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Hemställan om 1993:1153

Hemställan till utbildningsdepartementet om förändringar i stödet för 
att samla in uppgifter, Februari 2020

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå:
• Tillgodoräknande
• Utbildningsområden
• Förlängd gallringsfrist för uppgifter om sökande
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Hemställan om 1993:1153

Hemställan till utbildningsdepartementet om förändringar i stödet för 
att samla in uppgifter, Februari 2020

Utbildning på forskarnivå
• Finansiärer – studiefinansiering
• Anknytande högskolor
• Utbildning som bedrivits utomlands
• Studieavbrott och uppehåll

Hemställan om 1993:1153

Hemställan till utbildningsdepartementet om förändringar i stödet för 
att samla in uppgifter, Februari 2020

Övrigt
• Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
• Uppdragsutbildning
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Distansstudenter/Distansutbildning

• Översyn av definition
• Intervjustudie med ett urval av lärosäten som har distansutbildning
• Föreslår ny definition baserat på sammankomster

• Diskussioner med lärosäten, Ladok och SCB kring en förändring

Preliminära uppgifter

Preliminära uppgifter för hösten samlas in av UKÄ/SCB
Uppgifterna håller högre kvalitet
Mindre tid för att hantera uppgifter och producera statistik
Del av kvalitetssäkring
Övertäckning och undertäckning i uppgifterna

Hösttermin Preliminära uppgifter Definitiva uppgifter Pre/Def
2017 67 681 66 893 101%
2018 69 432 68 343 102%
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Preliminära uppgifter

Preliminära uppgifter för hösten samlas in av UKÄ/SCB
Uppgifterna håller högre kvalitet
Mindre tid för att hantera uppgifter och producera statistik
Del av kvalitetssäkring
Övertäckning och undertäckning i uppgifterna
God kvalitet för yrkesexamenprogram

Preliminära 
uppgifter

Definitiva 
uppgifter Differens

Totalt (HT18) 38 441 38 478 -37

Inaktiva studenter

UKÄ ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs 

Uttagsrutin utvecklad av Ladokkonsortiet
Uppgifterna levereras till UKÄ
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Inaktiva studenter

UKÄ ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs 
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Inriktningar på examen

• Viktig uppgift i redovisning och uppföljning av examen
• Hösten 2019 kom det in 1 302 ämneslärarexamina till SCB. 470 av dem 

saknade tillräcklig information om vilka ämnen som ingår i examen
• Samma period kom det in 388 grundlärarexamina med inriktning mot 

grundskolans åk 4-6. 318 av dem saknade uppgift om vilket valbart område 
som ingår i utbildningen

• SCB använder i nuläget PING för att ta reda på informationen som saknas
• Vi återkommer med mer information. Planen är att ta fram instruktioner 

tillsammans med några examenshandläggare
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Utbildningsområde

• Viktig uppgift - används för att följa användningen av ersättningsbeloppen 
vid lärosätena

• Vid rapporteringen har det ibland saknats information om 
utbildningsområde för första halvårets uppgifter

• Önskvärt att utbildningsområdena är beslutade innan uppgifterna 
rapporteras till SCB i mitten av augusti.

• UKÄ har behov av den fullständiga klassificeringen till utbildningsområden, 
vilket innebär procentuell fördelning mellan utbildningsområden samt alla 
utbildningsområden.

• Inför nästa insamling kommer vi gå ut med mer information angående 
detta
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