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Sammenligning af prisindeks for stregkoder med
det officielle forbrugerprisindeks
Implementering af stregkoder
Fra og med indeks for januar 2016 bliver priserne for føde- og drikkevarer fra
tre store supermarkedskæder erstattet med priser fra såkaldte stregkodedata i
forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks.
Anvendelsen af stregkodedata for føde-og drikkevarer i forbruger- og nettoprisindekset vil give anledning til (små) ændringer i de beregnede indeks, bl.a.
hvad angår sæsonmønstret i forhold til hidtidig praksis.

Baggrund
Danmarks Statistik har siden januar 2011 fået ugentlige leverancer af stregkodedata fra tre af de største supermarkedskæder. Disse kæder dækker ca. 60
procent af det samlede danske salg af føde- og drikkevarer.
Siden 2012 er der arbejdet systematisk med at analysere stregkoderne, opbygge
og vedligeholde en sammenhæng mellem forbrugsnomenklaturen, COICOP, og
stregkoderne, GTIN, samt klargøre data til integrering i prisindeksberegningerne.
For perioden januar 2011 og fremefter er der foretaget alternative beregninger
af inflationen baseret på stregkodedata. Disse er sammenlignet med de officielle beregninger. Resultaterne af dette præsenteres selvstændigt i næste afsnit af
rapporten. Det bemærkes, at beregningerne er foretaget ved at erstatte det officielle indeks prisobservationer, hvor stregkodedata forefindes. Findes der ikke
stregkodedata, er det officielle indeks prisobservationer bevaret (supermarkeder, for hvilke der ikke leveres stregkodedata, samt grønthandlere, slagtere,
bagere etc.)
Det bemærkes ligeledes, at traditionelt udregnes forbrugerprisindeksets basisindeks vha. et vægtet Jevons indeks, med vægtningen foretaget på to niveauer;
på et 8-cifret COICOP-niveau og på et forretningsniveau.1 Dette ændrer sig ikke
med stregkodedata. Den videre fremgangsmåde ændrer sig heller ikke.2
Med traditionel prisindsamling indsamles hyldepriser af prisindsamlere i butikkerne. Med stregkodedata udregnes priser som en enhedspris (omsætning/volumen) for den enkelte stregkode på den enkelte butikstype.

Se i øvrigt Danmarks Statistik (2005).
Det bemærkes dog, at introduktionen af stregkodebutikker kan medføre behovet
for en reskalering af vægte på især forrentningsniveau. For mere info se Jacobsen
(2014).
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Erfaringer med forbrugerprisindeksberegninger baseret på
stregkodedata
I dette afsnit opsummeres de endelige resultater. Afsnittet er opbygget på følgende måde:


Hovedresultater her præsenteres, hvilken effekt integrationen har på
dels det samlede forbrugerprisindeks samt de to hovedgrupper.



Delresultater her præsenteres, hvilken effekt integrationen har på
dels de 28- delindeks for føde- og drikkevarer, og dels på det mest detaljerede (ikke offentliggjorte) niveau, nemlig de 153 basisindeks for føde- og drikkevarer.
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Hovedresultater
Sammenlignes FPI baseret på stregkodedata, og det officielle FPI (se figur 1)
ses en meget stor overensstemmelse. Afrundet til én decimal er den største
månedlige forskel på 0,2 pct. point.
Figur 1: Officielt FPI sammenlignet med FPI baseret på stregkodedata

Der erfares, at der ingen forskel er mellem de gennemsnitlige årlige vækstrater.

Tabel 1.

Sammenligning af vækstrater for forbrugerprisindekset
pct.

Officiel FPI

Stregkode FPI

2012
2013
2014

2,4
0,8
0,6

2,4
0,8
0,6

2015 (jan-maj)

0,4

0,4

Det kan bemærkes, at føde- og drikkevarer og tobak udgør 15 procent af det
samlede FPI.
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Foretages sammenligningen for delindekset fødevarer og ikke-alkoholiske
drikkevarer (figur 2), er overensstemmelsen stor, men ikke på niveau med det
samlede FPI. Den største absolutte forskel i en enkelt måned er på 1,4 pct. point.
Figur 2: Sammenligning af delindeks for fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

Den gennemsnitlige vækstrate for januar-maj 2015 var ifølge det officielle indeks 0,5 pct., men når stregkodedata anvendes, var vækstraten 0,6 pct. For
2014 var den officielle vækstrate -0,9pct., men når stregkodedata anvendes, var
den positiv med 0,2 pct. Tilsvarende var den gennemsnitlige årlige vækstrate
for 2012 på 4,3 pct. mod 3,9 pct. ved brug af stregkoder. I 2013 var vækstraterne identiske.
Tabel 2.

