
Stregkodedata i 
forbrugerprisindekset



Hvilke stregkodedata
?

Dato EAN nummer Omsætning Volumen Enhed
Mængde_
pr_enhed

Produkt
nummer

Produkt
beskrivelse

1104 2920080800007 3402,70 211 Gram 300 91007600

3

Bacon 2x150 G.

1104 2920080800007 2119,65 163 Gram 300 91007600

3

Bacon 2x150 G.

1104 2920080800007 1516,05 108 Gram 300 91007600

3

Bacon 2x150 G.

1104 2920080800007 1478,13 105 Gram 300 91007600

3

Bacon 2x150 G.

1104 2921056000005 302,50 14 Gram 200 91105600

1

Chicken filet

1104 2921056000005 102,50 5 Gram 200 91105600

1

Chicken filet



Hvilke kæder?

Kæde Ugentlig modtagelse af 

stregkodedata siden

Ca. salgsandel af det totale 

danske salg af fødevarer og 

drikkevarer

Dansk 

Supermarked

Januar 2011 25%

COOP Januar 2011 25%

Rema 1000 Januar 2011 10%



Stregkodedata i 
produktionsprocessen



FPI/HICP  via stregkodedata
Reception of
scanner data

Validating data
Data ready for
processing

The representative basket 
of month t-1 is drawn

Each item in the 
representative basket is 
checked – is it missing/is 
it still representative etc.

OK

Not OK

The representative 
basket of month t

New items are 
considered for 
replacement

Next item



Databehandling- 3 trin

• Første trin

Data check:

1. Det tjekkes i hvilket omfang datoerne er rigtige

2. Dataene tjekkes for nulværdier

3. Antallet af records tjekkes

4. Numeriske variable tjekkes for tekst og omvendt



Fortsat

• Andet trin:

• Først benyttes kædernes egen struktur manuelt tildelt COICOP. Dette 
gøres kun 1 gang og ændres kun, hvis supermarkederne ændrer deres 
struktur. 

• Hvis supermarkedernes struktur ikke er præcis nok (f.eks. når de 
dækker flere 6-ciffer COICOP kategorier) tildeles klassifikationen til en 
speciel residual 4-ciffer COICOP-gruppe. Disse residualgrupper
overvåges og håndteres via en søgeordsproces.

• Hvis en residualgruppe har  mere end 5 % af den ugentlige omsætning 
sammenlignet med den tilsvarende COICOP 4-ciffer gruppe er det 
blevet bestemt at anvende søgeordsprocessen.

• Fremtidige EAN-koder vil blive behandlet af den aktuelle søgeordsliste  
og vil derfor ikke fremgå i residualgrupperne. Dermed gemmes 
produktionsteamets arbejde og anvendes automatisk I fremtidige 
COICOP-tildelinger.



Fortsat

• Tredje trin:

• Det tredje trin behandler COICOP-nøgle-kvaliteten. De forskellige EAN-
COICOP-forbindelser mellem de forskellige supermarkeders kæder skal 
være den samme og tjekkes for konsistens. 

• Et manuelt checksystem for en rigtig tildeling af EAN-koder til COICOP  
er blevet lavet. Dermed er det muligt at ændre den COICOP-gruppe en 
EAN-kode får. Dette er baseret på Excel og SAS.



Trækning og vedligehold af den 
repræsentative kurv

• DST har bestemt sig for at bruge en 
repræsentativ-kurv-metodelogi til 
udregning af FPI/HICP. Dette er i 
kontrast til en fuld populationsmetode, 
der kan være udsat for drift og bias, pga. 
problemer med at håndtere sæsonvarer 
og varer på tilbud, der udgår af 
stikprøven.



Udvælgelseskriterier

Systemet for at udvikle en repræsentativ 
kurv er baseret på databehandling i SAS. 
Det er blevet besluttet, at de forskellige 
COICOP 1 og 2 grupper generelt skal 
være en del af data i alle 12 måneder i 
2011 og udgøre den 50% højeste andel af 
omsætningen for hver butikstype. Dog er 
der også opstillet individuelle kriterier, så 
antallet af observationer passer til det 
ønskede.  



Sub- grupper med for mange 
observationer

• Subgruppernes antal af observationer vælges fra to-kriterie-stikprøven 
baseret på højeste omsætning. Dette betyder, at hver kædes (butiks) 
andel af COICOP sub-gruppens omsætning multipliceres med det totale 
antal ønskede observationer for den givne sub-gruppe. Dermed 
bestemmes antallet af observationer per kæde og butik. Dernæst 
vælges observationerne baseret på højeste omsætning.



Sub-grupper med for få 
observationer

• Det vi gør er, at for hver sub-gruppe indsamles hele 2011’s stregkode 
data, og hver vares andel af subgruppens totale omsætning udregnes. 
Dernæst undersøger vi, hvilket kriterie, der kan opstilles - altså hvor 
mange måneder varen er tilgængelig I data. Kriteriet sættes så de bedst 
sælgende varer bliver en del af stikprøven. 



System for vedligehold af den 
repræsentative kurv

• It har udviklet et Excel-SAS-interface-system, som skal monitoreres 
månedligt af sektionen. For de forskellige COICOP-grupper 
præsenteres sektionen for varer, som nu er blevet en del af 
stregkodedata, og som skal erstatte varer, der ikke længere er til stede

• EAN-koderne som er nye kandidater til den repræsentative kurv dækker 
de sidste 4 måneder og de sorteres efter butik og omsætning 



Fortsat



Fortsat



Fortsat

• Disse to systemer, den repræsentative kurv (startende i januar 2011)  
og EXCEL-SAS-interface-systemet til at vedligeholde kurven, er da 
blevet implementeret i vores ORACLE-produktionssystem.  

• Det bemærkes, at ORACLE-systemet er blevet implementeret med 
semi-automatiske check-systemer.  Det er dermed muligt for sektionen 
at tjekke om stregkodedataene har de rigtige mængder, skatter osv.





Fremtidigt arbejde

Arbejdsproces Forventet deadline
Færdiggørelse af IT-systemer 1. Juli 2014
Undersøgelse af hvornår 
Supergros kan levere 
stregkodedata

1. Juli 2014

Testudregninger af FPI med brug 
af stregkodedata

1. Juli 2014-31. December 2014

Bindende aftaler med 
supermarkederne om levering af 
stregkodedata

1. August 2014

Udregning af historiske FPI 
tilbage til 2011

1. September 2014

Beslutning om egnetheden af FPI 
udregnet vha. stregkodedata

1. September 2014

Endelig beslutning om 
implementering kan ske fra 1. 
januar 2015

10. September 2014

Fuldt implementeret system 1. Jan 2015-



Flere kæder?

• Sektionen har været i kontakt med Supergros for mulig levering af 
stregkodedata. Da de står for ca. 20% af salget af fødevarer og 
drikkevarer, vil det forbedre FPI, hvis de inkluderes. Selvom de generelt 
er positivt stemte, og har leveret et par ugers testdata, er der ikke 
indgået nogen aftale. 

• I 2014 vil vi forsøge at få en aftale med Supergros. Et mål for 
implementeing af deres data kunne være 1. januar 2016.



Udfordringer

• Uformelle aftaler med kæder kan 
medføre risikoen for at vi ikke modtager 
data

• Vi har en deadline for, om vi vil 
implementere eller ej

• Vi skal vedligeholde vores IT-systemer

• Og vores SAS-koder


