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Integration på regional nivå 

Therese Hedlund berättar om integration av utrikesfödda  i Sverige på nationell 

och regional nivå. Integration handlar om delaktighet i samhället och fokus i 

denna presentation är hur de utrikesfödda integreras på arbetsmarknaden. För att  

mäta detta använder de förvärvsintensitet, relationen mellan utbildning och yrke 

samt huvudsaklig inkomstkälla. 

 

I arbetsför ålder är det en jämn fördelning mellan födelseländerna hos de 

utrikesfödda i befolkningen. I den här artikeln har de använt FN:s HDI för att 

gruppera länderna. Therese redovisar skillnader mellan om man varit kort eller 

lång tid i Sverige. 25 % av alla utrikesfödda födda kvinnor är överkvalificerade 

för sitt yrke. Liknande mönster för män. Undersköterska vanligaste yrket för 

både utrikes och inrikes födda kvinnor. För män är det skillnad beroende på 

varifrån man kommer.  

 

Huvudsaklig inkomstkälla för de som inte arbetar är sjuk- och 

aktivitetsersättning för inrikes födda och ekonomiskt bistånd för utrikes födda. 

Hög andel av de  utrikes födda saknar inkomst. Ju längre tid man varit i landet 

desto mer lik de inrikes födda blir man.  

 

Therese visar hur det kan skilja i förvärvsintensitet i en kommun om man tar 

hänsyn till gränspendling. Vingåker har låg förvärvsintensitet hos utrikes födda 

som varit här kort tid vilket beror på att 64 % är flyktingar. Vi får se en 

jämförelse mellan Södertälje, Katrineholm och Sandviken.  

 

Regina 

Gunilla Sandberg presentar Regina som är ett uttagssystem för regionala 

indelningar. Har register över alla förändringar som skett sedan 1952. 

Applikation: http:// regina.scb.se 

 

Instruktioner finns längst ned på sidan.  Gunilla visar hur man hittar information. 

Församlingar kommer inte att försvinna ur Regina men distrikten kommer också 

att läggas in. Regina är under utveckling och är inte färdig än, förhoppning finns 

om att kunna utöka den. Församlingarna kommer att vara Svenska kyrkans 
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interna indelning men man kommer kunna följa utvecklingen även 

fortsättningsvis i Regina.  

 

I Regina kan man exempelvis hitta information om hur kommunindelningen såg 

ut ett visst år. Allt kan laddas ned i textfil eller Excelfil. Finns även hjälp och 

exempel på hur man går tillväga för att hitta svaren på sina frågor. Man kan även 

hitta exempelvis alla förändringar som skett under en viss tidsperiod. Går att 

sortera på olika ändringar, exempelvis att de upphör, utvidgas, ger del/delar till 

befintlig kommun m.m. Kan även ta fram all information om en speciell 

kommun. 

 

 

Tabellpaketen 

Elisabeth informerar om tabellpaketen och visar hur nya OSDB kommer att se 

ut. Det börjar dra ihop sig tillbeställningsdags, ni får som vanligt ett brev med 

instruktioner och inloggningsuppgifter. Beställning sker genom SIV, helst inom 

en månad. 

 

Nytt för i år:  

BEFPAK erbjuder inte längre tabeller med församling men nya tabeller med 

distrikt kommer förhoppningsvis. SCBNYKO måste uppdateras. Ingen 

församlingsuppgift på fastigheter längre så applikationen måste anpassas.  

INKOPAK har nya tabeller där nya hushållsbegreppet ersätter familj. Kommer 

även två nya tabeller med ”fattigdomsindex”.  Detta förklaras närmare i 

erbjudandet som kommer i november. En ny, preliminär tabell kommer att 

erbjudas för år 2014.  

BILPAK kommer också att skapa en tabell med hushållsbegreppet istället. 

BOSTADSPAK kommer in i OSDB och ingår i erbjudandet som skickas ut. 

Erbjuder även två helt nya tabeller.   

