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1999: 124SOU

Till statsrådet Britta Lejon,
Justitiedepartementet

chefen fördecember bemyndigade regeringenDen 11 1997
Finansdepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten

Översynengenomföra konsumentprisindex KPI.översyn avseren av
Utredningen skall bl.a.såväl indexets syfte dess konstruktion.som

allmäntbelysa behovet prisindex för olika ändamål och hur indexav
preciseradebör utformade. uppdraget ingår också formuleraI attvara

deriktlinjer på vissa områden för underlätta tolkningenatt av
principiella grunder föreslås.som

AlfMed stöd bemyndigandet förordnades den december 199711av
NämndenCarling särskild utredare till utredningen Fi 1997:18.som

för i arbetet.konsumentprisindex har utnyttjats expertgruppsom
Utredningen referensgrupphar också biträtts med representanterav en
för användare index.av

Haglundfebruari anställdes avdelningsdirektörDen 1 1998 Mats
konsultsekreterare i utredningen. Fil.dr. Dalén harJörgensom som

biträtt utredningen med indexteknisk expertis.
Konsumentprisindex.Härmed överlämnas utredningens betänkande

Särskildautredningens förslag den särskilde utredaren.För svarar
yttranden har lämnats två ledamöter i Bengtexpertgruppen:av

och Anders Bilagoma och har författatsAssarsson Klevmarken. 4 5 av
Haglund, bilagoma och Dalén.Mats 6 7 Jörgenav

Stockholm i november 1999

Alf Carling

/Mats Haglund
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Sammanfattning

Utredningen har gjort konsumentprisindex, grundad påöversynen av
användningsområdena för index och de krav på utformningen börsom
ställas med hänsyn till olika slags användning. Förslag till förändringar

i betänkandet, beträffande dels indexets allmärma konstruktionges
valet indexformel, m.m., dels beräkningen index på vissaav av
delområden, särskilt boendekostnader och inkomstrelaterade taxor.
Vidare diskuteras användbarheten konsumentprisindexav som
underlag för stabiliseringspolitik, särskilt målvariabel försom
Riksbankens penningpolitik. frågornaUtöver allmäntettom
konsumentprisindex diskuteras behov och utformning av
kompletterande mått, bl.a. kategoriprisindex och mått på underliggande
inflation. Slutligen diskuteras några formella och organisatoriska
frågor, bl.a. indexnämndens uppgifter och sammansättning.

Tre huvudsakliga användningsområden för konsumentprisindex
behandlas i betänkandet:

för kompensationsändamål och allmänt mått på utveck-ettsom
lingen hushållens levnadskostnader,av
för beräkning2. och analys hushållens realinkornstutveckling,av

allmänt mått på kronans inhemska köpkrañ och mål-som som
variabel för penningpolitiken.

Det ligger till grund för utredningenssynsätt, överväganden ochsom
förslag, konsumentprisindex bör inverkan prisändringarär att mäta av
på hushållens kostnader för konsumtion och tjänster. Dennaav varor
kostnadsansats har anknytning till den ekonomiskanära teorin för
levnadskostnadsindex.

Det svenska konsumentprisindex, så det byggts de tvåsom upp av
grundläggande utredningarna på området SOU 1943:8 och SOU
1953:23, framstår i internationell jämförelse ambitiösten som en
utformad approximation till levnadskostnadsindex. allmänhetI harett

kunnat fyllaKPI sina ursprungliga syften underlag for pris-som-
kompensation i socialförsäkringssystemet och för beräkning real-av
inkomstförändringar på tillfredsställande Dock harett sätt.-
behandlingen i index räntekostnader i egnahem medfört påtagligaav
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vid användningminstgäller inteproblem under tid. Det somsenare
stabiliseringspolitik.inflationsmått underlag för

innebär inte någonföreslås,förändringar, härDe genom-som
Syftet påför index.förändring grundernagripande år att ettsnarareav

kostnadsutvecklingenförbättra förmågaantal punkter KPI:s mätaatt
för hushållen.

Indexkonstruktion

uppbyggt år-till-kedjeindexskallFörslaget innebär KPI ettatt avvara
genomsnittliga prislägetdetförhållandet mellanår-länkar, vilka anger

aktuellindexet förkedjadevarandra följande år. Detunder på en
år-till-månad-avslutandeochprodukten sådana länkarmånad är enav

detmånaden ochprisläget underförhållandet mellanlänk, som anger
tidigare.två årprisläget under kalenderåretgenomsnittliga

kanviktunderlagdär relevantaggregerade nivå,På den relativt ett
bör beräkningenm.fl. källor,nationalräkenskapemafrånhämtas

genomsnitt för de bådasammansättning ipå konsumtionensbaseras
utnyttjasår-till-månad-länkenVid beräkningjämförda åren. av

under länkens basår.sammansättningkonsumtionensinformation om
saknas, börvikteroch relevantalägre nivå, där aktuellaPå

värde-förutsättningenutifrånberäkningarna i allmänhet attgöras
kanUndantagoförändrade.respektiveandelama inom äraggregat

kvantitetsandelamarimligtfall där det intei sådana är attatt antagöras
till högreVid aggregeringrelativa priser.påverkas ändringar iav

enligt alternativaredovisaaktuellakannivåer, attsom vara
år-till-månad-länkenibör vikternagrupperingar delindextalen,av

konsumtionensbaseradedvs.däremot Laspeyres-typ,vara av
under basåret.volymmässiga sammansättning

kanDäremotMånadsindex bör inte säsong-säsongsrensas. en
i priser ochvariationer åretvissa fall, därjustering i övergöras

ellerkvalitetsvariationerhärledas tillkonsumerade kvantiteter kan
ifråga-hushållens värderingisystematisk variation mellan säsonger av

varande och tjänster.varor
mellankvoterredovisastolvmånaderstal börInflationstakten som

mellanliggandejusterade för effektenofficiella indextal, inte avsom nu
därmedårsskiftena kommervidviktrevision. Viktrevisioner att ge

blikan beräknasdessatolvmånaderstalen,upphov till hopp i men
enligtolägenheti storleksordningen 0,1 Denna uppvägsendast procent.

det föreslagnaindex medfördelen medmening välmin än attmer av
prisförändringstakten.bildpresentationssättet entydig avger en
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Boendekostnader i egnahem och bostadsrätt

Hushållets kostnad för utnyttja varaktiga har andra-att ettvaror, som
handsvärde, kan i princip betraktas hyra. Då hushållet självtsom en

kan kostnaden beräknasäger antingen med hyres-varorna en
ekvivalentansats eller direkt skattning kapitalkostnaden.genom av

För andra varaktiga bostäder beräknas prisindexänvaror nu, av
praktiska skäl, med anskafñiingsansats, d.v.s. hela kostnadenatten
hänförs till anskaffningsperioden. kanDet tänkas möjligt attvara
tillämpa hyresekvivalent- eller kostnadsansats också för vissaen
sådana utredningen har inte förut-närmare prövatvaror, men
sättningarna för detta.

Prisindex för boendekostnad i bostadsrätt föreslås liksom hittills
baserat på hyresekvivalentansats. Dock bör övervägasvara en om

metoden behöver modifieras så urvalet hyreslägenheter,att av som
läggs till grund för beräkningen, representativt förgörs mer samman-
sättningen hos bostadsrättsbeståndet.

Hyresmarknaden för småhus i Sverige alltför begränsad förär att
kunna bilda grund för hyresekvivalentansats, då det gäller boende-en
kostnaden i egnahem. Det därför nödvändigt bygga index-är att
beräkningen på direkt skattning kostnadsutvecklingen.en av

Egnahemskostnaden består dels löpande kostnader för drifl,av
uppvärmning och reparationer, dels kapitalkostnadsdel beståendeen av
räntekostnad, värdeminskning förslitning minus kapitalvinst och
fastighetsskatt. Förslaget innebär kapitalkostnaden exkl.att
fastighetsskatt konstant andel fastighetens aktuellautgöraantas en av
marknadsvärde. förenklandeDetta antagande motiveras det inteattav

möjligt löpande förändringarnaär de kapitalvinster,att mäta av som
uppstår hushållens bostadsinnehav. Kostnaden beräknas enligtgenom
förslaget under förutsättning inom varje indexlänk konstantettav

långsiktigtförhållande mellan långsiktig nominell marknadsränta och
förväntad kapitalvinst, likaledes konstant förslitningsandel.samt en
Indexet exkl. fastighetsskatt bestäms då fastighetsprisindexettav
avseende det aktuella husbeståndet, medan konsumtionsvikten

kapitalkostnaden efter kapitalinkomstskatt.motsvarar
Fastighetsskattens direkta effekt på boendekostnadema föreslås,

liksom i dag, bli beaktad fullt Inverkan kapitalinkomst- ochut. av
realisationsvinstskatt föreslås däremot utslag enbart i vikten förge
kapitalkostnader i index.

Posten reparationer och underhåll till omfatta endastavgränsas att
åtgärder rutinkaraktär. Andra åtgärder, eventuellt motiverasav som av

längre tids förslitning, betraktas i stället investeringar.en som
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Inkomstberoende taxor

i nuvarande KPI. Motingår inteför barn- och äldreomsorgAvgifter
intejagprinciperna för indexbakgrund de allmänna att enanserav

motiverad.täckning Bamomsorgs-begränsningsådan KPI:s ärav
europeiskasker i detliksomavgifterna bör föras in i index, nu

komplicerasäldreomsorgBeträffandeharmoniserade indexet, HIKP.
s.k.avgifterna reglerasdelmycketsituationen att stor genomavav en

dessavidare lämnaskäl tillskanförbehållsbelopp. Det attettvara
dockavseende kommerdettautanför Situationen iavgifter KPI.

berördai denhöjsrealinkomstemaändrastroligen att attgenom
pensionärshushållenäldreandel dehushåll, då allt större avgruppen en

föravgifternaOcksåförvärvsarbete.baserad på tidigarepensionfår
itid behöva inräknas KPI.därför eftertordeäldreomsorg en

hushållenavgifterutvecklingen deberäknas utifrånIndex bör av
ändrade inkomsterförändringen beror påfaktiskt betalar, oavsett om

för index-s.k.ändrats.på Dennaeller ansatsatt taxoma exogena
index förberäkningtillämpas vidocksåberäkningen kommer att av

ibarnomsorg HIKP.

Tillförlitlighet

osäkerhetskällor ocholikahar gjort genomgångUtredningen aven
indexEftersomindexskattningama.osäkerheten ibidrag tillderas

ställs påanalyserats vilka kravolika ändamål haranvänds för som
åtgärderliksom vilkasammanhang,tillförlitlighet i dessaindexets som

tillförlitligheten.vidtas för ökakan att
till metod-förslagtill konkretaleder inte någraGenomgången

betänkandet. Detandra delarföreslås iändringar, demutöver avsom
vidlåder detfel biassystematiskadekonstateras att somsumman av

internationellliten vidkonsumentprisindexet tordeföreslagna envara
år istorleksordningen +0,3jämförelse, kanske i procent genom-per

oönskadetill betydandeleder dockavvikelserRedan så småsnitt.
berorosäkerhetindexeringar.omfördelningar vid långsiktiga Den som

på total-urvals-påberäkningarna baseras änpå att snarare
konfidens-år 95%till 10,4undersökningar har uppskattats procent per

inte börosäkerhet åtminstonedennaintervall. Bedömningen är att
öka.tillåtas

boendekostnader iavseendeföreslåsförenklade metoderDe som
tillämpas fördebostadsrättslägenheter,respektive iegnahem samt som

orimligosäkerhet. inteleder också till Envaraktigaandra slag av varor,
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bedömning osäkerhet storleksordningdennaär äratt av samma som
urvalsosäkerheten.

undvika PrismätningKraven på misstag bör ställas högt. ochatt
indexberäkning emellertid komplicerad uppgift. därförDetär ären
väsentligt för verksamheten utnyttja kompetens vad gällerhögatt en
såväl indexteori metodik aktuella förhållandenoch kunskapersom om
och olika tjänsteområden, liksomtendenser inom och attvaru-
beräkningsrutinema effektiva för democh väl kända skallär som
arbeta med dem.

underlag för stabiliseringspolitikKPI som

Konsumentprisindex används för utformningockså underlag ochsom
utvärdering stabiliseringspolitik. förhuvudfråga utredningenEnav
gäller användbarheten målvariabel för Riksbankens penningpolitiksom
hos dels det föreslagna dels det europeiska indexetKPI, HIKP.

föreslås,förändringar i indexets utfomming här särskiltDe som
beträffande behandlingen räntekostnader i egnahem, förbättrar enligtav
min mening användbarheten målvariabel väsentligt jämfört medsom

inuvarande Ränteutvecklingens direkta genomslag nuvarandeKPI.
index har alltsedan inflationsmålets försvårat tolkningentillkomst av
penningpolitiken.

utformatsindex specifikt för stabiliseringspolitiskaI-HKP är ett som
syften. Laspeyres-index och därför tendens tillDet är ett ger en
systematisk överskattning levnadskostnademas utveckling. Iav
stabiliseringspolitiska tillämpningar kan detta dock inte betraktas som

betydelsefullt problem. undviker medSamtidigt de förutHIKPett man
nämnda hoppen i tolvmânaderstalen i samband med viktrevisioner.
Med tanke på den mycket måttliga storleksordningen kan inte heller
detta betraktas betydelsefull faktor vid val mellan de tvåsom en
alternativen.

