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Allmänna uppgifter

0.1
Ämnesområde
Utbildning och forskning
0.2
Statistikområde
Befolkningens utbildning
0.3
SOS-klassificering
Statistiken ingår både i Sveriges officiella statistik (SOS) och i
systemet för Sveriges officiella statistik (SOS-systemet)

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning
(2001:100) om den officiella statistiken.
0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Tomas Westling

Telefon

019 - 17 61 78

E-post

tomas.westling@scb.se

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Tomas Westling

Telefon

019 - 17 61 78

E-post

tomas.westling@scb.se

0.6
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99).
0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag
(2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda
uppgifter i den offentliggjorda statistiken, säkerställs att de inte kan
röjas varken direkt eller indirekt.
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna
i Personuppgiftslag (1998:204). För statistik finns också särskilda
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regler för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99) om den officiella
statistiken och Förordning (2001:100).
0.8
Gallringsföreskrifter
Bevarandebehov är under utredning.
Ett exemplar av samtliga trycksaker och elektroniska publikationer
levereras till Kungliga biblioteket i form av pliktexemplar. De
arkiveras även i enlighet med Arkivlag (1990:782).
0.9
EU-reglering
Statistiken är inte EU-reglerad.
0.10
Syfte och historik
Syftet med undersökningen är att belysa situationen på
arbetsmarknaden för högutbildade personer födda utomlands, i
vilken mån de är sysselsatta och hur deras sysselsättning
överensstämmer med ett yrke som motsvarar deras utbildningsnivå.
Undersökningen belyser både skillnader inom gruppen utrikes födda
och skillnader mellan utrikes och inrikes födda.
Undersökningen har gjorts två gånger tidigare, 2004 och 2009. Den
senaste undersökningen har genomförts på ett liknande sätt som de
två tidigare undersökningarna. Inför den senaste undersökningen
gjordes dock en omfattande mätteknisk granskning av
frågeformuläret vilket innebär att vissa av frågorna har förändrats.
0.11
Statistikanvändning
Användare av statistiken är universitet och högskolor, kommuner,
Utbildningsdepartementet, Universitetskanslersämbetet och andra
myndigheter. Statistiken används för att belysa situationen på
arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda.
0.12
Upplägg och genomförande
SCB:s Utbildningsregister användes som urvalsram till
undersökningen. Totalt bestod rampopulationen av ca 145 000 utrikes
födda personer och ca 858 000 inrikes födda personer. Från
urvalsramen drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om
totalt 12 000 personer, 9 000 utrikes födda och 3 000 inrikes födda
personer.
Datainsamlingen genomfördes med postenkäter med möjlighet att
svara via webben. Utrikes födda kunde välja mellan att besvara
frågeformuläret på svenska eller engelska. Datainsamlingen startade i
slutet av september och avslutades i början av december 2015.
0.13
Internationell rapportering
Statistiken rapporteras inte internationellt.
0.14
Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar. Det är i
dagsläget inte bestämt när undersökningen kommer att genomföras
nästa gång.
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Innehållsöversikt

Statistiken beskriver situationen på arbetsmarknaden för
högutbildade utrikes födda i åldern 25-64 år som invandrade till
Sverige under perioden 2003-2014. Med högutbildad avses en person
som hade minst en treårig eftergymnasial utbildning enligt den
senaste versionen av SCB:s Utbildningsregister. I undersökningen
ingår även inrikes födda personer i åldern 25-64 år med minst en
treårig eftergymnasial utbildning som en jämförelsegrupp.
Undersökningen genomfördes under hösten 2015. Vissa av frågorna
om aktuell sysselsättning avsåg mätveckan 14-20 september 2015.
Mätvecka används för att statistiken ska vara jämförbar även om de
svarande besvarar frågorna vid olika tillfälle.
I bilaga 1 och 2 återfinns hela frågeformuläret där frågorna kan
studeras i detalj.
1.1

Undersökta populationer och variabler

Undersökt population

Undersökt variabel

Namn

Referenstid

Namn

Referenstid

Personer födda
utomlands i Sveriges
befolkning som:

2014-12-31

Huvudsaklig
sysselsättning

14-20 september
2015

var 25-64 år
hade minst en treårig
eftergymnasial
utbildning
hade invandrat till
Sverige 2003-2014

