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Publiceringspolicy för Universitetskanslersämbetets
statistik
Bakgrund
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är enligt förordningen om den officiella statistiken ansvarig för
statistik om högskoleväsendet i Sverige. Enligt UKÄ:s arbetsordning ansvarar analysavdelningen
för officiell statistik.
Den officiella statistiken är reglerad i lag1 och förordning2 samt i riktlinjer för europeisk statistik
(European Statistics Code of Practice).
I förordningen om den officiella statistiken stadgas att den officiella statistiken utan avgift ska hållas
allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk.3
En publiceringspolicy för officiell statistik ska offentliggöras i enlighet med European Statistics
Code of Practice.4 I publiceringspolicyn ska åtskillnad göras mellan olika typer av publikationer
(t.ex. pressmeddelanden, specifika statistiska rapporter/tabeller, generella publikationer) och
tillhörande publiceringsprocedurer. Publicering sker på standardiserad tid, vilket innebär vid samma
tid för all officiell statistik på UKÄ.
Publiceringspolicyn är en precisering av det sätt UKÄ valt att uppfylla kraven i förordningen om
den officiella statistiken. Policyn reglerar därutöver även publiceringsformer för övrig statistik på
UKÄ, dvs. statistik som inte är officiell statistik.
Denna publiceringspolicy ersätter tidigare publiceringspolicy, UKÄ 112-453-18.
1

Lagen (2001:99) om den officiella statistiken

2

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

3

13 § Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

4

Princip 13.2 i European Statistics Code of Practice samt Quality Assurance Framework, metoder på institutionell nivå 1-2.
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Publicering av statistik som tillhör Sveriges officiella statistik
Den officiella statistiken ska publiceras på det datum och den tid som anges i publiceringsplanen på
UKÄ:s webbsida. Officiell statistik offentliggörs samtidigt för alla användare.

Generella publiceringsformer för statistiken
•

•

•

•

•

UKÄ:s statistikdatabas. Statistik publiceras i UKÄ:s statistikdatabas, vilken kontinuerligt
uppdateras. Användarna kan fritt ladda ned uppgifter från statistikdatabasen. I samband med
publicering av officiell statistik i statistikdatabasen läggs en kvalitetsdeklaration ut på
UKÄ:s webb.
Tabeller och diagram på SCB:s webbplats. Ett urval av officiell statistik om utbildning på
grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå samt högskolans personal publiceras i form av
nedladdningsbara tabeller om universitet och högskolor på SCB:s webbplats. I samband
med offentliggörandet läggs en Kvalitetsdeklaration och Statistikens framställning ut på
UKÄ:s och SCB:s webbplatser. Vissa tabeller publiceras även i Sveriges statistiska
databaser (SSD) på SCB:s webbplats.
Statistiska meddelanden (SM). Officiell statistik kan också publiceras i Statistiska
meddelanden (SM). Statistiska meddelanden produceras av SCB på uppdrag av UKÄ.
Statistiska meddelanden är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom
utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Meddelandena
innefattar även utvecklingen inom personalområdet. Statistiska meddelanden publiceras på
UKÄ:s och SCB:s webbplatser.
Statistiska analyser och rapporter. UKÄ publicerar statistiska analyser och rapporter
inom olika områden inom högskolan. Dessa publiceras på UKÄ:s webbplats. UKÄ:s
statistiska analyser och rapporter redovisar utvecklingen inom utbildningen på grundnivå
och avancerad nivå samt på forskarnivå. De innefattar även utvecklingen inom
personalområdet samt högskolans ekonomi och forskning.
UKÄ:s årsrapport. UKÄ:s årsrapport om universitet och högskolor ger en samlad bild av
den svenska högskolesektorn. Årsrapporten tar upp vad som har hänt det senaste året, men
även långsiktiga tendenser. Här finns också internationella jämförelser. Årsrapporten
baseras på statistik från flera källor, men framförallt utgår den från registeruppgifter om
studenter och personal som Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in på uppdrag av UKÄ
samt ekonomiska uppgifter som UKÄ samlar in direkt från lärosätena. Årsrapporten
publiceras i form av en tryckt rapport samt på UKÄ:s hemsida. Underlag till rapporten
tillgängliggörs på webben.

Meddelande om publicering av statistik
I samband med att statistik publiceras lägger Universitetskanslersämbetet ut ett meddelande om
detta på sin webbplats.
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Beslut
Beslut om att fastställa publiceringspolicyn har tagits av avdelningschefen Annika Pontén efter
föredragning av gruppchefen Niklas Karlsson.

Annika Pontén

Niklas Karlsson

Avdelningschef

Gruppchef
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