Vissa de delindex, ingår i utesluts iKPI, HIKP. Det gällerav som
bl.a. boendekostnader i bostadsrättslägenheter och kapitalkostnader i
egnahem. Utredningsarbete pågår beträffande den framtida
behandlingen egnahem i HIKP.av

viktigaste fördelen fokusDen med och målvariabelI-HKP isom
penningpolitiken direkta inflationsmâttden jämförbarheten med förär
andra EU-länder och med målvariabeln för den europeiska central-
banken. detta måste ställas oklarhet fortfarande gällerMot att om

framtida utformning på del punkter.HIKP:s en
Utredningen har Riksbanken söka preciseraombetts måttatt ettav
underliggande inflation,på har förutsättningar vinna bredattsom
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ocksåFrågan ställsoch löpande kan publiceras SCB.acceptans som av
målvariabel.sådant skulle kunna Ommått KPIersätta ettett somom

målvariabel,användaspå underliggande inflation skallmått som
konstantskatteindex det bästa alternativet. Detframstår enkeltett som

tidenkonstantskatteindexet har underpublicerade UNDlXSCBnu av
skattereformen utgjort god utjämnande indikator påefter en iEnligtexklusive räntedelen egnahemsposten.utvecklingen KPIav av

ländamålsenligt liksom tidigare,min mening det emellertidär att,mer

iofficiella målvariabelnkonstantskatteindex komplettera denlåta ett
föreller I-IIKP i ställetdenna KPIoavsett ersättaär attett nyttom

den.
ochdet endast skatte-sådant konstantskatteindex KSII ärett

frånräknas. utjämnandesubventionsändringar i slutledet Somsom
överlägsetkonsumentprisutvecklingen torde detindikator på vara

där ocksåkonstantskatte- eller nettopristypsådana mått manav --
Orsakenändringar indirekta skatter i tidigare led.räknar bort är attav
för framåt,till del övervältras bakåt i stället påsådana förändringar stor

konsumentprisema.
inflationstendensemaför analysSom underlag Riksbankens av

inflation;andra eller indikatorer på underliggandebehövs också mått
konsumentprisindex.med eller mindre stark anknytning tillmått mer

bort med särskiltexempel kan mått där räknarSom nämnas man varor
renodla inhemska faktorersprisvariationer eller där sökerstora man

inverkan inflationstakten. Härtill kommer indikatorerpå som
ekonomiska för pris- ochutifrån specificerade modellerkonstruerats

blir dock enligt min meningproduktionsutvecklingen. Sådana mått
komplicerade och svårtolkade för kunna nå allmänalltför acceptansatt

löpande"officiellt" mått på underliggande inflation attettsom
produceras SCB.av

Kompletterande index

de grund-konsumentprisindex fyller enligt min meningallmäntEtt
inledningsvis nämndakrav, med hänsyn till deläggande tresom

beräknatanvändningsområdena kan ställas på löpande månadsvisett
och publicerat på konsumentprisutvecklingen.mått

konstantskatteindexframhölls bör emellertid ocksåSom ettovan
underliggande inflation.beräknas månadsvis indikator påKSI som en
flertalet områdenbör också kunna nettoprisindex på deKSI ersätta av

villindex används, för prisjustering där intedär detta t.ex. mannu
effekter prisutvecklingen indirekta skatter.räkna in på den allmänna av
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beräkningarfortsättningsvis genomföra löpandeVärdet ocksåatt avav
betraktas starkt begränsat.nettoprisindex får denna bakgrundmot som

föreligga behov löpande beräknatorde inte heller någotDet attav
skatterbruttoprisindex d.v.s. index inklusive direktaallmänt ettett -

hushåll.för direkta inkomstöverföringar tilloch med avdrag
genomföramotiverat från tid tilltroligenDet är att annan

förändringar förlevnadskostnademasdetaljerade undersökningar av
med fördelning efter inkomstklass ochbestämda kategorier hushåll,av

Sådana beräkningar kanhushållskategori kategoriprisindex. utgöra en
studier. ställerviktig del underlaget för fördelningspolitiska Deav

statistiskt underlagväsentligt krav på detaljeratemellertid större -
viktunderlag hushållsbudgettypsåväl prisuppgifter änsom av -
konsumentprisindex. Skillnaderna mellanberäkning allmäntettav

får nämligen till delinkomst- eller åldersgrupper hushåll storantasav
mellan olikagälla konsumtionens fördelning inom t.ex.varugrupper —

och konsumentkapital-varianter inom kläderav varorna grupperna
varor.

efterfrågan påinte manifesterats någonhar däremotDet större
kategoriprisindex, och det finnsberäkning och publiceringlöpande av

för kompletteraenligt min mening inte tillräckligt starka skäl KPIatt
med sådana indexberäkningar.

Organisationsfrågor

också fortsättningsvis SCB:sbörDet attansvar anpassavara
officiella KPI-statistiken tillproduktionen och spridningen denav

Organisationen utvecklingsarbetet röranderådande behov. av
frågor principiellkonsumentprisindex där indexnänmden avgör av-

indexberäkningen har enligttolkningen grunderna förnatur om av -
effektivt. Verksamheten i nämnden börmin uppfattning fungerat

viktiga rollhittills. Indexetsfortsätta i på sättsettstort somsamma som
speglasregulator i bl.a. socialförsäkringssystemet bör dock bättre än nu

därför nionde ledamotnämndens sammansättning. föreslåri Jag att en
efter från Riksförsäkringsverket ochskall förordnas förslagSCBav

Socialstyrelsen.
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Summary

The Committee has reviewed the Swedish Consumer Price Index CPI
based forthe of the index and their implications for theon areas use
design of the index. Proposals for changes presented in the report,are
concerning the general design of the well the calculationCPI ofas as
the index in specific especially occupied housing andareas; owner
income related charges. of forThe the CPI basis stabilisationuse aas
policy also discussed, functionespecially its variable fortargetas a
the Central Bank’s policy. addition the issuesIn regardingmonetary to

general Consumer Price Index, the contains discussion ofreporta a
supplementary indices, indices for specific categories ofe.g.
households and of inflation.measures core

Three main of for the addressed in theCPI report:areas use are

for compensation ofand general changes in0 purposes as a measure
the of living,cost
for computation and analysis of real income changes,

general of the internal purchasing of the0 as a measure power
Swedish and forvariable policy.target monetarycurrency as a

The Committee’s proposals based the opinion that Consumerare on a
Price Index should far possible, the effect of pricemeasure, as as
changes the households’ consumption This approachcosts. coston
closely linked the theory of the of living index.to cost

The Swedish designed by the major committees in theCPI, two area
andSOU l943:8 SOU l953:23 be regarded ambitiousascan an

approximating of living index. large theToattempt at cost extenta a
has been able fulfil itsCPI original aims basis for priceto as a—

compensation in social for calculation ofthe security and realsystem
income changes in satisfactory of interestThe treatmenta manner.—

for occupied housing the index hasin caused considerablecost owner
problems, however. This has also lately whenbeen evident the CPI
used inflation basis for stabilisation policy,as an measure as a-
especially policy.monetary

The changes proposed in this do imply fundamentalreport not
changes the general improve,approach. The aim rather into a
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number of specific the ability of the CPI changesto costareas, measure
that confront households.

General design of the CPI

proposed that the CPI be chain index consisting of year-to-yeara
links that the relation between the price level duringmeasure average

consecutive The chained index for specific month thetwo years. a
product of these links and final link, which theyear-to-year a measures
relation between the price level during that month and the average
price level during the calendar earlier.twoyear years

the relativelyOn aggregated level, where up-to-date weight data are
available, the links should be based theyear-to-year on average
composition of consumption during the compared a Walshtwo years
index. calculation of theFor year-to-month link, information theon
composition of consumption in the base should be used ayear

link.Laspeyres
On lower level, where relevant and up-to-date weight data nota are

available, calculations should be based, in themost cases, on
assumption that shares in value unchanged unitary elasticityterms are
of substitution. Exceptions from this rule could be made cases
where reasonable that relative volumes affectednot to assume are
by changes in relative prices. When aggregating higher levels,to
however, where alternative ofgroupings the index made forare
analytic weights in the linkyear-to-month should be of thepurposes,

i.e. basedLaspeyres the consumption volumes the basetype, on
year.

Monthly indices should generally be seasonally adjusted. Anot
seasonal or quality adjustment could be made, however, some

where seasonal variations be attributed quality differencestocases can
variations in the households’ valuation of the goods in question.toor

The of inflation, calculated twelve months, should berate over
computed betweenratio the official index numbers, and asnotas a
done adjustednow, for weight revision. Such revisions year-endat
will jumps the twelve-month inflation but theyrates,cause are
only about 0,1 The interpretation problems that thispercent. may cause

considered be small compared the advantage, by havingto toare one
single of avoiding confusion concerning the of inflation.ratemeasure,



15Summary1999: 124SOU

Durable goods

secondhand value bethat havedurable goodsfor usingThe cost cana
goods, theitself thehouseholdWhenkind ofregarded rent. ownsaaas

methodequivalentrentaleither usingcalculatedbecost oracan
of the capitalestimationthrough direct cost.

calculatedindexthe pricehousing,goods other thandurableFor now
allocated thethe wholeapproach, i.e.acquisition toby costneta

approachtheextendbe possibleperiod of purchase. cost totomay
issuereviewed thishasCommitteegoods, but theof these notsome

closely.more
proposedco-operativesin housingfor dwellingsprice indexThe

should beequivalent.rentalcalculated, likebeto anow, as
that theimproved,method bethehowever,investigated, socan

composition of thethebetterof rentedsample representsapartments
dwellings.co-operativestock of

smallSwedenhouses insingle-familyfor rentingThe market too
regardingapproachequivalentfor rentalbasisbe usefiilto aas a

therefore,owner—occupied houses.inhousing tocost necessary,
of changes incalculationdirectthe indexbase cost.useron

of:housing consistsowner-occupiedforThe cost

andand repair,for heatingoperational cost, costscurrent
capitalaccruingdepreciation minusincluding interest,capital cost,

gains, and property tax.

decisions,households’ housingof thethe long-termDue natureto
in thevariationsyear-by-yearlethowever,appropriate, tonot

influence the indexgainsand capitalbetween interestdifference rates
excludingcapitalproposed that thedirectly. Instead propertycost

of thevalueof thebe treated currentconstant percentagetax as a
calculatedwould then beTheindex link.within each costproperty,

the long-link betweenwithin each indexrelationassuming constanta
capital gain,expected long—terrnand thenominal interest rateterm

index, excludingThedepreciationand property tax,rate.constanta
weightand thedwelling prices,index ofdetermined bythen an

for effects.adjustedcapitalcorresponds taxcostto
fully,indexaffect theproposedinChanges totaxproperty asare

capital gainsincome andof capitalThe effectsthey do taxes, onnow.
for capitalthe weightinfluencehand, will onlythe other cost.

onlylimitedrepair will beandfor maintenanceThe index to cover
beactivities thatsimilarOtherof routinerepair activities nature. maya

regarded investments.depreciationmotivated by longer-term asare
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Income-related charges

Charges for of children and elderly includedpeople thenotcare are
Swedish CPI. Based the general principles for the index, thispresent on

exclusion be justified. The charges for child should becannot care
included in the CPI, done in the harmonised indexEuropeanas now
HICP.

Regarding fees for the of elderly people the situationcare more
complex, due the fact that for households with low incomes theseto
charges regulated, large through so-called reservationto extent,are a

income remaining after paying the fees. Theseamounts amounts are
adjusted for price level changes using the thisCPI. Forturn reason —

and also because the tariff different municipalitiespresent structure
complicated the charges should continue be left of theto outvery -

TheCPI. situation in this will probably change, however,respect as a
larger share of households this will receive pensionage group

based earlier salary income. Charges for of elderlypayments on care
people will then have be included into the CPI.to

The index should be calculated based changes in the prices thaton
the households actually for the services, regardless of whether thepay
changes caused by rising incomes by changed fee structures.are or

Reliability

The Committee has reviewed different of uncertainty and theirsources
contribution total uncertainty in index results. The index forusedto
different and the demand for reliability that from themstemspurposes
has been analysed. that wouldMeasures improve reliability have also
been considered.

This review does result tangible proposals fornot any
methodological changes addition those proposed the otherto parts
of the observed that the of systematic bias inreport. sum errors
the proposed index be expected be low, compared otherto tocan many
countries, possibly by the size of +0.3 percent a year on average.

suchHowever, small bias will result in significant unintentionaleven a
redistribution when long index linking applied social benefitsterm to

Uncertainty due sampling estimated 0.4contracts. to iator errors
95% confidence interval. This uncertainty shouldcent atper a year

least be allowed increase.not to
The simplified methods proposed for owner-occupied housing and

for co-operative dwellings, well the acquisitions method usednetas as
for durableother goods, also contribute uncertainty. Anto assessment
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order ofof thecontributionthisreasonable thatthat sameseems
the samplingsize error.as

pricemeasuringavoided.should be However,mistakesSignificant
high skilledimportanttask. Thuscomplicatedchange to usea

knowledge aboutdeepmethodology,andindex theoryexpertise
and efficientmarketsconcernedtrends theconditions andcurrent

production processes.

stabilisation policybasis forCPI as a

information baseof theusedindex alsopriceThe partasconsumer
main questionpolicy.of stabilisation Aevaluationdesign andfor the

and of theSwedishproposed CPIusefulness of thethehere concerns
policy.forvariableHICP monetarytargetaas

especiallythedesign of CPI,here theproposedThe changes
housing,owner-occupiedforof interestregarding the coststreatment

comparedvariableusefulnessimprove itsconsiderablywill targetas a
theof interest changesimpactThe directCPI. presentthe presentto

of policy.interpretationfor thecaused difficultieshas monetaryCPI
stabilisation policyspecifically forcreatedhas beenThe HICP

tendencytherefore hasandLaspeyres-index toapurposes. a
of living.in theof increaseoverestimate thesystematically costrate

the sizesinceproblem, however,seriousregardedbeThis cannot aas
avoidstime the I-HCPthewell known.upward bias Atof the same

twelve-month inflationcalculatedabove-mentioned jumps in thethe
oflimited sizeConsidering theweight revision.caused byrates very

choosingfactor whenimportantbeeffects, theythese cannot seen as an
the indices.between two

Examplesin the HICP.excludedsub-indicesSome CPI areare
owner-occupiedinand capitalco-operativesinhousing costscosts
owner-occupiedofin the HICPtheinhouses. Changes treatment

considered, however.housing are
focus andof the HICPadvantageThe important targetmost as a

comparedbethatpolicyfor Swedishvariable monetary can
and thecountriesotherfor Europeaninflationdirectly toto measures

thatdisadvantageCentral Bank. Avariable for the Europeantarget
uncertain.design stillits future extentto some

Central Bank,the Swedishrequested, bybeenCommittee hasThe
broadly acceptedbeinflation thatofspecify indicatorto cancorean

questionSweden. TheStatisticsmonthly bypublishedand becan
variablethe CPIcould replacesuch indexraised targetalso as aan

be usedinflationofpolicy. Iffor tomonetary aasmeasure corea
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variable, simple form of index be thetarget constant-tax toa appears
alternative.best The index produced by Statisticsconstant-tax now

Sweden UNDlX has been the period after the major taxover—
reform the early 1990’s good trend indicator for the CPIa—
excluding interest. The Committee however, thatmortgage suggests,
the index should continue be used supplementconstant-tax to toas a
the official variable the CPI the HICP rather thantarget new or
replace

The index proposed in this KSI indexconstant-tax report an
where adjustment made only for the effects of and subsidytax
changes the final sales Consumers. trend indicator forAsat stage to a

prices probably reliable than of theconsumer more measures -
net-price where adjustments made also forconstant-tax typeor are—

changes in earlier of the production chain. The fortax stages reason
this that such changes often influence factor/input prices rather than

prices.consumer
Other indicators of inflation also neededmeasures or core are as an

information base for analysing inflationary tendencies, and ofsome
these should probably linkedbe the price index.tomeasures consumer
Examples are:

indices excluding goods with price fluctuationsstrong
indices focusing the impact inflation from domesticon on sources,
and
indicators based specific economic models for price and0 on
production change.

