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Allmänna uppgifter
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Ämnesområde
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Ämnesområde: Utbildning och forskning

0.2

Statistikområde

Statistikområde: Befolkningens utbildning

0.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS): Ja

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.6

Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Harald Theorin
019-17 69 37
019-17 70 82
fornamn.efternamn@scb.se

Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Harald Theorin
019-17 69 37
019-17 70 82
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99) eftersom studien är en undersökning som
bygger på sambearbetningar av redan befintliga register inom SCB:
Universitets- och högskoleregistret/Studenter och examina i
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (UF0205), Registret
över totalbefolkningen/Befolkningsstatistik (BE0101) samt Registret över
gymnasieskolans betygsuppgifter (UF0102). Uppgiftsskyldighet finns för
dessa register men är relevant i ett tidigare skede än vid framställningen
av statistiken rörande övergången gymnasieskola – högskola. Se vidare i
respektive Beskrivning av statistiken (BaS), www.scb.se/XX9999 (där
XX9999 byts ut till respektive kod, till exempel UF0205).
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Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). 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.
Inga personuppgifter finns i statistikregistret. Statistiken omfattar endast
aggregerade data för vilka inga särskilda sekretessregler gäller.

0.8

Gallringsföreskrifter

De register som skapas för tabelluttaget existerar endast temporärt under
bearbetningen. De källregister som sambearbetas till tabeller om övergång
gymnasieskola–högskola gallras inte. Se respektive Beskrivning av
statistiken (BaS) för Studenter och examina i högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå (UF0205), Registret över
totalbefolkningen/Befolkningsstatistik (BE0101) samt Gymnasieskolans
betygsuppgifter (UF0102), www.scb.se/XX9999 (där XX9999 byts ut till
respektive kod, till exempel UF0205).

0.9

EU-reglering

Statistiken är inte EU-reglerad.

0.10

Syfte och historik

Syftet med undersökningen är att beskriva hur många och hur stor andel
av dem som avslutar gymnasieskolan som väljer att studera vidare i
universitets- och högskoleutbildning inom 1-10 år.
Statistiken över övergång gymnasieskola – högskola togs första gången
fram av SCB för läsåret 1979/80 och publicerades från början i
bakgrundsmaterial om högskolan (BoH) och för läsåren 1997/98–2007/08
som tabeller på SCB:s webbplats under Studenter och examina i
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (UF0205). Tabeller
över övergång gymnasieskola – högskola ingick i även Statistiska
meddelanden för statistikprodukten: Gymnasieungdomars studieintresse
(UF0513) för läsåren 1995/96–2004/05.
För läsåren 2008/09–2009/10 publicerades statistiken i tabellform på
webbsidan för UF0513, www.scb.se/UF0513. Från och med läsåret
2010/11 är Övergång gymnasieskola – högskola en egen statistikprodukt
under statistikområdet befolkningens utbildning.

0.11

Statistikanvändning

Statistik över övergång gymnasieskola – högskola används bland annat av
Utbildningsdepartementet, Skolverket och Universitetskanslersämbetet
samt av kommuner, skolor och lärosäten som underlag för regional
utbildningsplanering.
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Uppläggning och genomförande

Undersökningen är en registerstudie där samtliga objekt ingår, en så
kallad totalundersökning. Uppgifterna sammanställs från individuppgifter
som sambearbetas. Uppgifterna hämtas från följande register:
•

Universitets- och högskoleregistret/Studenter och examina i
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå (UF0205)

•

Registret över totalbefolkningen/Befolkningsstatistik (BE0101)

•

Registret över gymnasieskolans betygsuppgifter (UF0102)

0.13

Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering görs av övergång gymnasieskola –
högskola.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Läsåret 2013/14 examinerades de första eleverna i den nya
gymnasieskolan (GY 2011). Deras övergång till högskolan ingår i två
tabeller i statistiken för läsåret 2014/15. Reformen ger ett betydande
tidsseriebrott i statistiken eftersom kraven på examen är högre än kraven
för att få ett slutbetyg i den tidigare gymnasieskolan. Det mest omfattande
tidseriebrottet kommer att inträffa läsåret 2016/17 då resterande
statistikuttag till fasta tabeller och databas behöver anpassas till GY 2011.
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Objektet är elever. Målpopulationen utgörs av elever som slutfört
gymnasieskolan med slutbetyg eller annat motsvarande betyg, läsåren
2004/05–2012/13 och elever med gymnasieexamen läsåret 2013/14. Som
rampopulation används Registret över Gymnasieskolans betygsuppgifter.
I tablån anges referenstid för de observerade variablerna endast för en av
delpopulationerna – läsåret 2011/12 – som är den mest förekommande i
statistiken. För de andra delpopulationerna observeras samma variabler
med referenstider under respektive läsår.
Observerad population
Namn
Referenstid
Elever som
Läsåren
slutfört
2004/05–
gymnasieskolan
2013/14
med slutbetyg/
gymnasieexamen

