ny regering. 

 Diskussion med Skatteverket om att man vid folkbokföringen ska få en 

länk som går till SCB där man fyller i sin utbildning. 

 Inför förra årets (2017) invandrarenkät gjordes en förändring av 

enkätpopoulationen där antalet utskickade enkäter minskade och 

istället inhämtades uppgifter från Arbetsförmedlingen för de personer 

som var inskrivna där. Arbetsförmedlingen har dock endast kodat 

eftergymnasiala utbildningar uppdelade på kortare än två år och två år 

eller längre. Därför kommer vi i att inkludera dessa personer i årets 

urval så att vi kan får mer precis information utbildningsnivån på 

deras eftergymnasiala utbildning.   

 I december publiceras en rapport om utrikes föddas 

utbildningsbakgrund, där för första gången information om utbildning 

imputerats. 

 Jobbar vidare med en uppdatering av SUN 2000 (ska bli SUN 2020). 

Inga stora förändringar mot tidigare, men språket är moderniserat där 

det behövdes. SCB har fått in remissvar och har arbetat vidare med 

struktur och texter. Om man mailar sun@scb.se får man senaste 

förslaget. Strukturen för SUN kommer fastställas 2019 men 

uppdatering av utbildningsregistret kommer vara klart 2020. 

Aktuellt 
 Högutbildade utrikesfödda, enkät, publicering i vår 

 Doktorsexaminerades villkor, enkät, publicering i vår 

 Väntar på anslag från Utbildningsdepartementet innan beslut om 

arbetet 2019 

 Historiska tidsserier av olika utbildningsformer: Grundskolan och 

förskolan från 1960-talet kommer att publiceras i SCB:s 

statistikdatabas under december och nästa år fortsätter arbetet med 

andra utbildningsformer. För nästa år är planen att skriva artiklar 

kring tidsserierna. Källorna till serierna är olika och kommer att 

redovisas. 

 Inträde på arbetsmarknaden för YH-utbildade planeras för 2019. 

 Från 2019 kommer även konst- och kulturutbildningar ingå i 

statistiken om övergång från gymnasieskolan till eftergymnasiala 

utbildningar. 

Linus Garp BV/BEV 
 Löpande publicering har fungerat som planerat. 

 Faktasidor på nya webben. Enklare texter som uppdateras mer eller 

mindre automatiskt när statistiken publiceras.  

mailto:sun@scb.se
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 En artikel om Adopterade, publicerades i maj 

 En artikel om hur antalet födda under året påverkas av ledigheter, krig 

och spanska sjukan, publicerades i juni 

 En artikel om samkönade äktenskap, publiceras i november 

 En artikel om regionala prognoser, publiceras i januari 

 På tal om kvinnor och män fick ovanligt lite uppmärksamhet, kan bero 

på att fotbolls-VM pågick då vi publicerade den. Det här var sista året 

som publikationen trycktes och det pågår diskussioner med 

kommunikationsavdelningen om hur det ska presenteras i framtiden. 

 Ny statistik om Integration i Norden, se www.nordicstatistics.org. 

 Tre nordiska möten planeras under 2019,  ett om befolkningsstatistik, 

ett om jämställdhetsstatistik och ett om tidsanvändning. 

 Det har varit mycket fokus på integration det senaste året. Mycket 

utåtriktad information för att visa vår statistik.  

 De finns långa tidsserier inom befolkningsstatistiken i 

statistikdatabasen. Till exempel: Befolkningsförändringar per kön 1749 -, 

Födda och döda per månad 1851-, Spädbarnsdödlighet 1751- och 

Folkmängd i ettårsklasser 1860-  

 Integration är ett av SCB:s fokusområden för kommunikation nästa år. 

Kommentarer från ledamöterna 
 För kommunerna är det viktigt med visuella kartor och viktigt att 

kunna jämföra sig med andra kommuner. 

 Kartor viktigt men svårt. 