These additional indices will probably be technically complicated,too
behowever, accepted official of inflation.to as measures core

Supplementary indices

generalA price index fulfil the general requirements forconsumer can
index produced monthly that arise from the three above mentionedan

of A index KSI should also be publishedconstant-taxareas use.
monthly, however, indicator of inflation. The KSIas an core can

thereplace net-price index in of its of forpresent most areas use, e.g.
index-linked where considered appropriate includepayments not to
effects from indirect monthlyA net-price index will thereforetaxes.
have limited value.a very

There will probably be need for producing generalnot any a gross-
price index, i.e. index including direct and with deduction fortaxesan

incomedirect transfers households.to
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studies, from time time, probablyDetailed warrantedto are
of living for different categoriesregarding changes in the ofcost

household income and Thesehouseholds; types,e.g. age groups.
studies important of the information base for analysisform partcan an

welfare-distribution issues. they require considerablyof However,
information, both regarding price data and householddetailedmore

needed for the calculation of general plutocraticbudget data, than a
Differences between income andprice index. age groups canconsumer

allocation ofbe assumed the consumption withinto concern
commodity between specific of goods in thetypesgroups e.g. areas—
of food and clothing.products

been noted for monthly price indicesStrong demand has fornot
of households. thedifferent categories In Committee’s opinion there

forsufficient grounds proposing that the CPI be supplementednotare
such monthly indices.by

Organisational issues

of Statistics Sweden adjust productionshould be the responsibility to
of statistics needs. The Priceand presentation CPI Consumerto current

Index responsible for the interpretation of the principles ofBoard the
This organisational model has functioned well, and shouldCPI.

continue in essentially the member should beAsame way as now. new
Index Board, however, orderadded the Consumer Priceto to

its regarding i.a. the social securitystrengthen competence system.
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Inledning1

Huvudpunktema i utredningsuppdraget kan sammanfattas följandepå
sätt:

kartlägga behovetAtt prisindex för olika ändamål,0 av
analysera de principiella frågeställningar kartläggningenatt ger upp-

hov till,
analysera hur index allmänt bör utformade för olika ända-att vara

mål,
bedöma i vilken utsträckning befintliga index tillgodoser dessaatt

behov, och
formulera preciserade riktlinjer på vissa områden för under-att att

lätta tolkningen de principiella grunder föreslås.av som

Frågan användbarhet betonas starkt i utredningens direktiv:om

Avgörande för utformningen index dess syfie. Utredaren skallärav en
främst kartlägga behoven och analysera de principiella frågeställningar
kartläggningen upphov till. Utifrån detta skall vilken storhetger anges som
det i olika sammanhang indexens målär mäta.att

Utredaren skall också belysa behovet prisindex för olika ändamål,av
analysera hur index allmänt bör utformade för olika ändamål samtvara
bedöma i vilken utsträckning befintliga index I-IIKP, nettoprisindexKPI,
tillgodoser dessa behov. Behov den underliggande inflationenatt mätaav
bör behandlas i detta sammanhang.

direktivenI framhålls tillkomsten europeiskt harmoniseratatt ettav
index för konsumentpriser I-IIKP på sikt kan innebära kraven påatt ett
nationellt förändras.KPI bakgrundMot de ökade behoven indexav av
för olika syften ställs också frågan flera index bör ellerersättaom
komplettera KPI.

det gäller denNär sista punkten dvs. formuleringovan, av
preciserade riktlinjer, i direktiven följande sju problemområden:nämns

Utformningen index för egnahemsägamas och bostadsrättsinne-av
havamas boendekostnader.
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förtsden diskussionföreslagna indexförRelevansen somav
systematiska fel.överskattandeavseende

inkomstrelateradesubventioner ochBehandlingen taxor.av
aggregeringsnivå.indexformelval på lägstaRiktlinjer för av

Valet mätperiod.av
säsongsvariationer.behandlingPrinciper för av

tillförlitlighet.påKrav

betänkandetsolika ochbedrivits i antalUtredningsarbetet har steg,ett
uppläggning.i dennadisposition följer stort

användningsområdena för svenskkartläggning gjortsharFörst aven
slags användning.vid olikaindex, aktualiserasoch de krav påKPI som

underindex, skettutnyttjandetförändringar iOckså de senareav som
principer förGrundläggandesammanhang.undersökts i dettaår, har

dels debakgrunddiskuteratsindex har sedanutfonnning mot avav
indexteori.ekonomisk statistiskdels ochanvändningsområdena,olika

kort-också första,och därredovisas i kapitelKarläggningen ges en
utformningen index.utgångspunkter för Väg-presentationfattad avav

utförligt ibehandlaskonsumentprisindexförledande principer ett mer
betänkandetBilaga till2

alternativ förolikateknisk genomgångföljerI nästa steg aven
olikakonsumtionsvikter påbestämningindexkonstruktion och av
bl.a.indexkonstruktionen,Kapitel handlaraggregeringsnivå. 3 om
pris-skall användas förvilken indexformel vägaatt sammansom

diskuteras valetoch tjänster.olika Förstförändringar på avvaror
kalkylmässiga genomgångprincipiella ochindexformel utifrån den av

Därefterbetänkandet.i Bilaga tillredovisas 3alternativ,olika som
underlagetlägre nivå, därberäkningsmetoder pådiskussionföljer en av

bristfälligt. Kapitlet inne-konsumtionsvikterför bestämning är merav
beräkningsproblem, hardeockså diskussion görahåller attsomaven

konsumerade kvantiteter.priser ochmed säsongvariation i
särskildakapitlen innehåller analyserföljandetvå därpåDe av

behandlingenfrämsti direktiven,problemområden, nämns avsom
omfattandevaruområden medochboendekostnader i egnahem av

diskuterasinkomstberoende kapitel 4och/eller Isubventionering taxor.
hur använd-har medproblem,synnerligen svårlöstade göraattsom

ibehandlassärskilt egnahem, börvaraktiganingen varor,av
frågordiskussionmotsvarandekonsumentprisindex. En omav

inkomstberoendespeciellt depolitiskt bestämdabehandling taxorav
följer i kapitel

konsument-bias i beräkningarsystematiska felRisken för av
debatt de åren.föremål för intensivprisindex har varit senasteen

överskattande bias,risker föruppmärksammatsSärskilt har som
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sammanhänger dels med indexkonstruktionen, dels med behandlingen
kvalitetsförändringar och Dessa och andra faktorerav nya varor. som

påverkar indexets tillförlitlighet diskuteras i kapitel liksom kraven på
tillförlitlighet hos index. BilagaI 6 genomgång degörs en av
biasutredningar gjorts i antal länder, och den kritik därettsom av som
riktas index, särskilt i den amerikanska s.k. Boskinkommissionensmot

bilaganI uppskattning motsvarande felriskergörs irapport. etten av
svenskt KPI. En analys möjligheterna minska förekomstenattav av
systematiska fel med hänsyn framförallt till behandlingen av
kvalitetsförändringar och redovisas i Bilaganya varor

KPI:s roll underlag för stabiliseringspolitik behandlas isom
kapitel Huvudvikten har lagts på användningen indexav som
målvariabel för Riksbankens penningpolitik och på det europeiska
harmoniserade indexet I-HKP alternativ till KPI i detsom
sammanhanget. Vidare diskuteras behovet och den lämpligaav
utfornmingen mått på s.k. underliggande inflation.av

kapitelI diskuteras8 behovet kompletterande index vid sidanav av
KPI, kategoriprisindex och nettoprisindex. avslutandet.ex. Det kapitlet

inriktat på frågor fastställandeär och presentationssätt för index.om av
Kapitlet innehåller också diskussion indexnänmdens framtidaen av
ställning och sammansättning.

Framställningen i betänkandets huvudtext relativt kortfattad,är
medan antal olika metodfrågor behandlas utförligt i bilagor.ett Enmer
sådan uppläggning motiveras många dessa frågor har utpräglatattav av
teknisk karaktär. Syftet huvudtexten skall samlad ochär såvittatt ge en
möjligt lättbegriplig bild de förändringar föreslås beträffandeav som
grunderna för beräkning index.av
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Användningen index ochav

utgångspunkter for dess utformning

2.1 Användningsområden

Kvalitén hos prisindex liksom hos varje produktett bestämsannan- -
dess användbarhet för det, eller de, ändamål det för.ärav avsettsom

Förslag indexberäkningar måste därför grundas på kartläggningom en
användningen, på den frågaprecisering i varje särskiltav en av man

fall skall besvara på mellan olika behov.avvägning Vi skallsamt en
här översiktlig bildnärmast användningsområdena för konsu-ge en av
mentprisindex och den bakgrunden redovisa några allmännamot
utgångspunkter för utfommingen index.av

Användningsområdena för konsumentprisindex kan delas in i
följande huvudgrupper:tre

Användning för kompensationsändamål och allmänt mått på ut-som
vecklingen hushållens levnadskostnader. kanDet handlaav attom
bilda underlag för justering värdesäkring av:
pensioner, socialbidrag och andra inkomstöverföringar till hushåll
från den offentliga sektorn,
skatteskalor,
transfereringar inom den privata sektorn,
priser i långfristiga avtal,
priser på realränteobligationer.

Sådan användning har med omräkning nominellagöraattsom av
värdebelopp/värdeförändringar till volym- eller realvärdemått. Hit
hör användningen:t.ex.
för beräkning och analys hushållens köpkrafts- eller realin-av
komstutveckling,

underlag för löneförhandlingar och för analys reallöneut-som av
vecklingen,
för volymberäkning deflatering detaljhandelsomsättningen ochav

privat konsumtion i nationalräkenskapema.av
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viktigastesammanhang. DestabiliseringspolitiskaAnvändning i
användning:exemplen KPI:sär

köp-inhemskakronansutvecklingengenerellt mått påett av0 som
kraft,

länder, ochi andrakonsumentprisutvecklingenmedjämförelserför
Riksbankenssärskiltstabiliseringspolitik,målvariabel försom

penningpolitik.

index-framhållas,användningsområdet börgäller det första attdetNär
köpkraftenkonstanthållaintei allmänhetfunktionregleringens är att
dethandlarställetinkomster. Itotala attberörda hushållenshos de om

från denantingenöverförsbelopp,bestämdarealvärdesäkra som -
under-hushåll t.ex.mellanellerpensionert.ex.offentliga sektorn
fyllasyftar tillsocialbidragen,undantaghållsbidrag. attEtt är som

detbestämd nivå. Etttill ärrealinkomsterhushållens annatut enupp
används förbasbeloppetdärför pensionärer,bostadstilläggetsärskilda

levnadsnivå.skäligberäknaatt en
iegenskaper kanindexetsbeträffandeönskemålen,ellerKraven, en

huvudfråga,användningar. Enolikamellanskilja sigdel avseenden
motiverarskillnadersådanadirektiven,ställs i attockså är omsom

komplettera KPI.ellerbörflera index ersätta
ända-för skildaprisindexskräddarsykunnaintressetMot attav

tilltillgångnu hasomvärdetemellertid ställas ettmål måste attav
användningsområde.med brettindexväl känt ochofficiellt, accepterat

kan reglerasvadmellanklargöraockså viktigt gränsenDet är att som -
medinkomstöverföringarandraochpensioneri frågat.ex. om -

krävervadprisindex, ochbestämtautomatik grundad på ett som
rimligtexempelvis knappastfallet.enskilda Detpolitiska beslut i det är

fördelningsproblemlösaskulle kunnakompensationKPI-baseradatt
markantellerskattesystemetomläggningviduppkommer avensom

tjänster.för offentligaavgiftsfinansieringändrad andel
bestämmainte enbartföljaktligenuppgiftUtredningens attär egen-

användningsområde.enskiltvarjeindex föridealiskthosskaperna ett
frånavstårblireffektenhur allvarligbedömaocksåmåsteMan manom

finnsenhetlighet. Detnåegenskaper, förvissa dessa störreattav
index-enhetligvad månundersöka ianledningsåledes att en
i dettahuvudslutsatssyften.flera Enutnyttjas förkonstruktion kan

för konstrueraförutsättningardet finns goda ettbetänkande attär att
huvudområdendeallaanvändbart påkonsumentprisindex treärsom

nämndes ovan.som
dålevnadskostnadsindexförteorinekonomiska ärexisterande,Den

genomgångkortskall viavsnittutgångspunkt.viktig I nästa avge enen
teori.i dennaavgränsningar,ochdefinitionerde görssom



SOU 1999: 124 Användningen index och utgångspunkter för dess utformning 27av

2.2 Teorin för levnadskostnadsindex

Den ekonomiska till indexteorin bygger på-antagandetansatsen om
optimerande beteende hos hushållen. Den sin utgångspunkt i ekono-tar
misk mikroteori, där begrepp nyttofimktioner, efterfrågefunktionersom
och priselasticiteter spelar central roll. Enligt denna teori skall indexen
ett s.k. konstantnyttoindex eller levnadskostnadsindex för-sant ange
hållandet mellan de penningbelopp erfordras för i två prissi-attsom
tuationer upprätthålla konsumtionsstandard, eller nytto-samma samma
nivå, t.ex:

K
§P"Q"P{Q1+P2Q2+---+PéQK

2 I.0 . K ,+ ZPOQO
k k

kl

P1°,1’2°...,P,§ P1’, P2...,P,2där respektive priserna i två olikaär

prissituationer för 2,... K. de kvantiteterärvarorna , ...,
respektive konsumerades vid den prissituationen 0,av vara som ena

