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Förord 

Till grund för beräkningarna av konsumentprisindex ligger ett stort antal pris
uppgifter på varor och tjänster för privat konsumtion. Eftersom det för många 
ändamål föreligger ett behov av prisuppgifter för jämförelser över både längre 
och kortare tidsperioder utger Statistiska centralbyrån årliga prisöversikter vilka 
ansluter till de översikter som för tiden t o m år 1961 utgavs av Socialstyrelsen 
årligen eller för längre perioder. 

Föreliggande prisöversikt "Konsumentpriser och indexberäkningar 1992" 
har utarbetats inom programmet Priser vid avdelningen för ekonomisk statistik. 

Statistiska centralbyrån i oktober 1993 

JAN CARLING 

Mats Haglund 
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Summary 

The Consumer Price Index has been computed 
since July 1954 as a measure of the retail price 
movements in Sweden. 

Before 1954 cost-of-living indices (July 
1914 = 100 and 1935 = 100) and a con
sumption price index (1935 = 100) were 
computed. By means of linking factors, the 
series (July 1914 = 100) continue to be 
calculated on the basis of the present 
Consumer Price index. For further details, see 
Statistiska meddelanden (Statistical Reports) 
P15SM9301. 

In May 1965 a net Price Index was first 
published. 

Further information about the older indicies 
and the construction of the Consumer Price 
Index can be obtained from Konsumentpriser 
och indexberäkningar åren 1931-1959 
(Consumer Prices and Index Computations 
1931-1959), which is published in the series 
Official Statistics of Sweden). 

Consumer Price Index 
The Consumer Price Index is compiled 
monthly and covers the consumption of the 
entire population of the country. 

The weights and the sample of items are 
revised at the beginning of each year. The 
weights for the major groups are based on the 
Swedish National Accounts statistics. 

Prices used in the index are the regular 
prices paid by the public. Value-added tax is 
included in the prices and subsidies are 
excluded. The price collection is done in the 
middle of the month. 

Prices are collected by enumerators from a 
random sample of 600 retail stores, restaurants 
etc. Approximately 150 items within certain 
main groups are priced. 

Prices on foodstuffs (except certain fresh 
food i.e. bread, fish, vegetables and fruits) and 
other daily purchased goods are collected for a 
random sample of approximately 400 items/ 
brands. 

Rent quotations are obtained in January, 
April, June and October through a quarterly 
housing survey of a sample of about 1 000 
dwellings. Cost quotations for owner-occupied 
houses are obtained through a survey of a 
sample of about 800 dwellings. Since January 
1988 the costs for rented dwellings are no 
longer reported broken down by "rent" and 
"heating" costs. Consequently, index numbers 
for the subgroups "Only housing" and "Only 
fuel and electricity" are no longer available. 

The Consumer Price Index is computed as a 
chain index with yearly links (each link with 
December of the preceding year = 100), the 
weights being revised for each link. 

The links for the months January - Decem
ber are computed with weights based on the 
value of the private consumption on the dome
stic market during the preceding year, recal
culated to the December prices of that year. 

For the month of December a revised link, 
the long-term link, is also calculated. The 
weights for this link are based on the value of 
the private consumption during the current 
year, recalculated to the price level in Decem
ber of the previous year. In addition, the long-
term link may also differ from the short-term 
link due to better information on the price 
development. 

The index number of the Consumer Price 
Index is calculated for every month, from the 
two types of links. The short-term link is 
chained back, through the long-term link in 
each preceding year, to the base year 1980. 
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The consumer prices increased at average 
annual rate by 2.6 per cent from 1991 to 1992. 
The corresponding figure for the same period of 
time one year before was 9.7 per cent. 

The rate of inflation during 1992, i.e. the 
change of the consumer prices between Decem
ber 1991 and December 1992, was 2.0 per cent. 
It is the lowest rate of inflation for a calender 
year since 1968. The rate of inflation during the 
previous year was 8.1 per cent. 

The large difference in the rate of inflation 
between the years is to some extent due to 
changes of indirect taxation and subsidies. The 
theoretical impact of changed indirekt taxes and 
subsidies was 3.6 percentage points of the total 
change of 8.1 percent 1991 and-0.3 percentage 
point of the total change of 2.0 per cent 1992. 
The V.A.T. on food, domestic travel, restaurant-
and hotel services was reduced from 25 percent 
to 18 per cent the 1 :st of January 1992. 

Increased costs for housing and fuel have 
contributed with 1.6 percentage points to the 
total 2.0 percent increace during 1992. Alcoholic 
beverages accounted for 0.5 percentage points, 
transport and communication for 0.7 percentage 
points. Prices for food fell slightly more than the 
V.A.T. cut in January and counteracted the con
sumer price rise during the year with 0.9 
percentage points. 

Net Price Index 
The Net Price Index is defined as an index in 
which the base and current year prices of con
sumer goods have been reduced by the sum of 
the indirect taxes which in different processing 
stages constitute cost elements in the 
production of the final consumer goods and 
services. The prices are also adjusted for 
certain subsidies. As from January 1981 the 
base year was changed from 1959 to 1980 (the 
entire year). 

Net Price Index numbers are computed for 
every month. Up to and including 1978 index 
numbers were, as a rule, computed only for the 

months of February, May, August and Novem
ber. 

The net prices increased by 3.0 per cent be
tween December 1991 and December 1992. The 
higher increase as compared to the Consumer 
Price Index is the result of decreased indirect 
taxes. In 1992 the aggregate amount of this type 
of taxes decreased by 1.3 per cent. 

In 1992 there was a decrease in the V.A.T. 
rate for food, domestic travel, restaurant- and 
hotel services from 25 to 18 per cent. The tax on 
alcoholic beverages was changed to correspond 
only to percentage of alcohol contents. A new 
enviromental classification for new cars was 
imposed, which effects the sales tax on motor 
vehicles. The general wage fee was abolished 
and the special tax on pension fees was reduced. 
The investment subsidy for new permanent 
houses was reduced from 9.3 to 3.1 percent. The 
tobacco tax was raised the 1 :st of December. 

Basic Amount and Pensions Index Number 
The national basic pensions and supplmentary 
pensions, certain life annuities, study assis
tance and certain maintanance allowances are 
guaranteed a constant value by adjustments 
using the Basic Amount. As from 1982 the 
Basic Amount is calculated for a whole year. 

As from 1991 new rules are applicable to 
the computation of the Basic Amount (the 
Swedish Code of Statutes, SFS 1990:656). The 
Basic Amount for a certain year is calculated 
as the ratio between the Consumer Price Index 
for October of the preceding year and October 
1989 multipied by 29 700 Swedish Crowns. 
The new rules stipulate that price effects due 
to measures taken to finance the reduction of 
the national income tax in 1990 and 1991 shall 
be disregarded. The price effects refer to 
changes in the national real estate tax, changed 
indirect taxes and changed interest compen
sations within the Housing Allowance System. 
Basic amounts for different years are found in 
table 10. 
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Inledning 

Konsumentprisindex började beräknas i juli 
1954 och ersatte de dittills publicerade olika 
indexserierna avseende konsumentpriser. Från 
och med maj 1965 beräknas även en 
nettoprisindex. Denna beräknas som konsu
mentprisindex med avdrag för indirekta skatter 
och tillägg för subventioner. 

Konsumentprisindex beräknades av Social
styrelsen fram till den 1 juli 1962, då Statis
tiska centralbyrån (SCB) övertog beräkning
arna. 

I avsnitt 1 återfinns uppgifter om konsu
mentprisindex, i avsnitt 2 uppgifter om netto
prisindex och i avsnitt 3 uppgifter om basbe
lopp och pensionspristal m.m. I avsnitt 4 åter
ges internationella jämförelser av köpkrafts
pariteter. 

1 Konsumentprisindex 
1.1 Beräkningssätt 
1.1.1 Vad index skall mäta 
Konsumentprisindex avser att visa hur konsu
mentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för 
hela den privata inhemska konsumtionen. De 
priser som mäts är de som konsumenterna fak
tiskt betalar och som påverkas av bl.a. änd
ringar i indirekta skatter och subventioner. 
Direkta skatter och sociala förmåner beaktas 
inte vid indexberäkningarna. Vidare ingår inte 
i indexberäkningarna vissa poster i privat kon
sumtion enligt nationalräkenskaperna. Detta 
gäller exempelvis bank- och försäkrings-
tjänster, konstföremål och konsumtion inom 
ideella organisationer. Fr.o.m. år 1993 kom
mer dock försäkringstjänster att ingå i konsu
mentprisindex. 

Eftersom undersökningen av praktiska skäl 
inte kan omfatta alla varor och tjänster som 
konsumeras, samlas prisnoteringar in för ett 
urval av varor och tjänster, s.k. represen
tantvaror. Den relativa betydelsen av olika 

representantvaror anges genom vägningstal. 
Dessa tal visar hur stor värdemässig andel de 
olika utvalda varorna representerar av den to
tala privata inhemska konsumtionen. 

Konsumentprisindex beräknas enligt princi
per som fastställts av regeringen och riksda
gen. Frågor av principiell natur rörande till-
lämpningen av de för indexberäkningen gäl
lande grunderna avgörs av nämnden för kon
sumentprisindex (Svensk författningsamling 
1988:137). I nämnden ingår bland annat leda
möter med kompetens inom områdena natio
nalekonomi och statistik. 

Till arbetet med konsumentprisindex är 
också knuten en referensgrupp som fungerar 
som rådgivande organ. I referensgruppen ingår 
företrädare för viktiga användare av indexen, 
till exempel från näringslivet, fackliga organi
sationer och pensionärsorganisationer. 