 

Tomas tipsar om REGINA - Uttagssystemet för regionala indelningar: 

http://regina.scb.se/ 

4  Modellskattad Grund för bosättning 
Tomas Johansson 

 

Tomas presentation och frågor skickades ut med kallelsen. 

Frågor och kommentarer från ledamöterna 
 Förlängningar: Vad händer med de som får förlängning från de 

tillfälliga uppehållstillstånden? Blir de flyktingar eller förlängningar? 

SVAR: De får inte hamna i övrigt-gruppen. 

 GFB kan förändras över tid, man kommer för studier och sedan blir 

man arbetssökande. SVAR: Spårbyte ingår inte i modellen. En grund 

för bosättning registreras och personen behåller den oavsett om grund 

för bosättning i praktiken ändras för personen över tid. Vi behöver 

kunna följa en grupp över tid utifrån den status de hade vid 

invandringen. 

 Ska modellen begränsas till de som har uppgift saknas? 

 Anhöriga till flyktingar och anhöriga till andra. En anhörig från Europa 

som kommer några månader efter sin man då hon fått jobb?  

 Vad används statistiken till? SVAR: Skulle kunna användas för ett stöd 

att tolka andra uppgifter. Ett exempel på användare är regioner som 

vill se vilka som bor i regionen och varför de kommit. Vad gör de i 

http://www.nordicstatistics.org/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/BefUtvKon1749
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/ManadFoddDod
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101I/LevandeFodda
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningR1860
http://regina.scb.se/
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regionerna? Ett annat exempel är att Socialdepartementet har en 

modell för ekonomiskt bistånd, och där är det intressant.  

5  Integrationsstatistik ny officiell statistik 
Linus Garp  

 

Efter en liten frågesport presenterade Linus förslag på nya tabeller att publicera 

inom området. 

 Sysselsättningsgrad utrikes födda (2 tabeller)  

• Riket, vistelsetid, ålder, utbildningsnivå och kön 

 Kommunmottagna (2 tabeller) 

• Mottagningskommun/län, ålder, kön och födelseregion 

 Grund för bosättning (modell) (4 tabeller) 

• Regionalt, medborgarskap, ålder, utbildningsnivå och kön 

 Ohälsotal (2 tabeller)  

• Regionalt, födelseland, ålder och kön 

Kommentarer från ledamöterna: 
 Sysselsättningsstatistik finns redan 

 Sysselsättning AKU? Vill ha efter region, flyktinggrupper. Finns i 

RAMS och registerdata, varför en gång till? Finns publicerat på så 

många ställen.  

 Kommunmottagna: Migrationsverket publicerar, men SCB har officiell 

statistik? Det blir problematiskt och konkurrens mellan myndigheter. 

Synka begreppen. Kan inte publicera olika siffror. 

 Kommunmottagna är mer intressant som bakgrundsvariabel. Antalet 

är inte intressant. 

 Grund för bosättning (modellberäknad). Använd något annat begrepp. 

GFB har koppling till lagen.  

 Vad är skillnaden mot registerdata för integration? SVAR: I 

registerdata för integration redovisas andelar, här ska antal redovisas. 

 Är tanken att kommunerna ska kunna bryta ner på statistiken efter 

olika kombinationer av variabler? SVAR: Beror på röjanderisk. 

6  Användarnas behov av statistik om 

övergångar mellan utbildningsformer samt etablering 

och inträdet på arbetsmarknaden efter olika 

utbildningsformer 
Katarina Wizell 

 

Underlag bifogades kallelsen. 

Kommentarer från ledamöterna 
 SCB ska ge en övergripande bild, den saknas idag. SCB:s hemsida är 

gjord för en myndighet, men här är tre myndigheter statistikansvariga 

(SCB, Skolverket, Universitetskanslersämbetet). En möjlighet vore att 

hänvisa vidare till respektive myndighet. 
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 UKÄ får tillgång till uppgifterna innan SCB publicerar uppgifterna. Det 

vore önskvärt att synkronisera våra publiceringar mer. 

