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1. Tidsseriens – eller statistikområdes innehåll
nnehåll

Namn på tidsserie(r) eller
Innehåll i tidsserie

Befolkningen i Öresundsregionen.
Ö
Tidsserien omfattar jämförbar statistik över befolkningen i Öresundsregionen den
31 december
ember från 1997 och framåt. Öresundsregionen omfattar
omfatta Skånes 33
kommuner och Själlands
Sjä
(inklusive
nklusive Bornholm) 46 kommuner. På
P samma sätt
presentera statistik over antal födda och avlidna under året samt en prognos över
presenteras
befolkningsut
befolkningsutveckligen
på 10 års sikt.

2. Statistikens källor
Danska källor

Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister,
sstatistikregister, som dagligen tar emot uppgifter
om födda,
födda döda, flyttningar, in- och utvandring, vigslar,
lar, skilsmässor och adoptioner
m.m. från det Centrala Personregister (CPR). CPR uppdateras dagligen.
dagligen

Svenska källor

Statistiska centralbyråns befolkningsregister (RTB) får fem gånger i veckan
uppgifter om bland annat födslar, dödsfall, flyttningar, civilståndscivilstånds och
medborgarskapsändringar från folkbokföringen vid Skatteverket.

Jämförbarhet

Underlaget för Öresundsdatabasens befolkningsstatistik
tatistik är det danska respektive
svenska befolkningsregistret,
befolkningsregistret som erhåller uppgifter från CPR (Centrale Person
Register) och från Folkbokföringen.

3. Population (statistiska begrepp)
Generellt om population – ev.
fördjupning av innehållet

Befolkningen den 31 december baseras på personer bosatta i Danmark eller
Sverige
Sverige.

Dansk population

Det boplatsbegrepp som används i den danska befolkningsstatistiken är det
de
samma som det Folkeregistret använder. Boplats definieras som den plats där man
regelmässigt sover när man inte är tillfälligt frånvarande på grund av semester,
affärsresor, sjukdom eller
el liknande, samt den plats där man har sina ägodelar.

Svensk population

De begrepp och definitioner som används inom folkbokföringen gäller även för
RTB. Enligt huvudregeln i folkbokföringsförordningen ska en person anses vara
var
bosatt på den fastighet där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om
tveksamhet råder ska stor hänsyn tas till var personen har sitt arbete eller sin
familj.

Jämförbarhet

Jämförbarheten är
ä god.

4. Variabler och produktion
Gemensam variabellista

Kön, ålder. Uppgifter om kön och ålder härleds, både av SCB och DST, från
födelsenummerdelen i personnumret. Information om kön anses vara av hög
kvalitet. Användningen är omfattande och eventuella fel upptäcks vanligen snabbt.
Civilstånd anger en persons civilstånd i juridiskt hänseende. I Danmark och
Sverige registreras följande civilstatus; Ogift, Änka/Änkling, Skild, Gift (+
separerad).
Medborgarskap. Information om medborgarskap registreras av Folkbokföringen i
Sverige och Folkeregistret i Danmark. Härifrån skickas kontinuerligt uppgifter till
SCB:s och DST:s befolkningsregister.
I Sverige är det möjligt att ha dubbla medborgarskap. I de fall där en person utöver
ett svenskt medborgarskap har ett eller flera andra medborgarskap, blir endast det
svenska medborgarskapet registrerat i Folkbokföringen. Av samma anledning
kommer personen att finnas med i befolkningsregistret med sitt svenska
medborgarskap.
För personer i Sverige som inte har svenskt medborgarskap men flera utländska
medborgarskap registreras alla medborgarskap i Folkbokföringen. I dessa fall gör
SCB en prioritering för vilket medborgarskap som ska ingå i befolkningsregistret
och befolkningsstatistiken. Prioriteringen görs enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Svenskt medborgarskap
Medborgaskap i ett EES-land
Medborgarskap i ett land utanför EES med vilket Sverige har en
socialförsäkringskonvention
Annat medborgarskap

Vid samma prioritet väljs det medborgarskap som personen erhöll först.
Uppgifter om medborgarskap anses vara av hög kvalitet. Dock finns det både i
Danmark och i Sverige personer med medborgarskap i länder som inte längre
existerar (t.ex. Jugoslavien och Sovjetunionen).
Konstruktion av variabler

Medborgarskap i Danmark rapporteras från CPR (det centrale personregisters
klassifikation) till befolkningsstatistikregisteret

Konstruktion av statistiken

..

