
Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) 

 

 

Integration – analys: Integration – en 
beskrivning av läget i Sverige 

2013 
LE0105 

Innehåll 

0 Allmänna uppgifter .................................................................. 2 
0.1 Ämnesområde ................................................................................................. 2 
0.2 Statistikområde ................................................................................................ 2 
0.3 SOS-klassificering ........................................................................................... 2 
0.4 Statistikansvarig .............................................................................................. 2 
0.5 Statistikproducent ............................................................................................ 2 
0.6 Uppgiftsskyldighet ........................................................................................... 2 
0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter ................................ 3 
0.8 Gallringsföreskrifter ......................................................................................... 3 
0.9 EU-reglering .................................................................................................... 3 
0.10 Syfte och historik ............................................................................................. 3 
0.11 Statistikanvändning ......................................................................................... 4 
0.12 Uppläggning och genomförande ..................................................................... 4 
0.13 Internationell rapportering ............................................................................... 4 
0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar ..................................... 4 

1 Översikt .................................................................................... 5 
1.1 Observationsstorheter ..................................................................................... 5 
1.2 Statistiska målstorheter ................................................................................... 5 
1.3 Utflöden: statistik och mikrodata ..................................................................... 7 
1.4 Dokumentation och metadata ......................................................................... 8 

2 Uppgiftsinsamling ................................................................... 9 
2.1 Ram och ramförfarande .................................................................................. 9 
2.2 Urvalsförfarande .............................................................................................. 9 
2.3 Mätinstrument .................................................................................................. 9 
2.4 Insamlingsförfarande ....................................................................................... 9 
2.5 Databeredning ............................................................................................... 10 

3 Statistisk bearbetning och redovisning ............................... 12 
3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler .......................................... 12 
3.2 Redovisningsförfaranden .............................................................................. 12 

4 Slutliga observationsregister ............................................... 13 
4.1 Produktionsversioner ..................................................................................... 13 
4.2 Arkiveringsversioner ...................................................................................... 13 
4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången .................................... 13 
 

LE0105_DO_2013 

2013-12-16 



Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 2 (13) 

 

 

 

0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 
Ämnesområde: Levnadsförhållanden 

 

0.2 Statistikområde 
Statistikområde:  Levnadsförhållanden 

 

0.3 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). 

 

0.4 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:  integration.analys@scb.se 
 

0.5 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:  integration.analys@scb.se 
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet föreligger/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 
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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 Skatteverket 
lämna de uppgifter som behövs för befolkningsstatistiken till SCB.  

I årets rapport används även uppgifter från Undersökningarna av 
levnadsförhållanden (ULF/SILC), som är en frivillig undersökning. 

 

0.7 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 personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns 
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) 
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

 

0.8 Gallringsföreskrifter 
Grunduppgifterna hämtas från redan befintliga register på SCB. 
Datamaterialet har sammanställts särskilt för denna rapport och 
personuppgifterna gallras så fort resultaten tagits fram.  
 

0.9 EU-reglering 
Inom Integration – analys finns ingen EU-reglering. 

 

0.10 Syfte och historik 
Till följd av Integrationsverkets nedläggning i juni 2007 övertog SCB 
samordnings-, 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 – en beskrivning 
av läget i Sverige är den sjätte som SCB publicerar och syftet är att 
beskriva likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda inom 
områdena utbildning, arbetsmarknad, inkomst, demokrati och hälsa.  
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0.11 Statistikanvändning 
Integrationsfrågor är 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. 

 

0.12 Uppläggning och genomförande 
I rapportern redovisas likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes 
födda inom områdena utbildning, arbetsmarknad, inkomst, demokrati och 
hälsa. En beskrivning av grupperna utifrån födelseland samt köns- och 
åldersammansättningen görs också. Uppgifterna kommer dels från SCB:s 
totalräknade register och dels från Valdeltagandeundersökningen och 
urvalsundersökningen Undersökningarna av levnadsförhållanden 
(ULF/SILC). I rapporten redovisas även uppgifter från Socialstyrelsens 
register över socialtjänstinsatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning.  
 

0.13 Internationell rapportering 
Ingen internationell rapportering görs.  
 

0.14 Planerade förändringar i kommande 
undersökningar 

Inga förändringar planeras. 
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1 Översikt 

1.1 Observationsstorheter 
Observationsstorheterna som studeras i rapporten varierar mellan de olika 
studerade områdena. Objekten som studeras är individer. I tablån nedan 
redovisas populationen för respektive ämnesområde. I de flesta fall 
redovisas statistiken för år 2011 men statistiken i området hälsa avser åren 
2011 och 2012 sammantaget. Även viss statistik inom området utbildning 
avser den studerade perioden 2007–2011 och inte enskilda år.  