 Det viktiga är att kunna svara på hur gymnasieelevernas val ser ut i 

stort. Detaljerad statistik kan de övriga myndigheterna ta fram. 

 Positivt att SCB tar initiativ till att samla den här typen av statistik. 

Det är intressant att se vilken utbildningsform man kommer ifrån och 

vart man tar vägen sen. 

 Intresse finns att speciellt följa ungdomar och vad som händer efter 

tex språkintroduktion.  

 Sökande som inte kommer in på högskolan, kommer de in året efter? 

Vad händer med de som inte kommer in? Ger de upp eller fortsätter de 

söka? 

 Vilka utbildningar har en bra ”pay-off”?  

 

Några ledamöter skickar detaljsynpunkter via mail. 

 

Det framkom inget tydligt och samstämmig svar från ledamöterna om hur ofta 

statistiken bör publiceras. En del kan vara relevant att publiceras årligen, andra 

delar kan vara intermittenta, exempelvis övergång mellan olika eftergymnasiala 

utbildningar, komplexa övergångar, inträdet på arbetsmarknaden. 

 

Skicka gärna skriftliga synpunkter. 

7  Användarnas behov av statistik om 

yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar samt 

folkhögskolan 
Katarina Wizell   

Underlag bifogades kallelsen. 

Kommentarer från ledamöterna 
 SUN5 är MYH:s utökade variabel och bör finnas med.  

 Se över åldersgränserna, MUCF är intresserad av 13-25- åringar. Ibland 

16-24, 25-29. Vill gärna ha statistiken uppdelad på svensk/utländsk 

bakgrund, född i Sverige/född utomlands och på kön. 

 

Några ledamöter skickar detaljsynpunkter via mail. 

 

Skicka gärna skriftliga synpunkter. 

8 Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

9 Summering 
Eskil Wadensjö summerade och tackade för den här tiden. SCB har kommit 

långt men det finns alltid mer att göra. 

I användarrådet finns en bra representation av olika myndigheter men 

Migrationsverket och Skatteverket saknas. 
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Bilaga: Lägesrapporter från 
externa ledamöter 

Lägesrapporter inför användarrådet i demografi, befolkning och utbildning den 

20 november 2018 

Arbetsmarknadsdepartementet 
I och med  det politiska läget efter valet har mycket fokus varit på 

budgetpropositionen som nu tagits fram av övergångsregeringen. Arbete med 

regleringsbreven till myndigheterna har påbörjats. På analysfunktionen arbetar 

vi som på som vanligt, bl.a. med frågor kopplade till AKU, Arbetsförmedlingen 

och integrationsfrågor i stort. 

Barnombudsmannen 
Vi arbetar nu med att sammanställa materialet till årsrapporten för 2019 där vi 

har genomfört samtal med barn i sociala barn- och ungdomsvården, men också 

skickat ut en enkät till barn på SiS-hem, HVB och i så kallade öppna insatser.   

Vi har också genomfört en större skolenkät där vi frågar om kunskapen om 

barnkonventionen med god svarsfrekvens. Enkäten är en uppföljning av en 

tidigare undersökning som Barnombudsmannen gjorde 2009 och 2010. I år 

genomfördes den i samband med att vi lanserade sidan Mina rättigheter som 

vänder sig till pedagoger och barn/elever.  

Barns röster från förskolan, Barnombudsmannens undersökning till 5-åringar 

i förskola och pedagogisk omsorg är nu igång. 300 förskolor och pedagogisk 

omsorg har blivit inbjudna att delta (urvalet är på enhetsnivå). Det är en 

pilotomgång av en undersökning som vi hoppas kunna genomföra på olika 

teman vartannat år. Årets tema är övergången mellan förskola och hemmet. 

Undersökningen är interaktiv, barnen svarar själva på frågor på en platta på sin 

förskola eller i sin omsorg. De gör det med hjälp av bilder och ljud. 

