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Sökande och antagna till högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad nivå
2010
UF0206
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Utbildning och forskning

Högskoleväsende

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)
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).
A.4

Statistikansvarig

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

UF0206_BS_2010

Högskoleverket
Box 7851, 103 99 Stockholm
Luntmakargatan 13, Stockholm
Carin Callerholm
08-563 087 78
08-5630 88 00
fornamn.efternamn@hsv.se
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Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
A.6
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SCB
701 89 Örebro
Klostergatan 23, Örebro
Andreas Frodell
019-17 63 39
019-17 70 83
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Skyldighet att lämna uppgifter till universitets- och högskoleregistret gäller
enligt SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor.
A.7

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.
A.8

Gallringsföreskrifter

Gallring sker enligt 3 kap. 8 § SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av
studier m.m. vid universitet och högskolor. Uppgifter om sökande som inte har
antagits till utbildning vid en högskola eller om en sökande har antagits men inte
påbörjat sina studier skall gallras efter tio år.
A.9

EU-reglering

Statistiken berörs ej av någon EU-reglering.
A.10

Syfte och historik

Syftet med statistiken över sökande och antagna till universitet och högskolor är
att ge en allsidig belysning av högskolesektorn, beskriva efterfrågan på och
tillströmningen till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
(tidigare grundutbildning) samt belysa förändringar över tiden. De insamlade
uppgifterna används också som underlag för att fastställa urvalsram för enkätundersökningar och möjliggöra specialstudier bl.a. genom sambearbetning med
annan statistik.
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Statistiken över sökande och antagna har samlats in från och med höstterminen
1995. Uppgifter på individnivå sparas i tio år och därefter gallras materialet.
A.11

Statistikanvändning

Statistiken över sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå (tidigare grundutbildning) används för att ge en allsidig statistisk
belysning av högskolan, som underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen och som urvalsram för specialundersökningar.
Användare är bl.a. Högskoleverket, Utbildningsdepartementet, universitet och
högskolor, andra personer som arbetar med planering och utvärdering inom detta
område, arbetsmarknadens organisationer, forskare, media och studenter.
A.12

Uppläggning och genomförande

Sökandedata avseende hösten aktuellt år samlas in av SCB i augusti. Grunddata
för statistiken är uppgifter från Verket för Högskoleservice (VHS) samordnade
antagningssystem NyA. Antagning utanför VHS ingår inte. Dessutom används
uppgifter från universitets- och högskoleregistret samt från Registret över
totalbefolkningen (RTB). Statistiken är totalräknad.
Lämnade uppgifter granskas, kodas och kompletteras vid SCB. Uppgifterna
sammanställs och lagras fysiskt i flera databaser med samlingsnamnet ”universitets- och högskoleregistret”. Utifrån data i universitets- och högskoleregistret
skapas sedan statistiken till de tre produkterna ”Sökande och antagna till
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå”, ”Studenter och examina i
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå” och ”Doktorander och
examina i högskoleutbildning på forskarnivå”
När allt material inkommit och bearbetats framställs tabeller. Dessa tabeller blir
klara i slutet på oktober och publiceras på SCB:s och Högskoleverkets webbplatser. Det Statistiska meddelandet (SM) över sökande och antagna till
högskoleutbildnings på grundnivå och avancerad nivå publiceras i november
samma år som statistiken avser.
A.13

Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering görs.
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Enligt förordningsändring SFS 2010:595 av SFS 1993:1153 ska universitetsoch högskoleregistret innehålla uppgifter om skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift samt betalning av anmälningsavgift och studieavgift.
Från och med 2011 kommer uppgifterna samlas in.

UF0206_BS_2010

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
BV/UA
Andreas Frodell

BESKRIVNING AV STATISTIKEN
2010-10-15

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning
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Statistiken över sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå bygger på data från universitets- och högskoleregistret. Innehållet i registret regleras i 3 kap SFS 1993:1153 Förordning om redovisning av
studier m.m. vid universitet och högskolor.
Statistik om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå publiceras bl.a. på SCB:s webbplats (www.scb.se), på Högskoleverkets webbplats (www.hsv.se) och i statistiska meddelanden serie UF 46.
B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Undersökningens huvudobjekt är personer som sökt till universitet och högskolor. Populationen utgörs av samtliga ansökningar via VHS:s samordnade
antagning till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid universitet och högskolor.
1.1.1

