
1/4 

 

  
4. juli 2019 
UWP 
Privatøkonomi og Velfærd 

Analyse af databortfald i produktionen af det stan-
dardberegnede lønindeks for den private sektor 

Dette notat beskriver resultaterne af bortfaldsanalysen for det standardbereg-
nede lønindeks for sektoren virksomheder og organisationer. Analyser fokuse-
rer på årsagen til bortfaldet i udarbejdelsen af det standardberegnede lønin-
deks. 
 
Datamaterialet for det standardberegnede og det implicitte lønindeks for sekto-
ren virksomheder og organisationer (den private sektor) er i modsætning til 
den statslige, kommunale og regionale sektor baseret på en stikprøve af virk-
somheder med periodevis databortfald. Bortfaldet skyldes bortvalidering på 
forskellige tidspunkter i produktionsprocessen, og som følge af beregningstek-
niske/metodemæssige årsager. 
 
Datagrundlaget til lønindeksene indsamles på individniveau, og i produktions-
systemet er der en række processer inden man kommer til basisindeks. Basis-
indeks er lønindeks på det mest detaljerede niveau, svarende til de homogene 
grupper1. Produktionssystemet kan opdeles i seks delprocesser, hvor de centra-
le delprocesser for bortfaldet uddybes senere: 

1. Frasortering af individer ”uden for population”, dvs. elever og unge un-
der 18 år samt frasortering af invalide individdata. 

2. Aggregering af individdata til arbejdssteds2- og homogen gruppe ni-
veau. Der beregnes en kvartalsvis lønstigning. 

3. Frasortering af homogene grupper på arbejdsstedsniveau, hvor kvar-
talsstigningen beregnet i delproces 2 er invalid. 

4. Der beriges med vægte til opregningen. 
5. Der dannes kvartalsvise basisindeks. 
6. De kvartalsvise basisindeks beriges med de faste lønsumsvægte fra løn-

strukturstatistikken på homogen gruppe niveau.  
 
Databortfaldet opstår helt specifikt i delprocesserne 1, 2, 3 og 6 i varierende 
omfang. 

Delproces 1 

I delproces 1 frasorteres i første omgang elever og unge under 18 år, der ikke er 
en del af det standardberegnede lønindeks. Elever og unge indgår således heller 
ikke i valideringsprocessen af individdata. 
 
De øvrige ansættelsesforhold valideres efter tre kriterier. 
 

1. De indberettede koder for arbejdsfunktion (DISCO) skal være valide på 
trecifret niveau. Er det ikke tilfældet, kan der ikke dannes én af de 53 

                                                           
1 De homogene grupper for virksomheder og organisationer er opdelt på branche, 
aflønningsform, arbejdsfunktion og anciennitet. 
2 Et arbejdssted er defineret som kombinationen af virksomhedens juridiske num-
mer (CVR) og arbejdsstedsnummeret. 
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DISCO-grupper, der kræves i forbindelse med indplacering i de homo-
gene grupper. 

2. De betalte timer ekskl. overarbejdstimer skal være større end eller lig 0. 
Er det ikke tilfældet, får det pågældende ansættelsesforhold en negativ 
fuldtidsvægt, hvilket selvsagt ikke giver mening. 

3. Den beregnede timeløn for det enkelte ansættelsesforhold vurderes i 
forhold til et acceptinterval, der bestemmes ud fra aflønningsform, ho-
vedarbejdsfunktion og anciennitet ud fra HB-metoden3. Afstand af den 
observerede værdi (log(timeløn)) til nærmeste kvartil sat i forhold til 
interkvartilafstanden må ikke overstige 2,0. 

 
Tabel 1 viser frasorteringen i delproces 1 i perioden frem til 3. kvartal 2018. 
Som det fremgår ligger frasorteringen på individdata stabilt på imellem 5 og 6 
pct. i hele perioden med undtagelse af et enkelt kvartal. Det relativt høje bort-
fald i 3. kvartal 2018 skyldes en større virksomhed ikke har indberettet DISCO-
koder. Langt den største del af frasorteringen skyldes kriterie 3.  
 
