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0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 
Ämnesområde: Levnadsförhållanden 

 

0.2 Statistikområde 
Statistikområde:  Levnadsförhållanden 

 

0.3 SOS-klassificering 
Tillhör (SOS):  Nej 

 

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 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 Skatteverket 
lämna de uppgifter som behövs för befolkningsstatistiken till SCB.  
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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 – etablering på 
arbetsmarknaden är den sjunde som SCB publicerar och syftet är att 
redovisa utvecklingen av andelen förvärvsarbetande utrikes födda 
personer som invandrade till Sverige under 1997–1999. I rapporten 
redovisas också vad personer som inte förvärvsarbetar ägnar sig åt och hur 
de försörjer sig. 
 

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. 
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0.12 Uppläggning och genomförande 
I rapporten redovisas utvecklingen av andelen förvärvsarbetande utrikes 
födda personer som invandrade till Sverige under 1997–1999. En 
beskrivning av utvecklingen görs för grupper utifrån grund för bosättning, 
kön, ålderssammansättning och utbildningsnivå. Uppgifterna kommer från 
SCB:s databas STATIV som bygger på uppgifter från totalräknade 
register. 
 

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 
 

Populationen består av en invandringskohort där individerna invandrade 
till Sverige mellan åren 1997–1999. Andelen förvärvsarbetande studeras 1 
år, 2 år, 3 år och så vidare fram till och med 13 år efter invandringen. Det 
innebär att gruppen som invandrade under 1997 som längst följs till och 
med år 2010 och gruppen som invandrade under 1999 som längst följs till 
och med år 2012. Andelen som inte förvärvsarbetade studeras 1 år, 7 år 
och 13 år efter invandring.  

 

Population Variabel 

Kvinnor och män som invandrade 
under åren 1997–1999. De var 20–49 år 
gamla i slutet av året de invandrade 
under. Det är endast de som fanns 
folkbokförda i Sverige under 13 
sammanhängande år som studeras. 
Populationen kallas härefter för 
”Invandringskohorten 97–99”. 

Kön, åldersgrupp, grund för 
bosättning (i kombination med 
medborgarskap), 
utbildningsnivå, 
aktivitetskategori 

 

1.2 Statistiska målstorheter 
Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Invandrings-
kohorten 97–99 
som 
förvärvsarbetar 

Kön, åldersgrupper, 
grund för bosättning (i 
kombination med 
medborgarskap), 
utbildningsnivå 

Förvärvsfrekvens Andel 
förvärvs-
arbetande 

Invandrings-
kohorten 97–99 
som ej 
förvärvsarbetar 

Kön, grund för 
bosättning (i 
kombination med 
medborgarskap) 

Aktivitetskategori Andel 
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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. 

 

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 – etablering på 
arbetsmarknaden (Integration: rapport 7). Dokumenten och rapporten 
finns publicerade på www.scb.se/le0105.  
 
Statistiken bygger på uppgifter från databasen STATIV som i sin tur utgör 
en samling av uppgifter från flera olika register. Ursprungligen kommer 
uppgifterna som används i rapporten från Registret över totalbefolkningen 
(RTB), Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), Inkomst och 
taxeringsregistret (IoT) samt Utbildningsregistret. Så kallade RAKS-
uppgifter har också använts. RAKS står för Registerbaserad 
aktivitetsstatistik och är en sammanställning och vidareutveckling av 
variabler som finns i LISA-databasen. 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 som invandrade till Sverige under 
1997–1999 och som var folkbokförda i Sverige den sista december 13 år 
efter invandring. Populationen var 20–49 år gamla i slutet av året då de 
invandrade. Populationen hämtas från databasen STATIV, som i sin tur 
bygger på uppgifter från folkbokföringen. 

 

2.2 Urvalsförfarande 
Uppgifterna som kommer från register är totalräknade. 

 

2.3 Mätinstrument 
Statistiken utgår från databasen STATIV (LE0107). STATIV utgör en 
samling av uppgifter från flera olika register. Ursprungligen kommer 
uppgifterna som används i rapporten från Registret över 
totalbefolkningen, RTB (BE0101), Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik, RAMS, (AM0207), Inkomst och 
taxeringsregistret, IoT, (HE0101) samt Utbildningsregistret (UF0506). Så 
kallade RAKS-uppgifter har också använts. RAKS står för 
Registerbaserad aktivitetsstatistik och är en sammanställning och 
vidareutveckling av variabler som finns i LISA-databasen (AM9901). Se 
dokumentationer för respektive register på SCB:s webbplats. 
 

2.4 Insamlingsförfarande 
För denna undersökning har ingen egen insamling gjorts utan data har 
sammanställts från registren som nämns under avsnitt 2.3. För insamling 
av data till respektive register se dokumentationer på SCB:s webbplats. 

 

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. 
De uppgifter som hämtas från respektive register 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, medborgarskap, invandringsår, tid i Sverige, 
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förvärvsarbetande, grund för bosättning, utbildningsnivå. Variabeln 
aktivitetskategori består utöver RAKS-variabeln Huvudsaklig 
inkomstkälla av en sammanställning av STATIV-variablerna Tid i SFI-
undervisning, Studiedeltagande HT, Summa inkomst föranledd av studier 
och Förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar.  
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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. 

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. För fullständig beskrivning se 
avsnitt 3.1 i SCBDOK Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på SCB:s 
webbplats. 
 

3.2 Redovisningsförfaranden 
Resultaten publiceras i rapporten Integration – Etablering på 
arbetsmarknaden. 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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