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0 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 Paula Kossack 

Telefon 010 – 479 60 05 

E-post fornamn.efternamn@scb.se 

0.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation Statistiska centralbyrån 

Postadress 701 89 Örebro 

Kontaktperson Paula Kossack 

Telefon 010 – 479 60 05 

E-post fornamn.efternamn@scb.se 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt Lag (2001: 99) om den 
officiella statistiken. 

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 regler 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99) om den officiella 
statistiken och Förordning (2001:100). 

Statistikens uppgifter skyddas av sekretess. 

Personuppgifter och personnummer finns i statistikregistret. 
Sekretess gäller i 70 år. 

Vid begäran från privatperson enligt Personuppgiftslag (1998:400) 
lämnas registerutdrag, som innehåller uppgifter om den egna 
personen. 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Bevarandet är under utredning. Ett beslut på arkiveringen har ännu 
inte fattats.  

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 

Inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade ska 
beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som slutfört 
universitets- eller högskoleutbildning. Viktigast i undersökningen är 
att mäta om de arbetar, om arbete överensstämmer med det område 
var inriktad mot och om arbetet är på rätt nivå. Därutöver ställs flera 
bedömningsfrågor om förberedelse för arbetslivet samt nytta med 
utbildningen i arbetet. Fokus ligger på jämförelser mellan 
examinerade och personer som inte tagit examen. De viktigaste 
målstorheterna är:  

 Huvudsaklig sysselsättning tre år efter avslutad utbildning.  

 Överensstämmelse mellan arbetet och det område 
utbildningen var inriktad mot. 

 Arbetets krav på färdigheter. 

 Nöjdhet med utbildningens färdighetsträning. 

Liknande undersökningar, så kallade gymnasie- och 
högskoleuppföljningar, har gjorts sedan slutet av 1960-talet. Inträdet 
på arbetsmarknaden har genomförts ungefär vart annat år sedan 
1996. Ett gemensamt frågeformulär skickades ut till ett urval av dem 
som slutfört gymnasieskolan eller examinerats från högskolan. Från 
och med 2006 års undersökning delades den i två separata 
undersökningar med olika frågor till respektive grupp.  

0.11 Statistikanvändning 

Huvudanvändarna av statistiken är Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) och Universitetskanslersämbetet. Andra 
viktiga användare av statistiken är universitet och högskolor, 
Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Statistiken används som 
underlag för beskrivningar av de möjligheter som olika utbildningar 
ger för inträde på arbetsmarknaden.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arkivlag-1990782_sfs-1990-782
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0.12 Upplägg och genomförande 

Undersökningens rampopulation består av alumner som avslutat en 
universitets- eller högskoleutbildning läsåret 2013/14 oavsett examen 
eller inte. Personerna ska dessutom ha avklarat 120 högskolepoäng 
mellan höstterminen 2007 och vårterminen 2014, inte varit 
registrerade i svensk högskola eller tagit examen före 2007, inte 
förekommit som aktiva i svensk forskarutbildning, vara födda 
tidigast 1958 och bo i Sverige vid undersökningsperioden april-juni 
2017. 

Målpopulationen utgörs av målobjekten alumner som borde finnas 
med i Universitets- och högskoleregistret efter avgränsningarna ovan. 
Målpopulationen stämmer sannolikt väl överens med 
intressepopulationen med tanke på att Universitets- och 
högskoleregistret bör innehålla uppgifter om registrerade personer, 
examina som har utfärdats och producerade högskolepoäng. 
Målpopulationen avgörs av alla som bor och är folkbokförda i 
Sverige under våren 2017. Observationsobjekten är de avgångna som 
faktiskt har rapporterats in till Universitets- och högskoleregistret. 

0.13 Internationell rapportering 

Statistiken rapporteras inte internationellt. 

0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga förändringar för de kommande undersökningarna är 
inplanerade i dagsläget. Beslut om kommande undersökningar 
väntas fattas under 2018 och nästa undersökning genomförs tidigast 
2019.  

1 Innehållsöversikt 
De statistikvärden som redovisas är bearbetningar av individernas 
svar på webbenkät och pappersenkät från våren 2017. 

1.1 Undersökta populationer och variabler 

Populationen för undersökningen är alumner som avslutat en 
universitets- eller högskoleutbildning läsåret 2013/14 enligt 
Universitets- och högskoleregistret, oavsett examen eller inte. 
Personerna ska dessutom ha avklarat 120 högskolepoäng mellan 
höstterminen 2007 och vårterminen 2014, inte varit registrerade i 
svensk högskola eller tagit examen före 2007, inte förekommit som 
aktiva i svensk forskarutbildning samt vara födda tidigast 1958.  

I populationen ingår endast personer med fullständigt 
personnummer som varit folkbokförda i Sverige 2017-04-03. 



Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån 

Handlingstyp Statistikens produktkod Sida 

SCBDOK 4.2 UF0512 6 (25) 

 
 

UF0512_DO_2017_SS_190709.docx 

Tabell 1. Källa enkätundersökning 

Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 

Examinerade från 
universitets- eller 
högskoleutbildning 

Läsår 2013/14 Variabler om arbete, 
studier och 
arbetslöshet 

Variabler om 
matchning mellan 
utbildning och arbete 

Variabler om 
förberedelse för 
arbetslivet samt nytta 
med utbildningen i 
arbetet 

Variabler om nöjdhet 
med arbete samt  
utbildningsnivå som 
är tillräcklig för 
arbetet 

Variabler om planer 
för hösten 2017 

Hösten 2014 till 
och med våren 
2017 

 

Tabell 2. Källa Registret över totalbefolkningen 

Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 

Examinerade från 
universitets- eller 
högskoleutbildning 

Läsår 2013/14 Kön 

Svensk/utländsk 
bakgrund och 
inrikes/utrikes födda 

Koppling till 
föräldrarna 

Ålder 

2017-04-03 

 

 

 

 

2017-12-31 

Tabell 3. Källa Registret över befolkningens utbildning 

Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 

Examinerade från 
universitets- eller 
högskoleutbildning 

Läsår 2013/14 Föräldrarnas 
utbildningsnivå 

2016-12-31 

Tabell 4. Källa Universitets- och högskoleregistret 

Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 
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Examinerade från 
universitets- eller 
högskoleutbildning 

Läsår 2013/14 Examensuppgift 

Studieform 
(yrkesexamens-
program eller 
generellt 
program/fristående 
kurser 

t.o.m. 
vårterminen 2017 

1.2 Redovisade populationer och storheter 

Tabell 5. Population Examinerade från universitets- eller 
högskoleutbildning 

Redovisad 
population 

Indelning i 
redovisnings-
grupper 

Redovisad 
storhet 

Redovisad 
storhets 
referenstid 

Statis-
tiskt mått 

Mått-
enhet 

Examinerade 
från 
universitets- 
eller 
högskole-
utbildning 
uppdelat på 
examinerade 
och icke 
examinerade 

Kön 

Svensk/utländ
sk bakgrund 

Inrikes/utrikes 
födda  

Föräldrarnas 
utbildningsniv
å 

Kommungrup
p 

Examen 

Studieform 

Huvudinriktni
ng 

Utbildningslän
gd 

Sysselsättning 

Sysselsättni
ng 

Arbetslöshet 

Studier 

Examensbev
is 

Överensstä
mmelse 
mellan 
arbetet och 
det område 
utbildninge
n var 
inriktad mot 

Tillräcklig 
utbildnings
nivå för 
arbetet 

Nöjdhet 
med arbete 

Nöjdhet 
med 
utbildninge
n 

Om man fått 
lära sig det 
som behövs 
i arbetet 

Hösten 2014 
till och med 
våren 2017 

 

Summa 

Osäkerhe
tsmått 
(konfiden
sintervall
) 

Antal 

Procen
t 
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Förberedels
e för 
arbetslivet 

Planer för 
framtiden 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 

Statistiken publiceras på SCB:s webbplats på produktsidan 
www.scb.se/uf0512.  

Statistiken redovisades i en statistiknyhet, en rapport och en Excelfil.  

I rapporten beskrivs och kommenteras statistiken och relevanta 
jämförelser mellan olika redovisningsgrupper görs. I Excelfilen finns 
samtliga enkätsvar för alla redovisningsgrupperna.  

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 den statistik som baseras på 
enkätundersökningen beskrivs i SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). 

Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/uf0512. 

2 Uppgiftsinsamling 
Statistiken baseras på Universitets- och högskoleregistret. Därutöver 
används Befolkningsregistret och Utbildningsregistret, även dessa 
totalräknade. Utifrån dessa register skapas bakgrundsuppgifter som 
utgör redovisningsgrupperna.  

Statistiken över inträdet på arbetsmarknaden baseras på en 
urvalsundersökning som genomfördes som en webbenkät och 
pappersenkät.  

2.1 Ram 

För samtliga delar gäller att endast elever med fullständigt 
personnummer som var folkbokförda 2017-04-03 ingår i ramen. 

Rampopulationen för undersökningen är alumner som avslutat en 
universitets- eller högskoleutbildning läsåret 2013/14 enligt 
Universitets- och högskoleregistret, oavsett examen eller inte. 
Personerna ska dessutom ha avklarat 120 högskolepoäng mellan 
höstterminen 2007 och vårterminen 2014, inte varit registrerade i 
svensk högskola eller tagit examen före 2007, inte förekommit som 
aktiva i svensk forskarutbildning, vara födda tidigast 1958 och vara 
folkbokförda i Sverige när urvalet drogs den 3 april 2017. 

