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

Månedlig øresundsharmoniseret bruttoledighed.

Tidsserien indeholder harmoniseret statistik over antallet af registrerede ’heltidsledige’ i
en veldefineret ’referenceuge’
’
for hver måned.
De nationale statistikker er harmoniserede, således at data er bedst muligt
sammenlignelige for Øresundsregionen,
resundsregionen, dette betyder også at data afviger fra de
nationale statistikker for arbejdsløshed.

2. Datagrundlag/kilder
Danske kilder

Danske kilder er for hele perioden fra og med 2007 den registerbaserede
bruttoledighedsstatistik, der igen baseres på RAM-registrets
RAM registrets dagpengemodtagere og
arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse af samtlige ledige kontanthjælpsmodtagere.

Svenske kilder

Svenske kilder til statistikken er Arbetsformedlingens händelsedatabas, der er en del af
Arbetsformedlingens datalager

Sammenlignelighed

Se kapitel 3.

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

Her er ’heltidsledige’ defineret som personer der har været ledige alle ugens hverdage,
dvs. med en ugegrad på over 80 pct. Tilsvarende er referenceugerne (fra og med januar
2007) defineret som den sidste dagpengeuge i hver af de danske dagpengeperioder, jf.
bilag med de eksakte referenceuger og de eksakte offentliggørelsestidspunkter for den
månedlige statistik. jf. ’Bilag 1_Valg_ af_referenceuge_øresundsledigheden’

Den danske population

Den danske population af bruttoledige indeholder (modsat den svenske ditto)
di
10-15.000
personer for hele landet,, der er ansat med løntilskud, men som til stadighed skal stå til
rådighed for det ordinære arbejdsmarked, hvorfor de ligeledes betragtes som værende
bruttoledige i den officielle danske bruttoledighedsstatistik.
bruttoledighedsstatistik

Den svenske population

en svenske population af bruttoledige indeholder ca 15.000 indskrevne arbejdsløse og
Den
deltagere i forskellige arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger/program som hverken
får arbejdsløshedserstatning eller aktiveringsstøtte – samtlige arbejdsløse
a
står til
rådighed for arbejdsmarkedet.

Sammenlignelighed

På trods af de udfordringer og forskelle som man støder på i produktionen af den
Øresundsharmoniserede arbejdsløshedsstatistik, så anses dens sammenlignelighed og
kvalitet for at være god.

4-Variable og konstruktion
Fælles variabelliste

De første tabeller over den månedlige øresundsharmoniserede bruttoledighed skal blot
fordeles efter køn, alder og bopælskommune. Som referencedata til udregning af
procenter/andele anvendes befolkningen fra 16-64 år samt arbejdsstyrken fra 16-64 år.
Til udregning af procenterne anvendes befolkningen i december og arbejdsstyrken er på
baggrund af RAS/RAMS blevet tillagt Øresundspendlerne for november måned.

Konstruktion af variable

Danmarks Statistik står for sæsonkorrigering af såvel den danske som den svenske
bruttoledighedsserie.

Konstruktion af statistikken

Danmarks Statistik står for sæsonkorrigering af såvel den danske som den svenske
bruttoledighedsserie.

Sammenlignelighed

Der er ingen problemer med at sammenligne den danske og den svenske ledighedsserie.

5 Databrud
Overordnet om databrud
Databrud i danske data
Databrud i svenske data

Ingen databrud.
Den danske bruttoledighedsserie er uden databrud fra og med januar 2007.
Den svenske bruttoledighedsserie er siden 1992 uden databrud.

6 Diskretionering
Diskretionering

Der er endnu ingen specifik diskretioneringsproblematik og/eller diskretioneringsmetode for denne tidsserie.

