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1. Tidsseriens – eller statistikområdes indhold
Navn på tidsserie(r) eller
statistikområde
Indhold i tidsserie

Kvartalsvis Pendlingsindikator.
Pendlingsindikator

Tidsserien indeholder kvartalsvis statistik over antallet af pendlere fra den svenske del
(Skåne) til den danske del (Sjælland og Bornholm) af Øresundsregionen.
Øresundsregionen

2. Datagrundlag/kilder
Danske kilder

Danske kilder er:
Beskæftigelse for lønmodtagere (BfL)-endelig
endelig opgørelse i det enkelte kvartal og
Befolkningsstatistikregistret
Befolkningsstatistikregistret.

Svenske kilder

Svenske kilder til statistikken er ”Befolkningen,
”Befolkningen, folkbokförda i Sverige.
Sverige

Sammenlignelighed

Da der er tale om en-vejs
en vejs pendlingsindikator er der ikke grundlag for en egentlig
sammenlignelighedsbeskrivelse. Men datakvaliteten anses for at være god både i det
d
danske og det svenske befolkningsstatistikregister.
befolkningsstatistikregister

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

Udgangspunktet for afgrænsning af populationen er udtræk fra BfL af de lønmodtagere,
der er beskæftigede i Danmark i det aktuelle kvartal, men ikke er tilmeldt Folkeregistret
iflg. Befolkningsregistret
efolkningsregistret i den aktuelle periode. Data fra dette udtræk sendes til
Sverige, hvor det matches op mod det svenske befolkningsregister, hvorved personer
med bopæl i Sverige i kvartalet afgrænses, og disse data returneres til Danmark.
Danmark
Den endelige population
population i Pendlingsindikatoren afgrænses herefter til lønmodtagere, der
i kvartalets sidste måned er beskæftiget i den danske del af Øresundsregionen (Sjælland
og Bornholm) og har bopæl i den svenske del af Øresundsregionen (Skåne).
Populationen i Pendlingsindikatoren er også afgrænset til at pendlere med en indkomst
under 10.000 kr. og et arbejdsomfang på under 75 timer sorteres fra.
Aldersmæ
Aldersmæssigt
err populationen begrænset fra 16 år og opefter.
opefter

Den danske population

Se under generelt.

Den svenske population

Se under generelt.

Sammenlignelighed

Jf. tekst om sammenlignelighed i kapitel 2.
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4. Variable og konstruktion
Fælles variabelliste

Der er ingen fælles variabelliste.
variabelliste
Persondata:
data:
- Dansk arbejdsstedskommune
- Svensk bopælskommune
- Månedlig timetal

Konstruktion af variable
Konstruktion af statistikken

Sammenlignelighed

Månedsløn (bredt lønbeløb)
Alder
Køn
Dansk arbejdsstedskommune hentes fra BfL
Svensk bopælskommune hentes fra det svenske befolkningsregister
Månedlig timetal og løn hentes fra BfL
Alder og køn fremgår af personnummer

Der konstrueres ikke nogle variable, se under konstruktion af statistikken.
Danmarks Statistik står for udtræk af personer med angivelse af fødselsdato og navn.
Populationen sendes til SCB, der tilknytter Svensk bopælskommune, på baggrund af
match på fødselsdato og navn. De enkelte variable i data kommer enten fra Danmarks
Statistik eller SCB.
Jf. tekst om sammenlignelighed i kapitel 2.

5. Databrud
Overordnet om databrud

I den foreløbige serie 1. kvt. 2012-4. kvt. 2012 er der intet databrud.

Databrud i danske data

Intet databrud.

Databrud i svenske data

Intet databrud.

6. Diskretionering
Diskretionering

Ikke behov for diskretionering.

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

Eneste anden offentliggjorte statistik på området er den årlige Grænsependling i
Øresundsregionen. Seneste offentliggørelse er her med status ultimo november 2011.
Der kan derfor ikke p.t. redegøres for eventuelle afvigelser, idet pendlingsindikatoren er
påbegyndt med status ultimo 1. kvt. 2012.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringer indebærer, at programmerne er testet og godkendte og resultaterne for
det enkelte kvartal sammenlignes med de øvrige resultater inden godkendelse.

8. Referencetid
Generelt om referencetid
Referencetid for danske
variable

Statistikkens referencetid er sidste måned i kvartalet.
Dansk arbejdsstedskommune refererer til sidste måned i kvartalet. Hvis flere
muligheder vælges arbejdsstedskommune med størst løn og timetal og løn summeres.
For Alder er referencetiden ultimo tællingsmåned.

Referencetid for svenske
variable
Sammenlignelighed

Svensk bopælskommune har referencetid umiddelbart før kvartalets start.

Jf. tekst om sammenlignelighed i kapitel 2.

9. Opdateringsintervaller
Interval for opdatering
Udgivelsestid

Mere information

Tidsserien opdateres kvartalsvis.
Der er en produktionstid på statistikken, således at der går ca. 6,5 måned fra kvartalet er
slut til der bliver publiceret tal i Øresundsdatabasen.
På http://www.orestat.se/offentliggorelseskalender-0 ligger offentliggørelseskalender.

10. Kontaktinformation
Henvendelser

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