I AMPAK försvinner alla tabeller som innehåller skattad veckoarbetstid eftersom 

de innehåller uppgifter från AKU som är en urvalsundersökning, vilket skapar 

viss osäkerhet. 

 

Alla tabeller utom TYKOPAK kan hämtas i OSDB nästa år. TYKOPAK är för 

komplicerad för att det ska fungera.  

 

Elisabeth visar hur nya OSDB ser ut och berättar lite om vad som skiljer sig från 

den gamla versionen. Olika typer av tabeller ligger numera under flikar istället 

för under olika rubriker. Det är egentligen ingen utveckling av systemet utan 

snarare en modernisering, främst utseendet som skiljer sig. Önskemål finns att 

kunna ta ut flera årgångar samtidigt. Även att kunna spara en sökning man är 

intresserad av, spara en fråga. Det skulle också vara bra med länkar till samma 

tabell men annat år.   

 

 

 

SCB:s hushållsstatistik 

Thomas Johansson från befolkningsstatistiken går igenom hushållsstatistiken ur 

ett befolkningsperspektiv och svarar på medlemmarnas frågor. Dagens 

befolkningsstatistik går tillbaka till sista Folk- och bostadsräkningen (FoB).  År 

2011 gjordes EU-folkräkningen via register. Levererades dock inte förrän år 

2014. Registerbaserad hushållsstatistik finns idag för åren 2011-2014. Thomas 

beskriver ansvarsfördelningen där Lantmäteriet ansvarar för registret men 

kommunerna ansvarar för uppdateringar.  
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En bostad är ett hushåll, gäller alla som är folkbokförda i bostaden. 

Målpopulation är alla hushåll i Sverige. Det krävs att någon är folkbokförd i 

bostaden för att den ska räknas i statistiken. Ser därför ut att vara tomt om 

personen inte är folkbokförd där den ”borde”.  

 

Innehåller en rad olika variabler, exempelvis hushållstyp, antal barn, 

hushållsstorlek. ”Övriga hushåll” är komplicerat och svårt att förenkla. Går att se 

att två personer utan barn tillhör samma familj även om de inte är gifta, vilket är 

en förbättring i jämförelse med tidigare. Vissa villkor måste vara uppfyllda, t.ex. 

vara över 18,  vara av olika kön, inte vara nära släkt m.m. Kapar bort möjliga 

sambopar som exempelvis samkönade par, men när man lägger till dem får man 

med fler än vad man förlorar utan dem. För att räknas som barn är det bara 

relationer som gäller, oavsett ålder. Kan därför finnas färre barn i registret än i 

verkligheten. Thomas påpekar vikten av att vara medveten om osäkerheten i 

statistiken för att kunna göra bra analyser.  

 

Övrigt hushåll: saknar registerrelation till någon annan i hushållet.  

Övrig person: En person som inte kan kopplas till nån annan i hushållet, 

exempelvis två samkönade vänner som bor ihop.  

 

Kvalitet: finns en undertäckning, ca 270 000 ingår inte i hushållsstatistiken. 

Maskinella rättningar görs för att minska bortfall. Det finns personer som är 

folkbokförda i fel bostad, vilket skapar mätfel. Antalet enpersonshushåll 

underskattas medan flerpersonshushåll överskattas. Det kan exempelvis bero på 

studenter som är skrivna hos föräldrarna men bor på studieorten.  

 

Det finns flera olika kvalitetsindikatorer, exempelvis hur många som bor i ett 

område, andel personer som saknar hushållskoppling, andel övriga hushåll m.fl. 

Thomas visar ett diagram där hushållsstatistiken stämmer väl överrens med livets 

faser.  

 

Det finns skillnader mellan inkomststatistikens hushåll och 

befolkningsstatistikens hushåll. I inkomststatistiken har man försökt hantera 

bortfallet, de har skapat hushåll för de personer som saknar nyckel. Men i 

grunder är det samma, en bostad ett hushåll. De kollar även på helårshushåll 

medan befolkningsstatistiken bara kollar på hur det ser ut 31 december det 

aktuella året. Disp inkomst ska var skiljt från 0. Maria skickar med förklaring. 