1.1.2 Prisinsamling 
Prisuppgifter insamlas dels av SCB:s intervju
are genom butiksbesök, dels centralt från SCB 
eller statens pris- och konkurrensverk (SPK), 
centralt och lokalt. Den 1 juli 1992 övertog 
SCB ansvaret för de KPI-mätningar som SPK 
utfört, d.v.s. avseende hälso- och sjukvård, 
transporter och delar av dagligvarorna. Pris
kontoren i alla län utom tre samlar dock in 
dagligvarupriser centralt och lokalt året ut. 

Det prismaterial som ligger till grund för 
indexberäkningama insamlas per den 15:e i 
månaden, i vissa fall under den vecka den 15:e 
infaller, från ett urval av butiker eller motsva
rande, avseende ett urval av produkter (varor 
och tjänster). 

Priser på dagligvaror (exkl vissa färskvaror: 
bröd, fisk, frukt och grönsaker) inhämtas från 
ca 60 slumpmässigt utvalda butiker. Olika ur
val av varor utnyttjas i butikerna beroende på 
vilken kedja denna är knuten till (ICA, KF el-
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ler DAGAB). Urvalen utgörs av vardera ca 
400 exakt specificerade produkter vilka valts 
slumpmässigt med urvalssannolikenheten pro
portionell mot försäljningsvärdet. För färskt 
bröd, färsk fisk, färska grönsaker samt färsk 
frukt inhämtas priser från ca 65 slumpmässigt 
urvalda butiker avseende ett urval av 35 s.k. 
representantvaror. Prisnoteringarna inhämtas 
av intervjuare vid butiksbesök. 

Priser på övriga detaljhandelsvaror (inkl 
drivmedel) samt vissa konsumenttjänster (res
taurangtjänster, frisörtjänster m.m.) insamlas 
från ett slumpmässigt urval av totalt ca 600 
försäljningsställen. Antalet representantvaror 
(och tjänster) som på detta sätt prismäts upp
går till ca 150. Prisinsamlingen görs vid 
butiksbesök, dock med undantag för tjänster 
och vissa varor för vilka den normala rutinen 
är telefonförfrågan. 

För bensin samlas prisuppgifter in varje må
nad genom att ca 120 slumpmässigt utvalda 
bensinstationer under mätveckan kontaktas per 
telefon. 

Centralt insamlas priser för ca 60 repre
sentantvaror, bl.a. i sådana fall där en vara kan 
antas ha enhetliga priser över hela landet.Vid 
central prisinsamling för en vara insamlas pri
set per den femtonde i månaden. 

Vidare insamlas uppgifter för beräkningar 
avseende posten Bostad, värme och hushållsel. 
Se vidare avsnitt 1.1.5. 

1.1.3 Ärlig revidering 
Urvalet av representantvaror och deras 
vägningstal revideras årligen i samband med 
årsskiftet. Genom detta förfarande tas succes
sivt hänsyn till förändringarna i konsum
tionens sammansättning. Som underlag för 
revideringen av vägningstalen används uppgif
ter från nationalräkenskaperna om den privata 
konsumtionens sammansättning under närmast 
föregående år (uppgifter för tre kvartal plus 
prognos för fjärde kvartalet). 

Uppdelning på mindre poster görs för mat
varor, drycker och tobak med ledning av upp
gifter från statens jordbruksverk. För posten 
Bostad, värme och hushållsel görs särskilda 
beräkningar med ledning av uppgifter från 

bostads- och hyresundersökningarna, energi
statistiken och andra källor. För övriga grupper 
görs uppdelningen med ledning av resultat 
från senast redovisade undersökning av 
hushållens utgifter. 

1.1.4 Kedjeindex 
Konsumentprisindex är en kedjeindex med 
årslänkar. Genom denna konstruktion har man 
velat tillgodose kraven på tillförlitlig pris
mätning ur såväl korttids- som långtidsper
spektiv. 

Varje årslänk beräknas med december före
gående år som bas. I det följande redovisas 
dels indextal för enskilda årslänkar (december 
föregående år = 100), dels indextal efter 
kedjning (multiplikation) över de olika åren, 
med basår 1980 (1980 = 100). 

Årslänkar för var och en av årets månader, 
januari t.o.m. december, beräknas med väg
ningstal baserade på konsumtionens fördel
ning under närmast föregående år räknad i det 
årets decemberpriser. Indextal för en sådan 
årslänk beräknat med dessa vägningstal kallas 
korttidsindex. 

För att tillgodose behovet av långtids-
jämförelser beräknas för december också en 
särskild reviderad årslänk. Denna s.k. långtiös-
index har vägningstal baserade på konsum
tionens fördelning under det gångna året, räk
nat i de priser som gällt i december närmast 
föregående år. I långtidsindex beaktas även 
prisförändringar som av olika skäl inte kunnat 
införas i beräkningarna under det löpande året. 
Dessutom beaktas i vissa fall metodändringar 
och justeringar föranledda av säkrare statistisk 
information m.m. 

Indextal med basår 1980 beräknas genom 
kedjning av olika årslänkar. Långtidsindextal 
med basår 1980 beräknas genom kedjning av 
långtidslänkarna över de olika åren tillbaka till 
år 1980. Officiellt konsumentprisindextal för 
aktuell månad beräknas genom att månadens 
korttidslänk kedjas till föregående års 
långtidsindextal med basår 1980. Långtids-
indextalen för huvud- och undergrupper fram
går av tabell 4 och 5. Korttidsindextal för års-
länkarna 1992 framgår av tabell 6. 



10 

1.1.5 Bostadsposten 
Bostadspostens prisförändringar undersöks för 
hyreslägenheter och egnahem. Boendekostna
derna för bostadsrättslägenheter undersöks 
inte, utan deras utveckling sätts i indexberäk
ningarna lika med utvecklingen av boende
kostnaderna för hyreslägenheter. 

Hyresundersökningar görs reguljärt en gång 
i kvartalet avseende januari, april, juli respek
tive oktober. Som en anpassning till faktiska 
förhållanden genomfördes i mars 1990 en ex
tra hyresundersökning medan undersökningen 
l:a kvartalet 1991 flyttades till februari. Under
sökningarna omfattar ca 1 000 hyreslägenheter 
och uppgifterna inhämtas genom postenkäter 
till fastighetsägarna. Årligen utbyts en del av 
urvalet och samtidigt utökas urvalet med hän
syn till att nybyggda lägenheter tillkommer i 
beståndet. Index justeras dock månatligen för 
beräknade effekter på den genomsnittliga hyres
nivån av att nybyggda lägenheter tillkommer. 

Fr.o.m. januari 1988 har beräkningen av 
delindex för "Hyreslägenheter, bostad och 
värme" ändrats. Den grundas nu på den totala 
hyra som betalas till fastighetsägaren. Tidigare 
gjordes två beräkningar, nämligen dels för 
hyra exklusive värme (kallhyra), dels för 
värme på grundval av priser på fjärrvärme och 
eldningsolja levererad till fastighetsägare. Som 
en konsekvens av den förändrade beräknings
metoden slopades uppdelningen på enbart bo
stad respektive enbart värme i tabellredovis
ningen. 

Beräkningarna av egnahemskostnadernas 
utveckling omfattar delposterna räntekostna
der, avskrivningar, tomträttsavgäld, reparatio
ner, försäkringar, vatten, avlopp, renhållning, 
sotning samt statlig fastighetsskatt. Effekten 
på egnahemskostnaderna av den vid ingången 
av år 1985 införda fastighetsskatten har beak
tats i index från och med långtidsindex för de
cember 1985. Effekterna av förändringar i den 
vid ingången av år 1987 slopade skatten på det 
vid den kommunala taxeringen upptagna 
garantibeloppet beaktades i index fr.o.m. ja
nuari 1986. Fr.o.m. januari 1986 beaktas även 
effekterna på räntekostnaderna av förändringar 
i räntebidragen. 

Delposten räntekostnader omfattar räntor på 

olika kategorier av lån - statliga bostadslån, 
bundna lån i bostadsinstitut, banklån samt öv
riga lån - plus beräknad ränta på eget kapital. 
Från bruttokostnaderna görs avdrag för ränte
subventioner. Däremot görs inte avdrag för 
ränteavdrag vid statlig och kommunal in
komstbeskattning. Eget kapital utgörs av skill
naden mellan totalt nedlagt kapital i fastighe
ten (anskaffningspriset för den nuvarande äga
ren plus förbättringskostnader) och lånat kapi
tal. Som räntesats på eget kapital användes 
t.o.m. år 1983 affärsbankernas inlåningsränta 
på kapitalräkning med tolv månaders uppsäg
ning, medan fr.o.m. år 1984 används samma 
räntesats som vid varje tidpunkt genomsnittligt 
gäller för lånat kapital. 

Vid de månatliga beräkningarna framräknas 
delposten räntekostnader utifrån utvecklingen 
av räntesatser och räntebidrag. Till detta kom
mer vidare att delposten uppräknas med hän
syn till hur räntekostnaderna genomsnittligt 
sett har stigit till följd av att vissa fastigheter 
har bytt ägare samt av att nya fastigheter har 
tillkommit i beståndet. Underlaget för uppräk
ningen erhålls genom särskilda årliga under
sökningar inom ett panelurval på ca 800 egna
hem. Resultaten av de årliga undersökningarna 
föreligger först i slutet av året och beaktas i 
korttidsindex för december. Justeringar görs 
dock löpande även vid indexberäkningarna för 
januari - november och grundas då på anta
gandet att årets slutliga justering blir lika stor 
som fjolårets. 