Arbetets
överensstämmelse
med utbildningen
Tillfredsställelse med
arbetet
Anställningsform
Heltids/deltidsarbete
Bedömning av
utländsk utbildning
Språkkunskaper

Undersökningsperioden septdec 2015

Huvudsaklig
sysselsättning innan
man flyttade till
Sverige
Antal sökta arbeten
Orsaker till att man
haft svårigheter att få
arbeten som kräver
högskoleutbildning
Upplevd orättvis
behandling på
arbetet
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Samma variabler som Samma
ovan förutom de
referenstider
variabler som endast som ovan
är aktuella för utrikes
födda eller de med en
utländsk utbildning

Redovisade populationer och storheter

Redovisad
population

Indelning i
Redovisad
redovisnings- storhet
grupper

Personer
födda
utomlands i
Sveriges
befolkning
som:

Kön

var 25-64 år

Invandringsår

hade minst
en treårig
eftergymnasial
utbildning

Födelseland

hade
invandrat till
Sverige 20032014

Ålder
Utbildningsinriktning
Examensår

Invandringsskäl

Redovisad Statisstorhets
tiskt
referenstid mått

Måttenhet

Medelvärde

Andel

Huvudsaklig 14-20
sysselsättning september
2015
Arbetets
överensstämmelse
med
utbildningen
Tillfredsställelse med
arbetet
Anställningsform
Heltids/deltidsarbete
Bedömning
av utländsk
utbildning
Språkkunskaper

Undersökningsperioden
sept-dec
2015

Huvudsaklig
sysselsättning
innan man
flyttade till
Sverige
Antal sökta
arbeten
Orsaker till att
man haft
svårigheter att
få arbeten
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som kräver
högskoleutbil
dning
Upplevd
orättvis
behandling på
arbetet
Personer
födda i
Sverige som:
var 25-64 år
hade minst
en treårig
eftergymnasial
utbildning

1.3

Kön
Ålder
Utbildningsinriktning
Examensår

Samma
storheter som
ovan förutom
de storheter
som endast är
aktuella för
utrikes födda
eller de med
en utländsk
utbildning

Samma
referenstider som
ovan

Samma
som
ovan

Utflöden: statistik och mikrodata

Ett slutligt observationsregister skapas där samtliga svarande
personer i urvalet har en post. Registret innehåller insamlade svar,
bakgrundsdata, urvalsvikter och hjälpvariabler. Se vidare i avsnitt 4.1
Produktionsversioner för en detaljerad beskrivning av registret.
Utifrån det slutliga observationsregistret skapas tabeller, diagram och
analysrapporter. Resultaten publiceras av SCB i en temarapport, där
den elektroniska versionen är fritt tillgänglig via SCB:s
webbplats www.scb.se/uf0529. Där finns även pressmeddelande
samt tabeller och diagram. Uppgifterna publiceras i form av tabeller
med 95-procentiga konfidensintervall.
1.4
Dokumentation och metadata
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK).
Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS).
Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus).
Dokumentationerna finns publicerade på
SCB:s webbplats, www.scb.se/UF0529.
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2