Undersökningen är framtagen i nära samarbete med 5-åringar som har hjälpt 

oss att utforma och avgränsa temat, utforma frågor och svarsalternativ, samt 

att testa undersökningens funktionalitet och användarvänlighet. Resultatet 

kommer att presenteras i flera rapporter under våren 2019.  

Max18, Barnombudsmannens statistiktjänst, har fått en ny uppsättning 

indikatorer under året, samt en ny tematisering. Vi saknar fortfarande 

indikatorer som tillkommer i leverans 3, som har blivit försenad men kommer i 

januari. Bland annat får vi in ny statistik från Försäkringskassan, Inspektionen 

för Vård och Omsorg, Kungliga Biblioteket, Socialstyrelsens öppna jämförelser 

och Statens Medieråd.  

Finansdepartementet 
Trots att vi endast har en övergångsregering har det varit mycket arbete med 

statsbudgeten under hösten. Förslaget till statsbudget som lämnas till 

Riksdagen den 15:e november innehåller inga förslag om nya politiska åtgärder. 
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Arbetet med 2019 års Långtidsutredning har också påbörjats på ekonomiska 

avdelningen. Temat för denna LU är jämlikhet. Ett antal bilagor till utredningen 

kommer att publiceras under våren 2019 och huvudbetänkandet kommer sent 

under hösten nästa år. En annan arbetsuppgift med koppling till befolkning och 

demografi är att hantera pensionsgruppens förslag om nya åldersgränser i 

pensionssystemet. 

Folkbildningsrådet 
Ovissheten inför kommande regeringskonstellation och budget påverkar 

arbetet ännu så länge marginellt. 

Utvärderingarna ”Deltagare i marginaliserade stadsdelar” och ” Mångfald makt 

kultur” och uppföljningar som ”Folkhögskolans pedagogiska personal” 

fortlöper som planerat, liksom förberedelserna inför återrapportering av 2018 

år verksamhet och Folkbildningens betydelse för samhället - 

Folkbildningsrådets samlade bedömning. 

En större förändring kring rutiner för rapportering av deltagare med 

funktionsnedsättning genomförs inför slutrapportering av verksamhetsåret. 

IFAU 
Lägesrapport saknas. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  
MUCF omlokaliseras och beräknas flytta in i de nya lokalerna i Växjö i februari. 

Då flyttar vi också ut från kontoret i Stockholm. Under hösten har många nya 

medarbetare tillkommit och det kommer att bli fler. Ett stort fokus är 

kompetensöverföring i verksamheten, förutom: 

Ungdomspolitiska indikatorer – Rapport Ung idag 2019  

Till våren lämnar vi in en fördjupad studie av ungas levnadsvillkor baserat på de 

ungdomspolitiska indikatorerna. I år följer vi upp och jämför grupperna utrikes 

och inrikes födda och deras väg genom skola och arbetsliv.  

Ungdomspolitiska indikatorer webbsida – http://www.ungidag.se/ 

MUCF samlar in och publicerar sektorsövergripande kunskap om ungdomars 

levnadsvillkor på webbplatsen ungidag.se. Under året har arbetsstyrkan byggts 

upp och nästa år kommer det bland annat bli fokus på kvalitetsutvärdering och 

vidareutveckling av indikatorer. 

Uppföljning av ungdomspolitiken – den nationella 

ungdomsenkäten och Fokus 18 
Vart tredje år genomför MUCF den nationella ungdomsenkäten (tidigare kallad 

NUPP). Den nationella ungdomsenkäten besvaras av ett representativt urval av 

landets 16–25-åringar. I år lade MUCF till några extra frågor om ungas sociala 

inkludering. Dessa frågor används i MUCF:s uppföljning av den nationella 

ungdomspolitiken, Fokus 18, som publiceras inom kort. En del svar publiceras 

också på ungidag.se. Svarsfrekvensen för grundurvalet var 46%. I grundurvalet 

skickades enkäten ut till 5 000 personer och 2 306 personer svarade helt eller 

delvis. 

http://www.ungidag.se/
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Unga som varken arbetar eller studerar 
Myndigheten fortsätter sitt arbete med att utforma och bygga upp sitt uppdrag 

kring Unga som varken arbetar eller studerar, se mer på 

https://www.mucf.se/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar. Uppgifterna om 

andel Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) som MUCF publicerar är 

för 2015 fortfarande sena men vi hoppas att publicera dem i år (november) och 

sedan också 2016 års uppgifter i början av nästa år. På grund av att vi inte fått 

uppgifter om gränspendlare kommer uppgifterna att skilja sig något, vilket vi 

arbetar med att försöka förklara. 

