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Ändringar i KPI från 2019 

Nedan beskrivs större ändringar i framtagningen av konsumentprisindex 

(KPI) från 2019 (KPI för januari publiceras tisdagen den 19 februari). 

 

Ändrad beräkning av prisindex för tandläkararvode 
Från och med 2019 används en ny prisvariabel i undersökningen av 

priser på tandläkararvode. Istället för att mäta vårdgivarnas priser så 

kommer patienternas faktiska transaktionspriser efter subvention att 

mätas. Subventionsändringar kommer således framöver att slå 

igenom mer direkt i tandvårdsindex. Detta medför bland annat ett 

nytt säsongsmönster, då framför allt påfyllnaden av det allmänna 

tandvårdsbidraget (ATB) påverkar index på ett nytt sätt. 

Metodändringen kommer att påverka månadsförändringen i KPI 

nedåt framförallt i juli månad. Under 2019 uppskattas 

metodändringen även påverka årsförändringen i KPI uppåt under 

våren samt nedåt under främst juli - september.  

 

 
Figur 1: Prisindex för tandvård med nya metoden och publicerat index, december 

2015=100 

 

Avdelningen för ekonomisk statistik  
Enheten för prisstatistik  
 

 



2/4 

 

För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i 

maj 2018: Prisvariabel i mätningen av tandvård (pdf). 

Förfrågningar  

John Johansson  

Tfn 010-479 40 12 

E-post john.johansson@scb.se 

 

Hantering av Public service-avgiften 
Från och med 2019 ersätts TV-licensen med en s.k. Public service 

avgift. TV-licensen utgår då från KPI-korgen. Den nya Public service-

avgiften tas ut via inkomstdeklarationen, oberoende av om hushållet 

konsumerar public service. Efter behandling i KPI-nämnden har denna 

avgift bedömts ligga utanför KPI:s målpopulation och ska därmed inte 

ingå i korgen. TV-licensen kommer att länkas ut från KPI utan någon 

prispåverkande effekt. 

 
För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i 

maj 2018: Public service-avgift (pdf) 

Förfrågningar  

Emanuel Carlsson  

Tfn 010-479 48 11 

E-post emanuel.carlsson@scb.se 

 

Ändrad metod för indexberäkningar i el-
undersökningen 
Från och med 2019 ändras delar av indexberäkningen i el-

undersökningen. Tidigare enhetsvärdeindex ersätts med ett 

geometriskt index och samtidigt ersätts de rörliga avtalsandelarna 

med fasta andelar. Ändringen innebär att substitution mellan 

avtalsformerna fast-, rörligt- och anvisat avtal, får mindre effekt på 

index. 

 

För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i 

oktober 2018: Avtalsandelarna i el-undersökningen (pdf) 

Förfrågningar  

Åsa Bilius  

Tfn 010-479 43 85 

E-post Asa.Bilius@scb.se 

 
 

https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/4/prisvariabel-i-matningen-av-tandvard.pdf
mailto:john.johansson@scb.se
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/4/public-service-avgift-.pdf
mailto:emanuel.carlsson@scb.se
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/avtalsandelarna-i-el-undersokningen.pdf
mailto:Asa.Bilius@scb.se
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Transaktionsdata för livsmedel och alkoholfria drycker  
Från och med 2019 utökas användningen av kassaregisterdata till att 

täcka hela CIOCOP 01 (Livsmedel och alkoholfria drycker). Under 

2019 kommer därmed ingen prisinsamling via butiksbesök att ske för 

livsmedel eller alkoholfria drycker. 

 
Förfrågningar  

John Johansson 

Tfn 010-479 40 12 

E-post john.johansson@scb.se 

 

Transaktionsdata för flygcharter 
Från och med 2019 beräknas prisindex för flygcharter baserat på 

transaktionsdata. Inga metodändringar kommer att ske i och med 

detta, utan ändringen bör ses om en utökning av urvalet. Framför allt 

kommer skattningen under de månader där få resor säljs (april och 

oktober) att bli mindre osäkra.  

 

För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i 

oktober 2018: Ny datakälla för Järnvägs-, flyg- och charterresor 

(pdf). 

Förfrågningar  

John Johansson 

Tfn 010-479 40 12 

E-post john.johansson@scb.se 

 

Ny insamlingsmetod för flygresor 
Från och med 2019 samlas priserna för inrikes och utrikes flygresor 

in med hjälp av API (Application Programming Interface). 

Beräkningsmetoden är oförändrad men den nya insamlingsmetoden 

möjliggör ett kraftigt utökat urval.    

 

För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i 

oktober 2018: Ny datakälla för Järnvägs-, flyg- och charterresor 

(pdf). 

Förfrågningar  

Miykal Tareke 

Tfn 010-479 44 16 

E-post miykal.tareke@scb.se 

 

mailto:/john.johansson@scb.se
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/ny-datakalla-for-jarnvags--flyg--och-charterresor.pdf
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/ny-datakalla-for-jarnvags--flyg--och-charterresor.pdf
mailto:/john.johansson@scb.se
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/ny-datakalla-for-jarnvags--flyg--och-charterresor.pdf
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/ny-datakalla-for-jarnvags--flyg--och-charterresor.pdf
mailto:/miykal.tareke@scb.se
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Transaktionsdata för järnvägsresor 
Från och med 2019 förändras datainsamlingen för undersökningen  

Järnvägsresor genom att transaktionsdata ersätter viss manuell 

prisinsamling från internet. Det nya dataunderlaget täcker alla sålda 

resor, från första till sista bokningen innan avgång. 

Beräkningsmetoden är oförändrad men den nya insamlingsmetoden 

möjliggör ett kraftigt utökat urval.   

 

För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i 

oktober 2018: Ny datakälla för Järnvägs-, flyg- och charterresor 

(pdf). 

 
Förfrågningar  

Rodica Bubuioc 

Tfn 010-479 61 60 

E-post rodica.bubuioc@scb.se 

 

Ändrad metod för receptbelagda läkemedel 
Från och med 2019 ändras beräkningsmetoden för receptbelagda 

läkemedel. Tidigare har enbart större ändringar i högkostnadsskyddets 

regelsystem fått genomslag på index. Från och med 2019 används en 

prismodell för att bättre fånga den inverkan på konsumentpriset som 

högkostnadsskyddets trappa har. Ändringen görs efter en diskussion i 

KPI-nämnden. Bedömningen är att effekten på KPI är relativt liten. 

För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i 

oktober 2018: Läkemedel i KPI (pdf). Information om den metod som 

implementeras finns i avsnitt 4.1 (” Kalkylansats på makronivå för att 

beakta högkostnadsskyddet”). 

Förfrågningar  

Emanuel Carlsson  

Tfn 010-479 48 11 

E-post emanuel.carlsson@scb.se 

https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/ny-datakalla-for-jarnvags--flyg--och-charterresor.pdf
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/ny-datakalla-for-jarnvags--flyg--och-charterresor.pdf
mailto:rodica.bubuioc@scb.se
https://www.scb.se/contentassets/1b48f2064ebd46a78eda4d68d51c0403/lakemedel-i-kpi.pdf
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