
Lange tidsserier

Danmarks Statistiks publiceringsstrategi
(2018):
”Vi skal udvikle produkter, der er 
målrettet”…”fx..”eksperter med behov for 
lange tidsserier”



� Brugerhenvendelser, efter hyppighed 

Befolkning (også før 1950)

Arbejdsmarked

Forbrug og priser

Nationalregnskab og offentlige finanser

Andre

� Økonomiske historikere

� Professionelle brugere efterspørger mere 
detaljerede og sammenhængende datasæt.

Hvilke lange serier efterspørges?
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� ”Fylde op”, hvor gangbar statistik tilbage i tid 
eksisterer, men ikke er lagt i Statistikbanken

� Ubrudte hovedtotaler i tilfælde, hvor matricer er 
stoppet pga. brud i underopdelinger

� Bedre og ensartede metoder til udbedring og 
dokumentation af databrud. 

� Bevar dokumentation af bruddet som ”bro” mellem 
gammel og ny statistik. Tiden er vigtig: Viden om 
brud eroderer.

Pilotprojekt ”nemme gevinster”
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� Forbrug og priser

(forbruger- og producentpriser, 
byggeomkostninger)

� Arbejdsmarked

Aku (2016), 

� Privatøkonomi og velfærd

Løn (indeks, struktur, gab)  (for omfattende)

� Erfaring: Nemme løsninger batter ikke rigtig. 

Pilotprojekter, erfaringer
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� Total genberegning reelt umulig eller for dyr

� Få hovedserier kan dannes billigt langt tilbage

- systemværdi som ”datasæt” tabes

� ”Mellemniveau” kan dannes tilbage

- systemværdi bevares på aggregeret niveau

- finansieringskrævende

� Tilbageføringer kan ikke have samme kvalitet, 

måske særskilt offentliggørelse

”Store projekter”
Reparation af databrud og tilbageførsel
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� Nationalregnskab, årligt (funktionelt, Institutionelt, 
finansielt, beskæftigelse)

� Nationalregnskab, kvartalsvist til 77k1

� RAS (brud 2007-2008 kan ikke laves mikro). Måske 
bedre ”bro”.

� Lønindeks, gab, struktur

� Udenrigshandel på komponenter

� ”Frikøb” og klargøring til offentlighed af ADAMs
databank

”Store projekter: Ikke over driften
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� Passende mellemniveau for Økonomisk Statistik?

� Funktionelt NR til 1947 (kædeindeks)?

� Institutionelt NR måske til 1950’erne

� Finansielle konti, hovedposter tilbage til 1950’erne

� Offentlige finanser måske til 1950’erne (svært)

� Udenrigshandel på komponenter til 1950’erne

� Bruttoledighed, overførselsmodtagere længere 
tilbage

Muligt projekt: ADAMs databank
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Hvad er udvalgets ønsker? Emner? 
Periode?

Kan nogen hjælpe på udvalgte 
områder, med indsats eller 
finansiering?
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