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I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen 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 Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Levnadsförhållanden 
 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Levnadsförhållanden 
 
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:  Anna-Karin Nylin 
Telefon:  08-506 942 32 
Telefax:  08-506 948 25 
E-post:  anna-karin.nylin@scb.se 

 

A.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Anna-Karin Nylin 
Telefon:  08-506 942 32 
Telefax 08-506 948 25 
E-post:  anna-karin.nylin@scb.se 
  

 
LE0105_BS_2014_141126 



 
   
STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN LE0105 
Befolkning och välfärd/Prognosinstitutet 2014-12-09 3(8) 
Anna-Karin Nylin   
 

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 personuppgift-
slagen (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 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.  År 2008 publicerades den första rapporten i serien 
Integration. Årets rapport Integration – Etablering på arbetsmarknaden är den 
sjunde som SCB publicerar och syftet är att studera utvecklingen av andelen 
förvärvsarbetande efter invandringen. 
 
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.  
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A.12 Uppläggning och genomförande 

I rapportern redovisas främst utvecklingen av andelen förvärvsarbetande efter 
invandring till Sverige. Vad personer som inte förvärvsarbetar istället sysselsät-
ter sig med eller får sin huvudsakliga inkomst från redovisas också. Uppgifterna 
kommer från SCB:s totalräknade register. 
 
 
A.13 Internationell rapportering 

Ingen internationell rapportering görs.  
 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga förändringar planeras. 
 
 

B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

SCB deklarerar kvaliteten i statistiken enligt ett kvalitetsbegrepp som består av 
fem huvudkomponenter: 

(1) Innehåll, som framför allt gäller statistikens målstorheter.  
(2) Tillförlitlighet, som avser osäkerhetskällor och hur dessa påverkar statistiken.  

(3) Aktualitet, som omfattar tidsaspekter som spelar roll för hur väl statistiken 
beskriver nuläget.  

(4) Jämförbarhet och samanvändbarhet, som avser möjligheter till jämförel-
ser, över tiden och mellan grupper, samt till att använda statistiken tillsammans 
med annan statistik.  

(5) Tillgänglighet och förståelighet, som avser statistikens fysiska tillgänglig-
het och dess förståelighet.  
 
För mer information om kvalitetsbegreppet för officiell statistik och en mer 
detaljerad redovisning av innebörden i de fem huvudkomponenterna, se 
rapporten Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell 
statistik (MIS2001:1) i serien Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges 
officiella statistik. Publikationen finns på SCB:s webbplats.  
 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
1.1.1 Objekt och population 
Objekten som studeras är individer. Populationen utgörs av utrikes födda 
kvinnor och män som invandrade under åren 1997–1999 och var 20–49 år gamla 
i slutet av året som de invandrade under. Det är endast de som fanns folkbok-
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förda i Sverige under 13 sammanhängande år som studeras. 
 
1.1.2 Variabler 
I statistiken redovisas följande variabler: 

• Förvärvsarbetande 
• Ej förvärvsarbetande 
• Aktivitet/Sysselsättning 
• Kön 
• Utrikes och inrikes födda 
•  

1.1.3 Statistiska mått 
I rapporten redovisas andelar och antal objekt (individer) med en viss egenskap. 
Glidande medelvärden redovisas också i rapporten. 
  
 
1.1.4 Redovisningsgrupper 

• Kön 
• Ålder vid invandring 
• Tid i Sverige/År efter invandring 
• Medborgarskap  
• Grund för bosättning 
• Utbildningsnivå 

1.1.5 Referenstider 
Referenstiden avser en tidsperiod om 13 år efter invandringen. 
 
 
1.2. Fullständighet 
Statistiken i rapporten kan inte anses ge en fullständig bild av etableringen på 
arbetsmarknaden. Det är endast utvecklingen av andelen förvärvsarbetande som 
studeras.  
 
 
B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
En stor del av statistiken kommer från databasen STATIV som innehåller 
uppgifter från en mängd olika register. De uppgifter som redovisas i denna 
rapport kommer ursprungligen från Registret över totalbefolkningen (RTB) och 
Utbildningsregistret. I rapporten presenteras också så kallade RAKS-uppgifter 
(Registerbaserad aktivitetsstatistik). Dessa är en sammanställning och vidareut-
veckling av variabler som finns i LISA-databasen som i sin tur kommer från 
Inkomst- och taxeringsregistret (IoT). Mer ingående beskrivningar av tillförlit-
ligheten på samtliga register och undersökningar som använts finns på SCB:s 
webbplats.  
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Statistiken baseras på totalräknade register vilka generellt sett har god kvalitet 
med små problem med ramtäckning och partiellt bortfall. Utbildningsdata för 
utrikesfödda personer har dock högre partiellt bortfall än inrikes födda personer. 
Den övertäckning som finns i Registret över totalbefolkningen (RTB) torde 
också vara något högre för den utrikesfödda befolkningen än för den inrikes 
födda befolkningen.  
 

2.2 Osäkerhetskällor 
2.2.1 Urval 
Statistiken i rapporten baseras på totalräknade register och är därmed inte 
påverkad av något urvalsfel. 
 