Q1, Q2...,QKmedan varukorgär sammantageten som
konsumtionsstandard, och skulle harepresenterar valtssamma som om

det istället den andra prissituationen t gällde.var som
sådantEtt index innebär jämför situationer,två där inte baraatt man

priserna också konsumtionens sammansättning skiljer sigutan på
grund hushållens anpassning till ändrade relativa priser. praktikenIav
måste emellertid prisindex beräknat utifrån bestämdett vara en varu-
korg denna kanäven sammanvägning observeradom vara en av-
konsumtionssammansättning i båda de jämförda situationema. Forsk-
ningen på området handlar följaktligen till del hur olikastor om
tänkbara indexformler förhåller sig till levnadskostnadsindex.ett sant
Vi återkommer till valet indexformel i kapitel.nästaav

bör framhållas,Det teorin bygger på starkt förenklandeatt
antaganden marknademas funktionssätt och konsumenternas bete-om
ende. Exempelvis förutsätts hushållen ha fullständig kännedom om
konsumtionsvaromas kvalitet och priser. Beräkning levnads-ett santav
kostnadsindex skulle också kräva ingående kännedom hushållensom
preferenser, representerade bl.a. egenpris- och korspriselasticiteter.av
Teorin dessutom primärt utformad förär enskilda hushåll, och över-
gång till index för hushåll eller hela hushållskollektivetgrupper av
innebär ytterligare komplikationer. Det den här bakgrundenär mot
viktigt understryka, teorin endast kan bidra med vissatt vägledning,att
inte med färdiga anvisningar hur index bör beräknas.om
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Bilaga 2hänvisas tillindexteoringenomgångutförligFör avmeren
behandlaskonsumentprisindex. DärförprinciperVägledande ett

utform-förrelevansoch dessindexteorinaxiomatiskaden s.k.också
index.ningen av

atemporal saknardenteorinbegränsning hos ärviktig ärEn att
tidsperioder,mellanjämförelsertillämpas påteorintidsdimension. Då

intepreferenserhushållensförutsättaolika år, måste attt.ex. man
betyderbeaktas inte. Detskulderoch atttillgångarSparande,ändrats.

totalainkomst,disponibelmellanskillnadfinns någonintedet
formulerasdåTeorin kankonsumtion.förkostnaderoch totalautgifter

inkomster. För-hushållensförändringkompenserandei tenner avav
med denlikalevnadskostnadsindex blirteoretisktändringen ettav

möjliggörinkomsternadisponibladeförändringrelativa ensomav
ändras.då prisernakonsumtionsstandardoförändrad

itillgångarfinansiellasåväl ihushållssparandemedvärldI somen -
komplicerad.betydligtsituationenbliregnahemrealkapital, t.ex. mer-

skiljer sigkonsumtionperiodensförkostnadeninnebärSparandet att
skiljer sigperiodenunderutgifternaochinkomsten,disponibladenfrån

och/ellerkonsumtionskrediter ränte-beroende påkostnadenfrån t.ex.
nöd-utgifts- ochkostnads-,valet mellaninförställsbetalningar. Man

indexberäkningen. Omförunderlaginkomständringvändig mansom
komplikationer,ytterligareinkomstaltemativet tillkommerväljavill

delsbidrag,ochinkomstberoende skatterdelsmedhar göraattsom
egnahemsinkomst.inkomstertillräknade typenav

förkostnadenbaseras påindexdeñnitionenmening börminEnligt
indexberäkningenperioderi dekonsumtionsstandardoförändrad avser.

skulleutgiftsaltemativenellerutifrån inkomst-Indexberäkningar
hushållensflerperiodsmodeller förkompliceradepåbyggasbehöva

kostnads-väljaförSkälensparandebeslut.ochkonsumtions- att
diskuterasskalldelområdenolikainnebörd pådessoch meransatsen

betänkandet.avsnittingående i senare av
detredan dåländer,olikamellanskillnaderbetydandefinnsDet
börkonsumentprisindexvadgrundläggande pådengäller ettsynen

skolor. Dentala tvåhärförenkling kanvissMedmäta. enaomman
skallindexoch mätalevnadskostnadbegreppetfrån att ettutgår menar

hushåll,representativtförikostnadenförändringen ettattpengarav
bestämdbibehållaskall kunnahushåll,eller aggregatett enav

skallindexenkeltheltdeklarerarandrakonsumtionsstandard. Den att
konsum-korgbestämdförprisförändringgenomsnittligmäta aven

-tjochtionsvaror änster.
Nederländerna,ochsig USAansluteruttalandenprincipiellaI

sigansluterSamtidigtförstatill detSverige, synsättet.liksom
tradi-andraexplicit till denländerflertal europeiskaochAustralien ett
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tionen. har ocksåDen legat till grund för det europeiska harmoniserade
indexet, I-IIKP. svenska konsumentprisindexDet hör otvivelaktigt
hemma i den förstnämnda traditionen, vilket klart framgår av
motiveringama i grundläggande utredningstexter på området SOU
1943:8 och SOU 1953:23.

2.3 Pris- och konsumtionsbegrepp

mått på den allmännaEtt prisutvecklingen skall hur mycket pri-ange
i förändras från tidsperiod till fleragenomsnitt Avserna en en annan.

skäl det dock långt ifrån självklart hur sådant genomsnitt skallär ett
beräknas. För välja mellan olika tillvägagångssätt måste vi bliatt mer
konkreta med avseende på måttets innebörd.

Utredningens uppdrag begränsat till prisindex förär att avse
hushållens konsumtion. En lämplig utgångspunkt för sådant indexett är

det skall effekten prisförändringar på de kostnader hus-mätaatt av
hållen har i egenskap konsumenter, d.v.s. förbrukare kon-av som av
sumtionsvaror och tjänster. sådan utgångspunktEn konsistent medär
den ekonomiska indexteorin.

Syfiet med prisindex således effektenärett mäta pris-att av
ändringar. Förändrad tillgång eller kvalitet på och tjänstervaror som
kan användas fritt, direkt kostnad för beaktasanvändaren, såledesutan
inte. Det gäller såväl kollektiva nyttigheter, inom områdena miljöt.ex.
och infrastruktur, de tjänster,och miljö-på ocht.ex.som varor
sjukvårdsområdena, tillhandahålls fritt för individuell konsumtion.som

iDäremot, den mån konsumenter villiga betala förär att mer
exempelvis miljövänligare skall det tolkas kvalitets-en vara, som en
skillnad. Varans miljöegenskaper uppskattas och värderas då på samma

andra egenskaper; hållbarhet, designsätt etc.som
Effekter förändringar i förhållanden, såsom klimat, miljöexternaav

och olycksrisker, avspeglas således inte i index. relation till index-I
teorin får detta tolkas betingat levnadskostnads-KPI äratt ettsom
index, där dessa faktorer konstanta. praktiken finnsI dockantas vara
här del tolkningsproblem, i fråga försäkringspremient.ex.en om

Med levnadskostnader hushållens samtliga direkta kostnaderavses
för förbrukning och tjänster. Beräkningsgrundema påverkasav varor
alltså inte politiska värderingar vad önskvärtt.ex. attav av som anses-
de politiska välfårdssystemen kompenserar för. kostnader förInga kon-
sumtion utesluts nyttighetema ohälsosammapriori, även ära om
eller illegala.t.o.m.

Hela det pris hushållen betalar för konsumtionsvaror och -tjänster
bör uppfattas kostnad för konsumtion, del prisetävensom om en av

2 19-2022Konsumentprisindex
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de indirekta kostnaderindirekt skatt. betraktas inteDäremotutgörs av
fårhushållenkonsumtion, kan föreliggaför attgenomsom anses

finansieringoch förmögenhet för kollektivbetala skatt på inkomst av
mening. Skäletkonsumtionstjänster, levnadskostnader i denna ärsom

samband mellan det enskildadet där inte finns något omedelbartatt
ifrågavarandeförbrukninghushållets kostnad för skatten och dess av

tjänster.
ochgäller fråga subventionerMotsvarande avgränsning i om

faktiskteller den avgift, hushållentransfereringar till hushåll. pris,Det
relevanta priset, då detfår betala för eller tjänsten det ävenärvaran

återstoden subventionerasliten del den totala kostnadenutgör en av -
varuanknutna transfere-offentlig konsumtion. Direkta ickeeller utgör

beaktas däremot inte i levnadskostnadsindex.ringar
avgränsningsproblem i frågafinns emellertid antalDet ett om

småhusoch subventioner. exempel fastighetsskatten påskatter Ett är -
tillformellt den direkt skatt, den direkt knutenärärsett enen men

avdragsrätten i kapital-bestämd konsumtion. Samtidigt kantyp av
subvention till boendeinkomstbeskattningen betraktas indirektsom en
bostadsbidrag ochegnahem och bostadsrätt. Behandlingeni av av

i detta sammanhang,inkomstberoende vållar också svårighetertaxor
avgifter.och vissaliksom avgränsningen mellan direkta skatter typer av

tillämpningsfrågor i kapitel.Vi återkommer till dessa senare
transfereringardet gäller behandlingen direkta skatter ochNär av

levnadskostnadsindex ursprungligen, såväl iframhållas, s.k.bör att
skatt.flertalet andra länder, beräknades inklusive direkt ISverige isom

först 1950-talet.Sverige avskaffades dessa index bruttoprisindex på
användning bruttoprisindex komplement tillSkäl för och emot av som

diskuteras i kapitelKPI
föri princip hushållens kostnadKostnadsansatsen innebär att att

skall ligga tillaktuella perioden utnyttja och tjänsterunder den varor
kostnader för de ochgrund för indexberäkningen. Hushållens varor

förbrukas i anslutning till anskaffningstidpunkten,tjänster, närasom
belopp fått betalaföras till period och lika med dekan är mansamma

varaktiga saknaranskaffningspriset. gäller förDetsamma varor som
kostnaden därför belastar anskaffnings-andrahandsvärde och där hela

perioden.
indexsituationen komplicerad.andra varaktiga EttFör ärvaror mer
där ii kostnaden för vad hushållen konsumerar bördefinierat termer av

priser/kostnader belastar och perioderna.princip mäta som var en av
för användning sådana varaktigaPrisbegreppet av är attsnarastvaror

hushållen själva kan kostnadenjämföra med hyra. Då ägeren varorna
värde vid periodensockså uppfattas skillnaden mellan dessassom

finansiering. kanbörjan och periodens slut plus kostnaden för Den
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beräknas antingen hyresekvivalentmetod eller motgenom genom enen
denna svarande kostnadskalkyl.

tillämpas periodisering endast vid beräkningpraktiken emellertidI
boendekostnader i egnahem. andra varaktigaFör t.ex.av varor som

förenkladhushållens bilar, möbler och hushållsmaskiner accepteras en
metod, innebär hela inköpspriset räknas kostnad underatt som ensom
anskaffningsperioden. måste givetvis betraktas markantDetta ettsom

emellertid förenklingfrån strikt kostnadsansats. Det äravsteg enen
konsumentprisindextillämpas internationellt, såväl i fråga om somsom

innehålleri nationalräkenskapema. Egnahemsposten i det svenska KPI
på kostnaden för utnyttjande småhus plus uppvämmings-,måttett av

reparations- och andra driftskostnader. Beräkningen detta slagsav
boendekostnader dock problematisk i flera avseenden, och proble-är

i kapiteldiskuteras närmaremen
baserade förändringar hushållens utgifler för konsumtionMått på av

inte användbara för beräkning konsumentprisindex. finns iDetär av
inget direkt samband mellan förbrukningens/kostnademasallmänhet

fördelning tiden och fördelningen tiden utgifter i formöver över av av
kontantinsatser, amorteringar och räntebetalningar. heller går detInte

entydigt knyta utgiftsändringar till prisändringar i den aktuellaatt
ellerperioden de kan i stället till del bero på påtvingadestor av-

hushållen valda finansieringssätt. hushållensförändringar i Om
valfrihet i fråga finansiering starkt begränsad, skulle utgifts-om vore
baserade prisändringarsmått kunna ha relevans mått på inverkansom

hushållenspå emellertid enligt min mening intelikviditet. Detta är en
uppgift för konsumentprisindex.

Så långt förgäller diskussionen vilka har relevans index-priser som
beräkningen. gäller eller konsumtionfråga vilken vems börNästa som
läggas till grund för sammanvägningen dessa priser eller pris-av
ändringar. Vi har redan konstaterat, den varukorg hushållenatt som

läggas till grund för index-väljer vid rådande priser och inkomster bör
Vidare handlar tills vidare, enbart allmäntberäkningarna. det, ettom

konsumentprisindex, för hela hushållskollektivet, inte kategori-ettom
prisindex.

för vilkenkrävs emellertid ytterligare precisering klargöraHär att
avgränsning gälla i svenskt konsument-konsumtionen bör ettsomav
prisindex. Svenska hushålls inkomster används huvudsakligen för
inköp och konsumtion i Sverige. icke obetydlig omfattning skerI en
dock konsumtion också utomlands. Inköp i utlandet dels igörs
samband med dels via postorder, internet för konsumtion ietc.resor,
Sverige. utländska hushåll förPå motsvarande delsätt svarar en av

Sverige. finnskonsumtionen och inköpen konsumtionsvaror i Detav
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kriterier för avgränsningenföljaktligen antal alternativa ettett av
svenskt konsumentprisindex:

konsumtion i hushåll bosatta i Sverige,a ärsom
b konsumtion sker i Sverige,som

köpts i Sverige.konsumtion och tjänsterc somav varor

med index underlag för kompen-det huvudsakliga syftetOm är att ge
dethushållens inkomstutveckling, borde isation eller för bedömning av
sker.eller konsumtionenprincip inte spela någon roll inköpenvar

Vill i stället belysaVarukorgen borde då definieras enligt a ovan. man
stabiliseringspolitiskt perspektiv, så det åinflationstakt isvensk ärett

i Sverige bör ligga tilluppenbart priserna vid inköpandra sidan rätt att
beräkningen.grund för

priser vidockså andra grunder hävdas,Möjligen kan det på att
för hur inkomsterbör ha relevansinköp i andra länder inte någon
svenska samhälletSverige. sådan grund kan detregleras i En attvara,

länderpåtagit sig för förhållandena i andrainte kan ha ett ansvaranses
Ändå tordepåverka dessa förhållanden.eftersom det inte kan

liggasvenska hushåll eller svenska inkomsteranknytningen till närmast
för kompensations-vid användning konsumentprisindextill hands av

fallet då index används förändamâl. tvivel detta ocksåUtan är att
beräkna realinkomstfcârändringar.