Fr.o.m. år 1984 beräknas avskrivnings
kostnaden på byggnadens marknadsvärde och 
utgör 1,4 procent av detta oberoende av husets 
ålder. Avskrivningar utgjordes t.o.m. år 1983 
av i byggnaden nedlagt kapital (till byggnaden 
hänförlig del av anskaffhingspriset plus förbätt
ringskostnader) multiplicerad med viss avskriv
ningsprocent, som var beroende av husets ål
der vid senaste förvärv. Så länge som - t.o.m. 
1983 - delposten avskrivning kalkylerades på 
anskaffningspriser, innebar de löpande beräk
ningarna för delposten att man justerade upp 
denna med hänsyn till effekterna av ägarbyten 
och nybyggnation. Fr.o.m. 1984, då avskriv
ningarna i stället kalkylerades på marknads
värdena, utgörs de löpande beräkningarna av 
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att man räknar upp posten på basis av bygg-
nadsprisindex för gruppbyggda småhus fram-
skriven med hjälp av faktorprisindex för grupp-
byggda småhus (exklusive löneglidning). 

För posten "Egnahem, värme och hushålls-
el" insamlas prisuppgifter centralt av SCB från 
ett urval av elverk samt från ett urval av olje
företag. Från de utvalda elverken insamlas 
även de prisuppgifter, som ligger till grund vid 
beräkningen av index för posten "Hyres- och 
bostadsrättslägenhet, hushållsel". 

1.1.6 Indextalens tillförlitlighet 
De viktigaste felkällorna i KPI är täckningsfel, 
urvalsfel, fel p.g.a. kvalitetsförändringar på de 
produkter som prismäts samt vägningstalsfel. 
Vilken beräkningsmetod som fastställts för en 
delundersökning har också betydelse för resul
tatet. Det gäller i särskilt hög grad egnahems
posten. 

Täckningsfel uppkommer framför allt på 
grund av att vissa varugrupper ej undersöks. 
De mest betydande områdena som f.n. inte in
går i KPI är barn- och äldreomsorg samt finan
siella tjänster. 

Urvalsfel beror såväl på urvalet av 
försäljningsställen som huvudsakligen görs 
med hjälp av sannolikhetsurval som på urvalet 
av produkter och varianter av dessa som med 
undantag för dagligvaruområdet ej görs med 
sannolikhetsurval. En kalkyl för 1991 har visat 
att urvalsfelet för totala KPI är av storleksord
ningen 0,3 indexenheter (t ex index 105 ± 0,3) 
för en årslänk, uttryckt som 95% konfidensin-
tervall. 

Fel p.g.a. kvalitetsförändringar beror på 
svårigheter att värdera produktskillnaderna då 
en utgången artikel måste ersättas med en ny, 
som i vissa avseenden skiljer sig från den ur
sprungligen utvalda varan. Sådana fel torde ha 
lett till att prisutvecklingen för kläder under
skattats under 80-talet. En ny metod har dock 
införts from 1991 som bedömningsvis redu
cerat risken för systematiska fel. 

Vägningstalsfel förekommer på olika nivåer 
i KPI:s beräkningssystem till följd av att ex
akta och aktuella uppgifter om olika varors 
konsumtionsandelar ej kan erhållas. 

1.2 Publicering och användning 
1.2.1 Officiell index, publicering 
Regeringen fastställer för varje månad 
totalindextalet med en decimal. För december 
månad fastställs endast korttidsindex. De jus
teringar som sker i långtidsindex påverkar där
för först de officiella indextalen för januari på
följande år. 

I tabellbilagan till denna publikation redovi
sas olika resultat av indexberäkningarna. 

Medelpriser på vissa representantvaror re
dovisas i tabell 1 och medelpriser per månad 
redovisas i tabell 2 för vissa livsmedel. 

Genom att varubeskrivningarna på vissa va
ror ändras till att avse andra varianter än tidi
gare och genom att urvalet av noteringsställen 
ändras är medelpriserna för olika år ej alltid 
helt jämförbara. 

Arsmedelindex för huvudgrupper och 
undergrupper av konsumentprisindex redovi
sas i tabell 3 och långtidsindex i tabell 4 och 5. 
Prisutvecklingen enligt korttidsindex redovi
sas i tabell 6 och 7. 

Fr.o.m. januari 1981 redovisas konsument
prisindex så att indextalen visar priserna jäm
fört med 1980 års medeltal (basår 1980 = 100). 
Vidare redovisas delindextalen med en ny 
varu- och tjänsteindelning. 

Månadstalen för konsumentprisindex publi
ceras bl.a. i Statistiska meddelanden, serie P 
14, i Allmän månadsstatistik och i SCB:s 
indikatorer. Dessutom utges årligen en sam
manfattande redovisning av indextal för längre 
perioder i Statistiska meddelanden, serie P 15. 
Prenumeration eller köp av enstaka exemplar 
kan ske genom SCB Förlag, 701 89 Örebro 
(telefon 019-17 68 00). Indextal finns även 
tillgängliga i SCB:s Tidsseriedatabas (TSDB). 

1.2.2 Prisutvecklingen, korttidsjämförelser 
En central uppgift för konsumentprisindex är 
att kunna användas som inflations- och pris-
ändringsmått i samband med ekonomiska och 
sociala analyser. 

Två olika beräkningssätt tillämpas i det föl
jande vid redovisningen av prisutvecklingen. 
Valet av beräkningssätt är beroende på om 
man vill utgå från konsumentprisnivån under 
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året i dess helhet, jämfört med hela närmast fö
regående år, eller om man vill visa utveck
lingen under årets lopp, från årsskifte till års
skifte. I det första fallet utgår man sålunda från 
det genomsnittliga prisläget under ett helt år 
(medeltal för de tolv månaderna januari - de
cember). I det andra fallet utgår man från pris
läget vid årets slut (i december). 

I båda fallen har i det följande frånräknats 
effekterna av att indextalen justeras mellan de
cember och januari (genom metoden med 
kedjeindex och reviderad årslänk för decem
ber, se avsnitt 1.1.4). 

Vill man till exempel vid ekonomisk analys 
veta den procentuella prisförändringen från 
december ett år till januari påföljande år bör 
man jämföra januaritalet med långtidsindex 
för december. Önskar man jämföra prisnivån 
mellan november ett år och januari året därpå 
får man korrigera för (skarva bort) skillnaden 
mellan långtidsindex och korttidsindex för de
cember. Man beräknar först indexhöjningen 
november - december (korttids-) och multipli
cerar sedan detta indextal med januaritalet i 
årsserien (december föregående år = 100). 

1.2.3 Penningvärdets förändring 
Konsumentprisindex och dess föregångare 
levnadskostnadsindex utan direkta skatter och 
sociala förmåner kan användas till att omräkna 
ett belopp till fast penningvärde. Vid sådan an
vändning bör observeras att de nämnda 
indexseriema endast mäter prisutvecklingen 
för transaktioner som hör till den totala privata 
inhemska konsumtionen, d.v.s. för transaktio
ner i ett av samhällsekonomins slutled. 

Hur kronans värde förändrats med hänsyn 
till konsumentprisemas utveckling framgår av 
tabell 11. 

1.2.4 Värdesäkring av sociala förmåner 
Konsumentprisindex används vad gäller vär
desäkring av olika sociala förmåner till exem
pel pensioner, underhållsbidrag, studiemedel 
men även i samband med värdesäkring av 
skatteskalor och olika offentliga anslag. I vissa 
fall sker detta genom basbeloppet enligt lagen 
om allmän försäkring. Beräkningen av bas
beloppet beskrivs i avsnitt 3. 

1.2.5 Indexreglering i avtal 
Indexreglering av belopp sker i många olika 
sammanhang, exempelvis vid bestämning av 
lokal hyror, arrenden samt ett stort antal andra 
tjänster som tillhandahålls i form av succes
siva eller kontinuerliga leveranser under lång 
tid. Exempel på indexklausuler lämnas i den 
årliga publikationen Konsumentprisindextal, 
Statistiska meddelanden serie P15. 

Vid värdesäkring av penningbelopp bör 
detta ske genom anknytning till en indexserie, 
eventuellt flera olika indexserier. I de fall då 
konsumentprisindex, total indextalet, skall ut
nyttjas bör de av regeringen fastställda offici
ella indextalen i allmänhet användas. Uppgif
ter om den procentuella prisutvecklingen bör 
undvikas eftersom innebördena av sådana upp
gifter kan missförstås vid värdesäkring (jämför 
beräkningen av inflationsmått för ekonomisk 
analys, se avsnitt 1.2.2). 

1.2.6 Omräkning av värdebelopp 
Konsumentprisindex jämte delserier för olika 
grupper av varor och tjänster används i sam
band med omräkningar av nominella värde
belopp till fast penningvärde. Detta sker exem
pelvis i nationalräkenskaperna vid fastpris-
beräkning av olika delposter inom privat kon
sumtion. 

1.3 Utvecklingen under 1992 
1.3.1 Allmänt 
Under 1992 steg konsumentpriserna med i 
genomsnitt 2,0 procent. Det är den lägsta infla
tionstakt som noterats för ett helt kalenderår 
sedan 1968. Under 1991 var inflationstakten 
8,1 procent. Skillnaden i inflationstakt mellan 
åren förklaras till viss del av förändringar av 
indirekta skatter och subventioner. Det s.k. andra 
steget av skatteomläggningen, den 1 januari 
1991 beräknas motsvara en direkt effekt på 
sammantaget 3,6 procentenheter av de 8,1 pro
cent som konsumentpriserna ökade med under 
1991. Motsvarande effekt av de skatte- och 
subventionsförändringar som genomförts un
der 1992 uppgår till -0,3 procentenheter. Bl.a. 
sänktes mervärdesskatten på livsmedel, inrikes 
persontransporter samt på hotell- och restau
rangtjänster från 25 till 18 procent. 
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Konsumentprisernas utveckling under 1991 och 1992 
(Långtidsindex för december föregående år = 100) 

Den största förändringen under 1992 note
rades för huvudgruppen Alkoholhaltiga dryck
er och tobak (+9,5 procent). Det är tobaksvaro
rna som står för hela den uppgången. Därefter 
kommer prissänkningar för livsmedel (-5,8 
procent). Tablån nedan visar förändringarna 
för de olika huvudgrupperna årsvis 1990 -1992. 

