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Ändringar i KPI från och 
med 2023 

Nedan beskrivs större ändringar i framtagningen av 
Konsumentprisindex från och med 2023.  

Proxyindex för begagnade bilar under 2023  

På grund av ändrade förutsättningar vad gäller tillgången till 
dataunderlag kommer SCB fr.o.m. januari 2023 inte längre att kunna 
beräkna ett prisindex för begagnade bilar enligt nuvarande metod.  

Ett utredningsarbete har påbörjats för att utveckla en ny metod för 
prismätning av begagnade bilar. Under 2023 kommer prisutvecklingen 
för produktgrupp 6111 Begagnade bilar att representeras av 
prisutvecklingen för 6105 Nya bilar. 

Ändrade benämningar 

9805 Barnomsorg byter benämning till Fritidsavgift 
9806 Fritidsavgift byter benämning till Förskoleavgift 

Benämningarna för produktgrupperna 9805 och 9806 har varit 
omkastade i redovisningen. Fr.o.m. 2023 uppdateras benämningarna så 
att det blir korrekt. I samband med detta byts även benämning på 9806 
från Barnomsorg till Förskoleavgift. 

Att benämningarna varit omkastade har inte inneburit någon effekt på 
totala KPI, då dessa två produktgrupper representeras av samma index. 
För information om hur detta index beräknas, se Statistikens 
framställning Konsumentprisindex 2022. 

Avdelningen för Ekonomisk Statistik och Analys 
Sektionen för Konsumentpriser 
 

 

https://scb.se/contentassets/a1e257bb3a574420b9d3f2ff59851c0a/pr0101_staf_2022_v2_20220505.pdf
https://scb.se/contentassets/a1e257bb3a574420b9d3f2ff59851c0a/pr0101_staf_2022_v2_20220505.pdf
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Ändrad metod för att mäta lågsäsong för 
trängselskatt 

I produktgrupp 6224 Trafikavgifter m.m. ingår trängselskatt i Stockholm 
och Göteborg. Hur hög trängselskatten är varierar över året; lågsäsong 
råder under sommar och vinter, då är avgiften lägre. Under delar av juli 
är det helt avgiftsfritt att köra bil i städerna.  

Den metod som fram tills nu använts för att hantera lågsäsongspriserna 
i KPI har inneburit att priset från föregående månad har fått 
representera även lågsäsongmånaden. Detta har medfört att den 
prissänkning som konsumenten möter inte återspeglats fullt ut i 
indexutvecklingen. SCB väljer därför inför 2023 att justera metoden.  

Enligt den nya metoden kommer ett medelpris att beräknas för 
innevarande månad, vilket innebär att en månad som består av både 
hög- och lågsäsongperioder kommer att få ett medelpris baserat på 
båda dessa priser. Avgiftsfria dagar kommer att hanteras enligt 
nuvarande praxis för nollpriser i KPI. I och med metodbytet övergår 
SCB därmed rent principiellt från att betrakta trängselavgiften under de 
avgiftsfria perioderna som en produkt som är utanför säsong till att i 
stället se den som en produkt som är gratis under delar av året. 

Om metodändringen hade införts under 2022 så skulle effekten på KPI:s 
årstakt ha varit minus en knapp tiondels procentenhet i juli (se 
nedanstående tabell).  

 
Bidrag från produktgrupp 
6224 till KPI:s årstakt, 
nuvarande metod (faktisk) 

Bidrag från produktgrupp 
6224 till KPI:s årstakt, ny 
metod (hypotetisk) 

Juni 2022 0,01 0,01 
Juli 2022 0,01 -0,08 
Augusti 2022 0,01 0,01 

Justerad vägningstalsberäkning 2023 

SCB uppdaterar årligen de vägningstal som ligger till grund för 
sammanvägningen av delindex för olika produktgrupper till KPI, KPIF 
och relaterade inflationsmått. Vägningstalen baseras på uppgifter om 
hushållskonsumtionens fördelning mellan grupperna under en tidigare 
period.  

Normalt baseras den årliga uppdateringen av vägningstalen i första 
hand uppgifter från två år tillbaka. Inför 2021 och 2022 justerades dock 
beräkningen så att skiften som ägt rum under året innan togs i 
beaktande. Inför 2023 kommer återigen den justerade metoden att 
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användas.1 För mer information, se Vägningstal i KPI och relaterade 
inflationsmått under 2023.  

Undersökning som avslutas 

Följande produktgrupp försvinner vid årsskiftet från KPI:  
4702 Eldningsolja, egnahem.  

Förfrågningar  

Hannah Morin 
Tfn: 010-479 41 81 
E-post: hannah.morin@scb.se 

 

 

1 Justeringen gäller de vägningstal som används för att räkna månadslänkar till KPI och KPIF, samt 
HIKP-länkar. De årslänkar som också används i beräkningen av KPI och KPIF påverkas inte. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/produktrelaterat/aktuellt/vagningstal-i-kpi-och-relaterade-inflationsmatt-under-2023/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/produktrelaterat/aktuellt/vagningstal-i-kpi-och-relaterade-inflationsmatt-under-2023/
mailto:hannah.morin@scb.se

	Ändringar i KPI från och med 2023
	Ändrad metod för att mäta lågsäsong för trängselskatt
	Justerad vägningstalsberäkning 2023
	Undersökning som avslutas