i alla länderberäknas emellertid konsumentprisindexpraktikenI
inom landetvid inköp konsumtionsvaror och tjänstermed priserna av

hushållsbudgetdata,grund, medan vikterna vanligen är avsersomsom
inhemska hushålls konsumtion. konsument-sammansättningen Ettav

prisutveck-prisindex kan därför ofta karakteriseras mått påettsom
inköp inom landet.lingen för inhemska hushålls

beräkningstekniskt; det harskäl för denna avgränsningEtt är ansetts
beträffande pris-få fram underlagbli alltför resurskrävande att

fortfarandeför hushållens inköp utomlands. måsteutvecklingen Detta
från priser vid inköp ibetraktas avgörande skäl för utgåattettsom

utveck-Med hänsyn till den snabbaSverige vid beräkning KPI.av
såvälintemationaliserad konsumtionlingen i riktning mot mer -

hushållensoch bosättning utomlandsturistresor som genomgenom
anledning efterdirektinköp från utlandet kan det dock finnas att en-

i detta avseende.förändringar beräkningsgrundematid överväga av
åstadkommas påFörbättrad täckning skulle i så fall kunna attgenom

utomlands kompletterandeområden med betydande direktinköp göra
prisstatistik.prismätningar eller utnyttja andra länders Behovet av en

förutvidgning bör bedömas och Nämnden konsument-sådan SCBav
prisindex.
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Vid bestämning konsumtionsvikter i prisindex omfattandeettav
många hushåll med olika köpkraft och skilda konsumtionsmönster,
aktualiseras också frågan vilken vikt skall åt enskiltvarjesom ges
hushålls konsumtion. Nuvarande konsumentprisindex syfiar till att ge

hur mycket förmått på kostnaden hela kollektivets sammanlagdaett
konsumtion förändras till följd prisändringar. kostnadskrona harEnav
lika betydelse för viktberäkningen vilket hushållstor oavsett som
använder den, och vikten för viss följaktligen hus-utgörsen vara av
hållens sammanlagda konsumtion index beräknasEttav varan. som
utifrån denna vägningsprincip kallas plutokratiskt index.

index används för kompensationsändamål,När plutokratisktär ett
index inte uppenbart det bästa alternativet. Varukorgen påverkas i
allmänhet konsumtionens sammansättning i hushåll med högettmer av
inkomst dess sammansättning i hushåll med lägre inkomstän ettav
höginkomsthushållet högre vikt, eftersom höginkomst-ges gruppen
hushåll har genomsnittskonsumtion.större

Alternativet kallas demokratiskt index och innebär varje hus-ett att
håll, eller kanske varje konsumtionsenhet, vikt. Densnarare ges samma
implicita vikten för varje bestäms då dess genomsnittliga andelvara av

hushållens/konsumtionsenhetemas varukorgar, till skillnad från dessav
andel den samlade konsumtionen. indexdemokratiskt kan alltsåEttav
beskrivas genomsnitt samtliga hushålls individuellaovägtettsom av
levnadskostnadsindex eventuellt vägda med antalet konsumtions--
enheter i respektive hushåll. demokratiskt index, såvälEtt ettsom
kategoriprisindex, ställer betydligt krav på detaljerat viktunder-större
lag plutokratisktallmänt, index.än ett

Beräkning allmänt, demokratiskt prisindex skulle emellertidettav
enligt min mening inte väsentligt förbättra användbarheten för kompen-
sationsändamål. underlagSom för beräkna köpkraften hos speciellaatt

t.ex. pensionärer, eller för reglering specifika inkomst-grupper av
källor, har såväl det demokratiska det plutokratiska indexet klarasom
brister. Om högre grad precision eftersträvas i sådanaen av samman-
hang, framstår användning kategoriprisindex, avseende de aktuellaav
hushållskategoriema eller inkomstslagen, näraliggande änsom mer
beräkningar demokratiskt index. Vi återkommer till fråganettav om
kategoriprisindex alternativ eller komplement till allmäntettsom
konsumentprisindex.
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2.4 Några utgångspunkter

bakgrund grupperingenMot användningsområden i avsnitt 2.1av av
skall vi här några allmänna utgångspunkter för utfomming.KPI:sange
Preciseringar och utförliga motiveringar i de följandepresenterasmer
kapitlen.

viktig utgångspunkt för utredningensEn överväganden och förslag
index skall beräknas utifrån prisförändringamas inverkan på hus-är att

hållens kostnad för konsumtion. Index skall i görligaste månange
approximera hur prisförändringama påverkar kostnaden för bibe-att
hålla oförändrad konsumtionsstandard, orsaken till prisänd-oavsett
ringarna.

Teorin för levnadskostnadsindex har påtaglig relevans, dåmest
index används för kompensationsändamål. framgårSom vårav senare
diskussion i kapitel 4 rörande kostnader för användning varaktigaav

finns här tolkningsproblem måste beaktas vid valvaror, som av
beräkningssätt för bl.a. egnahemsposten i Praktiska hänsynKPI. gör
också tvingas avstå från strikt tillämpning kostnadsansatsenatt man av
för varaktigamånga vägledande princip bör kunnaSom dockvaror.
slås fast att:

syftetOm med index bilda grund för priskompenserandeär att
inkomstöverföringar och reglering skatteskalor, bör levnads-ettav
kostnadsindex för utfornmingen. Index bör långt detsåutgöra norm

praktiskt möjligt prisändringamas inverkan på kostnadernaär mäta
för hushållens konsumtion inte på utgifter eller hushållens behov

likviditet.av

Slutsatsen gäller inkomstöverföringama sker mellan denoavsett om
offentliga sektorn/socialförsäkringssystemet och hushållen eller inom

privata sektorn,den och självklart också syftet allmäntär ettattom ge
mått på förändring hushållens levnadskostnader. framhöllsSomav
inledningsvis syftar kompensationsanvändningen index via basbe-av
loppet i allmänhet till realvärdesäkra bestämda belopp överförsatt som
till hushåll pensionert.ex. eller underhållsbidrag, inte till fyllaatt

hushållets totala disponiblaut inkomst till oförändrad köpkraft. Ett
undantag socialbidragen, där baseras beräkningarna inte påär men
totalindex/basbelopp på speciellt varukorg.utan sammansatten

återstående exemplet i punkt d.v.s.Det 1 pris- eller hyres-ovan -
uppräkning i långsiktiga avtal har knappast någon tydlig anknytning-

levnadskostnadsindex.till den syftetI mån kompensera säljarenär att
för kostnadshöjningar, konsumentprisindex överhuvud inteär ett taget

naturlig utgångspunkt. här flera exempel därDet KPIär etten av
används i brist bättrepå för ändamål ligger frånlångt desssom
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inte någonSådana användningsområden kanegentliga syfte. störreges
konsumentprisindex skall bestämmas.vikt, utfonnningennär av

eller realrealinkomstersyftet förändringarNär mätaär att av
anknytningen tillavsnitt ovankonsumtion punkt i 2.12 är ett

fallet med kompensation.levnadskostnadsindex iteoretiskt änsvagare
Ändå för beräkningi praktiken de idealiska måttentorde av

från kompensationsmåttenrealinkomständringar inte skilja sig mycket
vid ändrade relativa priserbetydelsen varusubstitutionbl.a. är av-

Slutsats:ungefär densamma.

index kan tillämpas,huvudprinciper för utformningSamma av
beräkning realinkomst-användningsområdet äroavsett avom

kompensation.ändringar eller

deflateringför fastprisberäkningValet index användasatt avav
nationalräken-i löpande priser ikonsumtionsvärden eller andra mått

på volymutvecklingenblir beroende vilket slags måttskapema somav
behövsvolymindex såeftersträvas vill ha Laspeyrestypett avman-

bör dock kunna förutsätta deprisindex Paasche Man atttyp etc.ett av
från slagsi kan härledas dettaönskemål beträffande delindex KPI, som

därförsärskilda bearbetningar. Deanvändning, tillgodoses ärgenom
indexberäkningar.för utformningen officiellainte avgörande av

aktualiseras frågor ellerhittills behandlade fallenbåda deI om vems
förStrikt tillämpning principernavilkas konsumtion avses. avsom

indexberäk-kompensationsindex förutsätterlevnadskostnads- eller att
sammansättning i de hushållkonsumtionensningen grundas på

beträffande beräk-kan hävdas gällakompensationen Detsammaavser.
konsumtionsvolymer har utvecklatsellerningar hur realinkomsterav

reallönernas utveckling föravgränsade kategorier hushåll,för t.ex. av
eller för bestämda löntagare.hela löntagarkollektivet grupper av

kategoriprisindex disku-avgränsning och behovFrågorna avom om
väljer vi följande utgångspunkt:i kapitel Tills vidarenärmareteras

avvikelse mellanbetydande, systematiskEndast det finns ut-enom
och i konsumtions-totalindexet och indexet förvecklingen storaav

hushåll, har motiv för användahomogena kategorierhänseende att
bärighet.kategoriprisindex någon större

löntagarhushåll ochskulle aktuella,kategorierDe närmast varasom
sig mycket heterogena vad gäller konsum-pensionärshushåll, inomär

efter-Därför finns inte heller någontionens sammansättning. större
kategoriprisindex.och publiceringfrågan på löpande beräkningar av

detaljerade undersökningar prisutveck-hindrar givetvis inteDet att av
med indelning efter in-olika kategorier hushålllingen för t.ex.av -

fördelnings-familjestorlek kan ha värde för analyskomst och stort av——
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politiska frågor. Sådana undersökningar bör emellertid kunna genom-
föras intermittent t.ex. femte år, och frågan hur de kan utfor-var om

faller utanför uppdraget för denna utredning.mas
viktigtEtt område, där indexberäkningar baserade speciellen

varukorg redan används, underlag för uppräkningärnu som av
socialbidragsnorrnen. viktigasteDen uppgiften för i sådanaKPI
sammanhang torde tillhandahålla delindex kanatt vägasvara som
enligt principer bestämda för respektive tillämpning. principerDessa
kan normativa eller baseras exempelvis konsumtionenspåvara
sammansättning i hushåll med mycket låga inkomster.

tredje användningsområdetDet för konsumentprisindex som-
allmänt inflationsmått, framförallt i stabiliseringspolitiska tillämp-
ningar behandlas i detta kapitel endast mycket kortfattat. makro-Den-
ekonomiska teorin endast begränsad vägledning för utformningenger

prisindex sådant syfte.med Diskussionen i betänkandet rörandeav
målvariabeln för pennigpolitiken enbart olika konsument-avser
prismåtts användbarhet i sammanhanget, och den baseras huvud-
sakligen den tolkningpå prisstabilitetsmålet redovisatsav som av
Riksbanken.

ofta anfört skäl för avvikelser frånEtt kostnadsbaserade index är att
inflationsmått bör aktuella transaktionspriser, inteett avse

periodiserade kostnader. finns emellertidDet också starka skäl som
talar för basera inflationsmått på prisförändringamas inverkan påatt ett
kostnaderna för hushållens konsumtion. praktiken får behandlingenI av
fmansieringskostnader i egnahemsposten betydelse för möjlig-stor
heterna utnyttja konsumentprisindex också för stabiliserings-att
politiska ändamål. och nackdelar medFör- olika alternativ i första-
hand det utredningen föreslårKPI och det europeiska harmoniserade
indexet, diskuteras i kapitelI-HKP -

har framhållits, bl.a. företrädareDet för den svenska Riksbanken,av
det centrala hur den långsiktiga, eller trendmässiga, inflations-äratt

takten utvecklas. denna inflationDet påverkas den samladeär som av
efterfrågan i ekonomin och därmed penningpolitiken. S.k. utbuds-av
störningar, inklusive ändringar indirekta skatter och subventioner,av
kan upphov till endast tillfälliga svängningar i prisstegrings-antas ge
takten den långsiktiga nivån. behöver inteDetta innebära KPIrunt att
och liknande olämpligamått grund för inflations- ellerär ettsom
prisstabilitetsmål. stömingarnaOm kan visas medföra endast tillfälliga
svängningar, bör utfall,KPI:s räknat ellertvå år, kunnaövert.ex. tre
användas för kontrollera prisstabilitetsmålet uppfylls.att om

Utformning löpandeoch utvärdering stabiliseringspolitikenav
ställer emellertid inte krav enbart på prisindex täckning, också påutan

till olika förändringar kan härledas. Det uppenbartatt ursprunget är att
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förändringen konsumentprisindex kortare perioder månad föröverav -
månad, och troligen också räknat tolvmånaderstal kansom ge en-
missvisande bild den underliggande inflationstakten inflationcoreav
i ekonomin. Som underlag för penningpolitiken, och för kunna göraatt
den trovärdig, behövs därför också mått/indikatorer på denna under-
liggande inflation. underliggande inflationMått på beräknas sedan
1998 för Riksbankens räkning.SCBav

utgångspunkt för den följande diskussionenEn användningenär att
för kompensationsändamål vikigaste användningsområdet fördetär ett
officiellt svenskt konsumentprisindex. den konfliktermån uppkom-I

mellan önskemål hänförliga till indexets syften, fårolikamer
prioriteringar i första hand utifrån användningen igöras
kompensationssammanhang. Som torde emellertid ingenantytts ovan,
allvarlig konflikt föreligga användningen för realinkomst-gentemot
beräkningar. Skäl har också anförts t.ex. Hill och Triplett1998av
1999 för förändringmått på levnadskostnader i allmänhetatt ett av
också det bästa måttet på inflation, användas i stabiliserings-är att
politiska frågansammanhang. emellertid komplicerad ochDen är mer
kommer diskuteras i kapitelnärmareatt

användningen för kompensationsändamålAtt central betyder inteär
bör utformas med syftet i alla situationerKPI kunna påatt att ge svar

frågan vilka prisförändringar bör föranleda kompenserandesom
åtgärder, ändring prisbasbeloppet. Uppgiften för visaKPI ärt.ex. attav
hur hushållens kostnader för oförändrad konsumtionsstandarden
påverkas prisändringar inklusive avgiftsändringar och inverkanav -
från ändrade indirekta skatter och subventioner.

vad mån exempelvis politikomläggning ökad eller minskadI moten
andel avgiftsñnansiering inom sjukvård, barn- och äldreomsorg bör ge
utslag i prisbasbeloppet, och därmed i och andrapensions-
kompensationsbaserade till del politisk fråga. Enärsystem, stor en
sådan omläggning kan påverka hushållens ekonomi deras budget-
restriktion också andra via avgiftema,på desätt än t.ex. attgenom
direkta skatterna ändras i riktning. liknande situationEnmotsatt upp-
kommer vid omfördelning beskattningen mellan direkt och indirektav
skatt, i tidigadet 90-talets skattereform. innebarDent.ex.som en
kraftig, uppåtriktad effekt på sänkt direkt skattKPI attgenom