Attityd- och värderingsstudie 

Enkäten, som MUCF gör vart sjätte år, skickades ut till 9 000 personer i oktober 

och resultaten kommer att analyseras nästa år. I urvalet finns både ungdomar 

och en äldre kontrollgrupp. Se mer på: https://www.mucf.se/attityd-och-

varderingsstudie. 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

 Arbetet med att bedöma årets ansökningar om att få bedriva 

yrkeshögskoleutbildning pågår och den 29/1 2019 ska resultatet 

presenteras, se https://www.myh.se/Nyhetsrum/ 
 Paus i expansionen (beroende på regering och budget) se 

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/GD-har-ordet-

Yrkeshogskolan-och-budgeten-for-2019/ 

 2019 startar försöksverksamheten med tolk inom YH, se 

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Pressmeddelanden/2018/Nu-ska-

aven-yrkeshogskolan-utbilda-tolkar/ 

 Arbetar tillsammans med SCB:s inför deras roll av statistikansvarig 

myndighet för våra utbildningsformer 

 Arbetet med studien Studerandes sysselsättning startar i december och 

publiceras under februari 

 Förslag till byte av ledamot i användarrådet från Marie Lindquist till 

Anna Eriksson from 2019.  

Socialdepartementet 
Vi har använt senaste SCB befolkningsprognoser för att uppdatera vår 

mikrosimulering / Kohort Modell STATESIM. Just nu används modellen av 

Socialdepartementet för att räkna fram de offentliga finansiella effekterna av 

höjd pensionsålder enligt den nya Pensionsöverenskommelsen. Vi ska i 

framtiden fortsätta använda STATESIM (och behöver uppdatera den 

kontinuerligt) för att också kunna svara på olika frågor. Till exempel, många 

kortsiktiga simuleringar som vi idag kör i FASIT tänker vi eventuellt koppla till 

STATESIM för att se de statsfinansiella effekterna lite längre fram i tid  

(givet de demografiska förändringar som SCB prognoser visar). 

 

Vi har utvecklat en prognosmodell för ekonomiskt bistånd och variabeln 

”Grund för bosättning”,  den har vi haft mycket användning för. Detta finns nu 

tillgänglig i den s.k. Flödesdatabasen (också kallad Analysdatabasen) som vi har 

tillgång till. Den är månadsdata för ett urval av befolkningen 2006 och framåt. 

Huvudvariablerna är utfall för uppemot ett tiotal olika transfereringar till 

individer och hushåll. Grund för bosättning har då använts i  prognosmodellen 

på några års sikt för ekonomiskt bistånd. Grund för bosättning är en viktig 

https://www.mucf.se/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar
https://www.mucf.se/attityd-och-varderingsstudie
https://www.mucf.se/attityd-och-varderingsstudie
https://www.myh.se/Nyhetsrum/
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/GD-har-ordet-Yrkeshogskolan-och-budgeten-for-2019/
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/GD-har-ordet-Yrkeshogskolan-och-budgeten-for-2019/
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Pressmeddelanden/2018/Nu-ska-aven-yrkeshogskolan-utbilda-tolkar/
https://www.myh.se/Nyhetsrum/Pressmeddelanden/2018/Nu-ska-aven-yrkeshogskolan-utbilda-tolkar/
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variabel då det visar sig att flyktningsstatus är en viktig förklaring till 

ekonomiskt bistånd. 