1.2

Observerad variabel
Namn
Kön

Referenstid
31/12 2011

Boendekommun

31/12 2011

Program i
gymnasieskolan
Betygspoäng

Läsåret
2011/12
Läsåret
2011/12

Statistiska målstorheter

Påbörjat högskolestudier mäts kumulativt och avser registrering vid
universitet eller högskola efter avslutad gymnasieskola, och redovisas
1–10 läsår efter gymnasieskolan.
Objektgrupp

Variabel

Mått

Population

Indelning i
redovisningsgrupp

Elever som avslutar
gymnasieskolan med
slutbetyg/
gymnasieexamen

Boendekommun,
Påbörjat
Antal, andel
boendelän, program högskolestudier
i gymnasieskolan,
inom 3 år
betygspoäng, kön

Elever som avslutar Kön
gymnasieskolan med
slutbetyg/
gymnasieexamen

Påbörjat
Andel
högskolestudier
inom 1-10 år

Elever som avslutar Kön, program i
gymnasieskolan med gymnasieskolan
slutbetyg/
gymnasieexamen

Påbörjat
Antal, andel
högskolestudier
inom 1 år
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Påbörjat olika
Andel
utbildningsinriktningar i
högskolan inom
3 år

Utflöden: statistik och mikrodata

Statistik
Statistik för läsår publiceras i form av fasta tabeller samt tabeller med
valmöjligheter i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats
www.scb.se/uf0542, se tabellförteckning nedan.
Fasta tabeller
Tabell: Påbörjat högskolestudier inom 1–10 år för avgångna från
gymnasieskolan 1993/94–2013/14. Fördelning på kön.
Tabell: Påbörjat högskolestudier inom tre år för avgångna från
gymnasieskolans linjer/program 1990/91–2011/12. Fördelning efter
linje/program, läsår och kön.
Tabell: Studerande som avslutat gymnasieskolan läsåret 2011/12 och som
påbörjat högskolestudier t.o.m. 2014/15 fördelade efter kön, program i
gymnasieskolan och vissa utbildningsinriktningar i högskolan.
Tabell: Studerande som avslutat ett program i gymnasieskolan 2011/12
och som påbörjat högskolestudier t.o.m. 2014/15, fördelade efter län,
kommun och kön.
Tabell: Studerande som avslutat ett program i gymnasieskolan 2011/12
och som påbörjat högskolestudier t.o.m. 2014/15, fördelade efter program
i gymnasieskolan, betygspoäng och kön.
Tabell: Studerande med gymnasieexamen 2013/14 och som påbörjat
högskolestudier t.o.m. 2014/15. Fördelning efter program och kön.
Statistikdatabasen
Avgångna från gymnasieskolan efter kommun, påbörjade högskolestudier
inom tre år och kön. Läsår 2003/04-2011/12.
Avgångna från gymnasieskolan efter program, påbörjade högskolestudier
inom tre år och kön. Läsår 2003/04-2011/12.
Övrig statistik
Statistik avsedd för regional planering kan beställas från statistikpaketet
Regionala tabeller (tabell Ö1 och Ö2), via SCB:s webbplats.
Mikrodata
Det framtagna mikrodataregistret sparas inte utan gallras så snart
statistiken är framtagen.
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Dokumentation och metadata

För ytterligare dokumentation hänvisas till Beskrivning av statistiken som
finns publicerad på SCB:s webbplats under statistikområdet befolkningens
utbildning, www.scb.se/UF0542.
Dokumentation av mikrodata görs inte eftersom de register som skapas för
tabelluttaget endast existerar temporärt under bearbetningen.
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Uppgiftsinsamling
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Ram och ramförfarande
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Målpopulationen utgörs av elever som slutfört gymnasieskolan med
slutbetyg eller annat motsvarande betyg, läsåren 2004/05–2012/13 och
elever med gymnasieexamen läsåret 2013/14. Som rampopulation
används Registret över gymnasieskolans betygsuppgifter.

2.2

Urvalsförfarande

Övergång gymnasieskola – högskola är en totalundersökning.

2.3

Mätinstrument

Statistiken bygger på följande statistikregister inom SCB: Registret över
Totalbefolkningen (BE0101), Registret över gymnasieskolans
betygsuppgifter (UF0102) samt Universitets- och högskoleregistret/
Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå (UF0205). De ingående registren bygger i sin tur på administrativa
uppgifter från Skatteverket, gymnasieskolor och universitet/högskolor.
För information om statistikregistren, se vidare i respektive
dokumentation på www.scb.se/XX9999 (där XX9999 byts ut till
respektive kod, t.ex. UF0205).