1 Hill, 1998:Peter The of inflation and changes the ofinmeasurment cost
living, vol.49. 15 1998, Statistical Journal of the United Nations1s. no
Economic Commission for IOSEurope, Press.
Triplett, Jack 1999: Should the Cost-of-Living Index Provide theE.
Conceptual Framework for Index, och avsnittConsumer Price s.3 IV.a

presenterad vid International Working Price IndicesUppsats Group theon
Group, ReykjavikOttawa Augusti 1999, Statistics Iceland.
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finansierades med höjd mervärdeskatt, vilket beaktades i särskild
ordning vid fastställande basbeloppet för 1991 och 1992.av
Beräkningsgrundema för prisbasbeloppet kan, och har, ändrats också

andra skäl, budgetpolitiska.t.ex.av. Frågan rimlig eller rättvis kompensation i situationer de härom som
nämnda kan i praktiken inte lösas entydigt med hjälp enbart ettav
objektivt mått konsumentprisindex. ändå viktigDetta utgörtypav en
del beslutsunderlaget, och kan under förhållandennormala d.v.s. iav -
frånvaro förändringar i skatte- och avgiftspolitiken översättasstoraav -
till automatiska förändringar i prisbasbeloppet.

indexDå används för prisomrälcning i privata avtal -inklusive real-
ränteobligationer finns givetvis inte möjligheter i efter-attsamma-
hand via justering basbelopp hantera extraordinära förändringar,av

i skattepolitiken. torde här,Man vid formulering avtalen, fåt.ex. av
välja mellan knytning till ellerKPI till något modifierat indexmått,en

bättre förhållandena i det enskilda fallet. iDetmot ärsom anses svara
fall inte möjligt utforma officielltallmänt, prisindex såvart att ett att

det helt behoven i alla förekommande fall, avtalademot t.ex.svarar
pensioner, hyresavtal och realränteobligationer.
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Indexkonstruktion3

Sammanfattning och förslag

Konsumentprisindex föreslås liksom kedjeindexettnu vara
två olika indexlänkar. Indexet skallsammansatt typer ävenav av

fortsättningsvis prisutvecklingen beräknad utifrån aktuellange en
konsumtionssarmnansättning, delvis resultat inträffadeär ettsom av
relativprisförändringar. syftetDet uppnås dock enligt min mening med

tillförlitlighet, den nuvarande långtidslänken medstörre ersättsom en
år-till-år-lär1k förhållandet mellan det genomsnittliga pris-som anger

År-till-år-länkenläget under två intilliggande kalenderår. bör, långtså
tillgängligt viktunderlag tillåter, beräknas index enligt Walsh,ettsom
dvs. med vikter speglar konsumtionens sammansättning undersom
båda åren.

Den nuvarande korttidslänken bör år-till-månad-länk,ersättas av en
förhållandet mellan prisläget viss månad och detsom anger en genom-

snittliga prisläget under kalenderåret tidigare.två år På den högsta
aggregeringsnivån föreslås denna beräknas index enligtettsom

dvs.Laspeyres, med vikter speglar konsumtionenssom samman-
sättning under länkens basår.

förslagDessa rörande den grundläggande indexkonstruktionen
behandlas ingående i avsnitt inledande3.3. I två avsnitt, och3.1 3.2,
förs diskussion olika index och valet index-typeren om av om av
fonnel, i allmänhet och olikapå nivåer i beräkningama.

Indexberäkningar på lägre nivå, där aktuella och relevanta vikter
saknas, bör i allmänhet utifrån förutsättningen hushållengöras att

sin konsumtion med hänsyn till inträffade relativprisför-anpassar
ändringar. Utredningens förslag rörande utfommingen dessa beräk-av
ningar behandlas i avsnitt 3.4.

Ställningstagandena avseende säsongvariation redovisas i avsnitt
och frågan3.5 val mätperiod behandlas kortfattat i avsnitt 3.6.om av
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3.1 Inledning

levnadskostnads-flera möjligt beräknaskäl det inte santAv är att ett
nännevärde tilldärför hänvisad till beräknaindex. Man är ettatt ett

förberäknas utifrånsådant index. Med det mått kanett enavses som
sammansättning konsumtionenvarje indexlänk bestämd enav -

tillsannolikhet ansluterbestämd varukorg med nära ettstormen som-
uttryck för sådant prisindex,idealt index. allmäntEtt ett som anger

underjämförelseperioden i förhållande prislägetprisläget under t
basperioden är

K

§39tRQ.+P2Q2+---+PÅQK
3.1

" "P°Q +P°Q +...+P°Q ’

;lpkogk1 1 2 2 K K

P,°, P,°,...P, QOOOPKI basperiodenoch priserna under 0där är
,

och därjämförelseperioden för Q1, Q2,respektive K,t varorna ,...
den bestämdakvantitetema respektive enligtär varaav

täljaren hur mycketvarukorgen. allaSummerat över varor anger
medanenligt prisläget under periodvarukorgen kostar nänmaren

periodmotsvarande kostnad enligt prisläget underanger
vilka eller vilken varukorgFrågan i det här kapitlet Qkär närmast -

uppenbaraväljas grund för jämförelsen.skall De mestsom som-
enligt de kvantiteteralternativen bestämma varukorgen antingenär att

Q: indexfonnel,under basperiodenkonsumerades , Laspeyressom
Q;under jämförelseperioden ,eller enligt dem konsumerassom

jämförelse mellan två perioder kanPaasches index-formel. I etten
Laspeyres-prisindex således beskrivas som

kostnad förförhållandet mellan jämförelseperiodens hypotetiska
kostnad,basperiodens konsumtion och basperiodens faktiska

och Paasche-prisindexett som

jämförelseperiodens faktiska kostnad ochförhållandet mellan
hypotetiska kostnad för konsumtion.basperiodens samma

försvarbara, konsumtionen under bådaBåda alternativen likaär om
utgår från deperioderna fått hushållens fria val. Dåstyras ansatsemaav
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tenderarperioderna,gällde underfaktiska förutsättningar en avsom
periodenden andrakostnaden förhypotetiskt beräknadeden att

Underkonsumtionsstandard.kostnaden föröverskatta samma
respektiveindexiviktperioden basperioden Laspeyres-

kunnathushållen nämligenPaasches index harjämförelseperioden i —
gällande priserna,utifrån de dåde,välja och tjänster så attvaror

hypotetiskaandra perioden har denUnder denminimerat kostnaden.
motsvarande Manskäl inte minimerats påkostnaden naturliga sätt.av

tenderarenligförvänta index Laspeyresbör därför kunna attatt ett
till periodperiod i förhållandelevnadskostnaderna underöverskatta t
Paasche.för index enligtförhållandet gällermedan det omvända ett

information konsum-utnyttjarindexberäkningen iställetOm om
ingenbåda perioderna, uppkommersammansättning undertionens

enligt Walsh,fallet för indexeffekt.sådan snedvridande Det är t.ex.
kvantitetergenomsnittet degeometriskadär varukorgen detär somav

JQ: .period och under period Ettkonsumerades under 0 t x

sådant index anger

jämförelse-hypotetiska kostnaderna vidmellan deförhållandet
avseende den förvid basperiodens priser,periodens priser och

genomsnittliga konsmntionen.perioderna

det uppfyller desuperlativt prisindex, eftersomWalshs index s.k.är ett
kallade axiomatiskaformulerats inom den sårimliga krav som

V förutsättningarockså visas ha godaSuperlativa index kanindexteorin.
ekonomisk-teoretisktapproximationertillfredsställande ettavge

under förutsättninglevnadskostnadsindex,definierat, s.k. attsant av
basperioden ochskiljer sig mellanhushållens preferenser inte nämnvärt

index,vidare Bilaga Fishers idealajämförelseperioden se 2. ärsom
Paasches index,genomsnittet ochdet geometriska Laspeyres samtav

index,‘ andra superlativa index.exempel påTömqvists är
information konsumtionensindex utnyttjarEtt annat omsom

Edgeworthsjämförda periodernasammansättning under båda de är
för Walshspraktiskt densammaindex. Tolkningen det är taget somav

index bildasvarukorgen i EdgeworthsSkillnadenindex. är ettatt som
Q: +Q,: de bådaeller ,aritmetiskt genomsnitt, summan avsom

J1 P392 rm;
+K I zP;Ql Zpzgk0 0 I I

Tömqvists index: 0 .
kl
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periodemas kvantiteter. index enligt Edgeworth därförEtt bör ge
resultat ligger mycket de superlativa indexen.närasom

nuvarande svenska för indexkonstruktion, denDen såansatsen som
fonnulerades års indexsakkunniga, kan betraktas tidigt1943 ettav som
försök levnadskostnadsindex.approximera Istället föratt ett sant att
utnyttja information konsumtionens sammansättning under båda deom
jämförda perioderna, bestäms dock varukorgen i det fallet av
konsumtionens sammansättning under mellanliggandeden tiden.

finns således goda skäl beräkna konsumentprisindexDet att ettsom
superlativt index. det inte möjligt fullt eftersom vårTyvärr är ut,
information konsumtionens sammansättning sällan tillräckligtärom
aktuell och aldrig tillräckligt detaljerad. de följande avsnitten skall viI
undersöka vilka möjligheter valet indexfonnler erbjuder för attav
åstadkomma indexberäkning, möjligt ansluter tillså näraen som som
utfallet de superlativa indexen. Framställningen här grundas iav
huvudsak på den genomgång i Bilaga avsnitt nedanI 3.2görssom
beskrivs dock först allmänt förutsättningarna för och strukturen hos ett
prisindex.

Allmänt indexkonstruktion3.2 om

Underlaget för prisindex i huvudsak prisnoteringarutgörsett av
avseende försäljningsställenurval tjänster och ochav varor, av varu-
eller varugruppsfördelade konsumtionsvärden. undantagsfallI avser
konsumtionsuppgifiema kvantiteter värden. Indexproblemetänsnarare
handlar kombinera det här underlaget det bildarså såatt att ettom
korrekt uttryck möjligt för förhållandet mellan kostnaden undersom
olika perioder för oförändrad levnadsstandard.en

Flera prisnoteringar för två perioder och avseende viss kanen vara,
kombineras för bilda index för elementärt Vanligtvisatt ett aggregat.
finns det ingen rimligt lättillgänglig information försäljningen iom

varanrespektive butik den aktuella Beräkningen denav av
genomsnittliga prisutvecklingen inom det elementära måsteaggregatet
därför kännedom i vilken omfattning ochgöras utan om som varor
tjänster handlats till respektive pris. beräkningenFrågor rörsom av
index för elementära behandlas i avsnitt 3.4.aggregat

avsnitt diskuteras dock först indexets grundläggandeI 3.3
konstruktion, dvs. den kan tillämpas i de delar index-som av
beräkningen där har tillgång till helt relevant och aktuellt vikt-ettman

2 ökad tillgänglighet till butikskassedata scarmerdata avseende såvälEn priser
försålda kvantiteter kan i framtiden komma ändra på detta förhållande.attsom
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underlag. gäller alltså här hur kombinerar olika delindexFrågan man
till totalindex eller till andra huvudaggregat. bildenFörett att av

komplett diskuteras också valet index-"indexhierarkin" skall bli av
formel på de mellannivåer, där förvisso har tillgång till vikt-man
information där denna information idealt perspektiv alltid ärettmen ur

bristfällig. dessaföråldrad eller på uppenbart Vi benämnersättannat
de behandlas i anslutningindex för intermediära och tillaggregat,

frågan elementära i avsnitt 3.4.aggregatom

Bild

Indexhierarkin

Totalindex

Index R5:-intermediära aggregat
nivåHög

för intermediäraIndex aggregat
Låg nivå

200-400 st.

Index för elementära aggregat
1000ca.

Enskilda pxisnoteringar
25 000 exkl. totalundersöktaca.

indexkonstruktionen således hur i olika ochaspekt påEn är steg,man
utifrån underlag med olika karaktär, bildar index för allt större

vilket jämförelser utsträcks i tiden.aspekt påEn är sättaggregat. annan
Därvid skilj praktiken främst mellan två huvudaltemativ:ier man

liggerFastbasindex, där prisjämförelsema varukorg0 avser en som
antal fem respektivefast under år, år,t.ex.ett

Kezfieindex, där varukorgen varje och prisjämförelserårersätts0
mellan olika kedja via länkperiod, under vilkenår görs attgenom en
såväl den gamla den varukorgen prismäts.som nya

således direkt-fastbasindex innebär mellan årEtt även göratt man
jämförelser i jämförelseperioden basperiodenmellan prisläget och it
Motsvarande jämförelse i kedjeindexet kedjaär sammansatt av en av
ârsvisa indexlänkar:

1fx...xI,‘; 1,1,. 3.2x x
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Fördelarna tolkningen indexserienmed fastbasindex den enklaärett av
förtjänstoch enklare framställningsprocess. Kedjeindexetsnågot ären

främst föråldras från till Valet mellan fast-varukorgen inte âr år.att
basindex kedjeindex behandlas i avsnitt tillsammans medoch 3.3
frågor rörande valet indexformel för huvudaggregaten. Detsammaav
gäller tredje aspekt indexkonstruktionen, nämligen prislägetpå omen
vid jämförelsetidpunkten primärt bör relateras till prisläget vissen
basmånad eller visst basår.ett

Grundläggande indexkonstruktion3.3

Viktunderlaget3.3.1

Nationalräkenskapema privata konsumtionen fördeladredovisar den på
ändamål, dels enligt kvartalsvisa beräkningarknappt etthundra 75ca.

kvartal dels enligt genomarbetad års-dagar efter avslutat och en mer
månader efter referensåret, reviderad års-beräkning ll medca. en

beräkning ytterligare planerad ökning detaljerings-år Enett senare. av
forgraden kan komma innebära årsberäkningarna kan redovisasatt att

förkategorier. statistik används beräkning vikter400 Annan som avca.
hushållsbudgetstatistik statistikbl.a. Jordbruksverketsär översamt

livsmedelskonsumtionen. Vid sidan officiell statistik utnyttjasav
underlag specifikt för ändamålet, från enskilda företag,som
branschorganisationer eller experter.