Objekt och population

Populationen är personer som sökt till högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå vid universitet och högskolor höstterminen 2010. En persons
ansökan definieras med hjälp av personnummer (tilldelat av folkbokföringsmyndighet eller annan identitet tilldelat av VHS), sökalternativ och universitet/högskola.
1.1.2

Variabler

Personnummer
Personnummer tilldelat av folkbokföringsmyndighet, VHS eller SCB
Universitet/högskola
Universitet/högskola som ansökan avser
Kön
Ålder
Ålder på den sökande vid årets slut
Program för yrkesexamen
Gruppering av program utifrån den yrkesexamen som programmet leder till
Övriga program
Program som består av, för en viss högskola, fastställda kombination av kurser.
Programmen grupperas efter inriktning enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatur).
UF0206_BS_2010
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Kurs
SUN-inriktning
Anger utbildningens inriktning. Koden sätts av SCB och följer riktlinjerna enligt
SUN 2000
År
År som ansökan avser.
Termin
Termin som ansökan avser.
Sökalternativ
Anger starttillfälle, omfattning och typ av program eller kurs. Koden sätts av
högskolorna och dess betydelse kan variera över tid
Prioritet
Anger i vilken prioritetsordning den sökande väljer en utbildning
Urvalsresultat
Urvalsresultat vid antagning dvs. antagen, reserv, struken, ej behörig och inställd
Län
Hemortslän för den sökande vid ansökningstillfället
Kommun
Hemortskommun för den sökande vid ansökningstillfället
1.1.3

Statistiska mått

I huvudsak redovisas antals- och andelsuppgifter.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Universitet/högskolor, kön och ålder för sökande och antagna, samt universitet/högskolor, kön, ålder och programgrupper för behöriga förstahandssökande.
1.1.5

Referenstider

Referenstid är hösttermin.
1.2.

Fullständighet

Bearbetningen omfattar VHS:s samordnade antagningssystem NyA. Antagning
som sker utanför detta system ingår inte i uppgifterna.
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De uppgifter om sökande och antagna som redovisas bygger helt på det maskinella antagningssystemet varifrån uppgifterna hämtats.
2.2

Osäkerhetskällor

Fel kan förekomma i högskolornas material, t.ex. personnummer eller sökalternativ.
2.2.1

Urval

All statistik är totalräknad och därmed inte behäftad med urvalsfel.
2.2.2

Ramtäckning

Rampopulationen definieras av samtliga sökande och antagna via VHS:s
samordnade antagning till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå
vid universitet och högskolor.
Ingen känd övertäckning förekommer. Undertäckning förekommer genom att
viss antagning till högskoleutbildning sker manuellt genom särskilda antagningsprov eller på annat sätt utanför VHS:s antagningssystem och från vilket
rapportering sker. De flesta konstnärliga utbildningar ligger exempelvis utanför
detta antagningssystem.
2.2.3

Mätning

Sökandedata avseende hösten aktuellt år samlas in av SCB i augusti. Grunddata
för statistiken är uppgifter från Verket för Högskoleservice (VHS) samordnade
antagningssystem. Uppgifterna inhämtas via filöverföring från ovan nämnda
system.
2.2.4

Svarsbortfall

Svarsbortfall förekommer normalt inte vid framställning av registerstatistik.
Bortfall kan naturligtvis förekomma i den insamling som sker i samband med
uppbyggnaden av det administrativa register som registerstatistiken använder
som källa. Denna typ av uppgifter, som i föreliggande undersökning svarar mot
uppgifter som av bortfallsskäl inte lagts in i VHS:s samordnade system för
antagning vid tidpunkten för rapportering till SCB, betraktas dock som undertäckning vid statistikframställningen.
2.2.5

Bearbetning

De uppgifter om sökande och antagna som redovisas bygger helt på det maskinella antagningssystemet varifrån uppgifterna hämtats.
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Granskning sker i form av viss personnummerrättning, kontroll och rättning av
ortkoder, samt dubblettkontroller på kurser och program. Vid SCB förekommer
ingen manuell kodning eller dataregistrering utöver den gruppering av yrkesexamensprogram som görs, samt indelningen av program enligt SUN 2000.
Kodningen av programmen är inte alltid entydig eftersom det för vissa utbildningar inte tydligt anges vilken examen och examensinriktning den studerande
kommer att få.
När allt är granskat och kodat görs en samkörning med Registret över totalbefolkningen för att lägga på uppgift om den sökandes hemortslän och hemortskommun. För personer som inte är folkbokförda i Sverige saknas uppgift om
hemortslän och hemortskommun.
2.2.6