 
2.2.2 Ramtäckning 
Statistiken baseras på totalräknade register vilka generellt sett har god kvalitet. 
Vissa felkällor finns dock. De felkällor som kan vara av betydelse i denna 
rapport är framför allt övertäckningen i RTB. För redogörelser av problem med 
över- eller undertäckning hänvisas till de ursprungliga register som information-
en hämtas från, exempelvis Registret över totalbefolkningen samt avsnittet 
”Fakta om statistiken” i rapporten. 
 
 

2.2.3 Mätning 
Uppgifterna till de register som används hämtas från olika administrativa 
register. Eftersom en stor del av rapporteringen till Skatteverket sköts av 
administrativ personal som har det som en del av arbetsuppgifterna kan man 
rimligen anta att uppgifterna rapporteras med små mätfel. Detta gäller exempel-
vis för olika inkomstslag. Då rapporteringen sköts av individen själv, t.ex. vid 
flyttning, är mätfelen troligen mer omfattande.  
 
 
 

2.2.4 Svarsbortfall 
Svarsbortfall, vanligen förkortat till bortfall, uppstår när värdet på en eller flera 
variabler i en undersökning inte kan hämtas in. Saknas alla värden för ett 
undersökningsobjekt (t.ex. person, företag, kommun osv.) är det frågan om 
objektsbortfall; saknas enbart vissa värden, handlar det om partiellt bortfall.  
 
Statistiken i rapporten är totalräknad utan objektsbortfall, men för vissa 
variabler saknas uppgift för en del personer, s.k. partiellt bortfall. Detta gäller 
exempelvis utbildningsnivå. Uppgift om utbildningsnivå saknas i högre 
utsträckning för utrikes födda än för inrikes födda. Omkring 2 procent av de 
utrikes födda som studerades efter 13 års tid i Sverige saknar uppgift om 
utbildningsnivå i SCBs register. 
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2.2.5 Bearbetning 
Bearbetningsfel är fel som kan uppkomma när man bearbetar det insamlade 
materialet, manuellt eller maskinellt.  
 
För vissa typer av fel som uppkommer vid databeredning (dataregistrering, kodning 
och granskning/rättning) kan man efter studier som bygger på upprepning av dessa 
moment ibland dra slutsatser om både risker och konsekvenser.  
 
Andra bearbetningsfel beror på den ”mänskliga faktorn”, t.ex. beräkningsfel, 
programmeringsfel och systemfel. Risken för att de ska inträffa och den konsekvens 
detta får för statistiken är mycket svår att beräkna. SCB arbetar kontinuerligt för att 
minimera riskerna för negativ inverkan på statistikens tillförlitlighet på grund av fel 
som beror på den ”mänskliga faktorn”, både förebyggande och genom snabba 
åtgärder när sådana fel upptäcks.  
 
Det finns inga kända fel som eventuellt tillkommit i arbetet med statistiken över  
etableringen i Sverige. Resultaten har rimlighetskontrollerats kontinuerligt under 
arbetets gång. För bearbetningar i grundregistren hänvisas till respektive doku-
mentation för STATIV och IoT. Information om innehåll och kvalitet i ovanstående 
register och undersökningar finns tillgängliga på SCB:s webbplats.  
 

2.2.6 Modellantaganden
Inga andra modellantaganden görs än den metodik som redovisats ovan. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Osäkerhetsmått har inte beräknats då statistiken kommer från totalräknade 
register.  
 
B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Analysrapporter i serien Integration och utkommer en gång per år men varje 
rapport är unik i sig och tar upp olika ämnen och infallsvinklar. 
 
 

3.2 Framställningstid 
Framställningstiden för denna rapport räknat från senaste referenstid till 
publicering är drygt 11 månader. 
 
3.3 Punktlighet 
Publicering sker i enlighet med SCB:s publiceringsplan, 
www.scb.se/publiceringskalender.   
 
B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
I de fall tidsserier presenteras i rapporten diskuteras jämförbarhet över tiden i 
samband med dessa. 
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4.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Jämförbarhet mellan olika grupper diskuteras i rapporten där det är aktuellt. 
 
 
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
Förutom övriga rapporter i SCB:s serie Integration publicerar SCB även annan 
statistik inom området som går att samanvända med rapporten. Se t.ex. Tema-
området Integration på SCB:s webbplats, www.scb.se/integration. Tidigare 
publicering inom området, t.ex. Rapport Integration, har getts ut av Integrat-
ionsverket. Då Integrationsverket lades ned 2007 återfinns dessa rapporter på 
Mångkulturellt centrums webbsida, se http://mkc.botkyrka.se/.  
 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
Rapporten publiceras i serien Integration och är tillgänglig på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/le0105, och i tryckt format.  
 
 
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 – etablering på arbetsmarknaden utgiven år 
2014. Statistikens framtagning beskrivs mer ingående i dokumentet SCBDOK 
som kommer att finnas tillgänglig på SCB:s webbplats, www.scb.se/le0105, 
senast februari 2015. 
 
 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Materialet är skyddat av gällande sekretessregler men avidentifierat mikrodata 
kan efter prövning lämnas ut för forskningsändamål och statistik. För utläm-
nande av mikrodata hänvisas till uppdragsansvarig vid befolkningsstatistiken, 
019-17 61 00, eller befolkning.forskning@scb.se.  
 
 
5.5 Upplysningstjänster 
Anna-Karin Nylin, Prognosinstutet, Statistiska centralbyrån, 104 51 Stockholm, 
telefon: 08-506 942 32, 
e-post: anna-karin.nylin@scb.se 
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