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1. Tidsseriens – eller statistikområdes indhold

Navn på tidsserie(r) eller
statistikområde
Indhold i tidsserie

Befolkningen i Øresundsregionen.
Øresundsregionen
Tidsserien indeholder sammenlignelig statistik over befolkningen i Øresundsregionen
pr. 31. dec. fra 1997 og frem. Øresundsregionen omfatter Skånes 33 kommuner og
Sjællands (inklusive Bornholm) 46 kommuner. Ligeledes præsenteres statistik over
antal levendefødte og døde i løbet af året samt en prognose over
befolkningsudviklingen 10 år frem i tid.

2. Datagrundlag/kilder
Danske kilder

Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som dagligt modtager oplysninger om
fødte, døde, flytninger, indind og udvandringer, vielser, skilsmisser, naturalisationer og
adoptioner mv. fra det Centrale Personregister (CPR). CPR opdateres
opdatere dagligt.

Svenske kilder

Statistiska centralbyråns befolkningsregister (RTB) opdateres fem gang om ugen med
oplysninger om fødsler, dødsfald,
dødsfald migrationer, civilstatus og statsborgerskab. Kilden er
Skatteverkets folkeregister.

Sammenlignelighed

Grundlaget
Grundlag
et for Øresundsdatabankens befolkningsstatistik er det danske henholdsvis
svenske befolkningsstatistikregister, som modtager oplysninger fra CPR (Centrale
Person Register) henholdsvis Folkbokföringen.

3. Population (statistiske begreber)
Generelt om population – evt.
uddybning af indhold

Befolkningen pr. 31. dec. er baseret på personer med bopæl i Danmark eller Sverige.
Sverige

Den danske population

Det bopælsbegreb, der benyttes i Danmark befolkningsstatistikken, er det samme, som
det folkeregistrene anvender.
anvend
Bopæl er defineres som det sted (bolig), hvor man
regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende pga. ferie,
forretningsrejse, sygdom el. lign. samt det sted hvor man har sine ejendele.

Den svenske population

De begreber og definitioner, der anvendes i folkeregistret gælder også for RTB. Den
generelle regel i folkeregistret (folkbokföringsförordningen) er, at en person anses for
at være bosat der hvor vedkommende regelmæssig overnatter. I tvivlstilfælde
vurdere bopælen på baggrund af oplysninger om, hvor personen arbejder og hvor
vurderes
familien er bosat.
bosat

Sammenligneligheden er god.
Sammenlignelighed

4. Variable og konstruktion
Fælles variabelliste

Køn, alder. Oplysninger om køn og alder udledes både hos SCB og DSt fra
fødselsnummerdelen i en persons personnummer. Oplysningerne om køn anses som
værende af høj kvalitet. Brugen af er så omfattende, at eventuelle fejl normalt hurtigt
opdages.
Civilstand angiver en persons ægteskabelige stilling i juridisk hensende. Både i
Danmark og Sverige kan man være registreret med en af følgende civilstande Ugift,
Enke/Enkemand, Skilt, Gift (+separeret)
Statsborgerskab. Oplysninger om statsborgerskab registreres af Folkbokföringen i
Sverige og Folkeregisteret i Danmark. Herfra bliver de løbende rapporteret til SCB’s og
DSt’s Befolkningsregister.
I Sverige er det muligt at opretholde dobbelt statsborgerskab. I de tilfælde, hvor en
person udover et svensk statsborgerskab har et eller flere andre statsborgerskaber, vil
kun det svenske statsborgerskab blive registreret i Folkbokföringen. Af samme grund
vil en svensk statsborger i Befolkningsregistret kun findes med sit svenske
statsborgerskab.
For den person i Sverige som ikke har svensk statsborgerskab men flere udenlandske
statsborgerskaber bliver samtlige statsborgerskaber registreret i Folkbokföringen. I
disse tilfælde går SCB ind og prioriterer et af disse, hvorefter kun det prioriterede
indgår i Befolkningsregistret såvel som befolkningsstatistikken. Prioriteringen er
følgende:
1.

Svensk statsborgerskab

2.

Medborger i et EØS-land

3.

Statsborgerskab i et land udenfor EØS med hvilket Sverige har en
socialsikringskonvention

4.

Øvrige statsborgerskab.