Internationellt vanligtvis hushållsbudgetstatistik den källaär som
Viktunderlagetdet primära Sverige används dock denIutgör

statistiken tillsammans med andra källor komplement till under-som
förklaring därvid-laget från nationalräkenskapema. till SverigeEn att

från de flesta andra länder torde det svenskalag skiljer sig attvara
indexet kedjeindex, med uttalat krav på aktuellt underlagär ett ett ett
för årliga viktrevisioner. har inte varit möjligt tillgodose medDetta att

undersökningarhushållsbudgetstatistiken. Avsikten dessaär att nunu
kontinuerligt, för kalenderårskall ske och vamgruppsvisa resultatatt

tillgängligafinnas ungefär halvår efter referensåret.skall kunna Småett
hushåll bortfall innebär dock resultatenurval ca. 2000 och att

olika detalj nivå där statistiken främstavseende dengrupper -
nationalräkenskapema behäftade med betydandekompletterar är en-

osäkerhet.
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Alternativen3.3.2

kompletterandeFormlema nedan avseddainom är somramar
information.

dels olika indexformler där vikt-alternativ harDe prövats är tresom
prisbasperioden:perioden densammaär som

indexLaspeyres0
geometriskt index0
CES-index0

index månad år basår OindexLaspeyres y,m
K
Zr;/,,°1g;;,Hg 3.3
kl

9yI för respektivedär prisindexär vara
k

LoL‘Q’¢
W0 3,4- - Kk K

:me XW
kl kl

under basperioden.där konsumtionsvärdet avseende kär vara

Geometriskt index
K Wko

HIg{G15"" 3.5

Elasticity of §ubstitutionCES-index Qonstant
l

|:ZWkoIg;l:n1
JEK

acEsI0y,m 3.6
,

kl
substitutionselasticitet.där skattad enhetligGäl en

praktiken saknasredan i avsnittindex beskrevs 3.1 ILaspeyres ovan.
Indexet får därförkvantitetsuppgifter förutsattes där.de som

värdeuppgiñer istället.form utnyttjar Laspeyresskrivas påom en som
indexen för de olikaaritmetiskt medelvärdeindex dåär vägtett av

respektiveomfattas. Viktemakategorier och tjänster ärsomvaror
andel hushållens totala konsumtion.kategoris värdemässiga Detav

antyder, geometrisktgeometriska indexet vägtär ettnamnetsom
delindex.medeltal av samma
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indexLaspeyres korrekt uttryck för förändringenettger av
levnadskostnadema hushållen, inträffade relativpris-trotsom
förändringar och oförändrade preferenser, väljer behålla bas-att
periodens kvantitativa sammansättning konsumtionen. Detav
geometriska indexet andra sidan,å korrekt uttryck för levnads-ettger
kostnadsförändringen hushållen, vid förutsättningar, väljerom samma

behålla basperiodens värdemässiga sammansättning konsum-att av
tionen. Laspeyres index med andra 0rd konsistent med heltär en
oelastisk efterfrågan substitutionselasticiteten medan det0- -—
geometriska indexet konsistent med norrnalelastisk efterfråganär en -
substitutionselasticiteten CES-indexet-1. slutligen, förutsätter inte a

viss substitutionselasticitet. Den bestäms istället så indexetpriori atten
på historiskt material resultat superlativt index.ett ettger samma som

Utifrån dessa indexformler har såväl fastbasindex med fem årtre
mellan viktrevisionema kecüeindex med årliga viktrevisionersom
beräknats. Fastbasindexet enligt indexformel denLaspeyres är
internationellt helt dominerande indexkonstruktionen. tillämp-Någon
ning, i KPI-sammanhang, de övriga alternativen, inte känd.ärav

kedjeindexDen tillämpas i Storbritanniens ochtyp av som
Frankrikes motsvarigheter till KPI i har ocksåHIKP prövats.samt

index kan beskrivasDessa som

kedj eindex Laspeyres-typ.0 av

inga riktiga kedjeindex, eftersomDessa Laspeyres Viktperioden inteär
sammanfaller med indexlänkens prisbasperiod, i de här fallen ärsom

månadsenskild januari i Storbritanniens motsvarighet till ochKPIen -
december i de övriga fallen. Viktperioden däremot helt år iär ett -
Sveriges det just avslutadeHIKP kalenderåret, i Storbritannien och
Frankrike den tolvmånadersperiod avslutades halvt respektiveettsom

föreår prisbasperioden. övriga länder inom EU/EES vikt-Iett är
perioden i HIKP densamma tillämpas i de nationella fastbas-som
indexen.

3 gäller fö. också i många de länderDet beräknar fastbasindex.ettav som
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år basår 0index månadkedjadSvensk HIKP m y,

y—1,decl,dec0,decHIKP y,my,m Iy1dec, 3.7I0,mx...xIy2,dec xx—
där

K
Z KT y,m‘y,m Wk Iy—l,dec;kIy—l,dec- ’
kl

y-llfecVkJ/ly—1,dec y-l IP
ykkWm . 3 9

Kk K 7
ZZ y-l,decy—1,dec y-l-1Qk Iy—l;k
klkl

dehandeftervidare möjligtdet ersättakedjeindexI attärett
medberäknatsmed länkarindexlänkarna,beräknadeursprungligen som

undersammansättningkonsumtionensspeglarvikter senareensom
dettordeSverigeanvända vikterna.ursprungligenperiod deän vara
detkonsumentprisindexet påofficiellaberäknar detlandenda som

reviderade länkar:dessaförande alternativ harFölj prövatssättet.

indexkonstruktionenden nuvarandeLångtidslänkama i
indexPaasches

Törnqvist och WalshFisher,index enligtSuperlativa
Edgeworths index

från HlKPzsindexkonstruktion skiljer signuvarande attKPI:s genom
medkompletterasdecember,korttidslänkar förursprungligaalla en

beräknasLångtidsläitkamakedjningen.används vidlångtidslänk som
sammansättningkonsumtionensspeglarviktunderlagmed ett som

sig frånsträckerkalenderårdvs. detjust avslutade året,under det som
direktajämförelseperiod. Somlänkensprisbasperiodlänkens t.o.m.

tvåhar ocksålångtidslänkamanuvarandealternativ till de prövats typer
avslutade åretbåde från det justviktunderlagutnyttjarlänkar somav

mellan demellantinguppfattaskan därförinnan.och från året De som
för dessaBeräkningsformenoch kortidslänkama.nuvarande långtids-

Tömqvists index,respektiveEdgeworthsfördensammaär somarmars
respektive kvasi-kvasi-Edgeworth-indexbenänmsvarför de nedan

Tömqvist-index.
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Nuvarande kedjad index månadKPI år basår 0m y,

KP y,mLT 0,dec LT l,dec LT y—1,dec KT y,mIOUXIOHX Iy2decx Iy,,dec, 3.10x—
där

KT y.m y.mIy-l,dec Iy-Ldec-‘3-7s-

däroch

K
LT y-1,dec LT y-Ldecy—2,dec Iy—2,dec;k9

k1

/Iy—2,dec;k.v-1 y-1—2,d -1Pk’ Q:
m 3.12"K K ,

Z Z y-lly—2,dec y—l y-lIy-2,dec;kk
kl kl

direkta alternativ till långtidslänkama enligt vadTvå 3.11 är som
benämndes kvasi-Edgeworth-index respektive kvasi-ovan

Tömqvist-index vidare Bilaga 3.se

indexforrnler kedjeindexsuperlativa har beräknatsDe prövatssom som
med intilliggande hela kalenderår prisbasperiod respektivesom
jämförelseperiod år-till-år-länkar. Vad jämförs i varje länk ärsom-

intesåledes den genomsnittliga prisnivån under respektive år, alltså
prisnivån i december och prisnivån i december innan, iår åretett som
kedjeindexen Eftersom år-till-år-länkama naturliga skäl kanovan. av
beräknas först efter jämförelseårets slut, måste index för aktuella

liksom dagens hjälpmånader, i indexkonstruktion, beräknas med av en
länk år-tiII-månad-Iänk, med viktunderlagtyp ettannan av en som-

länkens basperiod geometriskt,Laspeyres, CES. Detsammaavser
frångäller Edgeworths index också utnyttjar viktunderlag bådaettsom

jämförelsen, viktunderlagetåren i liksom Paasches index hämtarsom
från det de båda åren.senare av
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kedjad indexrespektive länkbasperiod förmed årKedjeindex som
månad år basår 0m y,

L12213; / 13x...x1;:§x‘1;;;, 3.13410W" x xx

déirLI;;’; indexfonnel, ochår-till-månad-länk enligt Laspeyresär en

I"2 ellerenligt Walshindexkanår-till-år-länkamadär t.ex. varay-3
Edgeworth.

K
taxiç§ aAa

k1

indexfonnelenligt Walshsmed vikter

y-Z/ y-2y-3y-3 -2y-3 Iy-3
kmW- ,amK

Z,/Vr3V:/15::i i
klk1

indexfonnelEdgeworthsrespektive enligt

+9,333-193 /1:3n +1/32
:mf .3.16

äniB3‘3Q,:3 /I;:§Q15’ +14.+
k: lk1

år-till-år-länkar.övriga alternativaBilaga förSe 3

" alla indextal i seriennödvändiginominledandeDen ärparentesentermen om
innebörd. innebärDentidigare år skall habasåret ochfr.o.m. även samma

s.k.något förväntat Laspeyres-totalt inte harkedjade indexetockså det settatt
fel.
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3.3.3 Utvärdering

Utvärderingen grundas i huvudsak på den genomgång redovisas isom
Bilaga Några aspekter lyfts dock fram ytterligare här. Alternativen

med avseende på:prövas

Anknytning till etablerad indexteori.0
Risken for systematiska fel bias i förhållande till superlativtett0
index.
Precision
Axiomatiska överväganden indextest.
Förmågan korrekt hanteraatt säsongvaror.
Aktualitet
Komplexitet i tolkning och analys.
Resursaspekter

Anknytning till etablerad indexteori.

Då vi talar viss levnadsstandard tänker vi denna denom en oss som
levnadsstandard hushållen erfar under loppet berorår. Det påett attav
hushållens anspråk och behov varierar med årstiden och andra säsongs-
mässiga tilldragelser: jul, sportlov, påsk Ett praktisktetc. annat mer
skäl till inta årsperspektiv det årsbasispå detatt är ärett äratt som
realistiskt sammanställa detaljerade uppgifter sammansättningenatt om

hushållens konsumtion.av
Alla grundläggande prisindexfonnler utgår från priser i bas-en

period och i jämförelseperiod kvantiteterde konsumeratssamten som
under eller båda dessa perioder. indexEtt med månaden av en som
prisbasperiod, de nuvarande långtids- och korttidslänkama, inteärsom

År-till-år-länkaruppbyggt på det ansluter däremot direkt tillsättet. de
etablerade indexformlema, förutsatt vi kan beräkna relevantatt ett
uttryck för det genomsnittliga priset under år. sådant index harEttett

uppenbar tolkning och kan utvärderas inom för denen mer ramen
etablerade indexteorin.

förRisken systematiska fel

numeriskaDe resultaten i Bilaga bygger på beräkningar3 för perioden
1981-1998, avseende indelning den privata konsumtionen i drygten av

ändamål.70 Boendekostnader i egnahem, och uppvärmning,utom
har inte ingått i beräkningen. Den måttliga uppdelningen konsumtio-av

innebär inte kan räkna med finna särskiltatt att storanen man
avvikelser mellan indexaltemativen. Hushållens varusubstitution sker
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vilken vi skalldetaljerad nivå,betydligttill del påstor meren
för under-superlativa indexentill Deåterkomma utgör normsenare.

har bästeftersom desystematiska fel,förriskersökningen av
levnadskostnadsindex. Deapproximeraförutsättningar ett santatt

resultat.identiskasinsemellansuperlativa indexen närmastger
år-till-år-länkar enligtkedjeindex medslutsatsviktigEn är ettatt

ändamål, kanpraktiskaför allaindexformel,Edgeworths ettsomses
genomsnittsåväl isuperlativt index,alternativ till överfullgott ett en

enskilt år.för varjeföljd år somav
prisbasperiod enligtmånadmedKedjeindex ettsom

också mycketindex liggerkvasi-Edgeworthellerkvasisuperlativt
periodenstuderadegenomsnitt hela densåväl i övernära somnormen

indikerarresultatetmisstänkafinns anledningenskilda år. Det attatt en
liten idock såavvikelsendennegativ biasviss äruppmätta som-

dessa index,Förklaringen tordeår.genomsnitt 0,02 attprocent varaper
har i vissi praktikenkalenderårsvikter,december ochmed basmånad

till bas-tidsmässigt anslutervikterhistoriska viktermån än somsnarare
jämförelseperiodema.och

genomsnittde iockså beräknas såCES-indexen kanolikaDe att
från Deavvikertidsperioder intelängre nämnvärtöver normen.

approximationmycket godvanligtvis ocksåalternativenkedjade är en
för enskilda år.superlativa indexentill de

genomsnitt åriutfalllångtidsindexetnuvarandeDet ett persomger
Skillnadenindexen.de superlativaunder ärligger 0,04 procent

enskilda år varierarföreftersom avvikelsemasignifikantknappast
och för sigfinns itill plusfrån minus 0,12. Detmycket, 0,27ganska
till negativhar tendenslångtidsindexetmisstänkagrund för attatt en
förhållandeaktuellt iegentligen lite förviktunderlagetbias eftersom är
det mellan-viktperioden omfattarjämförelseperiodematill bas- och -

december,jämförelsemånadeninklusivekalenderåret,liggande men
relativprisförändringamadecember året innan. Ombasmånadeninte

itill decemberdecemberårslänkloppetunder storav en --
asymmetrinkalenderåret, bidrarbörjaninträffar redan iutsträckning av

negativ bias.tillän enmer
fel isystematisktalla tydligtindexaltemativen harövrigaDe ett

år-till-år-Laspeyres-index medkedjatförhållande till Ettnormen.
indexkedjatkorttidsindexet/HIKPnuvarandedetlänkar, av
signifikantallaLaspeyres-index harfastbasochLaspeyres-typ, ett en

respektive Ett0,15genomsnitt 0,05, 0,08positiv bias på ioch procent.
och denegativ bias på -0,05harPaasche-indexkedjat procent,en

storleksordningen -0,1alla biased igeometriska indexen procent.är
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Precision

Emellanåt anförs dagens höga ambition vad gäller viktemasatt
aktualitet uppnås på bekostnad deras tillförlitlighet. Deav
konsumtionsberäkningar från nationalräkenskapema ligger tillsom
grund för vikterna preliminära och delvis prognosticerade.är tabellI 1
nedan redovisas jämförelser mellan indexberäkningar gjorda på olika
viktunderlag: det används idag, det reviderade preliminärasom men
underlag normalt föreligger månader11 efter referensåret samtsom ca.

definitivade beräkningar normalt tillgängliga 23 månaderärsom ca.
efter referensåret.

