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”Utbildningssiffror” 



Vad ska 
redovisas?



Bilaga 6 till Regleringsbrev för budgetåret 2019 
avseende universitet och högskolor: Väsentliga

uppgifter1

• 1 All individbaserad statistik ska redovisas för det totala
antalet samt uppdelat på kön om det inte finns särskilda skäl
som talar mot detta.
• 2 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning.
• 3 Exkl. beställd utbildning.
• 4 Redovisas i enlighet med Sveriges universitets- och
högskoleförbunds rekommendationer om lokalkostnader i
den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se 
bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).
• 5 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets
resultat.

2019 2018 2017 2016 2015

Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter2

Kostnad per helårsstudent

Totalt antal helårsprestationer2

Kostnad per helårsprestation

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)3

Totalt antal nyantagna doktorander 

Totalt antal doktorander med någon aktivitet

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen

Totalt antal doktorsexamina

Totalt antal licentiatexamina

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter

Medelantal anställda

Totalt antal lärare (årsarb.)

Antal disputerade lärare (årsarb.)

Antal professorer (årsarb.)

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

- andel anslag (%)

- andel externa intäkter (%)

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)

- andel anslag (%)

- andel externa intäkter (%)

Kostnader totalt (mnkr)

- andel personal

- andel lokaler

Lokalkostnader4 per kvm (kr)

- andel av justerade totala kostnader (%)

Balansomslutning (mnkr)

- varav oförbrukade bidrag

- varav årets kapitalförändring

- varav myndighetskapital (inkl. årets 

kapitalförändring)5

    



Exempel på uppgifter som 
redovisas
• HST och HPR
• Sent inkomna prestationer med examinationsdatum i december
• Doktorander, nyantagna och alla med någon aktivitet
• Genomsnittlig studietid för licentiatexamen och doktorsexamen
• Antal studenter 
• Antal doktorander
• Prestationsgrad
• Antal examina och antal forskarexamina
• Antal inresande studenter från avgiftsskyldiga länder inom utbytesprogram
• Antal behöriga förstahandssökande
• Antal registrerade nybörjare, samma kategorier som ovan
• Särredovisning av utbildningar med särskilt redovisningskrav

• Utlokaliserad utbildning och nätbaserad utbildning









SQL-utsökningar

Från Ladoks olika tabeller Från uppföljningsdatabasen olika
IO och BI



BI-Verktyg

• Chalmers Qlikview
• Göteborg Datalager
• Jönköping Diver



Skillnaden gamla/nya Ladok
Gamla Ladok Nya Ladok

VB-körningar Uppföljningsrapporter 

Låsta körningar i LW-funktioner Excelunderlag som sparas (till PDF)

HST tillföll den termin som 
registreringen gjordes på. Man 

kunde göra en fördelning så att HST 
gick över årsskiftet

HST följer kurstillfället och 
lärosäten kan inte på egen hand 

fördela

Dec…21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSTHST

Dec…21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2018 2018 - 2019



Räkna 
studenter…..

• UT04, UT44 i gamla ladok
• SQL via ffglin
• Studiedeltagande-registrering
• SQL via IOstudiedeltagande



Uppgifter för utbildning på forskarnivå 
i Chalmers årsberättelse

• Antal nyantagna till forskarutbildning
• Antal examinerade

• Antal forskarstuderande >= 1% aktivitet
• Medianstudietid för forskarstuderande
• Antal forskarstuderande fördelat på studiefinansiering

• Studiefinansiering per nationella 
forskningsämnensområde

• Uppdelning på institutioner för examinerade



Antal nyantagna till forskarutbildning

Antagning dok/lic via AVSES_LEDA_TILL i underlags filen



Antal examinerade



Antal forskarstuderande >= 1% aktivitet



Medianstudietid för forskarstuderande



Studietid

• Bruttostudietid
Bruttostudietiden mäts i år och avser hela 
studietiden för en doktorand, fr.o.m. 
kalenderhalvåret som doktorandnybörjare 
(halvåret då doktoranden för första gången har 
en studieaktivitet inrapporterad) t.o.m. 
examenshalvåret. Beräkning av bruttostudietid 
utgår från antal kalenderår multiplicerat med 2.

• Nettostudietid
Nettostudietid för en utfärdad examen är 
studietid omräknad i heltid med hjälp av 
rapporterad aktivitetsprocent för en utfärdad 
examen. Endast kalenderhalvår med en aktivitet 
> 0% är med i beräkningarna. Summan av 
aktivitetsprocenten delat med 200 (2 
kalenderhalvår x 100) ger nettostudietid i år. 



Antal forskarstuderande fördelat på studiefinansiering



Studiefinansiering per nationella forskningsämnesområde



Koppling till institutioner examinerade



Det fungerade!!!!
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