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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 
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FÖLJEBREV 
 
Date: Mon, 02 Oct 2000 21:44:19 +0200  
To: Sigbrit Franke <sigbrit.franke@hsv.se>  
From: Donald Broady <broady@nada.kth.se>  
Subject: Samverkan kring register?  
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by mail0.nada.kth.se id VAA28236  
Sigbrit, 
 
Vi är i Uppsala i färd med att skapa ett stort register över samtliga studenter i svensk högskola 
och samtliga svenskar som läser utomlands, allt för åren 1993-1999. För att använda det till 
något intressant hoppas vi på samröre med Högskoleverket. Bo Talerud menade att vi borde 
kontakta Dig. Nedan en kort beskrivning av vad registret innehåller och några idéer om vad 
det kan användas till. Det vore fint att få tillfälle diskutera saken med Dig eller medarbetare. 
 
Bästa hälsningar 
 
/Donald 
 
****************** 
DATAREGISTER ÖVER SAMTLIGA STUDENTER I SVENSK HÖGSKOLA 
OCH SAMTLIGA SVENSKAR SOM LÄSER UTOMLANDS, 1993-1999 
 
Senast reviderad 29 sept 2000 
 
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). 
 
Dataregistret lämpar sig för många slags analyser. Exempelvis kan totalanalyser av 
högskolans sociala struktur, i vid mening, göras med utgångspunkt i hur studenter med olika 
socialt ursprung, av olika kön, med olika mått av skolframgång i grundskola och 
gymnasieskolan och med olika nationellt ursprung fördelar sig på utbildningarna och 
lärosätena. Vidare kan samma dimensioner av rekryteringen till specifika ämnesområden och 
utbildningstyper såsom ekonomi-, socionom-, eller civilingenjörsutbildningar studeras. I och 
med att registret innehåller totalpopulationer för åren 1993 till 1999 kan högskolans sociala 
struktur studeras över tid, dvs. trender och utvecklingstendenser analyseras. Frågor av 
följande slag kan besvaras: Har andelen flickor med olika slags gymnasiebetyg och med olika 
slags socialt ursprung ökat eller minskat på de olika civilingenjörutbildningar? Har de 
regionala högskolorna ökat andelen studenter med ett högt socialt ursprung över åren? 
Registret ger även möjligheter till analyser av individers högskolekarriärer och kan ge svar på 
frågor som exempelvis: Vad karakteriserar de högskolenybörjare 1993 som återfinns i 
högskolan tre år senare? Hur skiljer sig de grupper som avbryter sina studier inom ett visst 
ämne från dem som fortsätter? Vidare kan ämnen och utbildningsinstitutioner jämföras med 
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varandra utifrån vilken tidigare utbildningskarriär studenterna har. Vilka ämnen karakteriseras 
t. ex. av att ha många nybörjarstudenter, vilka har funktionen som ”kompletterande” ämnen, 
vilka ämnen attraherar i stor utsträckning studenter som läst utomlands och vilka förbereder 
för utlandsstudier? Ytterligare en typ av analyser är kohortstudier av de elever som gått ut 
grundskolan åren 1988 eller 1993. Detta perspektiv gör det möjligt att studera valen till 
gymnasieskolan för olika grupper, utfallet av gymnasiestudierna, övergången till högskolan, 
val typ av högskoleutbildningar och lärosäten, studiekarriären i högskolan och förekomsten av 
utlandsstudier (land, studieinriktning, skolor). Registret erbjuder med andra ord unika 
möjligheter att analysera skillnaderna mellan de studenter som går vidare till högskolan och 
dem som inte går vidare. Vad karaktäriserar exempelvis de individer från mindre 
privilegierade grupper som går vidare till högskolan i jämförelse med de som inte går till 
högskolan? 
 
Vi är intresserade av olika slags samarbete med Högskoleverket. Vi levererar gärna 
statistikuppgifter i stil med ovan nämnda och medverkar i analyser. 
 
En mer teknisk beskrivn av registret finns tillgänglig på webben som RTF-fil 
<http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ register-000904.doc> och MS Word for Windows 
2000-fil <http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ register-000904.doc>. 
 
För vidare information om registret, kontakta 
Mikael Börjesson, epost: mikael.borjesson@ilu.uu.se, tel. 08/644 49 57 
Mikael Palme, epost: mikael.palme@lhs.se, tel. 08/648 29 84 
 
******************************** 