Ämnesområde Population 

Demografi Folkbokförd befolkning vid årets slut 

Utbildning Elever i grund- och gymnasieskola (folkbokförd 
befolkning vid årets slut), Folkbokförd befolkning 
vid årets slut, 30 år gamla 

Arbetsmarknad Folkbokförd befolkning vid årets slut, 20-64 år 
gamla 

Inkomst Folkbokförda personer, både vid årets början och 
vid årets slut, 20-64 år. Personer som tillhör en 
familj utan registrerad inkomst har exkluderats. 

Demokrati Folkbokförd befolkning vid årets slut 

Hälsa Folkbokförd befolkning vid årets slut 
 

1.2 Statistiska målstorheter 
I rapporten redovisas nedanstående variabler efter redovisningsgrupp i 
olika kombinationer, exempelvis könsfördelning efter födelseregion eller 
nettoinkomst efter utrikes/inrikes födda, kön och utbildningsnivå. 
Uppdelning efter utrikes/inrikes födda görs genomgående i rapporten. 
Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Hela 
befolkningen 

Kön Kön Antal 

Befolkningen 
20-64 år 

Ålder (grupperad och 
ettårsklasser) 

Ålder Andel 

Elever i 
grundskola och 
gymnasiet 

Inrikes/utrikes födda Födelseregion Genom-
snittligt 
meritvärde 
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fortsättning 

Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Befolkningen 30 
år 

Födelseregion Medborgarskapsregion Glidande 
medelvärde 

Röstberättigad 
befolkning 

Medborgarskapsregion Vistelsetid i Sverige Median 

 

 Befolkning 18 
år och äldre 

Vistelsetid i Sverige 
(grupperad) 

Invandring 

 Utbildningsnivå 
(förgymnasial, 
gymnasial, 
eftergymnasial) 

Fristående grund- och 
gymnasieskola 

Grund för bosättning Gymnasie- och 
högskolebehörighet 

Utbildningsnivå 

Förvärvsfrekvens 

Egenföretagare 

Nettoinkomst 

A, B och C-inkomst 
(nettoinkomstens 
sammansättning) 

P10 (andel som tillhör 
de 10 procent med 
lägst inkomst)  

Nettoinkomst som till 
minst hälften består av 
C-inkomster 

Valdeltagande 

Nominerade och valda 
till riksdag, landstings- 
och kommun-
fullmäktige 

Förtroendeuppdrag  

Gott och dåligt 
hälsotillstånd 

Aktivitetsnedsättning 
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fortsättning 

Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Befolkning 18 
år och äldre 

Grund för bosättning Svår värk i rygg eller 
höft; skuldror, nacke 
och axlar; händer, 
armbågar eller knän 

Har besvär med 
sömnen 

Har besvär/svåra 
besvär av ängslan, oro, 
ångest 

Har rörelsehinder/ 
svårt rörelse-hinder 

Har nedsatt hörsel 

Har nedsatt syn 

Median 

Nominerade och 
valda till 
riksdag, 
landstings-
fullmäktige och 
kommunfull-
mäktige 

   

 

 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Statistiken presenteras som tabeller och diagram med analyserande text. I 
avsnitt 1.2 Statistiska målstorheter beskrivs översiktligt vilken statistik 
som publiceras. Mikrodata som ligger till grund för statistiken gallras så 
snart statistiken är framtagen.  
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1.4 Dokumentation och metadata 
Statistiken är dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem. 
Framställningen av statistiken beskrivs i SCBDOK (innevarande 
dokument). Statistikens kvalitet beskrivs i Beskrivning av statistiken 
(BaS). Statistikens framställning och kvalitet beskrivs också i avsnittet 
Fakta om statistiken i rapporten Integration – en beskrivning av läget i 
Sverige (Integration: rapport 6). Dokumenten och rapporten finns 
publicerade på www.scb.se/le0105.  
 