Uppgiftsinsamling

2.1

Ram

Urvalsramen konstruerades med hjälp av Registret över
befolkningens utbildning (Utbildningsregistret). Ramen omfattade
145 091 utrikes födda personer mellan 25 och 64 år som hade minst en
treårig eftergymnasial utbildning samt hade invandrat till Sverige
mellan 2003 och 2014. I urvalsramen har inte ingått personer med
motsvarande 180 eller fler avklarade högskolepoäng (utbildningsnivå
532 enligt svensk utbildningsnomenklatur för klassificering av
utbildning, SUN 2000) som högsta utbildning. Det innebar att 3 276
personer exkluderades från urvalsramen.
Populationen stratifierades efter världsdel (Norden; EU28 utom
Norden; Övriga Europa utom Norden och EU28; Afrika; Asien;
Övriga), utbildningsinriktning (pedagogik, humaniora och
samhällsvetenskap; naturvetenskap och teknik; hälso- och sjukvård;
övriga utbildningsinriktningar) och ålder (25-34 år; 35-44 år; 45-54 år;
55-64 år). Sammanlagt bildades 96 strata.
Urvalsramen för kontrollgruppen (inrikes födda) omfattade 858 004
personer i åldern 25 till 64 år med minst treårig eftergymnasial
utbildning. I urvalsramen har inte ingått personer med motsvarande
180 eller fler avklarade högskolepoäng (utbildningsnivå 532 enligt
svensk utbildningsnomenklatur för klassificering av utbildning, SUN
2000) som högsta utbildning. Det innebar att 145 873 personer
exkluderades från urvalsramen.
Kontrollgruppen stratifierades på utbildningsinriktning (pedagogik,
humaniora och samhällsvetenskap; naturvetenskap och teknik; hälsooch sjukvård; övriga utbildningsinriktningar), ålder (25-34 år; 35-44
år; 45-54 år; 55-64 år) och kön. Sammanlagt bildades 32 strata.
Rampopulationen (SCB:s Utbildningsregister 2014) överensstämmer
väl med målpopulationen för inrikes födda personer, totalt
identifierades 71 inrikes födda som övertäckning. Bland utrikes födda
var övertäckningen större. Totalt identifierades 686 utrikes födda
personer som övertäckning. Ungefär hälften av övertäckningen
bestod av personer som flyttat utomlands enligt registeruppgifter.
Resterande del av övertäckningen bestod av personer som i
frågeformuläret svarat att de inte hade en minst treårig
eftergymnasial utbildning. Vid estimationen har skattningarna
justerats för identifierad övertäckning bland utrikes födda personer.
2.2
Urval
Undersökningen är en urvalsundersökning. Från urvalsramen drogs
ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om totalt 12 082 personer,
9 073 utrikes födda och 3 009 inrikes födda personer. Urvalsramen för
utrikes födda stratifierades efter födelseland (världsdel),
utbildningsinriktning och ålder. Urvalsramen för inrikes födda
stratifierades efter utbildningsinriktning, ålder och kön. Vid
bestämningen av urvalsstorleken togs hänsyn till det förväntade
bortfallet.
UF0529_DO_2015_TW_160909.docx
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Urvalet fördelades så att den förväntade felmarginalen för
redovisningsgruppen ”Övriga utbildningsinriktningar” tilläts vara
något större än övriga redovisningsgrupper.
Urvalsstorleken i ett visst stratum beror till viss del av hur många
personer som finns där (N), dels vad som ska mätas (p), och dels hur
stor felmarginalen tillåts vara (B). Parametern p är okänd. Som
planeringsvärde för p användes 0,5. Parametern B är approximativt
felmarginalen kring ett skattat värde p för ett visst stratum.
Urvalsstorleken n fås ur formeln:
n = (Npq)/(N-1)D + pq; där q =1-p och D=B2/4
Stratumstorlekar och urvalsstorlekar sparas i Excel. Urvalet dras med
hjälp av statistikprogrammet SAS.
2.3

Mätinstrument

Insamlingen sker via ett frågeformulär som fylls i via papper eller
webb. I frågeformuläret ingår både frågor med fasta och öppna
svarsalternativ. Informationsbrev och instruktioner för hur man fyller
i enkäten finns med i samma formulär som frågorna. Utrikes födda
fick frågeformuläret både på svenska och på engelska.
Frågeformulären finns i bilaga 1 och bilaga 2.
2.4

Insamling

Den första omgången med frågeblanketter skickades ut den 24
september 2015 (se bilaga 1 och 2). Tack- och påminnelsekort
skickades den 7 oktober och påminnelsebrev med ny blankett den 20
oktober samt 9 november. Utrikes födda fick samtliga påminnelser på
både svenska och engelska. Insamlingen avslutades den 4 december
2015.
Samtliga inkomna frågeblanketter prickades av i ett så kallat
avregistreringssystem. Registrering av data från pappersblanketter
skedde genom att inkomna frågeformulär lästes in maskinellt
(skanning). Skanningsprogrammet kontrollerade så att korrekta
värden registrerades vid skanningen, till exempel om svar var
otydligt markerade. De värden som föll ut som fel vid dessa
kontroller rättades upp manuellt med stöd av skanningsprogrammet,
genom så kallad verifiering. Vid förekomst av dubbelmarkeringar,
det vill säga om fler svarsalternativ fanns angivna för en fråga som
bara fick ha ett svar, gjordes en markering i datafilen för senare
manuell kontroll.
2.5