2.4

Insamlingsförfarande

Datainsamlingen sker genom att individdata hämtas från statistikregister
inom SCB. För frågor rörande insamlingen i de ingående källregistren
hänvisas till respektive producent. Se respektive Beskrivning av
statistiken (BaS) för Studenter och examina i högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå (UF0205), Registret över
totalbefolkningen/Befolkningsstatistik (BE0101) samt Gymnasieskolans
betygsuppgifter (UF0102), www.scb.se/XX9999 (där XX9999 byts ut till
respektive kod, t.ex. UF0205).

2.5

Databeredning

Då undersökningen använder sig av redan framställda register sker ingen
ytterligare bearbetning avseende merparten av variablerna.
Huvudvariabeln påbörjat högskolestudier skapas genom att för varje
individ räkna den första registreringen vid universitet eller högskola.
Uppgifter om de elever som avslutar gymnasieskolan med slutbetyg
hämtas från Registret över gymnasieskolans betygsuppgifter till EGGG
(Elevens Gång Genom Gymnasieskolan) som är en tabell med uppgifter
som används i högskolestatistiken. EGGG är en kopia av källregistret men
innehåller färre variabler, flera årgångar och endast en uppgift per individ.
Antalet elever som förs över till EGGG stäms av mot de uppgifter som
publiceras på Skolverkets webbplats (www.skolverket.se).
För uttag av statistiktabeller används ett antal (13 st.) SQL-skript. Skripten
innehåller en kortfattad dokumentation av de procedurer som körs. Tio
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skript tar fram tabeller över övergången till högskolestudier inom 1–10 år
fördelat på program och kön. För dem som senast avgick från
gymnasieskolan går det bara att ta fram statistik över registreringar i
högskolan för 1 läsår. Ju längre tid som förflutit sedan gymnasieskolan för
desto fler läsår går det att hämta registreringar i högskolan.
Separata skript används för uttag av övergång till högskolestudier inom 3
år fördelat efter boendekommun, till vissa utbildningsinriktningar i
högskolan och efter betygspoäng. Med andra ord så bildas det aldrig ett
register som omfattar samtliga variabler som används i redovisningen.
Resultaten från SQL-körningarna sparas som råtabeller i Excel. För de
fasta tabellerna på SCB:s webbplats finns mallar som fylls med uppgifter
från råtabellerna. Resultat från skripten om övergång till högskolestudier
inom 3 år efter program respektive boendekommun används även för
uppdatering av databastabeller på webbplatsen.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Antalet personer som påbörjar högskoleutbildning summeras över tid,
kön, boendekommun samt betyg och program i gymnasieskolan.
Redovisning efter program görs även på aggregerad nivå, där en grupp
består av estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet,
samhällsvetenskapsprogrammet och International Baccalaureate, dvs. de
program som huvudsakligen är högskoleförberedande. De andra
kategorierna på aggregerad nivå är övriga nationella program,
specialutformade program, individuella program samt utbildningar vid
fristående skolor. För elever som har gymnasieexamen är de aggregerade
grupperna endast två – högskoleförberedande program och yrkesprogram
– och det görs ingen uppdelning av kommunala och fristående skolor.
Procentandelar beräknas genom kvoten mellan antalet som påbörjar
högskoleutbildning och det totala antalet elever som avgår från
gymnasieskolan ett visst läsår.

3.2

Redovisningsförfaranden

Övergång gymnasieskola – högskola presenteras i form av tabeller på
SCB:s webbplats (www.scb.se/UF0542) samt i Statistikdatabasen som
också nås via samma webbadress.
Tabeller avsedda för regional planering ingår i Regionala paket avseende
SCB:s högskolestatistik (tabeller Ö1 och Ö2).
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Slutliga observationsregister

4.1

Produktionsversioner
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De observationsregister som skapas för tabelluttaget existerar endast
temporärt under bearbetningen. De variabler som ingår i statistiken finns i
tre befintliga register:
•

Uppgift om program, betyg och läsår för gymnasieutbildningens
avslut finns i Registret över gymnasieskolans betygsuppgifter
(UF0102)

•

Uppgift om registrering i högskolan, läsår för första registrering
och utbildningsinriktning i högskolan finns i Universitets- och
högskoleregistret/ Studenter och examina i högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå (UF0205)

•

Uppgift om kön, boendekommun och boendelän finns i Registret
över totalbefolkningen/Befolkningsstatistik (BE0101)

Se vidare i respektive Statistikens detaljerade innehåll (dokumentationer i
MetaPlus), www.scb.se/XX9999 (där XX9999 byts ut till respektive kod,
t.ex. UF0205)

4.2

Arkiveringsversioner

Inte aktuellt. Se avsnitt 0.8 Gallringsföreskrifter.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Produktionsomgången följde planeringen. Inga särskilda erfarenheter
finns att notera.
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