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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: Levnadsförhållanden 
 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Integration - Analys 
 
A.3 SOS-klassificering 

Tillhör inte (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:  Karin  E Lundström  
Telefon:  08-506 947 02 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  karin.e.lundstrom@scb.se 

 
 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktpersoner:  Karin E Lundström 

mailto:karin.e.lundstrom@scb.se�
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Telefon:  08-506 94 702 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  

A.6 Uppgiftsskyldighet 
karin.e.lundstrom@scb.se 

De rapporter som ges ut inom produkten Integration - analys baseras till stor del 
på uppgifter från databasen STATIV som hämtar uppgifter om den folkbokförda 
befolkningen från Registret över totalbefolkningen (RTB), som i sin tur bygger 
på uppgifter som Skatteverket 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 Skattever-
ket lämna de uppgifter som behövs för befolkningsstatistiken till SCB. 
De urvalsundersökningar som används är frivilliga undersökningar och upp-
giftsskyldighet förekommer alltså ej. 
 
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 personuppgifts-
lagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling 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 Integration - analys finns ingen EU-reglering 

A.10 Syfte och historik 

Till följd av Integrationsverkets nedläggning i juni 2007 övertog SCB samord-
nings-, utvecklings- och driftansvaret av databasen STATIV. SCB skall även 
publicera analyser inom området integration, främst med utgångspunkt i 
databasen STATIV.  
A.11 Statistikanvändning 

Integrationsfrågor är ett allmänt samhällsintresse, där departement och myndig-
heter är huvudanvändarna. Analyserna bör även vara av relevans för media, 
studerande och allmänhet för att belysa olika frågeställningar inom integrations-
området 
A.12 Uppläggning och genomförande 

Inom produkten produceras en analysrapport per år. För mer statistik inom 
området finns SCB:s Integrationsportal. Här har statistik som rör integrations-
området och som produceras av SCB samlats. Detta för att skapa en gemensam 
ingång till statistik som rör integration. 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 databasen STATIV. STATIV är en 
longitudinell individdatabas som ursprungligen skapats på uppdrag av Integra-
tionsverket. STATIV har utvecklats av SCB tillsammans med Integrationsverket 
för att utgöra ett underlag för belysning av tillståndet och utvecklingen inom 
olika samhällsområden ur ett integrationspolitiskt perspektiv. I databasen ingår 
uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket och Arbetsförmedling-
en.  
I vissa fall används även uppgifter från andra källor. I rapporten Integration – en 
beskrivning av läget i Sverige (Integration: Rapport:1) bygger vissa resultat på 
uppgifter från Valdeltagandeundersökningen som är en urvalsundersökning och 
undersökningen om Nominerade och valda som är totalräknad statistik. I 
rapporten Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden (Integration: 
Rapport:2) redovisas resultat från Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 
 
I avsnittet ”Fakta om statistiken” redogörs från vilka specifika register uppgifter 
hämtats i de rapporter som publiceras. Beskrivningar av tillförlitligheten på 
samtliga register och undersökningar som använts i rapporterna finns på SCB:s 
webbplats. 
 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
Information om objekt, population, variabler, statistiska mått, redovisningsgrup-
per och referenstid redovisas i respektive rapport. 
1.1.1 Objekt och population 
STATIV innehåller samtliga personer som är eller har varit folkbokförda vid 
något årsskifte mellan 31/12 1997 och 31/12 2006. I databasen ingår uppgifter 
från olika register hos SCB, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. För 
motsvarande beskrivning av övriga källor se SCB:s webbplats. 
 
1.1.2 Variabler 

Exempel på variabler i STATIV 
Immigration: inreseår, grund för bosättning, datum för uppehållstillstånd, 
mottagningsår i kommunen 
Demografi: födelseland, medborgarskap och boendeform   
Utbildning: betyg i grundskola, gymnasium och SFI, högsta utbildningsnivå och 
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inriktning 
Sysselsättning: Förvärvsarbete, näringsgren, yrke  
Arbetssökande, i arbetsmarknadsåtgärd 
Inkomster från arbete, studier, sociala försäkringar 
Geografiska indelningar: Kommun för bostad och arbetsställe och SAMS för 
bostad, grundskola och gymnasium 
 
1.1.3 Statistiska mått 
Andelar, Antal och i rapporten Integration – en beskrivning av läget i Sverige 
även fruktsamhetsmått. 
 
 
 
1.1.4 Redovisningsgrupper 
Se avsnittet ”Fakta om statistiken” i respektive rapport. 
 
 
1.1.5 Referenstider 
STATIV innehåller information från åren 1997-2007. Då andra källor än 
STATIV används kan lägre tidsserier redovisas.
 
 
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 
Redovisas i respektive rapport. 
2.2.1 Urval 
I de fall uppgifter från urvalsundersökningar så som AKU används är dessa 
behäftade med ett urvalsfel. För mer information om urvalsosäkerheten i 
respektive urvalsundersökning, se SCB:s webbplats
 
2.2.2 Ramtäckning 
För redogörelser av problem med över- eller undertäckning hänvisas till de 
ursprungliga register som informationen hämtas från. Exempelvis Registret över 
totalbefolkningen och den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken.
 

2.2.3 Mätning 
 
Ej aktuell
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2.2.4 Svarsbortfall 
För redogörelser av problem med bortfall hänvisas till de ursprungliga källor 
som använts.
 

2.2.5 Bearbetning 
Ej aktuell. 
 
2.2.6 Modellantaganden 
 
Ej aktuell.
 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
 
B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Analysrapporter i serien Integration och utkommer en gång 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 och samanvändbarhet diskuteras i varje separat rapport. 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
I de fall tidsserier presenteras diskuteras jämförbarhet över tiden i samband med 
dessa. 
 
4.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Jämförbarhet mellan olika grupper diskuteras i rapporten där det är aktuellt. 
 
 
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
Integrationsverket publicerade innan nedläggning ”Rapport Integration” samt 
statistiska uppdateringar av denna.
 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
Analysrapporter publiceras i serien Integration. De är tillgängliga på SCB:s 
webbplats och i tryckt format. På SCB:s Integrationsportal har statistik som rör 
integrationsområdet och som produceras av SCB samlats. Detta för att skapa en 
gemensam ingång till statistik som rör integration. 
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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 
Karin E Lundström, Prognosinstitutet, Statistiska centralbyrån, 104 51 Stock-
holm, telefon 08-506 94 702,  
e-post: karin.e.lundstrom@scb.se 
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