Modellantaganden

Statistiken är inte baserad på några modellantaganden.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Ingen redovisning görs.
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Uppgifter samlas in terminsvis men enbart statistik för höstterminen publiceras i
SM och på SCB:s hemsida.
3.2

Framställningstid

Framställningstiden är cirka 3 månader.
3.3

Punktlighet

Uppgifterna offentliggörs på SCB:s webbplats. Publicering sker enligt publiceringsplanen för serien Sveriges officiella statistik och annan statlig statistik.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

För varje år har nya högskolor anslutits till de antagningssystem som finns,
vilket gör det svårt med jämförelser över en längre tid. Under 90-talet har de
flesta vårdhögskolor upphört och införlivats med statliga högskolor.
Sedan höstterminen 1977, har uppgifter om sökande och antagna via det
samordnade antagningssystemet publicerats varje termin, av dåvarande universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) i serien UHÄ-rapporter och senare av Verket
UF0206_BS_2010
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för högskoleservice (VHS) i serien VHS. Uppgifterna har under vissa perioder
även inkluderat uppgifter om sökande via lokal antagning. Dock har det inte
gjorts någon nettoräkning mellan de olika systemen, vilket innebär att samma
sökande kan förekomma flera gånger.
Från och med våren 2007 sker all antagning till högskoleutbildning på grundnivå
och avancerad nivå (tidigare grundutbildning) via VHS:s samordnade antagningssystem NyA. Tidigare terminer gjordes även antagning via högskolornas
lokala system för antagning (LANT) men från och med våren 2007 har NyA
ersatt LANT.
Den första juli 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur som ett led
i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till arbetet i Bolognaprocessen. Enligt den nya strukturen delas all högre utbildning in i tre nivåer:
– Grundnivå
– Avancerad nivå
– Forskarnivå
Varje nivå förutsätter och bygger på att studenten har utbildning på tidigare
nivå(er). Den nya indelningen medför att generella program oftast kan hänföras
till grundnivå och avancerad nivå. Även ett nytt poängsystem och en till viss del
ny examensordning med nya examensmål har införts.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

Utbildningarna är kodade enligt SUN 2000 (Svensk utbildningsnomenklatur)
som i sin tur är anpassad till den internationella standarden för utbildningsklassificering (ISCED 97) för att möjliggöra internationella jämförelser.
4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Uppgifterna om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå (tidigare grundutbildning) ingår i universitets- och högskoleregistret som är ett totalräknat individbaserat register. Därmed finns goda möjligheter att sambearbeta med andra register. Samanvändbarheten är hög. Noteras
kan dock att till sökande och antagna räknas även inresande studenter som
normalt inte ingår i andra populationer, t.ex. registret över totalbefolkningen.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Statistik om sökande och antagna till universitet och högskolor publiceras i
huvudsak i Statistiska meddelanden (SM), sedan 1995 årligen i serien UF 46
(tidigare U 46): Sökande och antagna till universitet och högskolor.
Tabeller och SM innehållande officiell statistik publiceras på SCB:s webbplats
(www.scb.se/uf0206) samt på Högskoleverkets webbplats.
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Redovisning sker också i SCB:s publikationer av mer övergripande karaktär som
Statistisk Årsbok, Utbildningsstatistisk årsbok, På tal om utbildning m.fl.
Högskoleverket publicerar uppgifter i bl.a. årsrapport och NU-databas.
5.2

Presentation

Excel-tabeller med flikar för definitioner och organisatoriska förändringar
presenteras på SCB:s webbplats.
SM-publikationen, som består av text, tablåer, tabeller och diagram och har ett
omfång på cirka 60 sidor.
5.3

Dokumentation

Produkten dokumenteras i SCB:s dokumentationssystem för mikrodata som
finns tillgänglig på SCB:s webbplats.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Statistikanvändare kan få specialbearbetningar gjorda. Forskare m.fl. kan, efter
speciell prövning, få tillgång till avidentifierat primärmaterial.
5.5

Upplysningstjänster

SCB: Andreas Frodell, tfn 019-17 63 39, Enheten för statistik om utbildning och
arbete
e-post: fornamn.efternamn@scb.se eller hogskolestatistik@scb.se
Högskoleverket: Ellen Almgren, tfn 08-563 088 07, Analysavdelningen
e-post: fornamn.efternamn@hsv.se eller analys@hsv.se
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