Men i det stora hela är populationen samma.  

 

Det kommer förhoppningsvis tas fram tabeller som redovisar bostadsyta i 

BOSTADSPAK. Eventuellt inte i första året. 

 

Övriga hushåll: Syskonhushåll och generationshushåll (ca 10%,  men finns 

regionala skillnader. Ca 20 % Gotlands län, 37 % Pajala kommun) Ett övrigt 

hushåll har minst två familjer. Exempel tonårsmamma som bor hemma.  

 

Folkbokföringen gäller, vissa är folkbokförda på äldreboende men få på 

exempelvis behandlingshem.  

 

Hushållsinkomst kommer förmodligen tas fram av INKOPAK eftersom 

hushållsbegreppet införs.   

 

Kärnfamiljen får hushållsställningen gift par medan t.ex. farmor bli övrig person. 
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Man kan se hur många personer det finns per hushåll, ett högt snitt per lägenhet 

skulle kanske kunna innebära befolkningstäthet? Vissa områden har större 

genomsnittliga hushållsstorlekar. 

 

Alla bostäder ingår inte i statistiken eftersom man kan ha två lägenheter men 

endast vara folkbokförd i en. Asylsökanden räknas inte eftersom de inte är 

folkbokförda, deras bostäder räknas därför som tomma.  

 

Har ni funderingar eller frågor får ni gärna höra av er till Thomas. 

Thomas.johansson@scb.se  

 

 

Läget i kommunerna 

I Eskilstuna arbetar Frida  med mycket indikatorer och strategiska mål. De har ett 

nyhetsbrev som skickas ut till kommuner där de hakar på RAMS 30 år. Vart vi 

var och vart vi kommit.  

 

I Jönköping är det hög puls just nu. De är med i ett nätverk för 

arbetsmarknadsfrågor. Karin tar fram lite statistik om alla kommuner. Bland 

andra är Linköping och Norrköping med. 

 

I Karlstad arbetas det mycket med uppföljning och mål. Omorganiseringar står 

på schemat, Monas enhet har slagits ihop med ekonomerna. Strategisk plan, 

uppföljning, delårsbokslut m.m.  

 

I Upplands Väsby handlar det just nu mycket om att kolla på flyttningsmönster, 

de är med i en flyttningsstudie som innefattar ett 20-tal kommuner. Har hittills 

fått en generell överblick. Målet är att detta ska hjälpa till att profilera 

kommunen. Marcus försöker få en bild av vilka verktyg som finns att använda. 

Han vill ha tillgång till supercross och registerbaserad statistik. Frida 

rekommenderar Supercross.  

 

I Trollhättan är inte Göran involverad i något som särskilt handlar om 

sysselsättningsstatistik men det används som indikatorer i övrigt arbete, t.ex. 

medelinkomst,  även i välfärdsarbetet. Jobbar annars med löpande statistik, 

uppföljning. Arbetar även med kollektivtrafik och infrastruktur .   

 

Maria håller på att förbereda RAMS 30 år. Det kommer lite nya siffror bland 

annat. Produktion av RAMS pågår, publiceras 3 dec.  

 

 

Övriga frågor 

Karolina brukar skicka ut en fil med sysselsatta per arbetsställen, Mona undrar 

varför den inte kommer längre? Denna är nedlagd p.g.a. sekretess.  

 

Nästa möte 

Nästa möte är i Karlstad 21/4. Frågan om Pirjo ska ersättas kan vi fundera på till 

nästa möte men vi har två nya medlemmar i Frida och Marcus. Har någon förslag 

på ämnen till nästa möte eller är intresserade av något i Karlstad kan den 

kontakta Mona. Indikatorer kan vara ett intressant ämne att ta upp. SCB kollar 

upp om det finns något aktuellt projekt som rör indikatorer. Ett förslag är att 

prata om den nya yrkesnomenklaturen.  
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