Grunddata før og efter frasortering i delproces 1 

 Grunddata Frasorteret 

 
Periode 

 
I alt 

Ekskl. elever 
og unge 

Efter 
frasortering 

 
Antal 

 
Pct. 

      

2015Q4  963.927 896.434 847.986 48.448 5,4 
2016Q1  978.521 910.636 860.312 50.324 5,5 
2016Q2  1.021.199 950.123 897.981 52.142 5,5 
2016Q3  1.013.502 940.954 886.841 54.113 5,8 
2016Q4  1.009.412 938.383 886.136 52.247 5,6 
2017Q1  1.013.534 941.796 892.633 49.163 5,2 
2017Q2  1.012.113 940.957 891.669 49.288 5,2 
2017Q3  1.044.808 970.210 916.726 53.484 5,5 
2017Q4  1.060.707 984.400 933.733 50.667 5,1 
2018Q1  1.053.472 981.453 929.648 51.805 5,3 
2018Q2  1.119.341 1.040.645 986.721 53.924 5,2 
2018Q3  1.146.864 1.065.293 985.881 79.412 7,5 

Delproces 2 og 3 

I delproces 2 og 3 dannes der matchede populationer for forrige og aktuel peri-
ode, fordelt på de homogene grupper på hvert arbejdssted, og der beregnes 
kvartalsvise stigningstakter på den gennemsnitlige timeløn. De beregnede kvar-
talsstigningstakter vurderes ud fra et acceptinterval, der bestemmes ud fra 
branche og aflønningsform på baggrund af HB-metoden. Afstand af den obser-
verede værdi for kvartalsstigningen til nærmeste kvartil sat i forhold til inter-
kvartilafstanden må ikke overstige 3,0. 
 
Således opstår der både bortfald som følge af, at der skal være match for de 
homogene grupper på det enkelte arbejdssted og ved, at der frasorteres grupper 
af ansættelsesforhold, der har en kvartalsstigningstakt, der ligger uden for ac-
ceptintervallet. 
 

                                                           
3 I HB-metoden (Hidiroglou-Berthelot metoden) er afstanden mellem den nederste 
og øverste kvartil afgørende for bortfaldet (outliers). Afstanden mellem øvre og 
nedre kvartil kaldes interkvartilafstand. Det er sættes en acceptrate for, hvornår en 
observation anses som en outlier i forhold til interkvartilafstanden. 

Tabel 1. 
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Tabel 2 viser det samlede bortfald i delproces 2 og 3 i perioden frem til 3. kvar-
tal 2018. Som det fremgår ligger bortfaldet på de matchede populationer i hele 
perioden på imellem 13,5 og 19,1 pct. af grunddata efter delproces 1, og med et 
gennemsnit omkring 16 pct. Ca. 60 pct. af bortfaldet kan henføres til delproces 
3 med grupper af ansættelsesforhold, der ligger uden for acceptintervallet i HB-
metoden. 

 

Tabel 2.  Samlet bortfald i delproces 2 og 3  

 Grunddata efter delproces 1 Bortfald i forhold til grunddata efter delproces 1 Grunddata efter delproces 2 og 3  

Periode Forrige kvartal Aktuelt kvartal Forrige kvartal Aktuelt kvartal Forrige kvartal Aktuelt kvartal Forrige kvartal Aktuelt kvartal 

   antal    antal    pct.    antal   

2016Q1 847.986 860.312 134.639 151.075 15,9 17,6 713.347 709.237 
2016Q2 860.312 897.981 126.157 143.251 14,7 16,0 734.155 754.730 
2016Q3 897.981 886.841 131.331 135.779 14,6 15,3 766.650 751.062 
2016Q4 886.841 886.136 144.680 137.329 16,3 15,5 742.161 748.807 
2017Q1 886.136 892.633 138.466 150.864 15,6 16,9 747.670 741.769 
2017Q2 892.633 891.669 147.920 146.085 16,6 16,4 744.713 745.584 
2017Q3 891.669 916.726 125.864 142.658 14,1 15,6 765.805 774.068 
2017Q4 916.726 933.733 140.556 149.496 15,3 16,0 776.170 784.237 
2018Q1 933.733 929.648 158.935 161.732 17,0 17,4 774.798 767.916 
2018Q2 929.648 986.721 137.799 188.638 14,8 19,1 791.849 798.083 
2018Q3 986.721 985.881 133.299 133.656 13,5 13,6 853.422 852.225 