Jämförbarhet

Jämförbarheten är god.

5. Tidseriebrott
Allmän information

Kommunalreformen i Danmark trädde i kraft 1:a januari 2007 och betydde en
minskning av antalet kommuner från 271 till 98. Befolkningen för dessa 98
kommuner har tagit fram från 1997 och framåt för att skapa jämförbarhet före och
efter 2007 på kommunnivå.

Tidsseriebrott i danska data

I den danska delen av Öresundsregionen bilades nya kommuner 2007 genom
sammanslagningar av gamla kommuner. Ett undantag var den gamla Slangerup
kommun som delades mellan den nya Frederikssund kommun (kommun kod 250)
och den nya Hillerød kommun (kommunkod 219). För åren 1997-2004 har hela
befolkningen i den gamla Slangerup kommun lagts över i den nya Frederikssund

kommun. Det innebär att befolkningen i Frederikssund uppskattningsvis är 1-2%
större än den borde vara. Likaså underskattas befolkningen i Hillerød något under
samma period.
Tidseriebrott i svensk data

Ändringar i geografisk indelning (län, kommun och församling) försvårar
statistikens jämförbarhet över tid. Församlingsändringar förekommer oftare än
kommun- och länsändringar. I de aktuella tidsserierna i Örestat har det inte skett
några kommunförändringar för den svenska delen av Öresund. Se eventuellt SCB:s
webbplats för information om när och vilka ändringar som har genomförts
(www.scb.se/regionalt).

6. Sekretessbearbetningar
Sekretessbearbetning

Av sekretesskäl har observationer med färre än 5 personer i tabell Bef3 tagits bort.
Om kommuner aggregeras till landsdelar/regioner kommer dock riktiga värden att
visas.

7. Skillnader från annan offentliggjort statistik och
kvalitetsarbete
Skillnader från annan
offentliggjord statistik

Uppgifterna stämmer överens med den offentliggjorda statistiken i Statistikbanken
www.statistikbanken.dk (matrice BEV107) liksom den också stämmer överens
med de offentliggjorda uppgifterna i Sverige.

Kvalitetsarbete

Före offentliggörandet utarbetas testrapporter för de danska uppgifterna. Dessa kan
erhållas genom att kontakta den danska kontaktpersonen.

8. Referenstid
Generellt om referenstid

..

Referenstid för danska
variabler

Sammanställningen av den samlade befolkningen den 1 januari utgår ifrån de
personer som på detta datum fanns registrerade i folkeregistret(CPR) den 31
december föregående år. Denna befolkning korrigeras upp till 30 dagar efter
sammanställningsstidspunkten med födslar, dödsfall, flyttningar, viglar och
skilsmässor som skett före 1 januari men som först efter har blivit inrapporterade
till CPR.

Referenstid för svenska
variabler

Referenstidpunkten för befolkningsstatistiken är 31/12. För att förbättra
täckningen framställs statistik en månad efter aktuell referenstidpunkt för att
invänta sena aviseringar.

Jämförbarhet

Jämförbarheten är god.

9. Uppdateringar av statistiken
Intervall för uppdatering
Publicering
Mer information

Tidsserien uppdateras årligen
I mars/april månad uppdateras data i Öresundsdatabasen.
På http://www.orestat.se/offentliggorelseskalender-0 ligger
publiceringsskalenderen.

10. Kontaktinformation
Frågor om statistiken

Alla tidsserier i Öresundsdatabasen är försedda med en kontaktperson från
Danmarks Statistik och Statistiska centralbyrån.