Av tablån på sid 15 framgår de olika huvud
gruppemas inverkan på den totala prisutveck
lingen under åren 1988 till 1992. Av den sam
mantagna prisuppgången på 2,0 procent under 
1992 svarar höjda priser för bostäder, värme och 
hushållsel för den allra största delen, 1,6 
procentenheter. Prishöjningar inom området 
Transport och samfärdsel står för ytterligare 0,7 
procentenheter. I huvudgruppen Alkoholhaltiga 
drycker och tobak gäller bidraget på 0,5 

procentenheter endast tobaksvaror. Prissänk
ningar på livsmedel har motverkat den totala 
KPI-uppgången med 0,9 procentenheter. Vi
dare har prissänkningar på Kläder och skor 
ytterligare motverkat uppgången med 0,2 
procentenheter. 

I genomsnitt för hela 1992 (medeltal för tolv 
månader) låg konsumentpriserna 2,6 procent 
över genomsnittet för hela 1991. Årsmedeltal 
för konsumentprisindex totalt och för olika grup
per av varor och tjänster framgår av tabell 3. 

1.3.2 Livsmedel 
Tablån nedan visar de olika undergruppernas 
inverkan på den totala prisförändringen inom 
huvudgruppen Livsmedel under åren 1991 och 
1992. 

1) Socker, salt, glass, konfektyr ni m. 

1) En jämförelse baserad på de publicerade indextalen ger i de flesta fall ett annat resultat, se avsnitt 1.2.2. 
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Konsumentprisernas utveckling under tolv månader för olika grupper av varor och tjänster 

Staplarnas ytor visar hur 
stor andel av den totala 
uppgången i konsument
priserna under tolv måna
der som beror på föränd
ringar inom de olika grup
perna. 

För grupper som ligger 
under den streckade lin
jen har priserna stigit 
långsammare än genom
snittligt och snabbare för 
grupper som ligger över 
linjen. Bredden på en sta
pel svarar mot gruppens 
värdemässiga andel av 
den totala privata kon
sumtionen. Höjden på en 
stapel svarar mot grup
pens genomsnittliga pris
ökning. 

Konsumentprisernas utveckling sedan föregående månad 
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Den 1 januari 1992 sänktes momsen på livs
medel från 25 till 18 procent. Detta motsvarar en 
prissänkning med 5,6 procent. Livsmedelspri
serna sjönk med i genomsnitt 5,8 procent under 
1992, d.v.s. något mer än den direkta effekten av 
momssänkningen. Sänkta livsmedelsprisermot-
verkade därmed den totala konsumentpris
uppgången med 0,9 procentenheter. Alla under-
grupperbidrog till prisnedgången. Priserna på grön
saker, rotfrukter, frukt och bär förklarar 1,3 
procentenheter vilket är nästan en fjärdedel av 
nedgången. Vidare bidrog sänkta köttpriser med 
1,1 procentenheter, sänkta priserpå mejeriprodukter 
med 0,9 procentenheter och sänkta priser på 
spannmålsprodukter med 0,8 procentenheter. 

1.3.3 Alkoholhaltiga drycker 
Priserna inom området Alkoholhaltiga drycker 
och tobak steg under 1992 med i genomsnitt 9,5 
procent och bidrog med 0,5 procentenheter till 
den totala KPI-uppgången. Höjda tobakspriser 
(+27,7 procent) förklarar hela uppgången, vilket 
i sin tur till allra största delen kan förklaras med 
den höjda beskattningen på tobak 1 december. 
För undergruppen Alkoholhaltiga drycker note
ras en genomsnittlig prissänkning på 1,8 procent 
under året. Den ändrade beskattningen för alko
holhaltiga drycker 1 juli förändrade inte den 
genomsnittliga prisnivån i undergruppen. Den 1 
oktober sänktes alkoholhalten för vissa sprit
drycker och viner vilket fick till följd att priserna 
för dessa sänktes något. 

1.3.4 Kläder och skor 
Under året sjönk priserna i huvudgruppen Klä
der och skor med i genomsnitt -0,8 procent 
och motverkade den totala KPI-uppgången med 
0,2 procentenheter. Klädpriserna sjönk med 
0,3 procent och priserna på skor med 2,7 pro
cent. 

7.3.5 Bostad, värme och hushållsel 
Bostadskostnaderna steg med i genomsnitt 5,3 
procent under året och höjde den totala 
konsumentprisnivån med 1,6 procentenheter. 
Hyrorna steg med i genomsnitt 6,7 procent medan 
kostnaderna för egnahemsboende steg med i 
genomsnitt 4,3 procent. Vad gäller de ökade 
kostnaderna för egnahem förklaras 2,6 
procentenheter av höjda räntekostnader. Under 
hösten noteras mycket höga bostadsräntor. Mot 
slutet av året hade dock räntorna åter fallit. På 
grund av bl.a. sänkta räntebidrag har egnahem
sägares kapitalkostnader totalt sett ökat. Höjda 
energipriser bidrog med 0,6 procentenheter, 
beräknade avskrivningar med 0,4 procenten
heter, höjda avgifter för vatten, avlopp, ren
hållning och sotning med 0,3 procentenheter. 
Resterande 0,4 procentenheter förklaras till 
största delen av ökade reparations- och 
underhållskostnader samt höjda försäkrings
premier. 

1.3.6 Inventarier och husgeråd 
Priserna inom området Inventarieroch husgeråd 
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var i genomsnitt nästan oförändrade under året, 
-0,1 procent. Priserna för hushållsartiklar och 
hushållstjänster ökade med 1,9 procent och pri
serna på hushållstextiler med 1,0 procent. Dessa 
prishöjningar motverkades av prissänkningar 
för möbler (-0,4 procent), husgeråd (-1,0 pro
cent) och hushållsapparater (-2,2 procent). 

1.3.7 Transport och samfärdsel 
Under 1992 steg priserna inom området Trans
port och samfärdsel med i genomsnitt 3,9 pro
cent och bidrog därmed med 0,7 procentenheter 
till den totala prisuppgången. Höjda driftskost
nader för fordon exklusive drivmedel förklarar 
1,1 procentenheter av denna uppgång. Vidare 
förklarar höjda fordonpriser 0,7 procentenheter 
och höjda drivmedelspriser 0,6 procentenheter. 
Den 1 januari 1992 sänktes momsen på inrikes 
transporter från 25 till 18 procent, vilket motsva
rar en prissänkning med 5,6 procent. Under året 
har man kunnat notera prissänkningar inom en 
del av de områden som omfattas av moms
sänkningen. Priserna på taxiresor sjönk med 4,5 
procent och inrikes flygpriser med 13,2 procent. 
Dessaprissänkningarmotverkades av bl.a. höjda 
taxor för lokaltrafiken, + 10,1 procent. Flyg-
charterpriserna, som inte omfattades av moms
sänkningen, höjdes med ca 10 procent. Under
gruppen Resor och transporter bidrog därför 
totalt med 0,7 procentenheter till den totala 
uppgången för huvudgruppen Transport och sam
färdsel. Dessutom förklarar höjda teleavgifter 
och höjda postporton sammantaget 0,9 
procentenheter av uppgången. Bl.a. höjdes 
telefonabonnemanget med 150 kr per år den 1 
juli. 

1.3.8 Fritid, nöjen och kultur 
Inom området Fritid, nöjen och kultur steg pri
serna med i genomsnitt 0,7 procent under året. 
Priserna inom undergruppen Böcker, tidningar 
och tidskrifter ökade med 7,0 procent. Dags
tidningarnas prenumerationspriser ökade med 
7,1 procent och lösnummerpriserna med 4,6 
procent. I motsatt riktning verkade prissänk
ningar på Radio- och TV-produkter, priserna på 
dessa varor sänktes med 6,7 procent. I övrigt kan 
noteras smärre prissänkningar inom under
gruppen Nöjen och rekreation, -0,1 procent. 

1.3.9 Diverse 
Under 1992 steg priserna inom huvudgruppen 
Diverse med i genomsnitt 2,7 procent och för
klarar därmed 0,2 procentenheter av den totala 
prisuppgången. Hela denna uppgång kan förkla
ras av höjda priser och avgifter inom under
gruppen Hälso- och sjukvård. Patientavgifterna 
i öppenvården steg med i genomsnitt 9,2 pro
cent. De ändrade reglerna för ersättning från 
tandvårdsförsäkringen som infördes 1 juli och 
som innebar att patienten får stå för en större del 
av tandvårdskostnaden än tidigare beräknas till
sammans med en mindre höjning av tandvårds
taxan ha höjt priset på tandvård med drygt 17 
procent. Från 1 juli höjdes också avgifterna för 
receptförskrivna läkemedel, vilket tillsammans 
med några mindre prishöjningar på receptfria 
läkemedel innebar en höjning av läkemedels
priserna med 21,2 procent under året. Prissänk
ningar inom undergrupperna Vin, sprit och öl på 
restaurang och Förtäring utom hemmet motver
kade prisökningen inom huvudgruppen med 1,0 
procentenheter. Den sänkta momsen på restau
rang- och logitjänster från 25 till 18 procent 
motsvarar en prissänkning med 5,6 procent. För 
dessa tjänster noteras en genomsnittlig pris
nedgång på 2,1 procent. 