Statistiken bygger på uppgifter från databasen STATIV, Historiska 
befolkningsregistret, Flergenerationsregistret, Inkomst- och 
taxeringsregistret, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), 
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och SCB:s 
valdeltagandestatistik samt statistik över valda och nominerade. 
Dokumentation av dessa register och undersökningar finns på SCB:s 
webbplats.  
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2 Uppgiftsinsamling 

2.1 Ram och ramförfarande 
I rampopulationen ingår individer i olika åldrar som var folkbokförda i 
Sverige den 31 december 2011. Populationen hämtas från databasen 
STATIV, som i sin tur bygger på uppgifter från folkbokföringen. 

 

2.2 Urvalsförfarande 
Uppgifterna som kommer från register är totalräknade. Urvalsförfarandet i 
ULF/SILC och valdeltagandestatistiken beskrivs i dokumentationen 
SCBDOK för undersökningarna som finns publicerade på www.scb.se/ulf 
samt på www.scb.se/me0105.  

 

2.3 Mätinstrument 
Statistiken bygger till största delen på uppgifter från totalräknade register 
men också på urvalsundersökningar. De register som används är STATIV, 
Historiska befolkningsregistret, Flergenerationsregistret, Inkomst- och 
taxeringsregistret (IoT) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS). Statistiken över nominerade och valda har tagits fram med hjälp 
av register som Valmyndigheten upprättat.  
 
Urvalsundersökningen som används är Undersökningarna av 
levnadsförhållanden (ULF/SILC) som är en intervjuundersökning. 
Frågeformuläret finns publicerat på www.scb.se/ulf. 
Valdeltagandeundersökningens mätinstrument består av blankett som 
skickas till länsstyrelserna för avprickning mot röstlängden. Se bilaga på 
www.scb.se/me0105.  
 

2.4 Insamlingsförfarande 
Grunddata samlas in till de register som nämns i punkt 2.3 Mätinstrument. 
Insamlingen i ULF/SILC genomförs via datorstödda telefonintervjuer. I 
vissa fall genomförs indirekta intervjuer med någon annan än 
intervjupersonen, exempelvis på grund av åldersskäl, se vidare 
dokumentation för ULF/SILC på www.scb.se/ulf. För 
valdeltagandestatistiken inhämtas underlaget  huvudsakligen genom att 
SCB sänder länsstyrelserna underlag i form av listor på urvalspersoner. 
Länsstyrelserna går igenom de avprickade röstlängderna och markerar om 
personen röstat eller inte i respektive val. Dessutom noterar 
länsstyrelserna om urvalspersonen enligt röstlängden har förtidsröstat eller 
inte. Se vidare dokumentation för valdeltagandestatistiken på 
www.scb.se/me0105.  
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2.5 Databeredning 
Registermaterialet som används är en sammanställning av variabler från 
ett flertal register. Vid framställningen av detta datamaterial görs inga 
ytterligare bearbetningar. Databeredning och bearbetningar görs däremot 
vid framställningen av de register som används som underlag till statistiken. 
Utöver registerstatistik redovisas statistik från Undersökningarna av 
levnadsförhållanden och valdeltagandeundersökningen. De uppgifter som 
hämtas från respektive register och undersökning redovisas nedan: 

STATIV  
Databasen STATIV är en longitudinell individdatabas avsedd för att 
användas för integrationspolitiska studier. De uppgifter som hämtats från 
STATIV är: kön, ålder, födelseland, medborgarskap, invandringsår, tid i 
Sverige, förvärvsarbetande, grund för bosättning, elever i fristående 
grundskola och gymnasieskola, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, 
gymnasie- och högskolebehörighet, genomsnittligt gymnasiebetyg, 
utbildningsnivå och egenföretagare. 
 

Historiska befolkningsregistret  
Historiska befolkningsregistret (HBR) är en longitudinell databas som 
bygger på uppgifter från RTB. I HBR ingår samtliga personer som varit 
folkbokförda i Sverige från 31 december 1968 till 31 december 2012, med 
uppgifter om bland annat invandring. HBR har använts för att ta fram 
invandringen till Sverige mellan åren 2002–2011.  
 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik  
SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) syftar till att ge 
årlig information om sysselsättning och pendling samt företagens och 
arbetsställens närings- och sektorstillhörighet. Statistiken är totalräknad 
och kan därför redovisas på låg regional nivå och för små redovisnings-
grupper. I framställningen av RAMS används flera grundregister och de 
mest centrala är kontrolluppgiftsregistret med löneuppgifter från arbetsgivare 
och Standardiserade räkenskapsutdrag (SRU), som är en bilaga till 
deklaration av näringsverksamhet. Dessutom används data från Registret 
över totalbefolkningen (RTB), Företagsdatabasen (FDB), Inkomst- och 
taxeringsregistret (IoT), Utbildningsregistret samt Befolkningens 
studiedeltagande. RAMS har använts för att ta fram en längre tidsserie 
över förvärvsarbetande än vad som varit möjligt via STATIV. 
 

