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1. Tidsseriens – eller statistikområdets innehåll
Namn på tidsserie(r) eller
statistikområde
Innehåll i tidsserie

Kvartalsvis Pendlingsindikator.
Pendlingsindikator

Tidsserien omfattar kvartalsvis statistik över antalet personer som pendlar från den
svenska delen (Skåne) till den danska delen (Själland och Bornholm) av
Öresundsregionen.

2. Statistikens källor
Danska källor

Svenska källor
Jämförbarhet

Danska källor är ”Beskæftigelse
”
for lønmodtagere (BfL)-endelig
endelig” (kvartalsdata) och
Befolkningsstatistikregistret
Befolkningsstatistikregistret.
Svenska källor är befolkningsregistret, folkbokförda i Sverige.
Sverige
Eftersom statistiken avser pendling i enbart en riktning finns det inget behov av en
jämförbarhetsbeskrivning Datakvaliteten bedöms vara god i både det svenska och det
jämförbarhetsbeskrivning.
danska befolkningsregistret.
befolkningsregistret

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

Utgångspunkten för avgränsningen av populationen är ett utdrag från BfL,
BfL med de
lönemottagare som under aktuellt kvartal definieras som sysselsatta i Danmark, men
som inte återfinns i det danska befolkningsregistret under samma period. Utdraget
Utdra
skickas till SCB, där det via det svenska befolkningsregistret fastställs vilka individer
som varit bosatta i Sverige under samma kvartal. Uppgifterna återsänds sedan till
Danmarks Statistik.
St
Populationen som ligger till grund för pendlingsindikatorn skapas därefter genom en
avgränsning av de individer som i kvartalets sista månad definieras som sysselsatta i
den danska delen (Själland och Bornholm) och som samtidigt är bosatta i den svenska
delen (Skåne) av Öresundsregionen.
I den slutliga populationen
p
har pendlare som haft en löneinkomst under 10 000 DKK
eller arbetat mindre än 75 timmar sorteras bort.
Populationen omfattar enbart personer som är 16 år eller äldre.

Dansk population

Se under generellt.

Svensk population

Se under generellt.

Jämförbarhet

Se text för jämförbarhet under punkt 2.
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4. Variabler och produktion
Gemensam variabellista

Det förekommer ingen gemensam variabellista.
variabellista
Individdata
Individdata:
- Dansk arbetsställekommun

-

Svensk bostadskommun
Arbetade timmar (månad)
Månadslön (inkl. tillägg)
Ålder
Kön
Dansk arbetsställekommun hämtas från BfL
Svensk bostadskommun hämtas från det svenska befolkningsregistret
Arbetade timmar och lön hämtas BfL
Ålder och kön härleds från personnummer

Konstruktion av variabler

Det konstrueras inte några variabler.

Produktion av statistiken

Danmarks Statistik skapar ett individdataset med uppgift om födelsedatum och namn.
Populationen skickas till SCB, som lägger på uppgift om svensk bostadskommun
genom en matchningsprocess som baseras på individernas födelsedatum och namn.
Samtliga variabler som används i produktionen av statistiken kommer antingen från
SCB eller från Danmarks Statistik.

Jämförbarhet

Se text om jämförbarhet under punkt 2.

5. Tidsseriebrott
Allmän information

Det förekommer inga tidsseriebrott under den period (kvartal 1 2012 till kvartal 4 2012)
som avses.

Tidsseriebrott i danska data

Inget tidsseriebrott.

Tidsseriebrott i svenska
data

Inget tidsseriebrott.

6. Sekretessbearbetning
Sekretessbearbetning

Det förekommer inget behov av sekretessbearbetning av statistiken.

7. Skillnader från annan offentliggjord statistik och
kvalitetarbete
Skillnader från annan
offentliggjord statistik

De enda liknande uppgifter som publiceras inom området är den årliga statistiken över
gränspendlingen i Öresundsregionen. Senaste publiceringen avser 2011 (mätmånad
november, 2011). Eftersom den första redovisningen av pendlingsindikatorn avser det
första kvartalet 2012 är det inte mjöligt att redovisa eventuella avvikelser.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet består i att produktionsmomenten testas och godkänns. Resultaten för
ett enskilt kvartal jämförs med statistik från tidigare kvartal innan publicering.

8. Referenstid
Generellt om referenstid
Referenstid för danska
variabler

Statistikens referenstid är sista månaden i kvartalet.
Dansk arbetsställekommun avser den sista månaden i kvartalet. Om flera alternativ
förekommer väljs den arbetsställekommun med högst lön och flest arbetade timmar när
lönen summerats.
Referenstidpunkt för variabeln Ålder är den sista dagen i mätmånaden.

Referenstid för svenska
variabler
Jämförbarhet

Svensk bostadskommun fastställs precis före det att kvartalet inleds.
Se text om jämförbarhet under punkt 2.

9. Uppdateringar av statistiken
Intervall för uppdatering
Publicering

Mer information

Tidsserien uppdateras kvartalsvis.
Publicering av statistiken i Öresundsdatabasen sker cirka sex och en halv månad efter
avslutat kvartal.
På http://www.orestat.se/offentliggorelseskalender-0 ligger Publiceringskalender.

10. Kontaktinformation
Frågor om statistiken

Det finns en kontaktperson från Danmarks Statistik respektive SCB för samtliga
tidsserier i Öresundsdatabasen.

