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Dokumentet avser referensåret 2002, men är skrivet 2020 och innehåller den
information som var känd då. Det innebär att vissa uppgifter kan saknas eller
vara bristfälliga, vilket kan vara av betydelse för innehållet.
Statistikens benämning är den som gällde när statistiken redovisades.
Hänvisningar till lagrum görs till dåvarande lagstiftning. Kontaktpersoner
avser de som är kontaktpersoner när detta dokument publiceras.
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Inledning
Syftet med undersökningen är att belysa arbetsmarknaden ur olika aspekter
samt att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika
utbildningsbakgrund. Statistiken bygger på en enkätundersökning där
uppgifter om utbildningen hämtats från olika register.
Den första undersökningen under namnet Inträdet på arbetsmarknaden
gjordes 1996. Undersökningen byggde på de tidigare gymnasie- och högskoleuppföljningarna som hade gjorts som separata undersökningar sedan slutet av
1960-talet. Jämförbarheten mellan resultaten i de gymnasie- och högskoleuppföljningar som gjordes före 1996 var dålig av flera orsaker. Samordningen
av de olika uppföljningsundersökningarna till en gemensam undersökning
bland gymnasieavgångna och högskoleexaminerade innebar att mycket av
bristerna i jämförbarheten rättades till. Det bestämdes att undersökningen om
inträdet på arbetsmarknaden ska genomföras vartannat år och att
uppföljningen ska göras tre år efter avslutad utbildning genom en gemensam
frågeblankett till gymnasieavgångna och högskoleexaminerade.
Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som genomförs en
gång vartannat år. Statistiken samlas in under mars-maj via frågeformulär till
personer som har avgått från gymnasieskolan eller examinerats från
högskolan tre år tidigare. Undersökningens rampopulation hämtas från
Skolverkets elevregister och Universitets- och högskoleregistret.
Rampopulationen utgjordes av personer som hade avslutat en gymnasie- eller
högskoleutbildning läsåret 1998/99. Totalt omfattade ramen 107 519 personer.
Ungefär 13 000 individer ingår SCB:s urval. Det förekommer dock regionala
tillägg på uppdrag som gör att den slutliga urvalsstorleken blir större (15 822 i
2002 års undersökning). Svar inkom från 10 748 personer, det motsvarar 67,9
procent av urvalet.
Frågeformuläret som skickats ut innehåller bland annat om frågor angående
förvärvsarbete (”Vad gjorde du huvudsakligen under veckan 11-17 mars
2002?”), sektor, arbetstid, arbetets överensstämmelse med utbildningen (”Hur
överensstämde det arbete du hade under veckan 11-17 mars 2002 med den
utbildning du avslutade 1998/99?”), utlandsarbete och lön. En delmängd av
de personer som inte svarat efter tre skriftliga påminnelser kontaktas per
telefon.
Resultat publiceras på SCB:s webbsida, www.scb.se/UF0512. De viktigaste
användarna av statistiken är universitet och högskolor, Högskoleverket,
Skolverket och Utbildningsdepartementet. Statistiken används för
beskrivningar av de möjligheter som olika utbildningar ger för inträde och
etablering på arbetsmarknaden.
Innehållet i undersökningen är beslutat i samråd med programrådet för
programmen Utbildning-arbetsmarknad och Prognosinstitutet, där det finns

UF0512_DOK_2002_PK_201217.DOCX

Statistikansvarig myndighet

Mallversion

Sida

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

SCBDOK 4.3

4 (14)

representanter från Högskoleverket, Skolverket, AMS, NUTEK, Göteborgsoch Stockholms universitet, Näringsdepartementet samt
Utbildningsdepartementet.
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1

Innehållsöversikt

1.1

Undersökta populationer och variabler

Här redovisas de endast de två viktigaste variablerna. Variablerna har
dokumenterats i sin helhet i MetaPlus.

