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Ändringar i KPI från 2018
Nedan beskrivs större ändringar i framtagningen av konsumentprisindex
(KPI) från 2018 (KPI för januari publiceras tisdagen den 20 februari).

Kassaregisterdata för frukt och grönt, fisk, kött och ost
Från 2018 utökas användningen av kassaregisterdata till att inkludera
merparten av KPI:s urval av butiker i livsmedelsbranschen för så kallade
viktvaror dvs. frukt och grönsaker samt fisk, kött och ost. I samband med
övergången kommer Rödspätta, filéad och Sill/strömming att avslutas
som egna produktgrupper och sammanfogas i produktgruppen Torskfilé
m.m.
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Ändrad metod för viktberäkningar i elementärindex
Från och med 2018 ändras vissa viktberäkningar på den mest elementära
nivån i KPI. Tidigare har beräkningen på elementärnivå varit differentierad mellan produkter: För vissa produkter har tillgängliga konsumtionsbelopp räknats om till den prisnivå som gällde i prisbasperioden innan de
gått in i viktberäkningarna, för andra produkter har ingen sådan prisomräkning gjorts. Från och med 2018 är hanteringen enhetlig då ingen prisomräkning görs genomgående. Ändringen görs efter en diskussion i KPInämnden och bedömningen är att effekten på KPI är relativt liten.
För ytterligare information se följande PM till KPI-nämndens möte i maj
2017: Prisuppdatering av vikter i elementärindex (pdf).
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Registerdata för tandläkararvode
Från 2018 används registerdata i undersökningen Tandläkararvode (produktgrupp 9106 i KPI) för tandläkararvode. Registret innehåller transaktioner från samtliga besök registrerade inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Tidigare samlades prisuppgifter in från ett urval av tandläkare dels med blankett och dels med web scraping. Metoden som används i beräkningen är samma som tidigare år, men urvalet blir större
från 2018 i och med tillgången av registerdata.
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