Databeredning

När alla inkomna svar var registrerade och samlade i en datafil
kontrollerades materialet innan statistiken framställdes. Rättning av
dubbelmarkeringar skedde nu efter en viss prioritetsordning. I vissa
fall gjordes rättningen utifrån svaren på andra frågor i fråeformuläret
och/eller med hjälp av svar på öppna frågor. Ytterligare kontroller
som gjordes var bland annat att endast valida värden förekom i
materialet samt att så kallade hoppinstruktioner hade efterföljts och
att rätt antal svar för varje fråga hade lämnats.
UF0529_DO_2015_TW_160909.docx
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På det sammanställda materialet lades sedan bakgrundsvariabler
(redovisnings- och kalibreringsvariabler) på från Registret över
totalbefolkningen (RTB), Utbildningsregistret (UREG), Registret över
inkomster och taxeringar (IoT), Registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Yrkesregistret och STATIV.
Efter dessa bearbetningar anses registret vara färdigt för
framställandet av statistik.

3

Statistisk bearbetning: antaganden och
beräkningsformler

Det vanligaste statistiska måttet i denna undersökning är andel som
redovisas med konfidensintervall: Punktskattning + 1,96*estimatorns
skattade standardavvikelse.
Vikter har beräknats så att resultat kan redovisas för hela
populationen och inte bara för de svarande. Vikterna kompenserar
för objektsbortfallet men inte för det partiella bortfallet. Om vikterna
inte används så kan resultaten bli helt missvisande, speciellt som
olika urvalspersoner haft olika sannolikhet att komma med i urvalet.
Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln:
wk = d k ⋅ v k

där

w k = den totala vikten för objekt k
d k = designvikt
v k = kalibreringsvikt

Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid
bortfall kan det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större
utsträckning än övriga, till exempel kan kvinnor och äldre svara i
högre grad än män och yngre. Om de grupper som svarat i högre
grad har en annan fördelning på undersökningsvariablerna än övriga
kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera
för detta har kalibreringsvikter använts.
För utrikes födda har vikterna justerats i avseende att kompensera för
den övertäckning som urvalsramen innehåller. Ett antagande görs att
övertäckningen i urvalsramen är lika stor som den övertäckning som
observerats under insamlingen. Ingen justering för undertäckning har
gjorts för utrikes födda.
Undertäckningen består av personer som saknar uppgift i
utbildningsregistret men egentligen har en minst treårig
eftergymnasial utbildning. Till undertäckningen hör även personer
som egentligen har en minst treårig eftergymnasial utbildning som
högsta utbildning men är redovisade med en kortare utbildning i
Utbildningsregistret. Det skattade populationsantalet (115 335
personer) för utrikes födda är ca 20 procent lägre än antalet i
urvalsramen vilket med stor sannolikhet är en underskattning då
ingen justering för eventuell undertäckning har gjorts.
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För inrikes födda görs inga justeringar av vikter i avseende att justera
för täckningsfel. Här görs antagandet att ramen överensstämmer väl
med målpopulationen.
För mer utförlig beskrivning av kalibreringsestimatorn se Lundström
och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse and
Frame Imperfections, Statistics Sweden.
För beräkning av skattningen av totaler används följande formel:
Ŷ = ∑ r wk y k

där w k = den totala vikten för objekt k
y k = variabelvärde för objekt k
summering sker av de svarande (r)
För beräkning av skattningen av medelvärden används följande
formel:
Yˆ =

∑ r wk yk
∑ r wk

Teknisk beskrivning av urval och estimation
Populationen U består av N personer. De parametrar som är
intressanta är funktioner av två totaler Y = ∑U y k och Z = ∑U z k ,
där yk är värdet på variabel y för person k och z k värdet på en annan
variabel för samma person. Vanligtvis är y (och även z) en dikotom
variabel, det vill säga

1 om person k har en viss egenskap
yk = 
0 för övrigt

(3.1)

Parametrar för redovisningsgrupper är också intressant. Dessa
D

benämns som U 1 ,..., U d ,..., U D , där U =  U d . Totalen för
d =1

redovisningsgrupp d kan skrivas

Yd = ∑U y dk

(3.2)

 y k för k ∈ U d
.
0 för övrigt.

där y dk = 

Z d bildas på likartat sätt.
En generell parameter för redovisningsgrupp d (d kan också avse hela
populationen) kan skrivas θ d = C

Yd
, där C är en konstant.
Zd

Parametern är en procentuell andel, som erhålls när C = 100 och
z k = 1 för alla k, och y är definierad enligt (3.1). Om N d är antalet
personer i redovisningsgrupp d, då kan parametern skrivas
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y dk

