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1. Tidsseriens – eller statistikområdes innehåll

Namn på tidsserie(r) eller
statistikområde

Flyttningar mellan Öresundsregionens kommuner efter frånfrån och tillflyttningskommun,
åldersgrupp och kön, födelseland och medborgarskap.
medborgarskap

Innehåll i tidsserie

Tidsserien innehåller jämförbar statistik över befolkningen i Danmark och Sverige från
1998 och framåt.
framåt

2. Statistikens källor
Danska källor

Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som dagligen
dagligen tar emot uppgifter om
flyttning
ningar från det Centrala Personregistret (CPR).

Svenska källor

SCBs befolkningsregister, som dagligen uppdateras med uppgifter om flyttningar från
Skatteverket.

Jämförbarhet

Jämförbarheten anses vara god.
god

3. Population (statistiska begrepp)
Generellt om populationen
- ev.fördjupning av innehållet

Den danska populationen

Den svenska populationen
Jämförbarhet

Flyttningar som görs under året över kommungräns i Danmark respektive Sverige.

Samtliga flyttningar,
flyttningar som görs löpande under året, är medräknade,
medräknade dvs. statistiken är
händelsebaserad
ändelsebaserad. Således kommer en person, som flera gånger under loppet av ett
kvartal flyttar
flytt eller migrerar, förekomma flera gånger i flytt-/migrerings
migreringsstatistiken.
samma gäller för den svenska statistiken.
Detsamma
Jämförbarheten anses vara god.
god

4. Variabler och produktion
Gemensam variabellista

Kön och ålder: Uppgifterna om kön och ålder härleds både hos SCB och DSt från
personnum
personnumret.
Uppgifterna anses ha hög kvalitet. Bruket av personnummer är så
omfattande att eventuella fel normalt upptäcks snabbt.
Från- och tillflyttningskommun: Uppgifter om från- och tillflyt
lflyttningskommun
registerer av befolkningsregistret i den kommun, till vilken eller från vilken
registereras
flyttningen
ningen sker.

Konstruktion av variabler

Konstruktion av statistiken

Statistiken över flyttningar mellan kommuner i Öresundsregionen produceras genom
ett särskilt årligt utbyte av data mellan Dst och SCB. Det betyder, att statistiken gör det
möjligt att följa integrationen i gränsregionen med hänsyn till flyttningar och
bosättningsmönster.
Statistiken om flyttningar inom de danska respektive svenska kommunerna hämtas från
de danska respektive svenska registren. Det utbyts inga uppgifter mellan SCB och DST
vid framtagandet av dessa inhemska statistiker.

Jämförbarhet

Jämförbarheten anses vara god.

5. Tidsseriebrott
Allmänt om tidsseriebrott

Kommunalreformen i Danmark trädde i kraft den 1:a jan 2007 och innebar en
minskning av antalet kommuner från 271 till 98. Befolkningen i kommunerna har blivit
uppdaterad för dessa 98 kommuner tillbaka till 1998 för att skapa jämförbarhet före och
efter 2007 på kommunnivå.

Tidsseriebrott i danska data

Vid den danska kommunalreformen per 1:a januari 2007 blev den tidigare Slangerup
Kommun splittrad och uppdelad på den nya Frederikssund Kommun (kommunkod 250)
och den nya Hillerød Kommun (kommunkod 219). I Öresundsstatistiken har flyttningar
till och från den tidigare Slangerup Kommun under perioden 1998-2006 i sin helhet
blivit lagda under den nya Frederikssund Kommun. Detta betyder, att de
mellankommunala flyttningarna för Frederikssund Kommun under denna period ligger
ca. 1-2 % högre än i verkligheten. Motsvarande är flyttalen för Hillerød Kommun för
samma period en aning lägre än i verkligheten.

Tidsseriebrott i svenska
data

Det har inte skett någon kommunförändring i Skåne under beräkningsperioden.

6. Sekretess
Sekretess

I tabellerna Fly30, Fly31, Fly32, Fly33, Fly46 och Fly47 har observationer med värden i
intervallet 1-4 personer blivit sekretessgranskade. Sekretessgranskningen har skett så att
dessa observationer har blivit tilldelade ett värde i samma intervall. Det riktiga värdet
fås vid aggregering till en högre geografisk nivå (t.e.x. kommuner län).

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

Innan offentliggörande framställs en testrapport på de danska flyttningarna, som ligger
till grund för datamaterialet

8. Referenstid
Generellt om referenstid

Statistiken om rörelserna för de inhemska flyttningarna görs med hänsyn tagen till
rapporteringstiden. Insamlingsperioden är 30 dagar efter årets slut (för Danmark).
I Sverige är insamlingsperioden en månad efter referenstidpunkten.

Referenstid för danska
variabler

Statistiken om rörelserna för de inhemska flyttningarna, som enbart är baserat på
information från CPR-registret, görs med motsvarande hänsyn tagen till
rapporteringstiden. Insamlingsperioden är 30 dagar, och händelser, som rapporteras med

större försening, överförs till det följande året.
Från 2007 blir dessa försenade rapporteringar, med ett händelsedatum, som infaller före
det aktuella året, inte längre medtaget i det aktuella året

Referenstid för svenska
variabler

Jämförbarhet

I Sverige har aldrig försenade rapporteringar, med ett händelsedatum, som infaller före
det aktuella året, tagits med i det aktuella året

Jämförbarheten anses vara god.

9. Uppdatering 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 publiceringskalendern.

10. Kontaktinformation
Frågor om statistiken

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

