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

Månatlig öresundsharmoniserad bruttoarbetslöshet.

Tidsserien innehåller harmoniserad statistik över antalet registrerade ’heltidsarbetslösa’
’heltidsarbetslösa
under en fördefinierad ’mätvecka’ varje månad.
Den nationella statistiken är harmoniserad, så att data, i möjligaste mån är jämförbar
inom Öresundsregionen, detta betyder också att data skiljer
ljer sig från den nationella
arbetslöshetsstatistiken
arbetslöshetsstatistiken.

2. Statistikens källor
Danska källor

Danska källor är för hela perioden från och med 2007 den registerbaserade
”bruttoledighedsstatistik
bruttoledighedsstatistiken”, som baseras på RAM-registrets ”dagpengemottagare”
”
och
”Arbejdsmarkedsstyrelsens
rbejdsmarkedsstyrelsens” uppgifter om samtliga
ga arbetslösa kontanthjälpsmottagare.

Svenska källor

Svenska källor till statistiken är
ä Arbetsförmedlingens Händelse
sedatabas, som är en del av
Arbetsfö
Arbetsförmedlingens
datalager.

Jämförbarhet

Se kapitel 3.

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

Här är ’heltidsarbetslösa’ definerade som personer som har varit arbetlösa alla vardagar
i veckan, dvs. mer än 80 procent av veckan.
veckan Mätveckorna har (från och med januari
2007) definerats som den sista dagpengeveckan
eckan i var och en av
a de danska
dagpeng perioderna, jf. bilaga med de exakta mäveckorna och de exakta
dagpengsperioderna,
offentliggörandetidpunkterna för den månatliga statistiken. jf. ’Bilag 1_Valg_
af_referenceuge_øresundsledigheden’

Dansk population

en danska populationen av bruttoarbetslösa innehåller (ii motsatts till den svenska)
svenska 10Den
15 000 personer från hela landet som är anställda
da med lönebidrag. De måste samtidigt
stå till förfogande för den ordinarie arbetsmarknaden, varför de betraktas som
bruttoarbetslösa i den officiella danska bruttoarbetslöshetsstatistik
statistiken.

Svensk population

Den svenska populationen av bruttoarbetslösa innehåller såväl öppet arbetslösa som
sökande i program med aktivitetsersättning. Cirka 15 000 arbetslösa erhåller varken
arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd, trots att de står till arbetsmarknadens
förfogande
förfogande.

Jämförbarhet

Trots de utmaningar och skillnader som uppkommit i produktionen av den
Öresundsharmoniserade arbetslöshetsstatistiken så anses jämförbarheten och kvaliteten
vara god.

4 Variabler och produktion
Gemensam variabellista

De första tabellerna över den månatliga öresundsharmoniserade bruttoarbetslösheten
kommer endast att fördelas efter kön, ålder och bostadskommun. Som referensdata till
beräkningen av procent/andelar används befolkningen 16-64 år samt arbetskraften 1664 år.
För att beräkna procentsatser används befolkningen i december. Arbetskraften har
utifrån RAS/RAMS blivit inlagd för Öresundspendlarna för november månad.

Konstruktion av variabler

Danmarks Statistik står för säsongsrensningen av såväl den danska som den svenska
bruttoarbetslöshetsserien.

Produktion av statistiken

Danmarks Statistik står för säsongsrensningen av såväl den danska som den svenska
bruttoarbetslöshetsserien

Jämförbarhet

Det går att jämföra den danska och den svenska arbetslöshetsserien.

5 Tidsseriebrott
Allmän information

Inga tidsseriebrott.

Tidsseriebrott i dansk data

Den danska bruttoarbetslösheten är utan tidsseriebrott från och med januari 2007.

Tidsseriebrott i svensk data

Den svenska bruttoarbetslöshetssserien är sedan 1992 utan tidsseriebrott.

6 Sekretessbearbetning
Sekretessbearbetning

Det finns ännu ingen specifik sektretessproblematik som föranleder behov av
sekretessbarbetning för denna tidsserie.