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

Fra dansk side er bruttoledighedsbegrebet som sådant identisk med det der anvendes i
de officielle nationale månedlige offentliggørelser af bruttoledigheden. Dog indeholder
den officielle danske bruttoledighedsserie samtlige deltidsbruttoledige personer i
måneden, omregnet til en fuldtidsvolumen for referencemåneden, mens det
øresundsharmoniserede bruttoledighedsbegreb altid refererer til samtlige personer der
har været bruttoledige i mere end 80 pct. af referenceugen hver måned.
Den arbejdsløshedsstatistik, som den svenske ”Arbetsförmedling” præsenterer, er ikke
den officielle statistik for Sverige. Denne offentliggøres i stedet af Statistiska
Centralbyrån (SCB) i forbindelse med deres Arbejdskraftsundersøgelse (AKU).
Arbetsförmedlingens statistik over arbejdsløse dannes på baggrund af de forskellige
grupper af arbejdssøgende, som er indskrevet hos dem. En af disse grupper er ”Öppet
arbetslösa” – d.v.s. personer, som savner, aktivt søger og med øjeblikkelig virkning kan
besætte et arbejde. En anden gruppe er personer i ”Program med aktivitetsstöd”(støttet
beskæftigelse). Disse to grupper udgør tilsammen de indskrevne arbejdsløse. Andelen af
”Öppet arbetslösa” og/eller personer i ”Program med aktivitetsstöd” angives som regel i
forhold til den registerbaserede arbejdskraft.
Arbetsförmedlingens statistik over arbejdsløse bruger den sidste hverdag i måneden
som referencetidspunkt, medens den øresundsharmoniserede statistik måler
arbejdsløsheden i en foruddefineret uge midt i måneden. Der vil derfor hver måned
være en forskel i antallet af arbejdsløse mellem Øresundsstatistikken og
Arbetsförmedlingens statistik.

Endvidere er den statistik, som publiceres af Arbetsförmedlingen, blevet uddraget af
systemet ved afslutningen af den aktuelle måned. I modsætning hertil bliver tallene til
den Øresundsharmoniserede statistik først trukket ud af systemet ca. en måned senere
end den aktuelle, hvilket bevirker, at der i tallene efterfølgende er blevet foretaget en
række korrektioner og transaktioner.
Endelig indgår også i den Øresundsharmoniserede statistik personer, som på
Arbetsförmedlingen har været arbejdsløse en del af ugen. I Arbetsförmedlingens egen
statistik indgår derimod kun personer, som har været arbejdsløse hele ugen.
Kvalitetssikring

Kvaliteten er blevet nøje kontrolleret i forbindelse med det forstudiearbejde, der er
blevet udført omkring udarbejdelsen af den nye Øresundsharmoniserede
arbejdsløshedsstatistik. At skabe en harmoniseret statistik mellem to lande er en
udfordring, men kvaliteten vurderes i denne sammenhæng til at være god.

8 Referencetid
Generelt om referencetid

Statistikkens referencetid er en foruddefineret referenceuge pr. måned.

Referencetid for danske
variable

Ledighedsdata kan altid henføres til hele referenceugen, mens baggrundsoplysninger
som køn, alder og bopælskommune opgøres den sidste dag i ugen. Den registerbaserede
arbejdsstyrkestatistik er dog kun årlig og relaterer sig altid til den sidste uge af
november med undtagelse af grænsependlerne som tilføjes i foråret.

Referencetid for svenske
variable

Arbetsförmedlingens statistik over arbejdsløse bruger den sidste hverdag i måneden
som referencetidspunkt, medens den øresundsharmoniserede statistik måler
arbejdsløsheden i en foruddefineret uge midt i måneden.

Sammenlignelighed

Der vil til stadighed være en række udfordringer forbundet med sammenligneligheden
af bruttoledighedsbegrebet på tværs af Øresund, men med den foruddefinerede
referenceuge, der måles på, vil det ikke være referencetiden, der har betydning for
sammenligneligheden, men alene de tidligere beskrevne forskelle i opgørelserne.

9 Opdateringsintervaller
Interval for opdatering

Udgivelsestid
Mere information

Tidsserien opdateres månedligt. Der udarbejdelse løbende tidsplaner for det forestående
kalenderår, jf. ’Bilag 1_Valg_ af_referenceuge_øresundsledigheden’.
3 måneder efter referencemånedens afslutning opdateres data i Øresundsdatabasen.
På http://www.orestat.se/sv/offentliggorelseskalender-0
ligger offentliggørelseskalenderen.

10 Kontaktinformation
Henvendelser

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