 

I den senaste Budgetproposition har vi kunnat redovisa (under UO13) de 

indikatorerna kring jämställd hälsa som SCB nu har tagit fram. 

Sveriges kommuner och landsting 
Lägesrapport saknas. 

Skolverket 
I mitten av november publicerade vi rapporten ”Elever nära examen som 

övergår till komvux – en registerstudie”. Rapporten är en instruktionsenlig 

studie och en fristående fortsättning på ”Nära examen” från 2017. Studierna 

kan ses som komplement till den officiella statistiken om respektive skolform 

och om övergångar. I den första studien undersökte vi vilka kurser eleverna 

saknar för att uppnå gymnasieexamen och i den nu aktuella rapporten 

redovisas om eleverna fyller dessa luckor på komvux. Rapporten kan ni läsa här: 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4003 

I en aktuell remisspromemoria från regeringen (Skolverkets och SCB:s 

möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer 

respektive deltagare i folkhögskolan m.m., U2018/03059/GV) lämnas förslag till 

ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken i syfte att bl a ge 

Skolverket möjlighet att behandla vissa känsliga personuppgifter för 

framställning av statistik om särskolan. Skolverket har tillstyrkt förslaget och vi 

inväntar nu regeringens beslut. Om möjligt vill vi gå över till individinsamling 

redan från hösten 2019 och i så fall kommer alla insamlingar av personuppgifter 

inom vår officiella statistik att vara individbaserade. 

Under året har vi arbetat med tre genomlysningar av statistiken. Kraven på de 

statistikansvariga myndigheterna att utvärdera den officiella statistikens 

kvalitet har legat till grund för dessa granskningar. En stor uppgift just nu inom 

statistikverksamheten är också den årliga rapporteringen till SCB om alla 

statistikprodukter, där bland annat kvalitetsutvärdering ingår. 

Vi fortsätter också förberedelserna inför övergången till digitala nationella 

prov, t ex upphandling av en provplattform men även förberedelsearbete kring 

det kommande datamaterialet. 

Utbildningsdepartementet 
Lägesrapport saknas. 

Universitetskanslersämbetet 
UKÄ är statistikansvarig myndighet för högskoleväsendet och har sedan senaste 

mötet publicerat statistik om doktorander, högskolans personal, sökande och 

antagna, internationell studentmobilitet, ekonomisk statistik för lärosätena, 

svensk och utländsk bakgrund bland studenter och doktorander samt statistik 

om studenter och nybörjare. 

Därutöver har UKÄ publicerat ett antal rapporter och analyser som på olika sätt 

berör UKÄ:s uppdrag. Ett urval: 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=4003
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 Lärarledd tid i högskolan – En studie av scheman - Knappt nio 

timmars lärarledd undervisning för många högskolestudenter 

 Internationell mobilitet på forskarnivå – Var fjärde doktorand studerar 

utomlands under forskarutbildningen. 

 Tidsbegränsade anställningar bland högskolans […] personal - En 

tredjedel av forskande och undervisande högskolepersonal tidsbegränsat 

anställd. 

 Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner - 

Stora regionala skillnader trots liten skillnad i grundläggande behörighet 

UKÄ lanserade en ny statistikdatabas under våren och har sedan dess 

kompletterat och utvecklat den statistik som finns där inom vårt statistikansvar 

samt arbetat vidare med ny funktionalitet. 

Närmast kommande statistik från UKÄ handlar om en analys av 

högskolenybörjare det senaste läsåret och därutöver kommer rapporter om 

internationell studentmobilitet och genomströmning att publiceras. UKÄ 

arbetar också vidare med frågor som rör uppföljning av forskning, bland annat i 

samarbete med SCB. I början på nästa år kommer en rapport som berör 

finansiering av universitet och högskolor under de senaste 10 åren, som är en 

uppföljning av en tidigare rapport som fokuserade på föregående 10-årsperiod. 

UKÄ kommer också publicera etableringsrapporter för personer som genomgått 

kompletterande utbildning samt en för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå. 


