
 

 

 

 

 

 

Personal vid universitet och högskolor  
Nu är det dags att lämna uppgifter om personal vid universitet och högskolor till 

Statistiska centralbyrån (SCB).  

 

Syftet med insamlingen är att uppdatera registret över personalen vid universitet och 

högskolor. Uppgifterna ingår i den officiella statistiken och ska beskriva personalläget vid 

de svenska lärosätena samt utgöra underlag för särskilda analyser om t.ex. jämställdhet 

och personalrörlighet inom högskolesektorn. 

 

SCB samlar årligen in uppgifter om personal vid universitet och högskolor på uppdrag av 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Uppgifterna samlas in från samtliga statliga 

universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd.  

 

Det är viktigt att samtliga uppgifter om personalen är korrekta. Vid behov ska uppgifterna 

kompletteras och/eller revideras med aktuella uppgifter. 

Det är obligatoriskt att delta 
Alla lärosäten är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter till undersökningen personal vid 

universitet och högskolor. Mer information om detta finns under rubriken 

Uppgiftsskyldighet. 

Lämna uppgifterna för oktober senast den 1 december 
Gå in på www.scb.se/personal för att lämna de efterfrågade uppgifterna. Här finns 

inloggning och all information som ni behöver för att lämna uppgifterna.  

 
Ert användarnamn är: X_AnvNamn_X 

 

Av säkerhetsskäl skickas lösenordet separat inom några minuter. Observera att lösenordet 

endast skickas till den person som lärosätet angett som huvudsaklig kontaktperson. 

 

Stort tack för er medverkan! 

Med vänlig hälsning 

  

Annika Pontén  

Avdelningschef 

UKÄ 

Katarina Wizell 

Enhetschef  

SCB 

 

Kontakta oss gärna: 
 

 

Frågor om att lämna uppgifter eller teknisk support 
 

Frågor om undersökningens innehåll 

Uppgiftslämnarservice (SCB) Sylvia Ekström 

010-479 60 65 010-479 62 69 
uls@scb.se sylvia.ekstrom@scb.se  
www.scb.se   
 Annika Haglund 
 08-563 087 28 
 annika.haglund@uka.se  
 www.uka.se  

Så används de lämnade uppgifterna 

http://www.scb.se/personal
mailto:uls@scb.se
mailto:sylvia.ekstrom@scb.se
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För att minska uppgiftslämnarbördan sambearbetar SCB i möjligaste mån olika register 

istället för att fråga om samma sak i flera olika undersökningar. För att ta fram uppgift om 

individens utbildning samt utländsk bakgrund kommer sambearbetning med SCB:s register 

över befolkningens utbildning och registret över totalbefolkningen att ske. Förutom vid SCB 

och UKÄ kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och 

andra som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av 

statistiksekretess (se nedan). 

Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken 

regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

Statliga universitet och högskolor är skyldiga att lämna uppgifter enligt förordning (SFS 

1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Enskilda 

utbildningsanordnare är skyldiga att medverka i uppföljningar och utvärderingar av 

utbildningen enligt lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 

De lämnade uppgifterna skyddas 

Uppgifterna som ni lämnar om enskild skyddas av sekretess enligt 

24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Information om personuppgifter 

För att underlätta eventuella återkontakter sparar vi uppgiften om vem hos er som är 

kontaktperson för undersökningen. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som SCB gör i denna undersökning. Var och en har rätt att få gratis 

information, i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras 

på SCB. Om begäran görs i elektronisk form, har man rätt att få utdraget i elektronisk 

form. Om någon skulle anse att SCB har behandlat personuppgifter på ett sätt som bryter 

mot EU:s dataskyddsförordning, har man under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna 

raderade. Samma rättigheter gäller gentemot UKÄ. Kom ihåg att ange ditt personnummer 

när du begär registerutdrag.  

Resultat 

Innan publicering skickas en kontrolltabell ut till universiteten/högskolorna för verifiering av 

uppgifterna. 

 

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras på UKÄ:s webbplats, www.uka.se, och 

SCB:s webbplats, www.scb.se. Publicering sker i olika omgångar med början i april 2019. 

Uppgifterna publiceras även i UKÄ:s analyser och rapporter och i det statistiska 

meddelandet UF 23 SM 1901. För exakta tidpunkter se publiceringskalendern på 

www.scb.se. 

 

Mer om undersökningen och tidigare resultat finns att läsa på www.scb.se/uf0202. 

 

 

 
SCB:s dataskyddsombud:  UKÄ:s dataskyddsombud: 
010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se 08-563 085 00, registrator@uka.se  
701 89 Örebro 103 95 Stockholm 
www.scb.se  www.uka.se  
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