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1. Incheckning och fastställande av dagordning  

Elisabeth Hopkins inledde mötet med att hälsa alla välkomna och 

presenterade sig själv som ny ordförande för nämnden. Den nya 

omorganisationen på SCB trädde i kraft den 1 september 2021 där ett 

organisationsschema finns tillgängligt på SCB:s hemsida.  

Då en ny nämnd tillsätts efter årsskiftet uppmanades ledamöterna att 

uppge huruvida de vill fortsätta som ledamöter även fortsättningsvis.  

Datum för nästkommande års nämndmöten föreslogs; den 24:e maj 

respektive 20:e oktober 2022.  

 

2. Prisindex för mobiltelefoner och datorer med fast korg  

Föredragande: John Eliasson, Mikael Nordin 

Enligt underlaget: Prisindex för mobiltelefoner, datorer och datortillbehör 

beräknas i KPI med  MCR-metoden, där prisindex för ett dynamiskt antal 

produkter kedjas månad till månad. I denna PM presenteras fastkorgsindex 

som ett alternativt beräkningsätt. Beräkningsättet motsvarar det som redan 

tillämpas i KPI för övrig hemelektronik. Nämnden inbjuds att tycka till om det 

alternativa beräkningssätt som SCB föreslår. 

Nämndens ledamöter var överens om att SCB bör följa Eurostats 

rekommendationer och överge MCR-metoden till fördel för ett 

fastkorgsindex för mobiltelefoner och datorer. Synpunkter gällande den 

hedoniska regressionsmodellen för mobiltelefoner framfördes, bland annat 

att förstärka modellen med fler variabler samt att kvalitetsvärderingar bör 

tillämpas oavsett hur många nyckelegenskaper som skiljer sig.  

SCB har som målsättning att implementera fastkorg för mobiltelefoner, 

datorer samt datortillbehör till publiceringen av januari månads KPI 2022.  

  

3. Aggregeringsprinciper inom COICOP 01 och 02 

Föredragande: Olivia Ståhl 

Enligt underlaget: I denna pm diskuteras aggregeringsprinciperna inom 

dagens inflationsberäkningar, med fokus på COICOP 01 och 02. Ett par 

principiella frågor lyfts och nämnden välkomnas att komma med synpunkter. 

Nämndens ledamöter ställde sig positiva till de aggregeringsprinciper som 

presenterades i underlaget. Frågor gällande geometrisk respektive 

aritmetisk aggregering lyftes samt att beakta risker för så kallad ”relaunch 

bias” som kan uppkomma vid användning av alltför snävt formulerade 

produktspecifikationer.  
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4. Vägningstal under 2022 

Föredragande: Olivia Ståhl 

Enligt underlaget: De vägningstal som används i KPI och KPIF:s 

månadslänkar under 2021 konstruerades med en särskild (justerad) 

beräkningsmetod. Detta gjordes för att säkerställa att 

konsumtionsförskjutningar som ägt rum under coronapandemin återspeglas i 

vägningstalen. Denna pm lyfter frågan om vilken metod som bör användas för 

motsvarande länkar under 2022. Nämnden välkomnas att komma med 

synpunkter. 

Nämndens ledamöter framförde att det mest lämpliga vore att använda 

samma justerade viktberäkningsmetod som föregående år för 

månadslänkarna. Nämnden ansåg att ordinarie beräkningsmetod för 

årslänkarna inte bör frångås i nuläget men att en utredning för hur 

pandemiåren kan komma att påverka årslänkarna bör påbörjas.  

SCB:s slutliga beslut gällande viktberäkningsmetod för 2022 kommer att 

kommuniceras i samband med publiceringen av november månads KPI, den 

14:e december 2021.  

 

5. Övriga frågor  

Elisabeth Hopkins tackade för alla synpunkter och informerade om att 

vårens kommande möte hålls fysiskt i Solna.   


