
Forbrugerprisindekset:
Stregkodedata



Tidslinje:
2010-2012:

� Det besluttes at undersøge muligheden for at introducere stregkoder i forbrugerprisindekset

� Kontakt til kæder om levering af data foretages

� Programmer til validering af data og kædning mellem stregkoder og COICOP udvikles

� Præsentation for brugerudvalget i 2011 og meddelelsespunkt i 2012.

2013:

� Udviklingen af system til systematisk opdatering af varekurv påbegyndes 

� Udviklingen af system til integration af stregkodedata med prisindeks produktionssystem 
påbegyndes

2014-15:

� Udviklingen af system til systematisk opdatering af varekurv færdiggøres

� Udviklingen af system til integration af stregkodedata med prisindeks produktionssystem 
færdiggøres

� Beregning af forbrugerprisindeks med brug af stregkodedata fra 2011-2015

Stregkodedata
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Stregkodedata, genopfriskning
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 Levering af 
stregkodedata 

 Leveret siden Forventelig 
stregkode 
leverance 

Dansk Supermarked Ja  januar 2011  
COOP Ja  januar 2011  
Rema 1000 Ja  januar 2011  
Supergros Ja            januar 2015  

Aldi, Lidl og øvrige Nej   Ingen 

 



Stregkodedata, genopfriskning
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IT: Modtagelse og kobling til COICOP

� Første trin: simple tjekssystemer (missing records, 
rigtige datoer)

� Andet trin: Stregkoder linkes til COICOP-
klassifikationen ud fra supermarkedernes 
klassifikation dels en søgeordsproces

� Tredje trin: Fejlagtigt tildelte stregkoder (med stor 
omsætning) flyttes over til den rigtige COICOP-
gruppe



IT: Udvælgelse af varekurv
Modtagelse af
stregkodedata

Data valideres

Data klar til behandling

Den repræsentative  kurv 
for måned t-1 trækkes

Hver vare i den 
repræsentative kurv 
tjekkes- sælges det 
stadig- ja/nej?

Ja

Nej

Den repræsentative 
kurv for måned t 
trækkes

Nye erstatningsvarer 
vælges



Samlede FPI:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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Vækstrater, samlede FPI:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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   pct.   

 Officiel FPI Stregkode FPI 

2012 2,4 2,4 

2013 0,8 0,8 

2014 0,6 0,6 

2015 (jan-maj) 0,4 0,4 

 



Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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Alkoholiske drikkevarer og tobak

…
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Opdeling af de nuværende 153 basisindeks:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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    pct.   

 Antal basisindeks Andel af 
basisindeks 

Andel af samlet FPI Andel af samlet 
vægt af føde- og 

drikkevarer 

 
Stregkodedata-
indeksene afviger 
ikke markant fra det 
officielle FPI 

 
 
94 

 
 
61 

 
 
8 

 
 
50 

 

Stregkoder er en 

bedre kilde 

 

Stregkoder er en 

anden kilde 

 

Stregkoder kan have 
markante afvigelser 
uden umiddelbar 
forklaring 
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Samlet 153 100 16 100 

 



Minimælk, ingen markant afvigelse:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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Piskefløde, stregkodedata bedre:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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Hvidkål, stregkodedata anden kilde:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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Krydderurter, markante afvigelser:

Stregkodedata, foreløbige resultater
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� Uformelle aftaler med kæder kan medføre risikoen 
for, at vi ikke modtager data. Vi er i færd med at 
udarbejde hensigtserklæringer

� Fejl i levering af data

� Match mellem udgående og nye varer i stikprøven

� Datafejl i stregkodedata

� Kort produktionstid

Stregkodedata, udfordringer 

16



� 2015 benyttes til, at der i hver måned foretages parallelberegninger af 
FPI baseret på stregkodedata og den nuværende datakilde (indsamlede 
priser). 

� Vi har udviklet beredskabsplaner, såfremt de frivillige leverancer fra en 
eller flere supermarkedskæder udebliver i kortere eller længere 
perioder.

� Endeligt skal der udarbejdes en kommunikations- og 
publiceringsstrategi, så brugerne er forberedte på de ændringer, som 
forventes fra og med januar 2016, når systemet sættes i drift, og 
stregkodedata officielt anvendes i forbrugerprisindeksene.
� Har I ønsker eller forslag til denne kommunikation?

Stregkodedata, arbejdet i 2015
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