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Ändringar i KPI från 2020 

Nedan beskrivs större ändringar i framtagningen av 

konsumentprisindex (KPI) från 2020 (KPI för januari publiceras 

onsdagen den 19 februari). 

 

Nytt dataunderlag för drivmedel  
 

Från 2020 kommer transaktionsdata att användas för samtliga 

delundersökningar avseende drivmedelspriser. Detta omfattar Diesel 

(6214), Bensin 98/99 (6220), Bensin 95 (6221) och E85 (6225). Innan 

2020 har prisuppgifter samlats in via telefon från ett urval av 

bensinstationer under en period av tre veckor i varje månad. Ändringen 

från 2020 innebär att priserna från de största företagen på 

drivmedelsmarknaden totalundersöks. Mätperioden kommer att 

omfatta minst de 25 första dagarna i månaden. Priset per produkt 

beräknas som ett viktat medelvärde över månaden för varje 

pumpstation. I övrigt kommer samma metod som tidigare att användas. 

Effekten på totala KPI bedöms vara försumbar. För tidsperioden januari 

2018 till december 2019 har effektskillnaden på årsförändringen i KPI 

beräknats att högst uppgå till 0,03 procentenheter. 

 

 

Prisenheten 

Ekonomisk statistik, SCB 
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Figur 1-4: Prisindex för drivmedel med nya underlaget och publicerat 

index  

Förfrågningar  

Mikael Nordin 

Tfn 010-479 45 79 

E-post Mikael.Nordin@scb.se 
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Bättre underlag för urval av mobiltelefoner och 

datorer 
 

SCB kommer från 2020 att använda sig av ett nytt underlag av 

försäljningsuppgifter, vilket ger bättre förutsättningar att upprätthålla 

ett representativt urval av mobiltelefoner (6416) och datorer (7713) i 

respektive undersökning. Underlaget kommer även att användas för 

beräkning av vägningstal inom hemelektronik. Beräkning av index 

kommer att ske enligt samma metod som tidigare. 

Förfrågningar  

Martin Ottosson  

Tfn 010-479 43 58 

E-post Martin.Ottosson@scb.se 

 

Öppna data 
 

SCB arbetar generellt med att tillgängliggöra en större del av datalagret 

som öppna data för allmänheten. Med öppen data menas att statistiken 

läggs ut publikt i Sveriges Statistiska Databaser (SSD) på SCB:s 

webbplats. 

Från och med publiceringen av decemberindex 2019 finns en ny tabell 

tillgänglig i Sveriges Statistiska Databaser. Den nya tabellen innehåller 

fler index samt förändringtal på en mer detaljerad nivå än vad som 

tidigare redovisats. 

Länk till den nya tabellen: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__PR__PR010

1__PR0101A/KPICOI80MN/ 

Förfrågningar: 

Chatrine Lundbeck   

Tfn 010-479 41 23 

E-post chatrine.lundbeck@scb.se 
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Undersökningar som införs eller avslutas från 2020 
 

Ny Undersökning: Produktgrupp 7120 Hörlurar/Headset 

Undersökning som avslutas: Produktgrupp 7809 Hyra av film 

Förfrågningar: 

Ulf Jonstad 

Tfn 010-479 45 39 

E-post Ulf.Jonstad@scb.se 
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