
Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (13) 

 

 

Integration – analys  
Integration – Med fokus på 15 stadsdelar 

2015 
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 ......................................................................................... 3 
0.12 Uppläggning och genomförande ..................................................................... 3 
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 ..................................................................... 6 
1.4 Dokumentation och metadata ......................................................................... 6 

2 Uppgiftsinsamling ................................................................... 7 
2.1 Ram och ramförfarande .................................................................................. 7 
2.2 Urvalsförfarande .............................................................................................. 7 
2.3 Mätinstrument .................................................................................................. 7 
2.4 Insamlingsförfarande ....................................................................................... 7 
2.5 Databeredning ................................................................................................. 7 

3 Statistisk bearbetning och redovisning ................................. 8 
3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler ............................................ 8 
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_2015_151106.docx 

2015-12-17 



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 

 

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 
Integration berör många olika samhällsområden. SCB publicerar aktuell 
statistik, publikationer, artiklar och länkar till information rörande 
integration. 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 – med fokus 
på 15 stadsdelar är den åttonde som SCB publicerar och syftet är att 
beskriva ett urval av de indikatorer kring integration som redovisas under 
ämnesövergripande statistik i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats. 
 

0.11 Statistikanvändning 
 
Integrationsfrågor är av allmänt samhällsintresse, där huvudanvändarna utgörs 
av bland annat Regeringskansliet, samhällsplanerare, utredare på statliga 
myndigheter och forskare. Analyserna bör även vara av relevans för media, 
studerande och allmänhet för att belysa olika frågeställningar inom integrations-
området.  
 

0.12 Uppläggning och genomförande 
I rapporten analyseras de 15 stadsdelar som ingår i det så kallade urbana 
utvecklingsarbetet (URB). Stadsdelarna beskrivs demografiskt och 
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jämförs med hela landet för perioden 1997–2013. Indikatorer från tre 
områden ingår i rapporten, utbildning, arbetsmarknad, transfereringar och 
inkomster.  

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 
 

Objekten som studeras är individer. Populationen utgörs av folkbokförda i 
slutet av varje år 1997–2013. Det är framförallt populationen i de 15 
stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet som studeras 
(URB-områden), men jämförelser görs även med populationen i Sverige 
som helhet.  

1.2 Statistiska målstorheter 
Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Folkbokförda i 
URB-områden. 
Hela 
befolkningen 
och 
befolkningen 
20–64 år 
redovisas. 

Kön 

Åldersgrupp 

Riket 

Kommun 

Stadsdelar 

Födelseregion 

Vistelsetid i Sverige 

Grund för bosättning 

Utbildningsnivå 

Utländsk bakgrund 

 

Behöriga till 
gymnasieskolan 

Behöriga till högskolan 

Boendeform 

Etableringsersättning 

Företagare 

Försörjningsstöd 

Förvärvsarbetande 

Långtidsarbetslösa 

Inflyttning 

Invandring 

Studiedeltagande 

Utflyttning 

Yrkets 
kvalifikationskrav 

 

Antal 

Andel 
(ibland 
redovisat 
som treåriga 
glidande 
medel-
värden) 
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1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Resultaten publiceras i rapporten Integration – med fokus på 15 
stadsdelar. Rapporten publiceras i serien Integration och är tillgänglig på 
SCB:s webbplats (www.scb.se/le0105) och i tryckt form. Delar av 
resultaten från rapporten publiceras också som en statistiknyhet 
(Förbättrad integration i flera stadsdelar, 2015-09-30). Publicering sker 
också i Statistikdatabasen under Ämnesövergripande statistik, 
Registerdata för integration. 

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 –med fokus på 15 stadsdelar 
(Integration: rapport 8). 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. Dokumentation av dessa 
register och undersökningar finns på SCB:s webbplats. Ursprungligen 
kommer uppgifterna som används i rapporten från olika register hos SCB, 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Socialstyrelsen.  
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2 Uppgiftsinsamling 

2.1 Ram och ramförfarande 
I rampopulationen ingår individer som är folkbokförda i Sverige i slutet 
av året 1997–2013. Populationen avsåg hela befolkningen men även 
befolkningen 20–64 år. 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) och Utbildningsregistret 
(UF0506). Se dokumentationer för respektive register på SCB:s 
webbplats. En del STATIV-uppgifter kommer också från register från 
Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen.  

