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I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om 
undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökning-
ens 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 Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Levnadsförhållanden 
 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Integration - Analys 
 
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 
Kontaktperson:  Karin Lundström 
Telefon:  08-506 941 87 
Telefax:  08-506 947 72 
E-post:  integration.analys@scb.se 
 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån  
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm  
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm  
Kontaktperson:  Tor Bengtsson/Karin Lundström  
Telefon:  019-17 65 19 / 08-506 941 87  
Telefax 08-506 947 72  
E-post:  integration.analys@scb.se  
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A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 
2001: 99). Studier 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). RTB bygger i sin tur 
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.  
 
 
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. 
 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Grunduppgifterna hämtas från redan befintliga register på SCB. Datamaterialet 
har sammanställts särskilt för denna rapport och personuppgifterna gallras så 
fort resultaten tagits fram. 
 
 
A.9 EU-reglering 

Inom produkten 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 data-
basen STATIV. År 2008 publicerades den första rapporten i serien Integration. 
Årets rapport Integration – utrikes födda i gymnasieskolan är den fjärde analys-
rapporten som SCB publicerar och syftet är att kartlägga utrikes födda barns och 
ungdomars väg genom gymnasieskolan, givet åldern vid invandringen. 
 
 
A.11 Statistikanvändning 

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

I rapporten följs barns och ungdomars väg genom gymnasieskolan via de 
program de påbörjar och avslutar. Andelen som har slutbetyg från gymnasiesko-
lan och grundläggande behörighet till högskolestudier mäts efter den ålder de 
kommit till Sverige. Ungdomarna följs även upp senare i livet, avseende 
sysselsättningsstatus och övergång till universitet och högskolestudier. Utrikes 
födda barn och ungdomar jämförs med inrikes födda med svensk respektive 
utländsk bakgrund. 
 
Datamaterialet bygger på uppgifter från databasen STATIV, den registerbasera-
de aktivitetsstatistiken (RAKS) och Inkomst- och taxeringsregistret och omfattar 
drygt 823 000 personer med svensk bakgrund, närmare 52 000 födda i Sverige 
med utländsk bakgrund och drygt 80 000 utrikes födda. De utrikes födda 
personerna grupperas efter hur gamla de var vid invandringen: 0–3 år, 4–6 år,  
7–9 år, 10–12 år, 13–15 år och 16–17 år. 
 
 
A.13 Internationell rapportering 

Ingen internationell rapportering görs. 
 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Ej relevant eftersom varje rapport är av engångskaraktär. 
 
 

B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

Datamaterialet som används i rapporten bygger på uppgifter från databasen 
STATIV och Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Information om innehåll och 
kvalitet i dessa register finns tillgängliga på SCB:s webbplats.  
 
Rapporten utgår också från uppgifter från den registerbaserade aktivitetsstatisti-
ken (RAKS). RAKS är en sammanställning och vidareutveckling av den 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) tillsammans med inkomst-
variabler där målsättningen är att beskriva en individs totala försörjning (de 
största inkomstblocken). En individ klassificeras in under en huvudsaklig 
inkomstkälla under året utifrån variablerna. Den inkomstvariabel som står för 
den högsta andelen av det totala beloppet utgör en individs huvudsakliga 
inkomstkälla. Mer information om RAKS finns i rapporten Fokus på näringsliv 
och arbetsmarknad, våren 2009 (2009:4) i serien Information om utbildning och 
arbetsmarknad. Rapporterna finns att tillgå på SCB:s webbplats.  
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B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

1.1.1 Objekt och population 
Objekten som studeras är individer. Populationen består av cirka 950 000 
personer födda åren 1982-1990. De utrikes födda som ingår i populationen har 
invandrat före 18 års ålder. Individerna har varit folkbokförda alla årsskiften 
från 1997 till och med år 2010 förutom de som invandrat efter 1997. Dessa 
individer har varit folkbokförda alla årsskiften från invandringsåret fram till och 
med år 2010. Personer som blivit adopterade (knappt 12 000 personer) har inte 
inkluderats i populationen. 
 