Undersökt population

Undersökt variabel

Namn
Avgångna från
gymnasieskolan

Examinerade från högskolan

1.2

Referenstid Namn
Referenstid
 Huvudsaklig verksamhet
1998/99 (t1)
2002 (t2)
 Överensstämmelse
mellan arbete och
utbildning
 Huvudsaklig verksamhet
1998/99 (t1)
2002 (t2)
 Överensstämmelse
mellan arbete och
utbildning

Redovisade populationer och storheter

Redovisad
population

Indelning i
redovisningsgrupper

Avgångna från
gymnasieskolan

Kön

Redovisad
variabel

Redovisad
variabels
referenstid

Huvudsakl 2002
Gymnasiepro ig
verksamhet
gram

Statistiskt
mått

Måttenhet

Andel

Procent

Andel

Procent

Andel

Procent

Överensstä
mmelse
mellan
arbete och
utbildning
Examinerade från
högskolan

Kön
Högskoleexa
mina

Huvudsakl 2002
ig
verksamhet
Överensstä
mmelse
mellan
arbete och
utbildning

Forskarexaminerade
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Överensstä
mmelse
mellan
arbete och
utbildning
1.3
Utflöden: statistik och mikrodata
Statistiken finns tillgänglig i form av ett statistiskt meddelande på SCB:s
webbplats (UF 86 SM 0201) och i form av ett avidentifierat mikrodataregister
som bevaras på SCB. I det statistiska meddelandet redovisas beskrivande text
av de viktigaste resultaten och tabeller för de flesta frågor i frågeformuläret.
Resultaten i tabellerna redovisas för de tre delpopulationerna
gymnasieavgångna, examinerade från högskolan och forskarexaminerade.

1.4
Dokumentation och metadata
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och statistikregistret
Statistikens framtagning (SCBDOK).
Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Kvalitetsdeklarationen.
Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus).
Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats, scb.se/UF0512.

2

Uppgiftsinsamling

2.1
Ram
Rampopulationen utgjordes av dem som hade avslutat en gymnasie- eller
högskoleutbildning läsåret 1998/99. Totalt omfattade ramen 107 519 personer.
Undersökningens rampopulation hämtades från Universitets- och högskoleregistret (högskoleexaminerade) och Skolverkets Elevregister
(gymnasieavgångna).
Undertäckningen i statistiken utgörs av personer som hade avslutat
utbildning i gymnasieskola eller högskola läsåret 1998/99 men som av någon
anledning inte finns med i de register som ingick i ramen. Bland de
högskoleutbildade finns det t.ex. de som inte tar ut sitt examensbevis fast de
har uppnått de krav som ställs för en examen. Övertäckningen består av de
personer som finns med i de register som ingår i ramen men som inte har
avslutat utbildning det år som avses. Det kan t.ex. vara högskoleutbildade
som har avslutat utbildning ett tidigare läsår, men som har tagit ut sitt
examensbevis under det aktuella referensåret. Viss övertäckning går att
identifiera vid datainsamlingen. Däremot är det svårare att uttala sig om
undertäckningens omfattning.
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2.2
Urval
Undersökningen är en urvalsundersökning. Rampopulationen stratifierades
med hjälp av variablerna gymnasieprogram/högskoleexamen samt kön,
sammanlagt bildades 126 strata. I varje stratum drogs ett slumpmässigt urval.
Totalt ingick det 15 822 personer i urvalet.
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. Om p sätts till 0,5 fås det största urvalet
med avseende på den parametern. 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 programmen SPSS och Excel.
Urvalet dras med hjälp av statistikprogrammet SAS.
2.3
Mätinstrument
Statistiken samlas in med ett frågeformulär (bilaga 1).
2.4
Insamling
Frågeformuläret skickas ut som en frågeformulär. Frågeformuläret skickades
adresserad till uppgiftslämnarnas hemadresser. Med frågeformuläret följde ett
svarskuvert. Statistiken samlades in från mars till juni 2002. Den första
omgången med frågeblanketter skickades ut den 12 mars. Tack- och
påminnelsekort skickades den 20 mars, ett påminnelsebrev med ny blankett
den 3 april och en påminnelse med ny blankett den 25 april. Påminnelse tre
(med telefon) pågick under tre veckor i slutet av maj och i början av juni.

2.5
Databeredning
Inkomna frågeblanketter avregistrerades. Därefter skannades de.
Granskning och rättning gjordes utifrån bestämda felkontroller. Några av
felkontrollerna är att säkerställa att endast valida värden existerar, att
hoppinstruktioner har efterföljts, att rätt antal svar för varje fråga har lämnats
samt att koda de öppna svarsalternativ som går att kodas.

