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Sammanfattning 
 
 
 
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi vid Institutionen för lärarutbildning, 
Uppsala universitet, disponerar från och med hösten 2000 ett omfattande individbaserat 
register över samtliga studenter i svensk högskola och samtliga svenskar som läser utomlands 
för åren ht 1993 till vt 1999. Dessutom ingår även i registret samtliga elever som gick ut 
grundskolan 1988 och 1993, samt samtliga elever som gick ut gymnasieskolan 1990, 1991 
och 1992 och totalregister över elever i gymnasieskolan 1994/1995. Totalt omfattar registret 1 
123 661 individer. För samtliga individer har bland annat uppgifter lagts på om föräldrarnas 
yrke, inkomst, utbildning, boendeform, och för individerna själva information om 
gymnasieutbildning och gymnasiebetyg. För såväl föräldrarna som studenterna finns uppgifter 
om invandrarstatus. Dessutom tillfogas uppgifter om resultat på högskoleprovet för samtliga 
provtillfällen åren 1991-1999 (dels totalpoäng, dels resultat på varje enskild uppgift). 
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Dataregistrets uppbyggnad 
 
Grundpopulationer: 
 
Högre utbildning:    Gymnasieskolan:      Grundskolan: 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pop. 1: 710 852 
Samtliga studenter i 
svensk högskola 
 ht 1993 – vt 1999 

Pop. 2: 182 264 
Svenska studenter som 
studerar utomlands med 
studiemedel  
ht 1993 – vt 1999 

Pop. 4a: 93 816 
Samtliga avgångna 
från gymnasieskolan 
vt 1990 

Pop. 6: 110 661 
Avgångna från 
grundskolan 
vt 1988 

Pop. 3: 309 952 
Samtliga elever i 
svensk gymnasieskola 
ht 1994 

Pop. 5: 97 529 
Avgångna från 
grundskolan 
vt 1993 
 

Pop. 4b: 94 091 
Samtliga avgångna 
från gymnasieskolan 
vt 1991 

Pop. 4c: 95 791 
Samtliga avgångna 
från gymnasieskolan 
vt 1992 

Viktigaste variabler: 
 
Högskoleregistret: 
• Högskola 
• Kurskod 
• Kurstyp 
• Ämne 
• Program 
 
CSN: 
• Typ av utlandsstudier: ”free mover” 

eller utbytesstudent (fr 1998 
• Utbildning: ISCED-kod femställig 
• Skolans nummer i CSNs 

utbildningsregister 
• Land där skolan finns 

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 population läggs uppgifter från följande register: 
 
Utbildningsuppgifter:     Uppgifter från andra typer av register: 

Högskoleregistret 1977–1993  
(Bl.a. uppgifter om termin, högskola, 
kurs, linje, och ämne.) 

Gymnasieregistret, avgångna från 
gymnasieskolan 1986–1998  
(Bl.a. uppgifter om skola, linje/program, 
variant/gren, medelbetyg, betyg i 
enskilda ämnen.) 

Åk.9-registret, avgångna från 
grundskolan 1988–1994  
(Bl.a. uppgifter om grundskola, 
medelbetyg, betyg i samtliga ämnen, 
tillvalsämnen)  

Folk- och bostadsräkningen, 1980–1990 
(Uppgifter om barn och föräldrar, bl.a. om 
yrke, yrkessektor, utbildning, inkomst, 
födelseland, invandringsår, boende, ) 

CSNs register over utlandsstuderande  
1991–1993  
(Bl.a. uppgifter om land, högskola, typ av 
studier.) 

Högskoleprovsregistret 1989–1998  
(Bl.a. uppgifter om samtliga resultat, 
resultat på delprov och totalt resultat) 

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

Befolkningens utbildning, 2000 
(Uppgifter om barn och föräldrar, om högsta 
utbildning och år för utbildning) 
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Fullständig variabellista 
 
Population 1 (studerande vid svensk högskola: ht 1993−  vt 1999): 
SCB, Högskoleregistret, M_REG (ht 1993− vt 1999): 

• HsKod Högskola 
• InAmne Ämneskod 
• Niva Nivå på kursen 
• Pomf Poängomfattning 
• Takt Studietakt 
• Yprog Yrkesutbildningsprogram 
• KursKod Kurskod, LADOK 
• KursTyp Kurstyp, LADOK 
• Tpomf Poäng inom termin 
• Lprog Program, LADOK 
• Linr Inriktning, LADOK 
• Djup Djup, LADOK 
• Lan Kurslän 
• Kommun Kurskommun 
• Land Kod för land vid studier utomlands 
• Dist Distansundervisning 

 
Population 2 (svenskar som läser utomlands med studiemedel, ht 1993−  vt 1999): 
CSN, Register över utlandsstuderande (ht 1993− vt 1999): 

• Sökta studiemedel: maximalt belopp eller endast studiebidrag 
• Typ av utlandsstudier: ”free mover” eller utbytesstudent via avtal med svensk högskola 
• Utbildning: ISCED-kod femställig 
• Uppgift om studiemedel beviljats med reducerat belopp 
• Uppgift om skolform 
• Belopp för utbetalade studiebidrag resp. studielån 
• Motiv för beviljande av extra studielån 
• Belopp i extra studielån 
• Skolans nummer i CSNs utbildningsregister 
• Land där skolan finns 