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, kommun, födelseland, vistelsetid i Sverige, grund 
för bosättning, utbildningsnivå, behöriga till gymnasieskolan, behöriga till 
högskolan, boendeform, etableringsersättning, försörjningsstöd, 
förvärvsarbetande, långtidsarbetslösa, inflyttning, invandring, 
studiedeltagande, utflyttning och yrkets kvalifikationskrav. Stadsdelarna 
avgränsas genom variabeln SAMSBostad som hämtas från RTB.
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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. 

Boendeform  
Anger personens boende i form av taxeringsenhet och ägarkategori. 
Följande fyra kategorier används i rapporten: egna hem, hyresrätt, 
bostadsrätt samt övrigt boende. Uppgift om boendeform anges utifrån 
form av taxeringsenhet (småhus, hyreshus eller övrig) och ägarkategori. 
Med egna hem avses boende i småhus som ägs av någon i hushållet. 
Hyresrätt är antingen en hyreslägenhet i ett flerfamiljshus eller ett småhus 
som hyrs. Med bostadsrätt avses en lägenhet i ett flerfamiljshus, ett 
småhus eller en bostad klassificerad som övrig taxeringsenhet och som 
upplåts med bostadsrätt. I gruppen övriga ingår dels de boenden som inte 
klassificeras i någon av ovanstående kategorier och dels ett litet antal 
individer där uppgift om boendeform saknas. 

Gymnasiebehörighet 
Indikatorn anges enbart för de elever som slutfört sin 
grundskoleutbildning under våren. För att en elev ska vara behörig att 
söka till gymnasieskolans nationella och specialutformade program under 
perioden 1998–2011 krävdes minst slutbetyget godkänd i ämnena svenska 
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Inför hösten 2011 
skärptes behörighetskraven till gymnasieskolan och nu behöver betygen 
vara godkända i ytterligare fem ämnen, totalt åtta, för att söka yrkes-
program. För högskoleförberedande program behövs godkända betyg i 
ytterligare nio ämnen, totalt tolv. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de 
olika högskoleförberedande programmen. Andelen behöriga till 
gymnasieskolan beräknas enligt följande: Antal personer som slutade 
grundskolan år t och som var folkbokförda i regionen vid utgången av år t 
och hade behörighet till gymnasiet, dividerat med antalet personer som 
slutade grundskolan år t och som var folkbokförda i regionen vid 
utgången av år t. Från och med 2010 avser folkbokföring och vistelsetid 
utgången av år t-1. 
 
Behöriga till högskolan 
Behöriga till högskolan beräknas enbart för de elever som slutfört sin 
gymnasieutbildning under våren. Uppgifterna hämtas från insamlingen 
av slutbetyg från gymnasiet och utgörs av samtliga avgångselever från 
kommunala, landstingskommunala och fristående skolor, men inte 
särskolor eller Komvux. För att erhålla grundläggande behörighet till 
universitets- och högskolestudier skall en elev i sitt slutbetyg från 
nationellt eller specialutformat program ha betyget Godkänd på kurser 
som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett 
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fullständigt gymnasieprogram. Andelen behöriga till högskolan beräknas 
enligt följande. Antal personer som slutade gymnasiet år t och som var 
folkbokförda i regionen vid utgången av år t och hade behörighet till 
högskolan, dividerat med personer som slutade gymnasiet år t och som var 
folkbokförda i regionen vid utgången av år t. Från och med 2010 avser 
folkbokföring och vistelsetid utgången av år t-1. 
 
Etableringsersättning 
Uppgift om etableringsersättning kommer från Arbetsförmedlingen som 
länkas till STATIV. Ersättningen finns för samtliga nyanlända personer 
som har en etableringsplan och som deltar i aktiviteter som ingår i 
planen. Rätten omfattar personer som har fyllt 20 men inte 65 år och som 
har varit bosatta i Sverige högst ett år efter första folkbokföringsdatum i 
en kommun. Detsamma gäller också unga i åldern 18–19 år utan 
föräldrar i Sverige, men dessa inkluderas inte i denna rapport då det är 
befolkningen 20–64 år som studeras. En nyanländ, med en etableringsplan 
på heltid och som deltar i aktiviteterna på heltid, har rätt till 308 kronor 
per dag, det motsvarar 6 160 kronor per månad. Finns det barn i hushållet 
lämnas månadsvis etableringstillägg för upp till tre barn. Denna ersättning 
har funnits sedan 2011 och ersatte det tidigare systemet med 
introduktionsersättning. 
 