Sammenligning af vækstrater for fødevarer- og ikke alkoholiske drikkevarer
pct.

Officiel FPI

Stregkode FPI

2012
2013
2014

4,3
0,4
-0,9

3,9
0,4
0,2

2015(jan-maj)

0,5

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer udgør 11 pct. af det samlede FPI.
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Alkoholiske drikkevarer og tobak er det andet delindeks, hvor stregkodedata
indgår (figur 3). Også her er der en stor sammenlignelighed mellem de to indeks. Den største absolutte forskel i enkelt måned er på 1,8 pct. point.
Figur 3: Sammenligning af delindeks for alkoholiske drikkevarer og tobak

Den gennemsnitlige vækstrate for januar-maj 2015 var ifølge det officielle indeks 1,1 pct., og anvendelse af stregkodedata ændrer kun marginalt vækstraten
til 0,9 pct. For 2014 var vækstraterne identiske. Tilsvarende var den gennemsnitlige årlige vækstrate for 2013 på 2,6 pct., mens vækstraten forøges til 4,0
pct. når stregkoder anvendes. Endelig var vækstraterne for 2012 på 7,6 pct. og
7,1 pct. for henholdsvis det officielle- og stregkodeprisindekset.
Tabel 3.

Sammenligning af vækstrater for alkoholiske drikkevarer og tobak
pct.

Officiel FPI

Stregkode FPI

2012
2013
2014

7,6
2,6
0,9

7,1
4,0
0,9

2015(jan-maj)

1,1

0,9

Den markante afvigelse i vækstrater for 2013 skyldes hovedsageligt større prisstigninger for basisindeks for øl og vin.
Alkoholiske drikkevarer og tobak udgør 4 pct. af det samlede FPI.
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Delresultater
Der kan opstilles 2 hovedkategorier som prisudviklingen for delindeksene kan
inddeles i:
Tabel 4.

Inddeling af delindeks i kategorier
pct.

Antal delindeks

Stregkodedataindeksene afviger
ikke markant fra det
officielle FPI
Stregkodedataindeksene afviger
markant fra det
officielle FPI

Andel af samlet FPI

Andel af samlet
vægt af føde- og
drikkevarer

17

61

7

46

11

39

8

54

Der er altså en overvægt af delindeks, der ikke afviger markant fra det officielle
FPI. Det skal dog bemærkes, at vægtandelene af afvigende indeks er større end
andelen af delindeks i pct. Dette kan især tilskrives det faktum, at delindeks for
cigaretter og vin, der i sig selv vægter højt i FPI, har markante afvigelser fra det
officielle indeks. Selve inddelingen baserer sig på en vurdering af, om de enkelte stregkodedelindeks trends afviger markant fra det officielle, samt om der er
anselige forskelle i de månedlige forskelle i ændringsrater. Der er benyttet følgende matematiske kriterier for placering i kategori uden markante afvigelser:
1.

Den gennemsnitlige månedlige forskel i ændring i % -point mellem
de officielle indeks og stregkodeindekset (trend) er (afrundet til én
decimal) 0.
2. Den absolutte gennemsnitlige årlige ændring i % -point mellem de
officielle indeks og stregkodeindekset (sæsonudsving) er (afrundet
til heltal) højst 2.
3. Ingen af de absolutte ændringsforskelle på både måneds- og årsbasis er større end 20 % -point.

