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1. Tidsseriens – eller statistikområdets innehåll
Namn på tidsserie(r)
eller
statistikområde
Innehåll i tidsserie

Övernattningsstatistik. Antal övernattningar efter område, övernattningsform och
gästens nationalitet.
Tidsserien innehåller jämförbar statistik över antal övernattningar i Öresundsregionen
uppdelat geografiskt. Antalet övernattningar beräknas för hotell och semesterboenden
med ett fast antal sängplatser på 40 eller fler. Enheten är 1000 nätter.

2. Statistikens källor
Danska källor

Svenska källor

Jämförbarhet

Danmarks Statistik samlar in övernattningsstatistik via en enkätundersökning.
Statistiken är beräknad på inrapporteringar från hotell, motell, värdhus,
semesterlägenheter, stugbyar m.m. med minst 40 fasta sängplatser. Det är en
totalundersökning med en genomsnittlig svarsprocent på ca. 93 procent.
Statistiska centralbyrån samlar in uppgifter om antalet övernattningar i enlighet med
lagen om officiell statistik (SFS 2001:99). Statistiken är en totalundersökning, som
samlas in varje månad från hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privat
uthyrda stugor och lägenheter med en kapacitet på minst 9 sängplatser för hotell och
vandrarhem. Kapaciteten för stugbyar ska vara minst 20 sängplatser och för camping
finns ingen undre gräns. Den genomsnittliga svarsprocenten var år 2012 71 procent.
Harmoniseringen av den danska och svenska statistiken innebär, att övernattningar i
Öresundsdatabasen endast räknar med övernattningar för anläggningar med en kapacitet
på minst 40 sängplatser.

3. Population (statistiska begrepp)
Generellt om population
– ev.fördjupning av
innehåll
Dansk population

Geografiskt är statistiken uppdelad i 15 områden, som täcker Öresundsregionen.

Gästernas nationalitet delas in i kategorierna Danmark, Sverige, Övriga Europa och
Övriga världen.
Övernattningsformerna är Hotell, Stugbyar, Camping och Vandrarhem. Övernattningar i
semesterbostäder är inte medtaget.

Svensk population

Övernattningsformerna svarar mot den danska populationen (Hotell, Stugbyar, Camping
och Vandrarhem) Förmedling av privata bostäder - och lägenheter omfattas ej.

Jämförbarhet

Turismstatistiken är jämförbar.

4. Variabler och produktion
Gemensam variabellista
Konstruktion av variabler
Konstruktion av statistiken

Jämförbarhet

Antal övernattningar
Räkna antalen
..

Danska och svenska tal är jämförbara.

5. Tidsseriebrott
Allmän information

Tidsserien innehåller inga tidsseriebrott

Tidsseriebrott i dansk data

Tidsserien innehåller inga tidsseriebrott

Tidsseriebrott i svensk data

Tidsserien innehåller inga tidsseriebrott

6. Sekretess
Sekretess

Det finns inga krav på sekretesshantering av statistiken.

7. Skillnader från annan offentliggjord statistik och
kvalitetsarbete
Skillnader från annan
offentliggjord statistik

Kvalitetsarbete

Statistiska centralbyrån samlar in uppgifter om övernattningar för hotell med en
kapacitet på minst 9 sängplatser, medans Danmarks Statistik samlar in statistik för
hotell med en kapacitet på minst 40 sängplatser. Detta betyder att den svenska
statistiken i Öresundsdatabasen inte är jämförbar med den officiella statistiken för
Sverige.
Statistiska centralbyrån sänder en årsrapport till leverantörerna som en form av
kvalitetssäkring.

8. Referenstid
Generellt om referenstid

Årsstatistik.

Referenstid för
danska variabler

Ej relevant

Referenstid för
svenska variabler

Ej relevant

Jämförbarhet

Ej relevant

9. Uppdatering av statistiken
Intervall för uppdatering
Publicering

Tidsserien uppdateras årligen
Statistiken offentliggörs i Öresundsdatabasen ca. 4 månader efter referensårets slut.

Mer information

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

10. Kontaktinformation
Frågor om
statistiken

Alla tidsserier i Öresundsdatabasen är försedda med en kontaktperson från Danmarks
Statistik och Statistiska centralbyrån.

