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I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-
ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll 
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 
aktuellt avsnitt. 
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A Administrativa uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Befolkning 
 

 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Befolkningsframskrivningar 
 

 
A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Nej 
 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100) 
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktpersoner:  Lotta Persson  
Telefon:  08-506 94 211 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  demografi@scb.se 

 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktpersoner:  Lotta Persson 
Telefon:  08-506 94 211 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  demografi@scb.se 

 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Studier inom demografisk analys baseras till stor del på uppgifter från Registret 
över totalbefolkningen (RTB), som i sin tur bygger på uppgifter som Skattever-
ket levererar från folkbokföringen. Många av de variabler som används i 
analyserna används även i befolkningsstatistiken och enligt förordningen om 
den officiella statistiken, SFS 2001:100, ska Skatteverket lämna de uppgifter 
som behövs för befolkningsstatistiken till SCB. 
De urvalsundersökningar som används är frivilliga undersökningar och upp-
giftsskyldighet förekommer alltså ej. 

mailto:demografi@scb.se�
mailto:demografi@scb.se�
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A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftsla-
gen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för person-
uppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken. 
Denna produkt innehåller inga personuppgifter. 
 

A.8 Gallringsföreskrifter 

Ej relevant. 
 
A.9 EU-reglering 

Inom Demografisk analys finns ingen EU-reglering 
 

A.10 Syfte och historik 

Syftet med produkten Demografisk analys är att analysera och beskriva 
utvecklingen när det gäller fruktsamhet, dödlighet och migration, att ge underlag 
för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivning-
arna (se Befolkningsframskrivningar, BE0401) samt att analysera och beskriva 
parbildning och separationer.  
Analyser av befolkningsutvecklingen har i princip gjorts sedan befolkningsstati-
stiken startade 1749. I samband med den stora utvandringen till Amerika gjordes 
en omfattande emigrationsutredning. "Krisen i befolkningsfrågan" på 1930-talet 
är ett annat exempel på när analys av befolkningsutvecklingen var högaktuell. 
SCB har länge haft i uppgift att löpande analysera befolkningsutvecklingen och 
att göra specialundersökningar inom befolkningsområdet. Sedan 1986 publice-
ras analyserna i serien Demografiska rapporter.  
 
A.11 Statistikanvändning 

Demografisk analys har en bred grupp av externa användare, där departement 
och myndigheter är huvudanvändarna. Analyserna används också av media, 
studerande och allmänhet för att belysa olika frågeställningar och utvecklings-
trender i samhället. 
 
A.12 Uppläggning och genomförande 

Inom produkten görs analysrapporter som behandlar fruktsamhet, dödlighet 
och/eller migration på olika sätt. Enklare analyser kan presenteras enbart på 
webbplatsen. I vissa fall görs återkommande rapporter av samma slag, men 
oftast är varje analysrapport unik. En generell beskrivning av uppläggning och 
genomförande kan därför inte göras här utan vi hänvisar till avsnittet Fakta om 
statistiken i de publicerade rapporterna. 
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A.13 Internationell rapportering 

Ingen internationell rapportering görs. 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga förändringar planeras. 
 

B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

Analyserna bygger oftast på uppgifter från Registret över totalbefolkningen 
(RTB). Uppgifterna kan kombineras med andra register på SCB och/eller med 
någon av SCB:s urvalsundersökningar. I vissa fall görs även speciella enkätun-
dersökningar. Under 2009 publicerades Barn eller inte? (Demografiska 
rapporten 2009:2) där resultaten baseras på en urvalsundersökning. Innan dess 
genomfördes undersökningen Varför föds det så få barn? (Resultaten publicera-
des i Demografiska rapporter 2001:1). Analyserna görs med hjälp av olika 
statistiska och demografiska metoder. I de rapporter som publiceras redovisas 
använda register och undersökningar samt metoder i avsnittet Fakta om 
statistiken. 
 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
Information om objekt, population, variabler, statistiska mått, redovisningsgrup-
per och referenstid redovisas i respektive rapport. 
 
1.2. Fullständighet 
Redovisas i respektive rapport.  
 
B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Tillförlitligheten diskuteras i avsnittet Fakta om statistiken i de rapporter som 
publiceras. 
 
2.2 Osäkerhetskällor 
Information om osäkerhet på grund av urval, ramtäckning, mätning, svarsbort-
fall, bearbetning eller modellantaganden redovisas i respektive rapport. 
 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Information om osäkerhetsmått redovisas i respektive rapport. 
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B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Analysrapporter publiceras i serien Demografiska rapporter och utkommer 
intermittent med ett par rapporter per år. 
 

3.2 Framställningstid 
Framställningstiden varierar för respektive rapport. 
 
3.3 Punktlighet 
Publicering sker i enlighet med SCB:s publiceringsplan. 
 
B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

Jämförbarhet över tid och mellan grupper samt samanvändbarhet med annan 
statistik diskuteras i varje separat rapport. 
 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
Analysrapporter publiceras i serien Demografiska rapporter. De är tillgängliga 
på SCB:s webbplats och i tryckt format. På webbplatsen redovisas dessutom 
beskrivningar av utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och migration, som 
tabeller och diagram samt i Statistikdatabasen.  
 
5.2 Presentation 
Resultaten presenteras i form av text, diagram, tabeller och kartor. 
 

5.3 Dokumentation 
Återfinns i avsnittet Fakta om statistiken i analysrapporterna. 
 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Materialet är skyddat av gällande sekretessregler men avidentifierat mikrodata 
kan efter prövning lämnas ut för forskningsändamål och statistik. 
 
5.5 Upplysningstjänster 
Lotta Persson, Prognosinstitutet, Statistiska centralbyrån, 104 51 Stockholm,  
telefon 08-506 94 211 
e-post: demografi@scb.se 
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