1.1.2 Variabler 
I statistiken redovisas följande variabler: 

• Ålder vid invandring  
• Meritvärde i grundskolan  
• Övergång från IV/IVIK till övriga program  
• Slutbetyg från gymnasieskolan  
• Inskriven vid komvux  
• Behörighet till högskola  
• Inskriven i högskolan 
• Utbildningsnivå  
• Huvudsaklig inkomstkälla samt nettoinkomst  
• Föräldrarnas sysselsättningsstatus  

 
 
1.1.3 Statistiska mått 
I rapporten redovisas resultaten i huvudsak i form av antal och andelar. När det 
gäller nettoinkomst redovisas medianinkomsten. I rapporten görs också statistisk 
analys där oddskvoter att få slutbetyg från gymnasieskolan redovisas.  
 
 
1.1.4 Redovisningsgrupper 
I statistiken presenteras följande redovisningsgrupper: 

• Kön  
• Ålder  
• Födelseland (grupperat efter världsdel)  
• Utländsk/svensk bakgrund  
• Ålder vid invandring  
• Flykting/ej flykting  
• Föräldrarnas utbildningsnivå  
• Föräldrarnas sysselsättningsstatus  
• Folkbokföringskommun (grupperad) 
• Meritvärde i grundskolan  
• Program i gymnasieskolan  
• Med/utan slutbetyg från gymnasieskolan 
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1.1.5 Referenstider 
Referenstiden är 1997-2010.  
 
 
1.2. Fullständighet 
I rapporten studeras exempelvis om individerna fått slutbetyg från gymnasiesko-
lan eller inte och om de är behöriga till högskolan. Genomsnittligt betygpoäng 
redovisas däremot inte och val av program i gymnasiet studeras endast översikt-
ligt. 
 
 
B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Statistiken i rapporten bygger på uppgifter från SCB:s totalräknade individregis-
ter. Tillförlitligheten är generellt sett mycket hög när det gäller dessa uppgifter. 
 
2.2 Osäkerhetskällor 
Osäkerheten i statistiken beror framförallt på att uppgift om vissa variabler 
saknas för en del personer, se 2.2.4 Svarsbortfall. Resultaten kan också påver-
kas, antagligen i mindre grad, av övertäckning (2.2.2 Ramtäckning). 
 
Hösten år 2000 genomfördes en förändring i gymnasieförordningen som innebar 
att elever med stor frånvaro, och som därmed inte kan betygsbedömas, inte ska 
ges betyg på kursen. Innan denna ändring fick elever med stor frånvaro oftast 
betyget ”Icke godkänd”. Effekten av skärpningen blev att andelen årskurs 3-
elever som fick slutbetyg var lägre våren 2001 än i föregående årskull. 
 
2.2.1 Urval 
Statistiken baseras på samtliga personer födda 1982-1990 som invandrat före 18 
års ålder och som ej är utrikes adopterade.  
 
2.2.2 Ramtäckning 
Populationen i STATIV hämtas från RTB. Det finns personer som borde vara 
folkbokförda men inte är det (undertäckning) och det finns personer som är 
folkbokförda men inte borde vara det (övertäckning). Några exakta mått på 
storleken på dessa brister finns inte, men övertäckningen betraktas som ett 
betydligt större problem än undertäckningen. Främsta orsaken till övertäckning 
utgörs av att utflyttning inte alltid anmäls till Skatteverket. Många som flyttar ut 
ur landet saknar kunskap om att man ska anmäla flyttning. Övertäckningen 
bedöms ha större betydelse för redovisning av statistik för utrikes födda än för 
inrikes födda personer. I de studier som gjorts av övertäckningen pekar mycket 
på att övertäckningen koncentreras till åldrar över de som studeras i denna 
rapport. Bedömningen är att övertäckningen har ringa betydelse för resultaten. I 
den mån man kan befara någon inverkan så berörs främst avsnittet om vad som 
händer mellan gymnasieskolan och fram till 25 års ålder. Inverkan består i att 
det föreligger en liten risk att exempelvis andelen som studerar vidare vid 
högskolan är något underskattad för gruppen utrikes födda. 
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2.2.3 Mätning 
Uppgifterna till de register som används hämtas från olika administrativa 
register. Rapportering av uppgifter om exempelvis slutbetyg görs av skolperso-
nal och eftersom rapporteringen är en del av arbetsuppgifterna kan man rimligen 
anta att denna typ av uppgifter rapporteras med små mätfel. Då rapporteringen 
sköts av individen själv, t.ex. vid flyttning är mätfelen troligen större än vid 
rapportering i yrkesutövning (se även 2.2.2 Ramtäckning). 
 