1.4 Den internationella utvecklingen 
I genomsnitt för hela 1992 låg konsumentpri
serna för Sveriges åtta viktigaste handelspart
ners 3,2 procent över 1991 års nivå. Av tablån på 
nästa sida framgår för vart och ett av de åtta 
länderna förändringen mellan årsmedeltalen. 
Motsvarande förändringstal för EG-länderna 
blev 4,3 procent och för OECD-länderna 4,0 
procent. För Sverige noterades förändringstal 
på en lägre nivå, 2,6 procent. 

Liksom i Sverige avtog inflationstakten i 
omvärlden under 1992. För oss och för de flesta 
av våra åtta viktigaste handelspartners avtog den 
för andra året i rad. Konsumentpriserna hos våra 
åtta viktigaste handelspartners steg med i ge
nomsnitt 2,7 procent från december 1991 till 
december 1992. Aret innan var motsvarande 
förändringstal + 3,7 procent. För EG-länderna 
var uppgången 3,7 procent under 1992 jämfört 
med 4,9 procent under 1991. Konsumentpris
uppgången för OECD-länderna blev 1992 4,1 



17 

Internationella utvecklingen 
Ändring mellan årsmedeltal 

1) Som vikter har använts värdet av Sveriges totala 
handelsutbyte med respektive land, dvs summan av 
import och export. 
2) Som vikter har använts värdet av privat konsumtion 
i respektive land. 

Källa: OECD. 

procent medan den var 5,6 procent under 1991. 
I Sverige avtog inflationstakten mera drama
tiskt, från 8,1 procent 1991 till 2,0 procent 1992. 
Tablån överst till höger redovisar infla
tionstakten i omvärlden och i Sverige för åren 
1991 och 1992. 

Den lägsta inflationstakten bland våra åtta 
viktigaste handelspartners noterades för Dan
mark, där den var 1,5 procent. Den steg till 2,6 
procent i mars och var som lägst 1,4 procent i 
november. Även i Finland och Norge var 
inflationstakten låg internationellt sett, 2,1 pro
cent respektive 2,2 procent. För vår största 
handelspartner Tyskland noteras en infla
tionstakt på 3,7 procent. Den steg till 4,8 pro
cent i mars och var som lägst 3,3 procent i juli. 
Även om den tyska inflationstakten har avtagit 
jämfört med 1991 (4,2 procent) ärdet den högsta 
bland våra åtta viktigaste handelspartners och 
lika med genomsnittet för EG-länderna. 

I USA steg konsumentpriserna med 2,9 

Internationella utvecklingen 
Ändring under loppet av året 

1) Som vikter har använts värdet av Sveriges totala 
handelsutbyte med respektive land. dvs summan av 
import och export. 
2) Som vikter har använts värdet av privat konsumtion 
i respektive land. 

Källa: OECD. 

procent 1992 vilket är något lägre än 1991 då 
de steg med 3,1 procent. Inflationstakten har 
under året legat mellan 2,6 och 3,2 procent. 
Även Storbritannien, Nederländerna och Frank
rike har en lägre inflationstakt 1992 jämfört 
med 1991. 

Inflationstakten sedan maj 1991 
(Ökning vid jämförelse med motsvarande månad året innan) 
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2 Nettoprisindex 
2.1 Beskrivning 
Nettoprisindex visar utvecklingen av den del 
av konsumentpriserna som återstår sedan 
nettot av indirekta skatter minus subventioner 
räknats bort. 

Nettoprisindex avser att mäta den genom
snittliga relativa utvecklingen av de intäkter 
som den konsumtionsvaruproducerande sek
torn inom näringslivet - efter avdrag av indi
rekta skatter och efter tillägg av subventioner 
- skulle erhålla från försäljning av en med 
konstant teknik producerad samt till sin storlek 
och sammansättning oförändrad mängd varor 
och tjänster. 

I nettoprisindex rensas sålunda konsument
priserna från indirekt beskattning som belastar 
konsumtionsvarorna. Konsumentpriserna ren
sas inte bara från indirekta skatter uttagna vid 
själva försäljningen av konsumtionsvarorna 
utan även indirekta skatter uttagna på råvaror, 
halvfabrikat, förbrukningsmaterial och arbets
kraft som beräknas ha åtgått vid framställ
ningen av varorna. Även kostnadselement av 
indirekt skattetyp, som kan hänföras till för
brukning av skattebelagd kapitalutrustning, bort
rensas. Huruvida en indirekt skatt i någon me
ning kan anses ha helt eller delvis övervältrats 
på konsumenten saknar betydelse vid beräkning 
av nettoprisindex. Priserna reduceras genom
gående med den indirekta skattens fulla belopp. 

En motsvarande behandling sker för sub
ventioner hänförliga till konsumtionsvaror. I 
dessa fall görs tillägg till konsumentpriserna. 

Av beräkningstekniska skäl kan nettopris-
indexberäkningar ej göras för varje enskild 
konsumtionsvara. Därför kan endast en 
nettoprisindex som korresponderar mot total 
konsumentprisindex beräknas. 

Avgränsningen av indirekta skatter från öv
riga statsintäkter liksom avgränsningen av 
subventioner från övriga statsutgifter görs med 
utgångspunkt i de principer som tillämpas i 
nationalräkenskaperna. Vissa avvikelser före
kommer dock. Följande indirekta skatter och 
subventioner har beaktats vid beräkningen av 
nettoprisindex år 1992. 

Indirekta skatter: Mervärdeskatt, dryckes
skatt på spritdrycker, vin samt malt- och läske 
drycker, tobaksskatt, särskild varuskatt på 
choklad och konfektyr samt på tekniska prepa
rat, skatt på vissa dryckesförpackningar, skatt 
på vissa kassettband, skatt på videobandspe
lare, avgift på gödselmedel, avgift på bekämp
ningsmedel, bensinskatt, allmän energiskatt, 
koldioxidskatt, svavelskatt, skatt på viss elek
trisk kraft, särskild skatt för elektrisk kraft från 
kärnkraftverk, vägtrafikskatt, försäljningsskatt 
på motorfordon, lotterimedel, skatt på annon
ser och reklam, skatt på charterresor, miljö
skatt på inrikes flygtrafik, tullar, arbetarskydd
savgift, barnomsorgsavgift, allmän löneavgift, 
särskild skatt på pensionskostnader och fastig
hetsskatt. 

Subventioner: Driftbidrag till trafikföretag, 
statligt stöd till dagstidningar, statligt littera
turstöd, statligt stöd till kommersiell service i 
glesbygd, räntebidrag till egnahem och flerbo-
stadshus samt investeringsbidrag för ny- och 
ombyggnad av bostadshus. 

2.2 Publicering, användning 
2.2.1 Publicering 
Nettoprisindex publicerades första gången i 
maj 1965. Indextalen beräknades åren 1959 
t.o.m. 1978 normalt endast för månaderna fe
bruari, maj, augusti och november. När väsent
liga förändringar av de indirekta skatterna och 
subventionerna inträffade, beräknades netto
prisindex även för månaden före och månaden 
efter förändringen. Fr.o.m. år 1979 beräknas 
nettoprisindex för varje månad. 

Fr.o.m. januari 1981 redovisas nettopris
index så att indextalen visar priserna jämförda 
med 1980 års medelpris (basår 1980=100). Ti
digare var 1959 basår. 

Publiceringen av nettoprisindex sker bl a i 
Statistiska meddelanden, serie P (fr o m de
cember 1981 i rapporterna om konsumentpris
index), i Allmän månadsstatistik och i SCB:s 
Indikatorer. 

I tabell 8, tabell 9 och tabell 12 redovisas 
resultatet av beräkningarna av nettoprisindex. 
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2.2.2 Användning 
Nettoprisindex används främst som ett kom
plement till konsumentprisindex. Se vidare av
snitten 1.2.2 till och med 1.2.6. 

Såsom ett mått på prisändringar inom den 
privata konsumtionen har nettoprisindex kom
mit att erhålla en ställning som allmänt 
inflationsmått. Exempelvis i samband med 
konjunkturanalyser utnyttjas nettoprisindex 
som mätare av den "underliggande inflatio
nen", dvs rensad från inverkan av indirekta 
skatter och subventioner. 

Nettoprisindex används vidare för kompen
sationsändamål i olika ekonomiska avtal. Det 
kan gälla sådana fall där man behöver ett 
allmänt mått på inflationen, men där man vill 
utgå från endast den del av priset som behålls 
av de företag som producerar och säljer kon
sumentvaror och -tjänster. Nettoprisindex mä
ter med andra ord konsumentprisernas utveck

ling sedda inifrån företagens sida, medan 
konsumentprisindex visar prisernas utveckling 
utifrån, dvs från konsumentemas/köparnas sida. 

Förändrade skatter och subventioner påver
kar indexberäkningarna momentant, dvs utan 
att beakta den tid det tar innan eller i vilken 
utsträckning en skattehöjning övervältras på 
konsumenterna. Det kan därför vara lämpligt 
att i avtalssammanhang utnyttja till exempel 
årsmedeltal snarare än index för enskilda må
nader. 

2.3 Utvecklingen under 1992 
I genomsnitt ökade nettopriserna (genomsnit
tet för tolv månader) från 1991 till 1992 med 
4.4 procent. Samtidigt ökade konsumentpri
serna med 2,6 procent. 