Ved samme prioritering vælges det statsborgerskab, som personen først erhvervede.
Oplysningerne om statsborgerskab vurderes til at være af høj kvalitet. Dog findes der
både i Danmark og Sverige personer med statsborgerskab i lande, som ikke længere
eksisterer som nation (f.eks. Jugoslavien og Sovjetunionen).
Konstruktion af variable

Statsborgeskab indrapporteres i Danmark fra CPR (det centrale personregisters
klassifikation) til befolkningsstatistikregisteret)

Konstruktion af statistikken

..
Sammenligneligheden er god.
Sammenlignelighed

5. Databrud
Overordnet om databrud

Kommunalreformen i Danmark trådte i kraft 1. jan 2007 og betød en reduktion af
kommunerne fra 271 til 98. Befolkningen i kommunerne er blevet opdateret for disse
98 kommuner tilbage til 1997 for at skabe sammenlignelighed før og efter 2007 på
kommuneniveauet.

Databrud i danske data

I den danske del af Øresundsregionen blev de nydannede kommuner i 2007 dannet
ved sammenlægning af de gamle kommuner. En undtagelse var den gamle Slangerup

Kommune, der blev delt mellem den nye Frederikssund Kommune (kommunekode
250) og den nye Hillerød Kommune (kommunekode 219). I denne forbindelse er hele
den gamle Slangerup Kommunes befolkning for årene 1997-2004 blevet lagt over i den
ny Frederikssund Kommune. Dette betyder, at folketallet for Frederikssund
skønsmæssigt ligger 1-2 % over virkeligheden i denne periode. Tilsvarende er
folketallet for Hillerød Kommune i samme periode lidt mindre end i virkeligheden.
Databrud i svenske data

Ændringer i den geografiske inddeling (län, kommune og församling (sogn)) forringer
statistikkens sammenlignelighed over tid. Denne type ændringer sker dog oftere på
sogne-/församlingsniveau end på kommune- og länsniveau og der er i Ørestats
aktuelle tidsserie ikke sket nogen ændringer i den kommunale struktur for den svenske
del af Øresundsregionen. Se evt. SCB’s hjemmeside for information om hvilke
ændringer, der er sket og hvornår ændringen er trådt i kraft (www.scb.se/regionalt).

6. Diskretionering
Diskretionering

Af diskretionshensyn er observationer med under 5 personer i tabel Bef3 blevet sløret.
Ved aggregering af kommuner til landsdele/regioner vil det dog være de rigtige
værdier, som optræder i observationerne.

7. Afvigelser for andet offentliggjort statistik og kvalitetssikring
Afvigelser fra andet
offentliggjort statistik

Kvalitetssikring

Oplysningerne stemmer overens med den offentliggjorte statistik i Statistikbanken
www.statistikbanken.dk (matrice BEV107) ligesom det også stemmer overens med de
offentliggjorte oplysninger i Sverige.
Før offentliggørelse udarbejdes der for de danske data testrapporter på
datamaterialet. Disse kan rekvireres ved henvendelse til den danske kontaktperson

8. Referencetid
Generelt om referencetid

..

Referencetid for danske
variable

Ved opgørelsen af den samlede befolkning pr. 1. januar er udgangspunktet de
personer, der på denne dato står tilmeldt folkeregistret (CPR) pr. 31. dec. Det
foregående år. Denne befolkning korrigeres efterfølgende for fødsler, dødsfald,
flytninger, vielser og skilsmisser, som er sket før 1. januar, men som først er blevet
indberettet til CPR op til 30 dage efter opgørelsestidspunktet.

Referencetid for svenske
variable

Referencetidspunktet for den svenske befolkningsstatistik er 31/12. For at forbedre
kvaliteten opdateres statistikken en måned efter referencetidspunktet for at få ellers
forsinkede indberetninger med.

Sammenligneligheden er god.
Sammenlignelighed

9. Opdateringsintervaller
Interval for opdatering
Udgivelsestid

Tidsserien opdateres årligt
I marts/april måned opdateres data i Øresundsdatabasen.

Mere information

På http://www.orestat.se/offentliggorelseskalender-0 ligger
offentliggørelseskalenderen.

10. Kontaktinformation
Henvendelser

Alle tidsserier i Øresundsdatabasen er forsynet med en kontaktperson fra hhv.
Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån.

