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Dataregistrets uppbyggnad

SEC-register 2 består av följande populationer

Grundpopulationer:

Gymnasieskolan: Grundskolan:

Majoriteten av individerna, 206 653 st.,
i pop. 1 återfinns även i pop. 2.

Totalt omfattar registret 425 414 individer.

Pop. 2: 309 141
Samtliga avgångna
från gymnasieskolan
ht 1998

Pop. 1: 312 933
Samtliga elever i
svensk gymnasieskola
ht 1997

Pop. 3: 10 019
Avgångna från
grundskolan vt 1995 –
1998 och som inte
återfinns i population
1 och 2

Viktigaste variabler:

· Skolkod
· Studievägskod
· Skolans huvudman
· Medelbetyg
· Betyg i vissa enskilda ämnen

Viktigaste variabler:

· Skolkod
· Skolans huvudman
· Medelbetyg
· Samtliga betyg
· Tillval
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Till samtliga populationer läggs uppgifter från följande register:

Utbildningsuppgifter: Uppgifter från andra typer av register:

Gymnasieregistret, avgångna från
gymnasieskolan 1998
(Bl.a. uppgifter om skola, linje/program,
variant/gren, medelbetyg, betyg i
enskilda ämnen.)

Åk.9-registret, avgångna från
grundskolan 1995–1998
(Bl.a. uppgifter om grundskola,
medelbetyg, betyg i samtliga ämnen,
tillvalsämnen)

Folk- och bostadsräkningen, 1990
(Uppgifter om barn och föräldrar, bl.a. om
yrke, yrkessektor, utbildning, inkomst,
födelseland, invandringsår, boende)

Registret över rikets totalbefolkning, 1999
(Uppgifter om barn och föräldrar, bl.a. om
inkomst, födelseland, invandringsår)

Registret över sökande/antagna,
sökande/antagna till gymnasiet 1995–
1998
(Uppgifter om vilken utbildning
individerna sökt i första, andra och tredje
hand, vilket år de sökt samt vilken
utbildning och skola de antagits till)



Presentation av SEC-register 2, 2001-04-28

5

Fullständig variabellista

Population 1 och 2 (samtliga elever i svensk gymnasieskola hösten 1997 och hösten 1998):

SCB, Register över elever i gymnasieskolan (1997 och 1998):
· Studievägskod (linje/program/gren/variant)
· Uppgift om utbildningen är en kompletterande gymnasieutbildning
· Årskurs
· Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun)
· Uppgift om skolans huvudman

Population 1, 2 och 3 (samtliga individer som det totala registret omfattar):

SCB, Åk 9-registret 1995 – 1998:
· Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun)
· Uppgift om skolans huvudman
· Medelbetyg
· Separata betyg (samtliga)
· Uppgifter om tillval och hemspråk

SCB, Registret över sökande/antagna till gymnasieskolan 1995 – 1998:
· Sökt: Utbildning (1:a, 2:a och 3:e handsval)
· Sökt: år
· Antagen: Utbildning
· Antagen: Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun)

SCB, Register över avgångna från gymnasieskolan 1998:
· Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun)
· Jämförelsetal
· Betyg i enskilda ämnen

Uppgifter hämtade från andra register för samtliga individer i ovan specificerade
populationer:

SCB, RTB (1999):
Följande uppgifter om individen, föräldrarna (fader resp. moder):

· civilstånd
· medborgarskap
· födelseland
· invandringsår
· inkomst (arbetsinkomst, sammanräknad inkomst, disponibel inkomst)
· församlingskod
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SCB, Barnbanden för FoB 1990:
Följande uppgifter om barnet, föräldrarna (fader resp. moder) och/eller hushållet:

· ålder
· kön
· civilstånd
· medborgarskap
· födelseland
· invandringsår
· utbildning (SUN-kod)
· familjetyp
· SEI-kod
· yrkeskod (NYK)  (femställig)
· näringsgrenskod
· sektorstillhörighet
· förvärvsarbetets omfattning
· yrkesställning
· sysselsättning
· arbetsplatsens storlek
· inkomst (arbetsinkomst, sammanräknad inkomst, disponibel inkomst)
· hustyp
· upplåtelseform
· lägenhetstyp (storlek)
· utrymmesstandard
· familjetyp
· hushållets sammansättning
· hushållstyp
· län-, kommun-, församlings-, delområdeskoder