I det følgende er givet eksempler på begge kategorier.
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Figur 4: Sammenligning af delindeks for mælk
Figur 4: Sammenligning af delindeks for Mælk

Delindekskategorien ’Mælk’ er et eksempel på en delindekskategori, hvor afvigelserne mellem prisudviklingen for det officielle forbrugerprisindeks og prisudviklingen for stregkodeprisindekset ikke er markante. For den givne periode
er den største månedlige forskel i ændring i procentpoint på 3,5.
I dette tilfælde skyldes den store grad af samme trendudvikling, at stregkodeprisudviklingen på alle typer af mælk ikke afviger markant fra det officielle.
Dette kan givetvis forklares med mælks store grad af homogenitet.
Afvigelser kan hovedsageligt tilskrives mængdetilbud på mælkeprodukter.
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Figur 5: Sammenligning af delindeks for Andre fødevarer

Delindekskategorien ’Andre fødevarer’- der bl.a. dækker over basisindeks for
færdige saucer, ketchup og sennep- er et eksempel på en delindekskategori,
hvor afvigelserne mellem prisudviklingen for det officielle forbrugerprisindeks
og prisudviklingen for stregkodeprisindekset er markante. For den givne periode er den største månedlige forskel i ændring i procentpoint på 3,5.
Stregkodeprisindekset ligger generelt under det officielle i hele den viste periode. I dette tilfælde skyldes den manglende grad af samme trendudvikling,
at stregkodeprisudviklingen på udvalgte basisindeks- mest markant for færdige
saucer- afviger markant fra det officielle.
Dette kan især tilskrives en anden varesammensætning for stregkodedata.
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Der kan opstilles 2 hovedkategorier som prisudviklingen for basisindeksene
kan inddeles i:
Tabel 5.

Inddeling af basisindeks i kategorier
pct.

Antal basisindeks

Andel af basisindeks

Andel af samlet FPI

Andel af samlet
vægt af føde- og
drikkevarer

58

38

4

28

Stregkoderindeksene
afviger markant fra
det officielle FPI

95

62

11

72

Samlet

153

100

15

100

Stregkodedataindeksene afviger
ikke markant fra det
officielle FPI

Det erfares altså, at hovedandelen af basisindeks afviger markant fra det officielle. Der er generelt benyttes den samme matematiske kategorisering som for
delindeksene. Der er dog foretaget en nærmere vurdering af hvert af de enkelte
basisindeks med hensyn til stikprøve, vægtandel, outliers m.m. for at forklare
afvigelserne. Dette giver sig for eksempel udslag i, at basisindekset for cigaretpapir placeres i kategori 1, da den store afvigelse i perioden af start 14 skyldes
en enkelt vare, der udgår på tilbud og så trækkes op i pris igen.
I det følgende præsenteres eksempler på hver af de 2 kategorier. Det bemærkes,
at der for stregkodeindeksene, der afviger markant, kan foretages en nærmere
vurdering af stregkodeindeks udgør en bedre eller anden kilde. Der gives eksempler på dette. En nærmere inddeling er dog ikke foretaget i vedlagte regneark.
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Figur 6: Sammenligning af basisindeks for minimælk

Prisudviklingen for minimælk med stregkodepriser afviger ikke markant fra
prisudviklingen uden stregkodepriser, der er dog månedlige forskelle i ændringsrater på mere end 5 procentpoint.
Figur 7: Sammenligning af basisindeks for piskefløde

For basisindekskategorien ’piskefløde’ fås et eksempel på, at stregkoder udgør
en bedre kilde til at måle prisudviklingen.
Det er bemærkelsesværdigt, at prisudviklingen med stregkoder generelt følger
den officielle udvikling, men at stregkodeindekset tager et dyk i alle decembermåneder afbildet.
Dette kunne tyde på, at det i dette tilfælde er en fordel at måle prisudviklingen
ved hjælp af stregkoder, da der dermed tages højde for generelle julemængdetilbud på piskefløde.
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Figur 8: Sammenligning af basisindeks for hvidkål

I det officielle indeks måles hvidkål ved hjælp af kilopriser. Eftersom hvidkål er
en vintergrøntsag, og hvidkålshovederne dermed er mindre om sommeren,
men prisen per hvidkålhovedet er relativt uændret, fås en kraftig stigning i pris
om sommeren i det officielle indeks.
Når prisen på hvidkål måles ved hjælp af stregkoder gives en stykpris, der ikke
svinger i samme omfang.
Dette resulterer i, at den viste periodes største månedlige forskel i ændring i % point er 45.
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