Födelseregion 
Följande indelning av födelseländer har gjorts i rapporten 
Sverige 
Norden utom Sverige 
EU utom Norden 
Här ingår samtliga 28 EU-länder utom Norden samt Lichtenstein och 
Schweiz. I denna rapport används dagens EU-indelning för samtliga 
redovisade år. Observera att integrationsindikatorerna som används på 
webben avser den EU-indelning som gällde för respektive år. I denna 
rapport slås grupperingen Norden utom Sverige ibland samman med 
grupperingen EU utom Norden. Detta för att statistiken ska innehålla ett 
tillräckligt stort antal för att andelar ska kunna beräknas för vissa mindre 
redovisningsgrupper eller åldersavgränsade indikatorer. 
Övriga världen 
I denna grupp ingår alla resterande länder utanför Norden och EU som 
inte nämnts ovan. I vissa avsnitt redovisas istället födelseregion i två 
grupper: utrikes födda och inrikes födda. 
 
Företagare 
Företagare är personer som klassificerats som egenföretagare eller 
anställda i eget AB i variabeln yrkesställning i den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Uppgifter om företagare kommer från 
inkomster av aktiv näringsverksamhet, och inkomsten från den aktiva 
näringsverksamheten ska vara större än inkomsten från en anställning. I 
rapporten redovisas andelen som är företagare av förvärvsarbetande 
personer i åldern 20–64 år. 
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Försörjningsstöd 
Inkomst från försörjningsstöd, som officiellt benämns ekonomiskt bistånd, 
kommer från Socialstyrelsens register och länkas till SCB:s databas 
STATIV. Försörjningsstödet är specificerat i lagen och uppdelat i en för 
hela landet gällande norm, riksnormen, samt i en del som gäller rätt till 
ersättning för skäliga kostnader för ett antal andra behovsposter. 
Riksnormen ska beslutas på grundval av officiella prisundersökningar, 
konsumentprisindex, av olika hushållstypers baskonsumtion och ska täcka 
hushållets löpande kostnader. Det sammanlagda utbetalade beloppet per 
hushåll fördelas lika mellan vuxna personer, 18 år och äldre. Från och 
med år 2013 fördelas beloppet lika mellan alla i hushållet 16 år och äldre. 
Det förekommer 16–17-åringar som utgör ensamhushåll, vilka helt saknar 
uppgift om försörjningsstöd i tidigare årgångar. Uppgift om bistånd tas 
enbart med om det totala andelsbeloppet överstiger 25 kr. Under perioden 
1997–2013 har vissa mindre förändringar skett i statistiken vilket kan ha 
påverkat jämförbarheten mellan olika år, se vidare Socialstyrelen (2015). 

Förvärvsarbetande  
Uppgift om förvärvsarbete kommer från den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och avser förvärvsarbetande i 
november. Till förvärvsarbetande räknas personer som förvärvsarbetade i 
genomsnitt minst en timme per vecka i november månad, antingen som 
anställda eller som egenföretagare. Definitionen av förvärvsarbete för 
egenföretagare ändrades från och med år 2004. Jämförelseuppgifter 
avseende 2003 och 2004 visar att andelen förvärvsarbetande ökade med 
1,2 procentenheter i åldersgruppen 20–64 år. Antalet förvärvsarbetande 
företagare ökade med cirka 30 000 personer mellan 2003 och 2004 som en 
följd av definitionsändringen (SCB, 2006). I rapporten redovisas andelen 
av befolkningen 20–64 år som förvärvsarbetade enligt november-
definitionen i RAMS. 
 
Grund för bosättning 
Den utrikes födda befolkningen delas i rapporten in i två grupper, 
skyddsbehövande och övriga. I gruppen skyddsbehövande ingår personer 
vars grund för bosättning registrerats som skyddsbehövande samt dessa 
personers anhöriga. Denna grupp omfattas av etableringsersättningen. 
Gruppen övriga innehåller alla övriga anhöriginvandrare samt personer 
som fått uppehållstillstånd för arbete eller studier. Det gäller även alla 
personer med medborgarskap från ett land i EU eller Norden som flyttar 
till Sverige. Dessa behöver inte ange någon grund för bosättningen. Det 
gör att alla med medborgarskap i länder inom Norden och EU finns i 
gruppen övriga.  
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Långtidsarbetslösa 
Uppgifter om arbetslöshet kommer från Arbetsförmedlingens register över 
inskrivna arbetssökande. Till gruppen långtidsarbetslösa räknas 20– 
24-åringar som under året varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen under 
en sammanhängande period om minst 100 dagar. För personer 25–64 år 
gamla ska den sammanhängande arbetslöshetsperioden vara minst 6 
månader. Andelen långtidsarbetslösa beräknas från befolkningen 20–64 
år. 
 