(3.3)

Nd

Ett obundet slumpmässigt urval s h dras av storleken n h från stratum
h ( h = 1,..., H ), men på grund av övertäckning och bortfall är
svarsmängden rh endast av storleken mh att utföra beräkningarna
på. Storleken på stratum h har beteckningen N h .
Den ”konventionella” estimatorn (för Yd ), har då följande form:
H

N
Yˆd = ∑ h ∑r y dk
h
h =1 m h

(3.4)

I estimator (3.4) används ingen ytterligare hjälpinformation än
stratifieringsinformationen.
I syfte att erhålla en estimator med mindre urvalsfel och
bortfallsskevhet än estimator (3.4) utnyttjas hjälpinformation också i
estimationen. Vi bildar en hjälpvektor x k (se tablå nedan) som anger
till vilka kategorier av
Yrke+Utbildningsinriktning+Inkomst+Grund för bosättning+ Källa för
uppgift om högsta utbildning+Födelseland+Kön +Invandringsår + Ålder
som person k hör. Vi framställer hjälptotalerna

∑U

d

x k och utnyttjar

denna hjälpinformation i en kalibreringsestimator.
Kalibreringsestimatorn för totalen Yd har följande utseende:
Yˆwd = ∑ r d k v k y dk

(3.5)

där
d k = N h / n h för

k ∈ rh

och

(

v k = 1 + (∑U x k − ∑r d k x k )′ ∑r d k x k x ′k

)

−1

xk

Vid skattning av en parameter av typen

θd = C

(3.6)

Yd
skattas
Zd

respektive total med hjälp av kalibreringsvikterna d k v k .
De hjälpvariabler som används i estimationen har valts utifrån
kriterier om hur de samvarierar med svarsbenägenhet och viktiga
redovisningsgrupper. I tablån nedan beskrivs hjälpvariablerna och de
kategorier som användes vid estimationen.
Hjälpvariabel
Yrke

Utbildningsinriktning
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Naturvetenskap och teknik
Hälso- och sjukvård
Övriga utbildningsinriktningar
Mindre än 100 000
100 000 -299 999
300 000 eller mer
Uppgift saknas
Studier
Arbete
Anhöriga
Flyktingskäl
Övriga skäl
Svensk utbildning
Utländsk utbildning
Övriga
Norden
EU28 (utom Norden)
Övriga Europa
Afrika
Asien
Övriga
Man
Kvinna
2003-2006
2007-2010
2011-2014
25-34
35-44
45-54
55-64

Hjälpvariablerna Grund för bosättning, Källa för uppgift om högsta
utbildning, Födelseland och Invandringsår är endast aktuella för
utrikes födda personer.
De kalibrerade vikterna har den egenskapen att de vid skattning av
populationstotalen, för var och en av de hjälpvariabler som används
för att fastställa de kalibrerade vikterna, resulterar i en skattning som
överensstämmer exakt med den registertotal som används för att
fastställa de kalibrerade vikterna.
Kalibreringen (punktskattningar och konfidensintervall) och de
tabeller som presenteras i redovisningen har tagits fram enligt de
formler som presenterats ovan med hjälp av SAS och
variansprogrammet ETOS.
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Slutliga observationsregister

4.1
Produktionsversioner
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Statistikens slutliga observationsregister
Register
Högutbildade utrikes
födda

Registervariant
Högutbildade utrikes
födda

Registerversion
2015

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och
värdemängder m.m. Dokumentationen finns
på www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i
ovanstående tablå.
4.2
Arkiveringsversioner
Registerversionen har ännu inte arkiverats.
4.3
Erfarenheter från denna undersökningsomgång
Fråga 2 – 11 innehöll frågor om undersökningspersonernas ”längsta
högskoleutbildning”. Egentligen borde uttrycket ”högsta
högskoleutbildning” ha använts.
Det borde ha funnits tydligare instruktioner för hur personer som bor
i Sverige men arbetar i ett annat land ska besvara frågorna i
undersökningen.
Fråga 25 saknade en instruktion/ ett svarsalternativ för
egenföretagare.
Utifrån de öppna svaren på fråga 12 kan man konstatera att par
ytterligare fasta svarsalternativ kunde ha funnits med. Det gällde
”pensionär” och ”tar hand om hushållet”.
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