 
Population 3 (totalpopulation elever i gymnasieskolan 1994/1995 (okt. 1994): 
SCB, Register över elever i gymnasieskolan: 

• 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 4a–c (avgångna från gymnasieskolan 1990–1992)  
SCB, Register över avgångna från gymnasieskolan: 

• Studievägskod (linje och variant) 
• Uppgift om utbildningen är en kompletterande gymnasieutbildning  
• Årskurs 
• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 

 
Population 5 och 6 (avgångna från grundskolan 1988 och 1993): 
SCB, Åk 9-registret 1988 och 1993:  

• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 
• Medelbetyg 
• Separata betyg (samtliga) 
• Uppgifter om tillval och hemspråk 
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Uppgifter hämtade från andra register för samtliga individer i ovan specificerade 
populationer: 
 
Umeå universitet, Register över högskoleprovet 1989-1998 

• Provår 
• Provtillfälle 
• Högskoleenhet 
• Pågående svensk utbildning (högsta) 
• Avslutad svensk utbildning (högsta) 
• Högskoleutbildning (högsta) 
• Utländsk utbildning (högsta) 
• Sammanräknat resultat på de olika delproven 
• Totalpoäng 
• Normerad poäng 
• Fullständighet 
• Ålder 
• Kön 
• Samtliga resultat på varje enskild uppgift 

För de provdeltagare som inte ingår i grundpopulationerna påläggs ett fiktivt löpnummer, 
vilket innebär att totalpopulationer för varje provtillfälle erhålls (ifall en deltagare genomfört 
flera prov ges samma löpnummer för alla tillfällen). 
 
CSN, Register över utlandsstuderande, terminsvis från ht 91 till vt 93:  

• Sökta studiemedel: maximalt belopp eller endast studiebidrag 
• Studiernas omfattning: heltid eller deltid 
• Utbildning: ISCED-kod femställig 
• Uppgift om studiemedel beviljats med reducerat belopp 
• Uppgift om skolform 
• Belopp för utbetalade studiebidrag resp. studielån 
• Motiv för beviljande av extra studielån 
• Skolans nummer i CSNs utbildningsregister 
• Land där skolan finns 

 
SCB, Det ackumulerade högskoleregistret 1977-1993, UP01 

Egg:  
• EGGUTB Utbildningskod (Gymnasielinje)  
• EGGÅR År (år för gymnex.) 
Regupp:  
• LIN Linjeidentitet 
• RE Gren/Variant 
• HE Högskoleidentet 
• ÄGRU Ämnesgrupp 
• YPROG Yrkesutbildningsprogram (pålagd variabel) 
• OMRÅDE Område (pålagd variabel) 
• TERMIN Termin för reg. 
• NYBRE Nybörjare på REID 
• NYBLIN Nybörjare på LINJE 

 
SCB, Registret över avgångna från gymnasieskolan, åren 1986–1998: 

• Linje (program) och variant/gren 
• Uppgift om utbildningen är en kompletterande gymnasieutbildning  
• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 
• Medelbetyg (både det tidigare medelbetyget och de nya meritvärdena efter 1998) 
• Betyg i svenska (alla olika former av betyg som finns i svenska) 
• Betyg i språk (eng, ty, fr, C-språk)  
• Betyg i matematik (alla olika former av betyg som finns i matematik) 
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SCB, Åk 9-registret 1988 till 1994:  
• Skolkod (inklusive uppgift om län och kommun) 
• Uppgift om skolans huvudman 
• Medelbetyg 
• Separata betyg (samtliga) 
• Uppgifter om tillval och hemspråk 

 
SCB, Barnbanden för FoB 1980−1990: 
Följande uppgifter om barnet, föräldrarna (fader resp. moder) och/eller hushållet (samtliga 
uppgifter finns ej för alla år): 

• ålder 
• kön 
• civilstånd 
• medborgarskap  
• födelseland 
• invandringsår 
• utbildning (SUN-kod) (ej FoB80 och FoB85) 
• familjetyp  
• SEI-kod 
• yrkeskod (NYK)  (både treställig och femställig) 
• näringsgrenskod 
• sektorstillhörighet 
• förvärvsarbetets omfattning (ej FoB80 och FoB85) 
• yrkesställning (ej FoB80) 
• sysselsättning 
• arbetsplatsens storlek 
• inkomst (arbetsinkomst, sammanräknad inkomst, disponibel inkomst) (ej FoB80 och FoB85) 
• hustyp 
• upplåtelseform 
• lägenhetstyp (storlek) 
• utrymmesstandard 
• familjetyp 
• hushållets sammansättning 
• hushållstyp (ej FoB80) 
• län-, kommun-, församlings-, delområdeskoder 

 
SCB, Befolkningens utbildning, UREG 1999:  
Baserad på uppgifter om barn och föräldrar från Barnbanden för FoB 1980−1990 har för varje 
enskild individ uppgifter hämtats om högsta utbildning från UREG 2000 (uppgifter från 1999) 

• utbildning (SUN-kod, femställig) 
• år för uppgift 

  
SCB, RTB (2000): 
Följande uppgifter om individen, föräldrarna (fader resp. moder): 

• civilstånd 
• medborgarskap  
• födelseland 
• invandringsår 
• inkomst (arbetsinkomst, sammanräknad inkomst, disponibel inkomst) 
• församlingskod 

 
 
 