Under loppet av år 1992 (december 1991-
december 1992) ökade nettopriserna med 3,0 
procent. Ökningen av konsumentpriserna upp
gick till 2,0. 

Skillnaden i utveckling mellan konsument
priserna och nettopriserna beror på att konsu
mentpriserna påverkats av ändringar i indi
rekta skatter och subventioner. Dessa änd
ringar påverkar inte nettopriserna eftersom in
direkta skatter och subventioner är exklude-
rade. Från december 1991 till december 1992 
minskade nettot av indirekta skatter och sub
ventioner med 1,3 procent. 

Under 1992 inträffade följande skatte- och 
subventionsförändringar: Vid ingången av året 
sänktes mervärdesskatten på livsmedel, 
persontransporter samt hotell- och restaurang
tjänster från 25 till 18 procent. Den allmänna 
löneavgiften slopades och den särskilda löne
skatten på pensionsavgifter sänktes från 22,2 
till 21,85 procent. På subventionssidan noteras 
sänkt investeringsbidrag för momspliktiga ny-
och ombyggnadsarbeten av permanent
bostäder från 9,3 till 3,1 procent. Den 1 juli in
fördes miljöklassning av nya personbilar 
fr.o.m. 1993 års modell vilket påverkar 
försäljningsskatten på motorfordon. Skatten på 
alkoholhaltiga drycker ändrades så att de be
skattas enbart efter alkoholhalt. Den tidigare 
beskattningen bestod dels av en grundavgift 
som var beroende av alkoholhalten, dels en 
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1) För att motverka effekter på boendekostnaden av den höjda 
mervärdeskatten på byggområdet infördes 1991 ett särskilt 
investeringsbidrag, som reducerades senare under året. Bidraget 
reducerades ytterligare 1992. 

procentavgift som var beroende av detalj
handelspriset. Arbetarskyddsavgiften sänktes 
från 0,35 till 0,20 procent. Den 1 december 
höjdes tobaksskatten. 

3 Basbelopp, pensionspristal m m 

Beräkning av pensioner och andra förmåner 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
görs med ledning av ett basbelopp som fast
ställts av regeringen enligt i lagen angivna 
grunder. Folkpensioner, pensionstillskott, all
män tilläggspension (ATP) och andra 
socialförsäkringsförmåner utgår med vissa 
procentandelar av basbeloppet. SCB:s beräk
ning av procenttal för ändring av vissa under
hållsbidrag görs också utifrån basbeloppets 
förändring. Syftet är att dessa förmåner där
med automatiskt skall värdesäkras. 

Basbeloppet enligt lagen (1962:381) om all
män försäkring framräknas på grundval av 
ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt 
gällande bestämmelser anges detta av utveck
lingen av konsumentprisindex. För prisutveck
lingen efter oktober 1980 t.o.m. november 
1982 användes som beräkningsgrund en sär
skild index (basbeloppsindex) som utgjordes 
av nettoprisindex med bortseende från direkt 
inverkan av ändringar i energipriser. 

Fr.o.m. år 1982 fastställs basbeloppet för 
helt kalenderår. Detta sker fr.o.m. basbeloppet 
för 1991 på grundval av prisläget i oktober fö
regående år. Enligt de tidigare reglerna gjordes 
justeringen av basbeloppet utifrån det all
männa prisläget i november. T.o.m. december 
1981 fastställdes basbeloppet för en månad i 
sänder på grundval av prisläget två månader ti
digare. 

Fr.o.m. 1991 utgörs basbeloppet för varje år 
av 29 700 kronor multiplicerat med det tal 
(jämförelsetal) som anger förhållandet mellan 
det allmänna prisläget i oktober året före det 
som basbeloppet avser och prisläget i oktober 
1989. Därvid skall bortses från de pris
förändringar som följer av ändringar av den 
statliga fastighetsskatten, av indirekta skatter 
och av räntebidrag inom bostadsbidrags
systemet, allt i den mån åtgärderna vidtagits 



21 

för att finansiera den sänkning av den statliga 
inkomstskatten som genomförts åren 1990 och 
1991 (SFS 1990:656). 

För 1991 innebär detta att den procentuella 
ökningen av konsumentpriserna från oktober 
1989 till oktober 1990, i enlighet med för
ordningen SFS 1990:772, reducerats med 2,93 
procentenheter. För 1992 innebär motsvarande 
förordning (SFS 1991:1381) att en reducering 
gjorts även av den procentuella ökningen av 
konsumentpriserna från oktober 1990 till okto
ber 1991. För denna period är reduceringen 
3,19 procentenheter. Någon ytterligare reduce
ring har inte gjorts vid beräkningen av bas
beloppet för 1993 (SFS 1992:1007). 

Enligt de regler som gällde vid beräkningen 
av basbelopp för åren 1989-1990 utgjordes 
basbeloppet för varje år av 26 400 kronor 
multiplicerat med det tal (jämförelsetal) som 
anger förhållandet mellan det allmänna prislä
get i november året före det som basbeloppet 
avser och prisläget i november 1987 (SFS 
1988:713). 

Enligt de regler som gällde vid beräkningen 
av basbeloppet för år 1988 utgjordes bas
beloppet av 24 500 kronor multiplicerat med 
det tal (jämförelsetal) som angav förhållandet 
mellan det allmänna prisläget i november året 
före det som basbeloppet avsåg och prisläget i 
november 1986. 

Enligt de regler som gällde vid beräkning 
av basbelopp för åren 1984-1987 utgjordes 
basbeloppet för varje år av 19 400 kronor mul
tiplicerat med det tal (jämförelsetal) som an
gav förhållandet mellan det allmänna prisläget 
i november året före det som basbeloppet av
såg och prisläget i november 1982. Vid beräk
ningen av förändringen från november 1982 
till utgången av år 1983 skulle avdrag göras 
med fyra procentenheter för den del av pris
stegringarna som var föranledd av devalve
ringen i oktober 1982. 

Angående de regler som gällde för åren 
1981-1983, se Konsumentpriser och indexbe
räkningar 1985. 

T.o.m. december 1980 utgjordes basbe
loppet för viss månad av 4 000 kronor multip
licerat med det tal, som angav förhållandet 
mellan det allmänna prisläget under andra må

naden före den som basbeloppet avsåg och 
prisläget i september 1957. Detta tal beräkna
des som kvoten mellan konsumentprisindexta
len (med två decimaler) för de två ifrågava
rande månaderna. 

Basbeloppet avrundas till närmaste hundra
tal kronor. I reglerna ingick t.o.m. december 
1981 också bestämmelsen att basbeloppet fick 
ändras endast om prisläget hade ändrats med 
minst tre procent sedan närmast föregående 
ändring gjordes av basbeloppet. Denna s.k. tre-
procentspärr slopades ur reglerna i samband 
med att man beslutade att basbeloppet fortsätt
ningsvis skulle fastställas för år. 

Basbeloppets storlek framgår av tabell 10. 
I lagen om folkpensionering ingick t o m 

juni 1967 reglering av pensionsbeloppen ge
nom indextillägg för att kompensera för de 
förändringar i penningvärdet som konstaterats 
enligt konsumentprisindex. T o m juli 1967 
fastställdes ett pensionspristal, som uttryckte 
kvoten mellan månadens index och indextalet 
för december 1951 (123,15). Detta tal gällde 
under tredje månaden efter den som index
beräkningen avsåg. F rom juli 1967 värde-
regleras folkpensionerna med basbeloppet en
ligt lagen om allmän försäkring. 

Med hänsyn till att vissa privata pensionsav
tal fortfarande indexregleras med pensions-
pristalet fortsätter SCB tills vidare att beräkna 
detta tal. 

Basbeloppet, pensionspristalet och procent
talet för ändring av underhållsbidrag publice
ras i anslutning till konsumentprisindex i Sta
tistiska meddelanden, serie P. Basbeloppet pu
bliceras dessutom i Allmän månadsstatistik. 
Basbeloppet och procenttal för ändring av un
derhållsbidrag offentliggörs även i Svensk för
fattningssamling. 

4 Prisnivåjämförelser mellan olika 
länder 

Jämförelser av prisnivån i olika länder erhålls 
numera på basis av resultat från köpkraftspari-
tetsundersökningar. Undersökningarna ge
nomförs inom ramen för Eurostats (EG:s 
statistikkontor) och OECD:s projekt för jämfö
rande studium av valutors köpkraft. Beräk
ningarna för 1990 har redovisats för olika 
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ländergrupperingar, såsom EG-länderna, 
OECD:s medlemsländer och de europeiska 
länder som deltagit i undersökningarna. Arbe
tet har organiserats så att de enskilda länderna 
insamlat det erforderliga prisunderlaget. Be
räkningarna har samordnats av OECD:s sekre
tariat. Vad gäller de OECD-länder som också 
är medlemmar i EG har Eurostat stått för sam
ordningen. Det prismaterial som beräkning
arna baseras på har insamlats under perioden 
våren 1988 t.o.m. våren 1990. Med hjälp av 
tidsindexar har de uppmätta medelpriserna om
räknats till genomsnittspriser för 1990. 

Undersökningarna syftar i första hand till 
att möjliggöra volymjämförelser av t.ex. BNP 
och dess användning, där man som utgång
svärden har belopp i olika valutor. Som under
lag därvid används de köpkraftspariteter som 
beräknas för olika grupperingar av varor och 
tjänster och som utgör undersökningens pri
mära resultat. En köpkraftsparitet mellan två 
valutor är lika med kvoten mellan de belopp i 
resp. lands valuta som behövs för att köpa 
samma mängd varor och tjänster i de båda län
derna. De är alltså till formen ett slags interna
tionella prisindexar som beräknas genom att 
jämföra priserna på samma varor och tjänster. 
A andra sidan kan de närmast jämföras med 
växelkurser i det att de uttrycker ett förhål
lande mellan valutorna. 

