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Beskrivning av statistiken 

Gymnasieskolan: Sökande och intagna 
1997 
UF0105 

0 Administrativa uppgifter om produkten 

0.1 Benämning  

Gymnasieskolan: Sökande och intagna 

 

0.2 Statistikområde  

Skolväsende och barnomsorg 

 

0.3 Ansvarig myndighet, person etc.  

Statens skolverk

Produktionen av statistiken görs av Statistiska Centralbyrån (SCB), programmet 
för skolstatistik, 701 89 Örebro. Kontaktpersoner vid SCB är Anna Wilén, 
telefon 019- 17 64 28, email anna.wilen@scb.se och produktansvarig Åsa Berg 
019-17 68 78, email asa.berg@scb.se. 

.  Box 7851, 103 99 Stockholm, är statistikansvarig myndighet 
för skoleväsendet. Kontaktperson är Birgitta Andrén telefon 08-72 3 32 28, 
email birgitta.andren@skolverket.se.  

 

 

0.4 Kostnad  

- 

 

0.5 Syfte och historik  

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för 
skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av 
skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på 
nationell och lokal nivå. 

Uppgifter om sökande och intagna  har samlats in på tämligen likartat sätt sedan 
början av 70-talet. 
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0.6 Användare och användningsområden  

Skolverket (det nationella uppföljningssystemet samt den officiella statistiken), 
SCBs prognosinstitut, Utbildningsdepartementet, Högskoleverket, skolor, 
kommuner och andra skolhuvudmän, företag, forskare och massmedia. 
Uppgifterna i registret används också till den internationella rapporteringen. 

 

0.7 Uppgiftsskyldighet  

Skyldighet att lämna uppgifter gäller enligt SKOLFS 1992:8, senast ändrad i 
SKOLFS 1997:19. 

  

0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter  
Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap., 4 §, sekretesslagen (SFS 1980:100). 
Individuppgifter på ADB-media finns arkiverade på Riksarkivet. Endast aktuellt 
register samt närmast föregående register behålls kontinuerligt på SCB. 
Registerutdrag enligt datalagen görs på begäran av enskild person. 
För uppgifterna gäller reglering enligt förordningen om vissa personregister för 
officiell statistik, SFS 1995:1060. Registret är anmält som ”Elevregistret” 

 

0.9 EU-reglering   

Finns ej. 

 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska storheter  

Objekt och population  

Populationen utgörs av sökande till gymnasieskolans program och specialkurser 
samt tidigare år linjer. 

Antal objekt i populationen är ca 130 000 sökande. 

 
Variabler  

Personnummer, hemkommun enl RTB, grundskolebetyg, uppgift om 
direktsökande från grundskolan, sökta utbildningsval: rang, ansökningskod, sökt 
kommun, behörighet, grupp, jämförelsetal, slutligt intagen, i utbildning oktober 
samma år: studievägskod, skolkod. 

 
Statistiska mått   

Antal, andelar, summor, medelvärden, spridningsmått. 
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Redovisningsgrupper  

Riket, län och  kommun enligt folkbokföringen, studieväg, sökta val rangordnat, 
kön. 

 

1.2 Jämförbarhet med annan statistik  

Någon annan sökandestatistik finns inte annat än på lokal nivå. 

 

 

2 Tid 

2.1 Referenstid  

1 juli och 15 oktober 1997. 

 

2.2  Framställningstid  

5 månader. 

 

2.3  Punktlighet 

Publicering sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik 
och annan statistik (Statistik 98, SCB 1998) 

 

2.4  Frekvens  

Årlig. 

 

2.5 Jämförbarhet över tiden  

Referenstidpunkten ändrades 1992 från 15 september till 15 oktober. 

Under åren har gymnasieskolan förändrats. Vissa studievägar har övergått till 
högskolan och komvux. 

 

 

3 Uppläggning och tillförlitlighet 

3.1 Tillförlitlighet totalt  

Sökande och intagna statistiken är en totalundersökning  

Den allmänna bedömningen är att den statistik som publiceras håller hög 
kvalitet. 



4 

 

 

UF0105_BS_1997 

 

 

3.2 Osäkerhetskällor  

Täckning  

Viss undertäckning kan förekomma, ansökan gjorts sent eller om ansökan gjorts 
på ej sedvanligt sätt. 

 
Urval  

Ej relevant. 

 
Uppgiftsinsamling/Mätning  

Uppgiftsinsamlingen görs till största delen via ADB-media endast en ringa del 
sker via blankett. 

Fel i data förhindras nästan helt genom validitetskontroller. 

 
Bortfall  

Visst bortfall förekommer för sökande. 

 
Bearbetning  

Samtliga variabler granskas maskinellt. Rättning sker med kontakt med 
uppgiftslämnare. 

 
Modellantaganden  

Ej relevant. 

 

3.3 Redovisning av osäkerhetsmått  

Ej relevant. 

 

 

4 Tillgänglighet 

4.1 Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och 
databaser)  

Uppgifter om sökande publiceras i Skolverkets olika publikationsserier, t ex 
"Skolan i siffror", "Skolan - jämförelsetal för skolhuvudmän" och "Beskrivande 
data om skolverksamheten". "Skolan i siffror" och "Skolan - jämförelsetal för 
skolhuvudmän" finns också tillgängliga via Skolverkets hemsida på internet, 
www.skolverket.se. 

För tidigare år finns statistik publicerad i 

SCBs "Statistiska meddelanden", serie U, "Statistisk Årsbok" och 
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"Utbildningsstatistisk Årsbok" som båda utges av SCB. 

 

 

4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter  

SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial även för 
tidigare års undersökningar. 

Produktionsdokumentation, datamängdsbeskrivningar, post- och 
variabelbeskrivningar har gjorts enligt dokumentationssystemet SCBDOK. 

 

4.3 Presentation  

Tabeller, tablåer, diagram och text. Se även 4.1.  

 

4.4  Dokumentation  

Ytterligare dokumentation utöver SCBs dokumentationsmodell saknas. 

 

4.5 Övriga upplysningar  
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