Delproces 6 

For at komme fra basisindeks til del- og totalindeks på publiceringsniveau, er 
det nødvendigt at vægte de enkelte basisindeks med de faste lønsumsvægte fra 
seneste årgang af lønstrukturstatistikken. Vægtgrundlaget foreligger således 
som lønsummer, fordelt på de homogene grupper, der skal matches med de 
tilsvarende basisindeks. Hvis der ikke findes basisindeks, der matcher løn-
summerne, sættes basisindeks til 100, svarende til en lønstigning på 0. 
 

Omvendt gælder at basisindeks, der ikke findes i vægtgrundlaget, ikke kan ind-
gå i beregningen af aggregerede indeks, da der ikke kan tilknyttes en vægt. Der-
ved opstår således et yderligere bortfald. 
 

Af tabel 3 nedenfor fremgår, at dette bortfald er relativt begrænset med højst 
700 ansættelsesforhold i hver periode frem til 3. kvartal 2018, svarende til en 
samlet bortfaldsandel på max 0,1 pct. i forhold til grunddata efter delproces 2 
og 3. 
 
Bortfald som følge af manglende lønsumsvægt fra seneste lønstrukturstatistik 

 Bortfald i forhold til grunddata efter delproces 2 og 3 

 Forrige kvartal Aktuelt kvartal Forrige kvartal Aktuelt kvartal 

   antal     pct.   

2016Q1  387 372 0,0 0,0 
2016Q2  470 479 0,1 0,1 
2016Q3  661 583 0,1 0,1 
2016Q4  579 536 0,1 0,1 
2017Q1  591 662 0,1 0,1 
2017Q2  591 662 0,1 0,1 
2017Q3  542 457 0,1 0,0 
2017Q4  347 369 0,0 0,0 
2018Q1  361 356 0,0 0,0 
2018Q2  600 595 0,1 0,1 
2018Q3  703 617 0,1 0,1 

Tabel 3. 
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Sammenfatning og afsluttende bemærkninger 

Det samlede bortfald i produktionsprocessen for det standardberegnede lønin-
deks kan opgøres til ca. 20 pct. i gennemsnit, hvis udgangspunktet er den rå 
datapopulation ekskl. elever og unge. Bortfaldet skyldes ikke udelukkende da-
tavalideringen, men er i høj grad også resultatet af den anvendte metode i dan-
nelsen af matchede populationer i delproces 2 og HB-metoden i delproces 3. 
  
I forbindelse med udarbejdelsen af bortfaldsanalysen er det også undersøgt, 
hvorvidt der er systematisk forskel i bortfaldet i de virksomheder, der indberet-
tes af en arbejdsgiverorganisation (DA/FA), i forhold til de indberetninger, der 
indberettes direkte til Danmarks Statistik fra de enkelte virksomheder, der ikke 
er medlem hos en af de pågældende organisationer. 
 
Undersøgelsen viser ingen systematiske forskelle i andelen af bortfald med 
undtagelse af dataleverancer fra FA, der har et markant lavere bortfald. Årsa-
gen til dette kendes ikke, men en årsag kunne måske være FA’s relativt begræn-
sede antal medlemsvirksomheder, der muliggør en meget direkte dialog med 
deres medlemmer omkring deres lønstatistikindberetninger samt det forhold, 
at der allerede i udgangspunktet er tale om en forholdsvis stor homogenitet i de 
typer arbejdsfunktioner, der findes inden for den finansielle sektor, i forhold til 
det øvrige arbejdsmarked i sektoren virksomheder og organisationer. 