Inkomst- och taxeringsregistret  
Inkomst- och taxeringsregistret innehåller uppgifter om exempelvis 
förvärvsinkomst, pensioner, transfereringar och bidrag. Registret baseras 
på registeruppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan och andra 
myndigheter. I denna rapport redovisas individens nettoinkomst uppdelad 
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i olika inkomstslag. Uppgift om nettoinkomst redovisas endast för de som 
var folkbokförda både i början och slutet av 2011. Dessutom har de som 
tillhör en familj utan registrerad inkomst exkluderats.   
 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)  
Efter genomförd intervju i ULF/SILC sker registrering, rättning och 
kodning. Den kodning som görs beskrivs närmare i dokumentationen 
SCBDOK för undersökningen som finns publicerad på www.scb.se/ulf. I 
denna rapport redovisas uppgifter om hälsa. 

 

Valdeltagandeundersökningen  
SCB har genomfört valdeltagandeundersökningar vid alla allmänna val 
sedan rösträttsreformen år 1909. Även vid folkomröstningarna 1980, 1994 
och 2003, liksom vid Europaparlamentsvalen sedan 1995 har 
valdeltagandeundersökningar genomförts. Uppgifter om valdeltagande 
hämtas från vallängderna. Underlaget till statistiken inhämtas 
huvudsakligen genom att SCB sänder länsstyrelserna underlag i form av 
listor på urvalspersoner. Länsstyrelserna går igenom de avprickade 
röstlängderna och markerar om personen röstat eller ej vid de olika valen. 
I denna rapport redovisas valdeltagandet i riksdags, kommun och 
landstingsvalen. 

Nominerade och valda kandidater 
Efter att valens resultat är fastställda erhåller SCB från Valmyndigheten 
register över nominerade kandidater med tillhörande information. 
Datamaterialet är uppdelat på ett antal filer som avser valda kandidater, 
nominerade kandidater respektive nominerade kandidaters personröster. För 
att kunna beskriva de nominerade och valda kandidaternas representativitet 
matchas ett antal bakgrundsvariabler på materialet. Dessa variabler hämtas 
från SCB:s olika register  
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 

3.1 Skattningar: antaganden och 
beräkningsformler 

Nedan beskrivs de antaganden som görs för variabler som ingår i 
datamaterialet. 

Gymnasiebehörighet 
För att få behörighet till gymnasieskolan krävs att man har godkänt betyg i 
engelska, matematik och svenska eller svenska som andra språk. Fram till 
hösten 2011 var detta det enda kravet för samtliga utbildningar på gymnasiet. 
Hösten 2011 infördes därutöver olika behörighetskrav för att få börja en 
gymnasieutbildning beroende på om man väljer ett yrkesförberedande 
eller högskoleförberedande program. I rapporten Integration – en beskrivning 
av läget i Sverige har, för att få jämförelse med tidigare år, hänsyn inte 
tagits till de skärpta behörighetsreglerna för år 2011. 

Nettoinkomst  
Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster 
minus skatt och övriga negativa transfereringar. Uppgift om nettoinkomst 
redovisas endast för de som var folkbokförda både i början och slutet av 
2011. Dessutom har de som tillhör en familj utan registrerad inkomst 
exkluderats. 

Förvärvsarbetande  
Som förvärvsarbetande i den registerbaserade statistiken (RAMS) räknas 
alla som har arbetat i genomsnitt minst en timme per vecka under 
november månad. Även de som var tillfälligt frånvarande under perioden, 
exempelvis på grund av sjukdom, ingår. 
 

3.2 Redovisningsförfaranden 
Resultaten publiceras i rapporten Integration – en beskrivning av läget i 
Sverige. Rapporten publiceras i serien Integration och är tillgänglig på 
SCB:s webbplats (www.scb.se/le0105) och i tryckt form. 
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4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 
Det datamaterial som tagits fram för denna studie gallras efter statistik-
framställningen och något slutligt observationsregister sparas alltså inte.  

 

4.2 Arkiveringsversioner 
Ej aktuellt, se avsnitt 4.1 Produktionsversioner. 

 

4.3 Erfarenheter från senaste 
undersökningsomgången 

Inga särskilda erfarenheter finns att notera. 
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