Köpkraftspariteternas huvudändamål är att 
användas i stället för växelkurser vid omräk
ning av värdebelopp i olika valutor. Omvand
ling medelst officiella växelkursuppgifter ger 
som resultat en nominell jämförelse som inte 
bara återspeglar reella volymskillnader utan 

också skillnader i prisnivåer mellan länderna. 
Genom användning av köpkraftspariteter eli
mineras skillnaderna i prisnivå. Förhållandet 
blir analogt med fastprisberäkning av tids
seriedata i löpande priser. 

Relationen köpkraftsparitet/växelkurs ger ut
tryck för ett lands dyrhet i förhållande till ett an
nat. Genom division av dessa två tal erhålls en 
prisnivåindex. Sådana indextal redovisas i tabellen 
på nästa sida. 

Totalindextalen 106 för Norge och 62 för 
USA anger att för samma varukorg som kos
tade 100 kronor i Sverige krävdes ett belopp 
som till officiell växelkurs motsvarades av 106 
svenska kronor i Norge och 62 svenska kronor 
i USA. Prisindex säger alltså inte hur dyrt det 
är att leva i ett land för landets egna invånare, 
d.v.s. säger inget om relationen mellan lev
nadskostnader och löner. Vad prisnivåindex 
talar om är hur valutornas köpkraft i respektive 
land förhåller sig till växelkursen, vilket är vad 
vi uppfattar som dyrhetsskillnader mellan län
derna ifråga. 

Köpkraftsparitetsundersökningarna täcker 
både privat och offentlig konsumtion samt in
vesteringar. I tabellen redovisas indextal avse
ende 1990 för privat konsumtion. Givetvis är 
metodproblemen svårartade i denna typ av un
dersökningar. Ett mycket stort arbete har dock 
lagts ned på att utveckla metoderna. Särskilt 
kan dock nämnas att boendekostnaderna är 
vanskliga att jämföra. 

De observerade prisrelationerna från 1985 
har i tabellen framskrivits till januari 1990 i 
förhållande till utvecklingen av konsumentpri
ser och växelkurser. 
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Prisnivåindex för privat konsumtion, 1990 (Sverige = 100) 
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Källhänvisningar 

Konsumentprisindex, levnadskostnadsin
dex och konsumtionsprisindex 
Betänkande angående levnadskostnadsindex 
SOU 1943:8. 
Konsumentprisindex, Betänkande angående 
omläggning av levnadskostnadsindex. SOU 
1953:23. Proposition 1954:1, bilaga 2. Stats
utskottets utlåtande 1954:13. Riksdagens skri
velse 1954:2. 
Bostadsposten. 1955 års bostadsindexut-
rednings betänkande. 
Förordning (1988:137) med instruktion för 
statistiska centralbyrån. 
Förslag till riksdagen (1991/92:16), riksdagens 
revisorers förslag angående konsumentpris
index. 
International Labour Office (ILO): Con
vention No. 160 Concerning Labour Statistics 
Recommendation No. 170 Concerning Labour 
Statistics. 
Konsumentprisindex, Statistiska meddelanden 
serie Pl 4. Utges varje månad med senaste kon
sumentprisindex, nettoprisindex m m. 
Konsumentprisindextal, Statistiska meddelan
den serie P15. Utges varje år med längre tids
serier av indextal. 
Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913/ 
1930. SOS Sthlm 1933. 
Konsumentpriser och indexberäkningar åren 
1931/1959, samt årligen fro m 1960. SOS. 
Broschyr "1980 Nytt basår för konsumentpris
index". Örebro 1982. 

Nettoprisindex 
Nettoprisindex. SOU 1958:36. 
Beräkning av nettoprisindex. Statistisk tid
skrift 1965:6. 

Basbelopp och tilläggsbelopp 
Lag (1962:381) om allmän försäkring. Se änd
ring (1980:1036, 1981:1187. 1983:960, 1987 
:368, 1988:713 och 1990:656). 
Förordning (1988:1202) om beräkning av bas
beloppet enligt 1 kap 6 § lagen om allmän för
säkring (se ändring 1990:772). 
Förordning (1989:1042) om basbelopp för år 
1990. 
Förordning (1991:1381) om beräkning av bas
beloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän för
säkring. 
Förordning (1992:1007) om beräkning av bas
beloppet enligt 1 kap 6 § lagen om allmän för
säkring. 
Förordning (1990:1082) om basbelopp för år 
1991. 
Förordning (1991:1518) om basbelopp för år 
1992. 
Förordning (1992:1089) om basbeloppet för år 
1993. 
Lag (1982:1232) om tilläggsbelopp till bas
beloppet vid beräkning av pensionsförmåner 
mm. Upphävd genom SFS 1983:963. Lagen 
skall dock tillämpas i fråga om pensions
förmåner m m för tid före 1 januari 1984. 
Lag (1982:1243) om tilläggsbelopp till bas
beloppet vid beräkning av studiemedel. Upp
hävd genom SFS 1983:1032. Lagen skall dock 
tillämpas i fråga om studiemedel som avser tid 
före 1 januari 1984. 
Lag (1987:205) om tilläggsbelopp till bas
beloppet vid beräkning av pensionsförmåner 
mm. Upphävd genom SFS 1987:369. Lagen 
skall dock tillämpas i fråga om pen
sionsförmåner m m för tid som anges i SFS 
1987:369. 
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Lag (1987:297) om tilläggsbelopp vid beräk
ning av studiemedel m.m. Upphävd genom 
SFS 1987:370. Lagen skall dock tillämpas vid 
beräkning av studiemedel och särskilt vuxen
studiestöd som avser tid före 1 januari 1988. 

Underhållsbidrag 
Lag (1966:680) om ändring av vissa under
hållsbidrag. Ändrad genom SFS 1986:1413. 
Förordning (1979:321) om ändring av vissa 
underhållsbidrag. Ändrad genom SFS 1981: 
1212. 
Statistiska centralbyråns kungörelser om pro
centtal för ändring av vissa underhållsbidrag 
har utkommit med följande nummer i Svensk 
författningsamling (SFS): 1970:81, 1971:99, 
1973:67, 1974:110, 1975:47, 1976:40, 1977: 
85, 1978:97, 1979:124, 1980:70, 1981:185, 
1982:46, 1982:1281, 1983:1126, 1984:1138, 
1985:1039, 1986; 1429, 1987:1343, 1988: 
1612, 1989:1074, 1990:1459, 1991:2046, 
1992:1774. 

Handledning i indexering 
Handledning för prisregleringar. Statistiska 
centralbyrån 1985 (beställningstelefon 019-
17 68 00 "SCB Förlag"). 

Förklaringar till förkortningar 
SFS = Svensk författningssamling (löpnum
mer inom parentes). 
SOS = Sveriges officiella statistik. 
SOU - Statens offentliga utredningar. 
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List of terms 

Huvudgrupper och undergrupper enligt varu-
och tjänsteindelningen i indexserien med 1980 
som basår 

Livsmedel 
mjöl, gryn och bröd 
kött 
fisk och fiskkonserver 
mjölk, ost och ägg 
matfett 

grönsaker, rotfrukter, frukt och bär 
kaffe, te och kakao 
övriga livsmedel ' 
läskedrycker och lättöl 

Alkoholhaltiga drycker och tobak 
alkoholhaltiga drycker, försäljning 
tobaksvaror 

Kläder och skor 
kläder 
skor 

Bostad värme och hushållsel 
hyreslägenhet, bostad och värme 
bostadsrättslägenhet, bostad och värme 

hyres- och bostadsrättslägenhet, hushållsel 

egnahem, bostad 2 

egnahem, värme och hushållsel 
egnahem, bostad, värme och hushållsel 

Main groups and subgroups according to the 
grouping of goods and services in the series with 
1980 as the base year 

Food 
flour, grain and bread 
meat 
fish and canned fish 
milk, cheese and eggs 
household fats 

roots and vegetables, fruits and berries 
coffee, tea and cocoa 
other foods ' 
soft drinks and light beer 

Alcoholic beverages and tobacco 
alcoholic beverages, sales 
tobacco 

Clothing and footwear 
clothing 
footwear 

Housing, fuel and electricity 
rented dwelling, rents and fuel 
co-operative building society dwelling, rents and 
fuel 
rented dwelling and co-operative building 
society dwelling, electricity 
owner-occupied houses, imputed rents 2 

owner-occupied houses, fuel and electricity 
owner-occupied houses, imputed rents, fuel and 
electricity 

1) Socker, salt, glass, sylt, marmelad, choklad och 
konfektyr m m. 
2) Enbart bostad 

1) Sugar, salt, icecream, jam, marmalade, chocolate, 
bonbons etc. 
2) Housing (by itself). 
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Inventarier och husgeråd 
möbler, mattor och belysning 
hushållstextilier 
hushållsapparater 
husgeråd 
hushållsartiklar och hushållstjänster 

Transport och samfärdsel 
inköp av motorfordon, cyklar och mopeder 
driftskostnader för fordon 
resor och transporter 
post och tele 

Fritid, nöjen och kultur 
radio och TV 
andra fritidsartiklar 
nöjen och rekreation 
böcker, tidningar och tidskrifter 

Diverse 
hälso- och sjukvård 
personlig hygien 
andra varor ' 

vin, sprit och öl, restaurang 
förtäring utom hemmet 
hotellvistelse 
andra tjänster2 

Totalt 

Furniture and household equipment 
furniture, carpets and lamps 
household textiles 
household appliances 
household equipments 
household utensils and household services 

Transport and communication 
purchase of motor cars, bicycles and mopeds 
operating costs for personnel transport equipment 
public transport 
telephone and postal services 

Recreation, entertainment and cultural services 
radio and TV 
other articles for recreation 
entertainment and recreation 
books, newspapers and magazines 

Miscellaneous goods and services 
health and medical care 
personal care 
other goods ' 

wine, spirits and beer, restaurant 
meals outside home 
hotel services 
other services 2 

Total 

1) Smycken, armbandsur, väskor, barnvagnar, skriv
materiel m m. 
2) Begravningar m m. 