2.2.4 Svarsbortfall 
Statistiken är totalräknad, men för vissa variabler saknas uppgift för en del 
personer. För barn som kommit till Sverige vid 16–17 års ålder saknas uppgift 
om föräldrarnas utbildning i större utsträckning än för barn som invandrat i 
yngre åldrar. Detta beror dels på att dessa barn varit i Sverige en kortare tid 
vilket gör att utbildningsregistret ännu inte fått in uppgift om föräldrarnas 
utbildningsnivå och dels på att det är vanligare bland de barn som invandrat i 
äldre åldrar att man inte har någon biologisk förälder som bor i Sverige. För 
barn i den här åldern kan det vara så att föräldrar bor i Sverige men att kopp-
lingen inte registrerats. 
 

2.2.5 Bearbetning 
Det finns inga kända osäkerhetskällor i bearbetningsfasen. Resultaten har 
rimlighetskontrollerats kontinuerligt under bearbetningsfasen.  
 
2.2.6 Modellantaganden 
I rapporten görs en statistisk analys av sannolikheten att få ett slutbetyg från 
gymnasieskolan. I de logistiska regressionsmodellerna mäts föräldrarnas 
utbildningsnivå första året individen var inskriven i gymnasieskolan. Sysselsätt-
ningsstatus för föräldrarna är hämtade från det år då barnet för första gången går 
i gymnasieskolan. 
 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Analysresultaten presenteras som oddskvoter och redovisning görs för i vilken 
grad oddskvoten skiljer sig åt från referenskategorin: p<0,0001, p<0,01, p<0,05 
respektive ej signifikant skiljt. 
 

 
B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Inom produkten Integration – analys publiceras en rapport om året i serien 
Integration. 
 

3.2 Framställningstid 
Cirka 12 månader.  
 
3.3 Punktlighet 
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Publicering sker i enlighet med SCB:s publiceringsplan. 
B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
Hösten år 2000 genomfördes en förändring i gymnasieförordningen som innebar 
att elever med stor frånvaro, och som därmed inte kan betygsbedömas, inte ska 
ges betyg på kursen. Effekten av skärpningen blev att andelen årskurs 3-elever 
som fick slutbetyg var lägre våren 2001 än föregående år. 
 
 
4.2 Jämförbarhet mellan grupper 
I rapporten görs genomgående jämförelser mellan personer födda i Sverige med 
svensk respektive utländsk bakgrund och personer födda utomlands uppdelade 
efter ålder vid invandring.  
 
 
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
Statistiken kan jämföras med annan statistik över meritvärde i grundskolan, 
andel med slutbetyg i gymnasieskolan och andel behöriga till gymnasiet. 
 
 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
Rapporten publiceras i serien Integration och är tillgänglig på SCB:s webbplats 
och i tryckt form.  
 
 
5.2 Presentation 
Resultaten presenteras i form av text, diagram och tabeller. 
 

5.3 Dokumentation 
Dokumentation utöver denna kvalitetsdeklaration finns i avsnittet ”Fakta om 
statistiken” i rapporten Integration – utrikes födda i gymnasieskolan. 
 
 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Grunduppgifterna från SCB:s befintliga register är skyddade av gällande 
sekretessregler men avidentifierat mikrodata kan efter prövning lämnas ut för 
forskningsändamål och statistik. För utlämnande av mikrodata hänvisas till 
uppdragsansvarig vid befolkningsstatistiken, 019-17 61 00, eller 
befolkning.forskning@scb.se. 
 
5.5 Upplysningstjänster 
Tor Bengtsson/Karin Lundström, Statistiska centralbyrån, 104 51 Stockholm, 
telefon: 019-17 65 19 / 08-506 941 87, e-post: integration.analys@scb.se 
 

mailto:befolkning.forskning@scb.se
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