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. För beräkning av skattningen av totaler används följande
formel:
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H
N
Yˆd   h r y dk
h
h 1 m h

Nh=Stratumstorlek
mh=Svarande inklusive övertäckning i stratum h
rh=Responsmängd av storleken mh
yk=1 för viss egenskap, t.ex. förvärvsarbetande; 0 annars

4

Slutliga observationsregister

4.1
Produktionsversioner
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående slutliga
observationsregister beskrivits.
Statistikens slutliga observationsregister
Register
Inträdet på
arbetsmarknaden

Registervariant
Inträdet på
arbetsmarknaden bland
gymnasieavgångna och
högskoleexaminerade

Registerversion
Mars 2002

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i MetaPlus), finns
på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen finns på metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av
namnen på Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i
ovanstående tablå.
4.2
Arkiveringsversioner
Inga registerversioner har ännu arkiverats.
4.3

Förändringar gjorda sedan föregående
undersökningsomgång
Inte känt då dokumentationen tas fram.
4.4
Erfarenheter från denna undersökningsomgång
Det finns ett antal frågor i undersökningen som är av retrospektiv karaktär.
Risken för minnesfel vid uppgiftslämnandet finns när sådana frågor används.
4.5

Planerade förändringar i kommande
undersökningsomgångar
Inte känt då dokumentationen tas fram.
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Allmänna uppgifter
A
SOS-klassificering
Inträdet på arbetsmarknaden (UF0512) ingår i Sveriges officiella statistik
(SOS). Statistiken är officiell på den nivå som redovisas i Statistiska
meddelanden, serie UF86. För statistik som ingår i SOS gäller särskilda regler
för kvalitet och tillgänglighet, se Lag (2001:99) om den officiella statistiken och
Förordning (2001:100) om den officiella statistiken samt Statistiska
centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella
statistiken.

B
Sekretess och personuppgiftsbehandling
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 7 kap. 1c § Sekretesslag (1980:100).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som
offentliggörs.
Vid behandling av personuppgifter, dvs information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller Lag (2001:99) om den officiella
statistiken och Förordning om den officiella statistiken(2001:100) samt
Personuppgiftslag (1998:204).
Statistikens uppgifter skyddas av sekretess.
Personuppgifter men inga personnummer finns i statistikregistret. Sekretess
gäller i 70 år.
C
Bevarande och gallring
Samtliga statistikuppgifter avidentifieras.
Samtliga statistikuppgifter arkiveras.
Ett exemplar av samtliga trycksaker och elektroniska publikationer levereras
till Kungliga biblioteket i form av pliktexemplar. De arkiveras även hos
Riksarkivet i enlighet med Arkivlag (1990:782).
D
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet gäller inte enligt Lag (2001: 99) om den officiella
statistiken.
E
EU-reglering och internationell rapportering
Statistiken är inte EU-reglerad. Statistiken rapporteras inte internationellt.
F
Historik
Den första undersökningen under namnet Inträdet på arbetsmarknaden
gjordes 1996. Undersökningen byggde på de tidigare gymnasie- och
högskoleuppföljningarna som hade gjorts som separata undersökningar sedan
slutet av 1960-talet. Jämförbarheten mellan resultaten i de gymnasie- och
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högskoleuppföljningar som gjordes före 1996 var dålig av flera orsaker.
Samordningen av de olika uppföljningsundersökningarna till en gemensam
undersökning bland gymnasieavgångna och högskoleexaminerade innebar att
mycket av bristerna i jämförbarheten rättades till. Det bestämdes att
undersökningen om inträdet på arbetsmarknaden ska genomföras vartannat
år och att uppföljningen ska göras tre år efter avslutad utbildning genom en
gemensam frågeblankett till gymnasieavgångna och högskoleexaminerade.

G

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig
Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Paula Kossack

Telefon

010-479 60 05

E-post

Paula.kossack@scb.se

Statistikproducent
Myndighet/organisation

Statistiska centralbyrån

Postadress

701 89 Örebro

Kontaktperson

Paula Kossack

Telefon

010-479 60 05

E-post

Paula.kossack@scb.se

H
Statistikens ämnes- och statistikområde
Ämnesområde: Utbildning och forskning
Statistikområde: Befolkningens utbildning
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Bilaga 1. Frågeformulär
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