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1. Tidsserier – eller statistikområdets innehåll
Namn på statistikområde

Arbetspendlare och övriga inkomsttagare i Öresundsregionen.

Tidsseriens innehåll

Tidsserien omfattar statistik rörande gränspendlare i Öresundsregionen under
perioden 1997-2012.

2. Datakällor
Danska källor

Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Svenska källor

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Jämförbarhet

Både RAS och RAMS har som mål att beskriva människors anknytning till
arbetsmarknaden i november. RAMS beskriver anknytningen under november månad,
medans RAS beskriver anknytningen i slutet av november. Både RAS och RAMS följer,
så langt som mögligt, ILO’s riktlinjer för klassificering av befolkningens anknytning till
arbetsmarknaden (ICSE). Gränspendlings-statistiken tas fram via en gemensam och
konsekvent databehandling på DST och SCB. Databehandlingen har genomförts på
samma sätt under perioden 1997-2012.

Allmänt om populationen

Populationen utgörs av personer som är bosatta i den danska delen av
Öresundsregionen och som har inkomster i den svenska delen av Öresundregionen
eller omvänt. Statistiken omfattar arbetspendlare samt inkomsttagare. Arbetspendlare
är personer som bor i den danska delen av Öresundsregionen och som har sitt
huvudsakliga jobb (i november) i den svenska delen av regionen eller omvänt.
Inkomsttagare är personer som har ett andra jobb eller som har haft inkomst under
året i det andra landet.
Statistiken avser endast anställda, dvs. egna företagare och medhjälpande
familjemedlemmar är inte inkluderade.

Den danska populationen

Personer som är bosatta i den danska delen av Öresundsregionen och som arbetar i
den svenska delen av Öresundsregionen.

Den svenska population

Personer som är bosatta i den svenska delen av Öresundsregionen och som arbetar i
den danska delen av Öresundsregionen.

Jämförbarhet

Den danska och svenska statistiken har god jämförbarhet.

3. Variabler och konstruktion
Gemensam variabellista

Personuppgifter:
kön
ålder
boendekommun
medborgarskap
födelseland
summerad lön
utbildning
Uppgift om arbetsställe:
branschkod
sektorkod
arbetsställets kommun
arbetsställets storlek

Konstruktion av statistiken

Gränspendlingen från Sverige till Danmark tas fram genom att DST identifierar
inkomsttagare som arbetar i den danska delen av Öresundsregionen och som inte bor i
landet. Denna information levereras till SCB som avgör om inkomsttagaren bor i den
svenska delen av Öresundsregionen. Detta görs genom att koppla ihop de första 6
siffrorna i personnumret med personens namn. Det fullständiga personnumret ingår
alltså inte i utbytet.
SCB kopplar på personuppgifter till de personer som är bosatta i den svenska delen av
Öresundsregionen. Om personen även har ett jobb i den svenska delen av regionen
kopplar SCB på dessa arbetsställedata. SCB levererar sedan dessa data tillbaka till DST.
DST skapar den slutliga populationen av pendlare från Sverige till Danmark. I de fall där
en person både har ett jobb i Danmark och Sverige bestäms vilket jobb som är
personens huvudsakliga jobb. När det huvudsakliga jobbet är i Danmark är personen
arbetspendlare. DST tillför information om arbetspendlarens arbetsställe.
Avgränsningen av gränspendlare som pendlar i motsatt riktning tas fram på samma
sätt. Skillnaden är att SCB börjar processen med att identifiera lönmottagare som har
arbetsplats i den svenska delen av Öresundsregionen men inte är folkbokförda i
Sverige och därefter skickar dessa upplysningar till DSt.

4. Tidsseriebrott
Tidsseriebrott i danska data

I RAS är det ett tidsseriebrott mellan 2007 och 2008. Under 2008 övergick RAS till att
använda eindkomstregistret som källa till lønmodtagerbeskæftigelsen. Detta innebar
att sysselsättningen i riket minskade med ca. 70.000 enbart pga. det nya underlaget.
Det uppskattas att tidsseriebrottet har påverkat gränspendlingen från Sverige till
Danmark med 2-3 procent i nedåtgående riktning.

Tidseriebrott i svenska data

Fram till och med 2006 års statistik har antalet danska arbetspendlare i Sverige
definierats utifrån en metod som bygger på en kombination av pendlarens
löneinkomster/nivåer i Sverige och där särskild hänsyn tas till om inkomsterna från
jobbet täckt mätmånaden för sysselsättning i svensk och sysselsättningsstatistik,
nämligen november. Från 2007 års statistik används en metod som så långt som
möjligt korresponderar till den nationella svenska avgränsnings-metoden. Istället för

att utgå ifrån en metod med tyngdpunkt på enkla inkomstjämförelser använder SCB
motsvarande tillvägagångssätt som används för att bestämma individens
sysselsättningsstatus i den svenska nationella statistiken.

5. Sekretess
Sekretess
För at det inte skall vara möjligt at identifiera enskilda individer har följande tabeller
sekretessbehandlats: Pen3, Pen34, Pen42, Pen82, Pen83 och Pen84.

6. Avvikelser från annan publicerad statistik och
kvalitetssäkring
Avvikelser från annan
publicerad statistik
Kvalitetssäkring

Gränspendlingen mellan Danmark och Sverige publiceras endast i Öreundsdtabasen.
Gränspendlingsstatistiken bygger på datamaterial som redan används för publicering i
Danmark och Sverige och det är därför redan kvalitetssäkrat.

7. Referenstid
Generellt om referenstid

Statistikens referenstid är mättidpunkt under november/slutet av november.

Referenstid för danska
variabler

Uppgifter som rör arbetsstället kan hänföras till tidpunkt i slutet av november i RAS. De
flesta personuppgifterna refererar till situationenen i slutet av året. Uppgift om högsta
utbildning avser början av oktober.

Referenstid för svenska
variabler

Uppgifter som rör arbetsstället kan hänföras till tidpunkt under november månad i
RAMS. Personuppgifterna refererar till situationenen 31 december respektive år.
Kommunindelning samt uppgift om högsta utbildning avser 1 januari året efter.

8. Frekvens för uppdatering
Frekvens för uppdatering

Tidsserien uppdateras årligen.

Publicering

4 månader efter att bakgrundsregistren är färdigställda uppdateras data i
Öresundsdatabasen.

Mer information

På http://www.orestat.se/sv/oresundsdatabasen-svensk ligger publiceringskalendern.
Kontaktinformation

Kommentarer

Alla tidsserier i Öresundsdatabasen är försedd med en kontaktperson från Danmarks
Statistik respektive Statistiska Centralbyrån.