Ramen bestod av 39 828 personer.  

 

file:///C:/Users/SCBERLO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9K9B2AI0/www.scb.se/uf0512
file:///C:/Users/SCBERLO/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9K9B2AI0/www.scb.se/uf0512
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Under undersökningens gång framkom att 28 personer inte tillhörde 
målpopulationen. Denna kända övertäckning togs bort från ramen. 
Den vanligaste orsaken till att de inte tillhörde målpopulationen var 
att de flyttat utomlands. Storleken på den totala övertäckningen är 
okänd men bedöms vara liten. 

Att objekt finns med i rampopulationen fast de inte tillhör den, så 
kallad undertäckning, är svårt att uppskatta men bedöms också vara 
liten. 

2.2 Urval 

Ramen stratifierades efter förekomst av examen, studieform, 
huvudinriktning och för de examinerade även sammanslagningar av 
utbildningsgrupper. Sammanlagt bildades 54 strata. 

Den urvalsstorlek som beslutades var 14 850 personer. Med tanke på 
att bortfallet förväntades bli stort bedömdes denna urvalsstorlek 
behövas för att kunna redovisa statistiken efter viktiga 
redovisningsgrupper. Med tanke på att populationen är en grupp 
med en förväntad låg svarsandel så var det vanskligt att på förhand 
göra några beräkningar av förväntad precision och vilka 
urvalsstorlekar som skulle krävas. Det finns risk för skevheter 
orsakade av bortfallet. Den urvalsstorlek som beslutades är 14 850 
personer. Urvalet allokeras proportionellt mot antal personer i 
respektive strata. 

2.3 Mätinstrument 

Undersökningen genomfördes som en webbenkät och en 
pappersenkät. Ett introduktionsbrev med inloggningsuppgifter 
skickades ut, se bilaga 1. Frågeformuläret skickades därefter och finns 
i bilaga 2. Efter en tid skickades ut tack- och påminnelsekort som 
finns i bilaga 3. Efter ytterligare någon vecka skickades ut sista 
påminnelsebrevet som finns i bilaga 4. 

2.4 Insamling 

Undersökningen genomfördes under perioden 2017-04-03 till  
2017-06-12. Introduktionsbrevet skickades ut 2017-04-03 och då 
publicerades även webbenkäten. Frågeformulär skickades ut  
2017-04-20 och ett tack-och-påminnelsekort till de som inte hade 
svarat ännu 2017-05-04. Ytterligare en påminnelse skickades ut 2017-
05-17. Datainsamlingen bröts 2017-07-03. 

2.5 Databeredning 

Nedan beskrivs härledningen av några bakgrundsvariabler: 

 Bakgrund: 
I utländsk bakgrund ingår utrikes födda samt inrikes födda 
med två utrikes födda föräldrar. 

o Svensk 
o Utländsk 

 

 Förekomst av examen: 
Examensuppgift enligt universitets- och högskoleregistret tom 
vt2017. 
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o Examen 
o Ej examen 

 

 Studieform: 
Avser den typ av program som man har examinerats ifrån. 
Vid flera examina har yrkesexamen prioriterats före generell 
examen, därefter prioriteras nivå och senast utfärdad. För ej 
examinerade har en utvärdering gjorts där avklarade poäng 
prioriterats för yrkesexamens-/generellt-/konstnärligt 
program/fristående kurser per huvudinriktning. 

o Yrkesexamensprogram 
o Generellt program/fristående kurser 

 

3 Statistisk bearbetning: antaganden och  
beräkningsformler 

Vikter har beräknats för att kunna redovisa statistiken för hela 
populationen och inte endast för de svarande. En 
urvalsundersökning som denna lider av urvalsfel och 
bortfallsskevhet. En kalibreringsestimator har använts för att 
reducera urvalsfel och bortfallsskevhet. Då den designvägda 
svarsandelen på objektnivå var 31 procent av urvalet finns en risk för 
att en bortfallsskevhet ändå kan föreligga. Urvalsfelet och 
bortfallsfelet redovisas i form av konfidensintervall (95 procent).  

Ett antal variabler, som samvarierar med svarsbenägenhet och som 
skulle användas som redovisningsvariabler, har används för 
viktberäkning och estimation.  

Hjälpvariabler stratum och kön * (Födelseland + Ålder + Föräldrars 
utbildning + Sysselsättningsstatus) har använts. 

Vid estimationen har personer som i efterhand inte bedömts tillhöra 
målpopulationen uteslutits. Detta innebär att hänsyn tas för den 
övertäckning som identifierats i urvalsramen vid estimationen.  

Variablerna används som hjälpinformation i en kalibreringsestimator. 
Estimatorn används för att skapa kalibrerade vikter och kalibrerade 
skattningar av de parametrar som är av intresse.  