1) Jewellery, watches, bags, perambulators, stationery, 
etc. 
2)Burials, etc. 
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Tabell 1 
Medelpriser för vissa representantvaror i konsumentprisindex december 1991 och december 
1992 
Average prices for goods and services included in the Consumer Price Index December 1991 and 
December 1992 

Anm. I denna tabell redovisas medelpriser för december det aktuella året, dvs för december 1992. Som jämfö
relse redovisas också motsvarande medelpris ett år tidigare, dvs för december 1991, som är bastidpunkt i 1992 
års indexberäkningar. Urvalet av noteringsställen förnyas årligen i december, vilket i en del fall inverkar på 
jämförbarheten mellan de i tabell 1 redovisade medelpriserna. Vid indexberäkningama har dock frånräknats 
effekten av urvalsbytet. Metoden att beräkna medelpriser har ändrats jämfört med tidigare redovisningar. Jäm
förelser med dessa bör därför ej göras. Vid studier av prisutvecklingar rekommenderas att prisindextal använ
des. Medelpriserna är i vissa fall beräknade på ett mycket begränsat dataunderlag. 
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1) 700 ml. 
2) 500 ml. 
3) Rolling Rulltobak 
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1) 2-pack 
2) 70-pack 
3) Källa: AB Bilstatistik. Nybilspriser i november. 
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1) 1986 års modell. 
2) 2-pack. 
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1) 500 g. 
2) 200 ASA. 2-pack 
3) 15-pack. 
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1) 6x75 g. 



36 Tabell 2 
Medelpriser på vissa livsmedel, per månad december 1990 - december 1992, kronor 
Average monthly prices, December 1990 - December 1992 

1) För potatis, morötter, vitkål, tomater, slanggurka, isbergssallad, salladskål, äpplen, päron och apelsiner utföres vid indexberäkningarna säsongkorrigeringar beräknade 
på prisvariationerna under de tre senaste kalenderåren. Fr.o.m. 1992 är denna säsongkorrigering slopad. 



37 

Tabell 3 

Årsmedelindextal för huvudgrupper och undergrupper i konsumentprisindex 1984-1992 

(1980 = 100) 
Annual index averages for main groups and subgroups in the Consumer Price Index 1984-1992 

(1980 = 100) 

Anm. Årsmedeltalen har beräknats genom att summan av indextalen för årets tolv månader dividerats med tolv.1 

1) Under 1990 gjordes ett metodbyte som påverkade indexberäkningama from april. Vid beräkning av årsmedeltal för 
1990 har för månaderna januari - mars utnyttjats indextal som beräknats enligt den nya metoden, således inte de i denna 
publikation redovisade månatliga indextalen (1980 = 100). 
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1) Smycken, armbandsur, väskor, barnvagnar, skrivmateriel m m. 
2) Begravningar, m m. 
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Tabell 4 
Långtidsindextal för december 1984-1992 för huvudgrupper och undergrupper i konsument
prisindex (december föregående år = 100) 
Long term index for December 1984-1992 for main groups and subgroups in the Consumer Price 
Index (preceding December = 100) 
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1) Smycken, armbandsur, väskor, barnvagnar, skrivmateriel m m. 
2) Begravningar m m. 
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Tabell 5 
Långtidsindex 1975-1992, vägningstal och indextal (1980 = 100) för huvudgrupperna i konsu
mentprisindex 
Long-term index 1975-1992, weights and index numbers (1980 = 100) for main groups in the Con
sumer Price Index 

1) Tidigare redovisning av delindex har utgått pga ny beräkningsmetod. Se vidare textavsnitt 1.1.9. 
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Tabell 6 
Indextal för huvudgrupper och undergrupper i konsumentprisindex januari - december 1992 
(december 1991 = 100) 
Index numbers for main groups and subgroups in the Consumer Price Index, January - December 
1992 (December 1991 = 100) 

Anm. I några fall - t ex för hyror, böcker och begravning - sker prismätning endast vissa månader under året. 

1) För flertalet dagligvaror används prislistor i stället för butiksmätningar som underlag vid beräkning av indextalen. 
Under 1991 genomfördes en butiksmätning i december enbart för beräkning av långtidsindex. För följande 
färskvaror har dock prismätning skett varje månad: mjukt bröd, färsk fisk, färska grönsaker, potatis och färsk frukt. 
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1) För flertalet dagligvaror används prislistor i stället för butiksmätningar som underlag vid beräkning av indextalen. 
Under 1991 genomfördes en butiksmätning i december enbart för beräkning av långtidsindex. 
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Tabell 7 
Prisutvecklingen i procent från månad till månad och 12-månaders utvecklingstal under 1992 
för de huvudgrupper som ingår i konsumentprisindex (1980 = 100) 
Monthly and yearly changes of the consumer prices during 1992 for main groups in the Consumer 
Price Index. Per cent 

1) Vid procentuella jämförelser över årsskiften har frånräknats effekten av att vägningstalen ändrats med hänsyn till 
bl a förändringar av konsumtionens sammansättning. 

2) Motsvarande förändring av totalindex för december tidigare år sedan 1955 är: 

1955 6,0 1960 3.8 1965 5,7 1970 7,2 1975 10,2 1980 14.3 1986 3,3 
1956 3.8 1961 2.2 1966 4,4 1971 7,2 1976 9,8 1981 9,7 1987 5,2 
1957 3.3 1962 5.0 1967 3,1 1972 6.0 1977 13.1 1982 10,0 1988 6,3 
1958 2.7 1963 3,0 1968 2,0 1973 7,9 1978 7.6 1983 9.3 1989 6,7 
1959 1.3 1964 3,5 1969 3,8 1974 11,9 1979 9,8 1984 8,2 1990 10.9 

1985 5,7 1991 8,1 

3) Reviderade tal p.g.a. justering i posten kläder (fastställda indextal har ej reviderats). 3) Reviderade tal p.g.a. justering i posten kläder (fastställda indextal har ej reviderats). 



47 

Tabell 8 
Årsmedelindextal för nettoprisindex samt konsumentprisindex 1959-1992 (1980 = 100) 
Annual index averages for Net Price Index and Consumer Price Index 1959-1992 (1980 = 100) 

1) Årsmedeltalen t o m 1978 är beräknade som ovägda aritmetiska medelvärden av indextalen for februari, maj, augusti och 
november. 
2) Årsmedeltalen är beräknade på indextal för 12 månader. Se tabell 3, fotnot 1. 
3) Övriga månader under 1979-1992 var indextalen följande: 

4) Reviderat tal. 
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Tabell 9 
Långtidsindextal för konsumentprisindex (KPI), nettoprisindex (NPI) och avdragsterm (TAX) 
- indirekta skatter minus subventioner - 1970-1992 med december föregående år = 100 samt 
för KPI och NPI även med 1959 = 100 
Long-term index för the Consumer Price Index (KPI), the Net Price Index (NPI) and the deduction 
term (TAX) - indirect taxes less subsidies - 1970-1992 with the preceding December = 100 and for 
the KPI and the NPI also with 1959 = 100 

1) Anger den relativa förändringen av de indirekta skatter (minus subventioner) som belastar den privata konsumtionen. 
The relative rate of change of indirect taxes (less subsidies) on private consumption. 
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Tabell 10 
Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 
The Basic Amount according to the National Insurance Act 

1) Basbeloppet enligt 1 kap6 § lagen (1962:381)om allmän försäkring. Reglerna för beräkning av basbeloppet redo
visas i textavsnittet. 
2) Ändring i reglerna för beräkningen av basbeloppet. 
3) Fr o m 1982 gäller basbeloppet för helt år. 
4) Ett tilläggsbelopp på 300 kr tillkommer i vissa fall, se textavsnittet. 
5) Ett tilläggsbelopp på 400 kr tillkommer i vissa fall. se textavsnittet. 
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Tabell 11 
Hur kronans värde förändrats med hänsyn till konsumentprisernas utveckling 
The value of the Swedish crown as reflected in the development of the consumer prices 

Anm. Exempel på hur tabellen kan användas: En krona 1983 motsvarar 0,13 kronor räknat i 1950 års penningvärde. 
En krona 1970 motsvarar 0,81 kronor räknat i 1965 års penningvärde. Tabellen kan även läsas från höger till vänster. 
En krona 1950 motsvarar 7,50 kronor räknat i 1983 års penningvärde. De olika måtten på penningvärde
förändringarna räknas ut på följande sätt: 

KPI 1950 
KPI 1955 

101 
133 

= 0,76 = kronans värde 1955 uttryckt i 1950 års penningvärde (KPI = konsumentprisindex) 

1) Årsmedeltal med 1949= 100 beräknade på indextal för 12 månader. 
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Tabell 12 
Konsumentprisindex (KPI) och nettoprisindex (NPI) 1980 = 100 
Index numbers for the Consumer Price Index and the Net Price Index (1980 = 100) 
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