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Projektet med at udvikle et nyt lønindeks blev startet op i starten af det nye år 

og har indtil videre forløbet planmæssigt. 

 

I den første periode af projektet blev det brugt en del tid på at indhente erfarin-

ger fra andre lande som laver et indeks som metodisk ligger tæt op ad det pro-

dukt som skal udvikles i projektet. De største inspirationskilder er USA og Au-

stralien som hver især indsamler og offentliggør hvad der minder om et prisin-

deks på arbejdskraft, men hvor der alligevel er tydelige metodiske forskelle i 

opbygningen af indekset. Også Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) metode til 

konjunkturstatistikken bruges som inspiration.  

 

I første del af projektet blev også fordele og ulemper ved de forskellige indeks-

typer diskuteret, hvilket resulterede i at arbejdsgruppen i et notat foreslog, at 

det nye lønindeks skal beregnes som et prisindeks med udgangspunkt i faste 

vægte, også kendt som et Laspeyres-prisindeks.1  

 

Udover indekstype er der også brugt tid på at finde frem til de bedste metoder 

når det gælder at opdele de ansatte ind i ”homogene grupper”. Med de ”homo-

gene grupper” menes grupper af medarbejdere som i udgangspunktet udfører 

den samme type arbejde, og som vægtes sammen baseret på deres værdi i ar-

bejdsgivernes varekurv, for eksempel målt ved at bruge lønsummen. På nuvæ-

rende tidspunkt er der stadig diskussioner omkring metoder til udvælgelse af 

variable, men arbejdsgruppen har også begyndt at køre tests baseret på data. 

Arbejde med de homogene grupper forventes at være færdig en gang til efter-

året.  

 

Fredag den 19. maj blev det første møde i følgegruppen afholdt. Til mødet blev 

deltagerne orienteret om status i projektet, samtidig som der var oplæg om valg 

af indekstype, erfaringer fra andre lande som producerer tilsvarende indeks, 

DA’s metode, samt nogle resultater fra arbejde med de homogene grupper. 

Deltagerne i følgegruppen stillede flere spørgsmål og der vare gode faglige dis-

kussioner om alt fra produktivitetsforbedringer til statistiske metoder. 

 

I de næste måneder vil det stadig være arbejde med de homogene grupper som 

fylder mest. Men efter sommeren vil arbejdsgrupperne også tage fat på flere 

metodiske spørgsmål som for eksempel vægtning og beregning af basisindeks 

og aggregater, samtidig som det vil være muligt at lave de første beregninger af 

det nye indeks. 

                                                           
1 Notat med forslag til valg af indekstype er blevet omfordelt og diskuteret med 
projektets følgegruppe. For deltagere til kontaktudvalgsmøde som ikke er med i 
følgegruppen, kan notatet fås fremsendt ved at kontakte en af projektdeltagerne. 

Indhentning af erfaring 

Indekstype 

Homogene grupper 

Første møde i 

følgegruppen 

Videre arbejde 