Inflyttning 
I rapporten beräknas inflyttning som det antal personer som flyttar in till 
stadsdelen under perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013. 
Inflyttningen kan ske från en annan del av den kommun som stadsdelen 
tillhör, från en annan kommun i Sverige eller från ett annat land. 
Inflyttningen beräknas endast för år 2013. 
 
Invandring 
I rapporten beräknas invandring som antalet personer som flyttar till 
stadsdelen under 2013 men som inte var folkbokförda i Sverige den 31 
december 2012 i relation till medelfolkmängden 2013. Måttet uttrycks i 
promille, per 1 000 av medelfolkmängden. Uppgifter för stadsdelarna 
jämförs med alla stadsdelar sammantaget och med riket. 
 
Studiedeltagande 
Uppgiften avser registrering/närvaro i olika skolformer under 
höstterminen aktuellt år och omfattar i denna rapport personer i åldern 20–
64 år. Andelen studerande beräknas som antal personer registrerade i olika 
skolformer under höstterminen dividerat med befolkningen i åldern 20– 
64 år. Skolformerna är utbildning i SFI, Komvux, gymnasieutbildning, 
högskola och övrig utbildning där yrkeshögskoleutbildning, folkhögskola, 
arbetsmarknadsutbildning och annan kompletterande utbildning ingår. 
 
Utbildningsnivå 
Vid redovisning efter utbildningsnivå är det individernas högsta 
utbildning vid mättillfället som används. Utbildningsnivån som används i 
rapporten har grupperats med utgångspunkt i SUN 2000 (Svensk 
utbildningsnomenklatur). Redovisning sker efter förgymnasial utbildning, 
nio år eller kortare, gymnasial utbildning, eftergymnasial utbildning 
inklusive forskarutbildning samt okänd utbildning. Okänd utbildning kan 
vara att en utbildning saknas helt eller att den inte har registrerats. 
 
Utflyttning 
I rapporten beräknas utflyttning som det antal personer som flyttar från 
stadsdelen under perioden 1 januari 2013 till 31 december 2013. 
Utflyttningen kan ske till en annan del av den kommun som stadsdelen 
tillhör, till en annan kommun i Sverige eller till ett annat land. 
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Utländsk bakgrund 
Uppgifter om bakgrund efter olika kombinationer av föräldrarnas 
födelseland grupperas enligt följande. Inrikes födda med två inrikes  
födda föräldrar, inrikes födda med en inrikes och en utrikes född 
förälder, utrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder och 
utrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Utländsk bakgrund  
omfattar utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 
 
Vistelsetid 
Uppdelningen efter vistelsetid avser total vistelsetid i Sverige. 
Vistelsetiden anges enbart för utrikes födda personer. 
 
Yrkets kvalifikationskrav 
Från den yrkesuppgift som finns i yrkesregistret, Standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK), finns information om yrkets normala 
utbildningskrav. I rapporten används de yrken som normalt kräver 
teoretisk specialistkompetens, minst tre års eftergymnasial utbildning, 
eller de som kräver kortare eftergymnasial utbildning. Det innebär att den 
första siffran i yrkeskoden ska vara 2 eller 3 (SCB 2001). 
Redovisningen i rapporten utgår från anställda 20–64-åringar med 
eftergymnasial utbildning, oavsett längd, som har ett yrke enligt SSYK 
som börjar med 2 eller 3, yrkets normala kompetenskrav motsvaras av 
eftergymnasial utbildning. Uppgiften finns från och med 2001. Det är det 
första året med uppgifter från yrkesregistret. 
 
Ålder 
Vid redovisning av åldersgruppering används ålder vid årets slut. 

3.2 Redovisningsförfaranden 
Statistiken presenteras som tabeller och diagram med analyserande text. I 
de fall tidsserier presenteras i rapporten diskuteras jämförbarhet över tiden i 
samband med dessa. Mikrodata som ligger till grund för statistiken gallras 
så snart statistiken är framtagen. 
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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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