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

Indkvarteringsstatistik. Overnatninger efter område, overnatningsform og gæstens
nationalitet.
Tidsserien indeholder sammenlignelig statistik over antal overnatninger i
Øresundsregionen geografisk opdelt. Overnatninger opgøres for hoteller og ferieboliger
med en fast sengekapacitet på 40 eller mere. Enheden er 1000 nætter.

2. Datagrundlag/kilder
Danske kilder

Danmarks Statistik indsamler overnatningsstatistik ved hjælp af en skemabaseret
tælling. Statistikken er opgjort på grundlag af indberetninger fra hoteller, moteller,
kroer, feriepensionater, feriecentre mv. med mindst 40 faste gæstesenge. Der er tale om
en totaltælling med en gennemsnitslig svarprocent på ca. 93 procent.

Svenske kilder

Statistiska centralbyrån indsamler overnatningsoplysninger i henhold til lov om
officielle statistik (SFS 2001:99). Statistikken er en totaltælling, som indsamles hver
måned fra hoteller, vandrehjem, campingpladser og fremlejede private hytter og
lejligheder med en kapacitet på mindst 9 senge for hoteller og vandrehjem. Kapaciteten
for campingpladser og feriebyer skal være på mindst 20 senge. Den gennemsnitslige
svarprocent var i 2012 på 71 procent.

Sammenlignelighed

Harmonisering af den danske og svenske statistik er ensbetydende med, at hotelovernatninger i Øresundsdatabasen alene tæller overnatninger for hoteller med en
kapacitet på mindst 40 senge.

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

Den svenske
population

Sammenlignelighed

Geografisk er statistikken opdelt i 15 områder, som dækker Øresundsregionen.

Gæsternes nationalitet dækker over kategorierne Danmark, Sverige, Øvrige Europa og
Resten af verden.
Overnatningsformerne er Hoteller, Feriecentre, Camping og Vandrerhjem.
Overnatninger i feriehuse er ikke indbefattet.
Overnatningsformerne svarer til den danske population (Hoteller, Feriecentre, Camping
og Vandrehjem) Formidling af private hjem - og lejligheder er ikke omfattet.

Turismestatistikken er sammenlignelig.

4. Variable og konstruktion
Fælles variabelliste
Konstruktion af
variable
Konstruktion af
statistikken

Sammenlignelighed

Antal overnatninger
Antalsoptælling
..

Danske og svenske tal er sammenlignelige.

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

Tidsserien indeholder ikke databrud
Tidsserien indeholder ikke databrud
Tidsserien indeholder ikke databrud

6. Diskretionering
Diskretionering

Statistikken er ikke underlagt krav om diskretionering.

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

Kvalitetssikring

Statistiska centralbyrån indsamler overnatningsoplysninger for hoteller med en
kapacitet på mindst 9 senge, mens Danmarks Statistik indsamler statistik for hoteller
med en kapacitet på mindst 40 senge. Dette betyder at den svenske statistik i
øresundsdatabanken ikke er sammenlignelig med den officielle statistik for Sverige.
Statistiska centralbyrån sender en årsrapport til de deltagende indberettere som en form
for kvalitetssikring.

8. Referencetid
Generelt om
referencetid
Referencetid for
danske variable

Statistikkens referencetid er året, da der er tale om årlige statusoplysninger.

Referencetid for
svenske variable

Ikke relevant

Sammenlignelighed

Ikke relevant

Ikke relevant

9. Opdateringsintervaller
Interval for
opdatering
Udgivelsestid

Tidsserien opdateres årligt
Statistikken offentliggøres i Øresundsdatabasen ca. 4 måneder efter referenceårets
udløb.

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.