Vi har en population U bestående av N personer. De parametrar vi är 

intresserade av är vanligtvis funktioner av två totaler  U kyY  

och  U kzZ , där yk  är värdet på variabel y för person k och kz
 

värdet på en annan variabel för samma person. Vanligtvis är y (och 
även z) en dikotom variabel, d.v.s.  






                                    övrigt    för  0

egenskap  studeradehar  person  om  1 k
yk   (2) 
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Vanligtvis är vi också intresserade av parametrar för 

redovisningsgrupper. Låt oss benämna dessa Dd UUU ,...,,...,1  , där 

U U d
d

D


1

 . Totalen för redovisningsgrupp d kan skrivas  

 U dkd yY      (3) 

där 
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dZ  bildas på likartat sätt.   

En generell parameter för redovisningsgrupp d (d kan också avse 

hela populationen) kan skrivas 
d

d

d
Z

Y
C , där C är en konstant.  

Den vanligaste parametern är en procentuell andel, som erhålles när 

100C  och 1kz  för alla k, och y är definierad enligt (7.1). Om vi 

låter dN  vara antalet personer i redovisningsgrupp d, då kan 

parametern skrivas 
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Vi drar ett obundet slumpmässigt urval hs  av storleken hn  från 

stratum h ( Hh ,...,1 ), men p.g.a. övertäckning och bortfall har vi 

endast svarsmängden hr  av storleken hm  att utföra beräkningarna 

på. Storleken på stratum h ger vi beteckningen hN . 

Den ”konventionella” estimatorn (för dY ), har följande form: 





hr

dk

H

h h

h
d y

m

N
Y

1

ˆ     (5) 

I estimator (5) används ingen ytterligare hjälpinformation än 
designinformationen. Denna estimationsmetod brukar kallas ”rak 
uppräkning inom strata”. 

I syfte att erhålla en estimator med mindre urvalsfel och 
bortfallsskevhet än estimator (5) utnyttjar vi hjälpinformation också i 
estimationen. Vi bildar en hjälpvektor x k

, som anger till vilka 

kategorier av  

stratum, kön * födelseland, kön * ålder, kön * föräldrars utbildning och kön * 
sysselsättningsstatus 

som person k hör. Vi framställer hjälptotalerna 
dU kx och utnyttjar 

denna hjälpinformation i en kalibreringsestimator. 
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Kalibreringsestimatorn för totalen dY  har följande utseende: 

 r dkkkwd yvdŶ     (6) 

  

där 

hhk nNd /  för hrk    

och 

  kr r kkkkkU kk ddv xxxxx  



1

)(1   (7) 

Vid beräkning av hjälptotaler har personer som i efterhand inte 
bedömts tillhöra målpopulationen uteslutits. Personer som uteslutits 
är framför allt personer som hade flyttats utomlands. Detta innebär 
att vikterna korrigerar för den övertäckning som identifierats i 
urvalsramen.  

Vid skattning av en parameter av typen 
d

d
d

Z

Y
C  skattas respektive 

total med hjälp av kalibreringsvikterna kkk vdw  .  

Mätfel: Det har inte gjorts några studier över eventuella mätfel, men 
enkäten har utformats och mättekniskt granskats med syftet att 
minimera risken för mätfel.  

Bearbetningsfel. Bearbetningsfel kan uppstå vid registreringen av svar 
från inkomna frågeblanketter. Då registreringen av svar sker 
maskinellt och genomgår flera logiska kontroller bedöms felet vara 
litet. 

4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 

I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående 
slutliga observationsregister beskrivits. 

Statistikens slutliga observationsregister 

Register Registervariant Registerversion 

Inträdet på 
arbetsmarknaden 

Högskoleexaminerade Våren 2017 

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 Våren 2017 av enkätundersökningen har ännu inte 
arkiverats. Inga grunduppgifter av de registerbaserade delarna ska 
sparas. Bevarandebeslutet är under utredning. 

https://www.h6.scb.se/metadata/


Statistikansvarig myndighet 

Statistiska centralbyrån 

Handlingstyp Statistikens produktkod Sida 

SCBDOK 4.2 UF0512 13 (25) 

 
 

UF0512_DO_2017_SS_190709.docx 

4.3 Erfarenheter från denna undersökningsomgång 

Vad gäller enkätundersökningen så bör följande tänkas igenom inför 
nästa undersökningsomgång: Svarsfrekvensen blev ganska låg. Det 
bör övervägas alternativa vägar för att samla in statistiken och 
jämföra dem med nyttan med statistiken samt krav från användarna. 
Fundera kring och förbättra vissa frågor som hade något större 
partiellt bortfall vilket indikerar att frågan har fungerat dåligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Introduktionsbrev 
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Bilaga 2 Frågeformulär 
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Bilaga 3 Tack- och påminnelse-kort 
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Bilaga 4 Påminnelsebrev 
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