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

Det öresundsharmoniserade bruttoarbetslöshetsbegreppet (bruttoledighed) är identiskt
med det som används i den officiella nationella månatliga publiceringen av
bruttoarbetslöshet i Danmark. Dock innehåller den officiella danska
bruttoarbetslösserien samtliga deltidsbruttoarbetslösa personer, omräknat till en
fulltidsvolym för mätmånaden, medan det öresundsharmoniserade
bruttoarbetslöshetsbegreppet alltid refererar till samtliga personer som har varit
bruttoarbetslösa i mer än 80 procent av mätveckan varje månad.
Den arbetslöshetsstatistik, som den svenska ”Arbetsförmedling” presenterar, är inte den
officiella statistiken över arbetslösa i Sverige. Den sammanställs av Statistiska
Centralbyrån (SCB) genom Arbetskraftsundersökningarna (AKU).
Arbetsförmedlingens statistik över arbetsslösa tas fram på basis av olika grupper av
arbetslösa som är inskrivna där. En av dessa grupper är ”Öppet arbetslösa” – d.v.s.
personer, som saknar, aktivt söker och som omedelbart kan ta ett arbete. En annan
grupp är personer i ”Program med aktivitetsstöd”. Dessa två grupper utgör tillsammans
de inskrivna arbetslösa. Andelen av ”Öppet arbetslösa” och/eller personer i ”Program
med aktivitetsstöd” anges i regel i förhållande till den registerbaserade arbetskraften.
Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa använder den sista arbetsdagen i månaden
som mättidpunkt, medan den öresundsharmoniserede statistiken mäter arbetslösheten i
en fördefinierad vecka mitt i månaden. Det kommer därför varje månad att skilja i
antalet arbetslösa mellan Öresundsstatistiken och Arbetsförmedlingens statistik.

Dessutom har den statistik som publiceras av Arbetsförmedlingen hämtats från systemet
i slutet av den aktuella månaden. Data till den öresundsharmoniserade statistiken hämtas
ca. en månad senare vilket innebär att siffrorna då också innehåller ett antal justeringar
och transaktioner.
Slutligen ingår också personer som har varit arbetslösa delar av veckan i den
öresundsharmoniserade statistiken. I Arbetsförmedlingens egena statistik ingår däremot
endast personer som har varit arbetslösa hela veckan.
Kvalitetsarbete

Kvaliteten har noga kontrollerats i samband med den förstudie som genomfördes i
samband med utformningen av den nya öresundsharmoniserade
arbetslöshetssstatistiken. Att ta fram harmoniserad statistik mellan länder är en
utmaning, men kvaliteten bedöms i detta sammanhang vara god.

8 Referenstid
Generellt om referenstid

Statistikens referenstid är en fördefinierad mätvecka varje månad.

Referenstid för danska
variabler

Arbetslöshetsdata kan alltid tillskrivas hela mätveckan, medan bakgrundsuppgifter som
kön, ålder och boendekommun hämtas den sista dagen i veckan. Den registerbaserade
arbetskraftsstatistiken är dock endast årlig och referenstiden är den sista veckan av
november, undantadet av gränspendlarna som hämtas ifrån fjolåret.

Referenstid for svenska
variabler

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösa använder den sista arbetsdagen i månaden
som mätttidpunkt, medan den öresundsharmoniserade statistiken mäter arbetslösheten
en fördefinierad vecka mitt i månaden.

Jämförbarhet

Det kommer fortsättningsvis finnas utmaningar vad gäller jämförbarheten för
bruttoarbetslöshetsbegreppet över Öresund. Genom att använda en fördefinierad
mätvecka kommer det dock inte att vara referenstiden som påverkar jämförbarheten,
utan de ovan beskrivna skillnaderna i beräkningarna.

9 Uppdateringar av statistiken
Intervall för uppdatering

Publicering
Mer information

Tidsserien uppdateras månadsvis. Det utarbetas löpande tidsplaner för det förestående
kalenderåret, jf. ’Bilag 1_Valg_ af_referenceuge_øresundsledigheden’.
3 månader efter referensmånaden har avslutats uppdateras data i Öresundsdatabasen.
På http://www.orestat.se/sv/offentliggorelseskalender-0
ligger publiceringskalendern.

10 Kontaktinformation
Frågor om statistiken

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