Skillnaderna små, vilket kontrasterarär den bild tidigaremot som
redovisats för åren 1986, 1987 och i1988, från Riksdagensrapporten
revisorer Där skillnader på 0,23, 0,14 respektive 0,12angavs
procentenheter samtliga positiva och betydligt tal. Metodenstörre——
skiljer sig dock i antal avseenden; bl.a. avsåg de äldre beräkningarnaett
reviderade långtidslänkar, de inkluderade egnahemsposten fullt ochut,
vikterna också i vissa fall på detaljerad nivå.ersattes deIen mer
beräkningar redovisas i tabellen nedan det enbart viktunderlagetärsom
på nationalräkenskapsnivån varierats. rimlig bedömningEn är attsom
skillnaderna mellan de olika viktunderlagen numeriskt något mindreär

skillnaderna mellan indexän enligt Laspeyres och superlativtett ett
index systematiska.utan attmen vara

Tabell Indexlänkar år-till-år enligt indexformelaLaspeyres

Viktunderlag Index, föregående år 100

1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Nuvarande underlag 100,83 102,10 100,91 102,79 102,85 104,91 101,31
Reviderad 100,82 102,13 100,90 102,86 102,87 104,85 101,33
Definitiv 100,88 102,86 102,84 104,85 101,37.. ..
Skillnad jämfört med nuvarande
Reviderad 0,03 0,00 0,07 0,01 -0,05 0,02-
Definitiv -0,03 0,07 -0,01 -0,05 0,06.. ..
‘ Vägt genomsnitt delindex avseende ändamål enligt nationalräkenskapema, exkl.av
Egnahem bostad.

Kvaliteten i vägningstalen således inget kraftfulltär förargument att
sänka ambitionen vad viktemas aktualitet och övergå till ettavser

5 Riksdagens revisorers förslag angående konsumentprisindex, Förs.
1991/92:16, 33.s.
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dock fulltLaspeyres-index, kedjat eller fastbasindex.renodlat Det är
denden avslutande indexlänken såmöjligt utsträcka attatt anger

förefter viktåret, iställetprisläget under respektive månad andra året
viktunderlagetskulle det tillförlitligaförsta året. Därmed mersom nu,

i slutetutnyttjas. återkommer till den möjlighetenkunna Jag av
indexkonstruktion.avsnittet grundläggandeom

Axiomatiska överväganden

inte mycketprövning alternativen olika rimliga indextestEn mot gerav
Fisher, WalshVisst förord index enligtytterligare vägledning. ges

uppfyller alla de viktigaste kraven.och Edgeworth, som

Förmågan korrekt hantera säsongvaroratt

behandlas i avsnitt nedan isäsongvariation 3.5Frågor rör samtsom
det tydligt tillförlitligheten hosBilaga Från dessa genomgångar4. är att

föruttryck för kostnaden vissindextal avseende viss månad, ensomen
hos indextalårlig levnadsstandard, väsentligtär sämre än ett som avser

kedje-Med den långsiktiga utvecklingenhelt år. tanke på ettattett av
prisläge skattas respektivemed månadsbas vilar helt på detindex som

index med årsbas. index medlänkmånad, talar det för välja Ettettatt
beräkningenmöjligheter förbättraårsbas kan också vissaöppna att av

kraftigt varierande utbud.index för med säsongsmässigtvaror

Aktualitet

kan skrivasindexutvecklingen under alla omständigheterEftersom
historiska vikter, det ingenfram med avslutande länk med ären

Möjligen skulle januariindexet kunnaskillnad mellan altemativen.
med fast-dag jämfört med nuläget,tidigareläggas eller etten annan

viktunderlagetbasindex eller med kedjeindex där detett nya avser en
tidigare period det just avslutade året.än
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dekomponeringarKorttidsjämförelser, analyser, etc.

Viktrevisionseflekter

med prisut-dagens indexkonstruktion harproblem medEtt göraatt att
mellanliggande konsumtions-enligt aktuellt det åretsvecklingen ett

december i långtidslänken.endast kan beräknas för Det ärmönster -
sedankorttidslänken för decemberoch inte den ursprungligaden, som

kommande indexlänkar.utgångspunkt för kedjningen För-bildar av
avseende viss månad år ochmellan kedjat indextalhållandet ettett en

beror då inte bara påför motsvarande månad år tidigareindextalet ett
också på denprisförändringar inträffat under mellantiden,de utansom

till uttryck i skillnaderviktrevisionen, kommermellanliggande som
långtidslänken korttidslänken för december.mellan och

och varierarden skillnaden systematiskframgåttSom ärovan
årsskifte innebär därförprocentenheter.normalt mellan 0,0 och -0,3 Ett

tolvmånaderstaleller nedåt, i devanligen litet hopp, uppåtett som
genomsnittkedjade indextal. ibildas kvoten mellan Hoppen ärav

och endast i undantagsfall så 0,3ungefär procentenheter,0,1 stora som
med år-till-år-de alternativa indexkonstruktionema,procentenheter. I

också lyfts i efter-aktuellt konsumtionsmönsterlänkar och där ett
historiskastorlek. index medhoppen ungefär Ihand, är ettsammaav

prisbas-genomgående densammavikter, eller där viktperioden är som
inte problemet.perioden, uppstår

Kritiken keafieindexmot

förkan kritiseraskedjeindex, det Laspeyres-typ,Ett även är attom av
fix varukorg. Låtjämförelser mellan år inte i strikt mening en ossavser

tolv-Sverige, sådant index, och betraktaförHIKP är ettta som
första talet resultatetmåmderstalen för april och maj 1999. Det ärsäg

från april till december 1998kedjat prisutvecklingen 1998attav man
prisutvecklingen frånhänför sig till ochenligt vikter år 1997som
hänför sig tilltill april enligt vikter 1998.december 1998 1999 som

Åtta vägda med konsumtions-månaders prisförändringar såledesär
fyra månaders prisförändringar enligtsammansättningen och1997

tolvmånaderstal, det för maj påkonsumtion. 1999,1998 års Nästa är
sju månaders prisutveckling, maj 1998motsvarande sätt sammansatt av

månaderenligt konsumtion, och femdecember vägd 1997 års1998,-
det sker successivtenligt de vikterna. kanMan säga att ettsenare

totalt inte åldras.vikterna, vilket innebär deutbyte settattav
till åldrande vikter,fastbasindex kan alla jämförelser, prisetIett av

Åvarukorg, andratydlig och strikt tolkning avseende fixsom enges en
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sidan kan fastbasindex knappast för evigt. Så småningom måsteett vara
vikterna för de skall uppfattas relevanta för analyserersättas att som av
den aktuella prisutvecklingen. skerNär så blir omskrivningen av
inflationshistorien desto påtaglig, och det tveksamt kritikenärmer om

kedjeindexets successiva viktbyte egentligen någotärmot argument
för fastbasindex.

Analysera tolkaoch

Vissa användare behöver sig in i hur indexet beräknas och hasätta
möjliget detaljerade analyser, framförallt kortpå och medel-göraatt
lång sikt, effekten på index faktiska förväntadeoch prisför-av av
ändringar. bör också möjligtDet bilda index för alternativaattvara
grupperingar delindex, enkel aritmetisk aggregerings-av genom en
metod utifrån delindextal och vägningstal.

behovenDe här talar i första hand för fastbas Laspeyres-index,ett
följt kedjeindex Laspeyres-typ med länkmånadtätt ettav av en som

basperiod. Alternativ innebär i efterhand lyfter inattsom man
reviderade vikter innebär alla analyser baserade på indexet bliratt mer
komplexa. Av dessa alternativ den nuvarande indexkonstmktionenär

alternativen baserade på Walshs och Edgeworthspå indexformelsamt
de minst besvärliga. Med avslutande länk enligt indexLaspeyresen ges
också goda förutsättningar för kortfristiga analyser. De geometriska
indexen och CES-indexen f°ar, de använder vikter fråntrots att
prisbasperioden, liksom Fishers och Tömqvists index, räknas som
förhållandevis komplexa från användarsynpunkt.

Resursaspekter

Konsekvenserna utredningens förslag berörs isammantagetav
kapitel Resursbehovet beräknas skilja sig mycket litet mellan
alternativen, varför den aspekten underordnad betydelse vid valetär av
indexkonstruktion. kostnader främst påverkasDe valetsom av av
indexkonstruktion kostnaden för bygga underhålla och drivaär att upp,

rationellt produktionssystem. Lite förenklat kan vi fast-ett säga att ett
basindex medför lägst kostnader, särskilt Laspeyres-index. Därefterett
följer kedjeindex Laspeyres-typ, övriga kedjeindex med månadav som
prisbasperiod och slutligen kedjeindex med år-till-år-länkar baserade

Ävenpå aktuellt viktunderlag. kostnaderna för kvalitetssäkring,ett
metodutveckling och metodunderhåll kan bedömas på sättvara samma
stigande denmed ökande komplexiteten i indexberäkningen.



SOU 1999:124Indexkonstruktion56

förrestriktionerinnebär inga nämnvärdaSamordningen med HIKP
Merkostnaden förhuvudaggregaten.indexformel förvalet enav

inte avgörande.avseendet bedömsskillnad i det här vara

indexkonstruktionVal grundläggande3.3.4 av

slutsatser:avsnittet kan vi dra följandedet föregåendeFrån

fel och har inganegativt systematisktIndex enligt Paasche har ett0
framför alternativ.praktiska fördelar andra

obetydligt negativthar alla integeometriska indexenDe ett0
nackdelarindex har de ocksåsystematiskt fel. användningenFör av

alternativ.jämfört med aritmetiska
prisbasperiod drabbas,medkedjat Laspeyres-index årEtt som0

reviderade vikter,i efterhand lyfter inde indexaltemativliksom som
dessutomeftersom Laspeyres-indexetvid årsskiftena ochhopp ärav

intebiased alternativet intressant.så är
Törnkvist.index enligt Fisher ellerfinns inget skäl väljaDet ettatt0

väsentligt svår-indexen deLiksom de geometriska är mer
Walsh,index enligtstatistikenanalyserade för användarna än ettav

resultat.superlativt index ochockså är ett som ger sammasom
träffsäkraCES-indexen kanmedtyder påInget göraatt merman0

kan medsuperlativt index, vadprognoser göraänett man enav
Walsh-,beräknadeLaspeyres-framskrivning det senastav

betydligtCES-indexet ocksåeller långtidsindexet.Edgeworth- är
alternativen.andra återståendesvåranalyserat deänmer

kvasi-Edgeworth-indexkvasi-superlativt index,Ett samtett0
Eftersom de tvåmöjligen måttligt biased.dagens långtidsindex är

superlativaviktunderlag de riktigaförsta utnyttjar somsamma
långtids-utfall ocksåindexen, ligger deras närmare ännormen

viktinfonnation från det året.utnyttjarindexet, endast senaresom
mindrelångtidsindexet skulleinga indikationer påVi har att vara

jämfört med depraktiska fördelarbiased. Då det inte har några
hellre någotEdgeworth-liknande alternativen, börWalsh- eller av

dessa väljas.
indexkvasi-index och riktigajämförelse mellan dessaVid en0

framstårår-till-år-länkar,Walsh respektive Edgeworth, medenligt
klarbättre. haralternativen i flera avseenden Dede ensomsenare

bättreunbiased, de haranknytning till indexteori, de är
konstateras nedanförutsättningar för hantera Somsäsongvaror.att

utsträcka denmöjligt vissa fördelardet nå attär att genom
andra året efterLaspeyres-länken till detavslutande att avse

med år-till-år-förbättringarviktåret. Potentialen för dessa störreär
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länkar med index med månad prisbasperiod.än berorDet påett som
de superlativa egenskaperna hos indexformeln bliratt mest

framträdande då vikterna hänför sig till perioder i förhållanderätt
till prisbas- och jämförelsperiodema. index medEtt år-till-år-länkar

å andra sidan något komplext.är Skillnaden dock liten,ärmer
varför skälen klart till fönnån för något dessaöverväger av
alternativ.

De återstår två mycket lika alternativ och liteär ettsom nu annor-
lunda:

kedjat Walsh-index med år-till-år-länkar och avslutandeett0 en
Laspeyres-länk,

kedjat Edgeworth-index med år-till-år-länkar och avslutandeett0 en
Laspeyres-länk,

kedjat index Laspeyres-typ med december-till-månad-länkar,ett0 av
dvs. kedjade korttidsindex, konstruktion gäller i I-HKP.samma som

varjeI valsituation bör det alternativ väljas det korrektamestsom ger
måttet på levnadskostnadsutvecklingen, kostnadema inte ärom
avskräckande. Helt klart Walsh-Laspeyres och Edgeworth-Laspeyresär
alternativen klart överlägsna mått, framför allt avsaknadengenom av
systematiskt fel. Redan små fel, systematiska, leder efter tidärsom en
till betydande oönskade omfördelningar index används förnär att
reglera penningbelopp längre tidsperioder. Merkostnaden för deöver

ambitiösa alternativen bedöms heller inte den storleks-mer vara av
ordningen det kan påverka valet. Svårare det bestämma vilkenatt är att
indexformel Walshs eller Edgeworths bör väljas för år-till-år-som- -
länkarna. Dessa båda alternativ förefaller i det heltnärmastevara
utbytbara. Båda kan tolkas prisutvecklingen avseende viss, försom en
de båda åren genomsnittlig, varukorg. kan båda beräknasDe ettsom
aritmetiskt genomsnitt delindextalen.vägt av

Edgeworths formel definierar varukorgen det aritmetiskasom
genomsnittet de båda årskorgama, eller dem, medan denav summan av
i Walshs indexformel geometriskt genomsnitt.är Detett senare
uppfattas ofta mindre konkret. denFör praktiska beräkningen ochsom
användningen indexet innebär den omständigheten dock ingenav
skillnad. För Walsh talar det superlativt index och detäratt ett att
visats ha de egenskaper de bästa förutsättningarna attsom ger
approximera levnadskostnadsindex. Det därvid skiljer detett sant som
från index enligt Edgeworth det helt symmetriskt medär äratt
avseende på de jämförda perioderna. praktiken detI litenär av
betydelse konsumtionsvolymema endast ändrasnär måttligt mellan
intilliggande år. aspektEn talar för Walshs index detär attsom-
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till högstaindexstruktur från lägstaoch enkelmöjliggör likartaden
på lägrebehandlar beräkningarnaavsnittaggregeringsnivån. Nästa

nivå.

Slutsatsen

indexfonnelWalshsår-till-år-index enligtkedjatIndexet bör ettvara
årsindex kedjad år-med till varjeochuttrycken 3.13-3.15 ovan, en

uttrycken ovan.indexfonnel 3.3-3.4till-månad-länk enligt Laspeyres
aktuella månadenmellan prisläget denförhållandetDen angersenare

tidigare.under kalenderåret två årgenomsnittliga prislägetdetoch
utnyttja de full-möjligtindexkonstruktion detDenna gör att mer

vikterna.underlag för bestämmaårsberäkningamaständiga attsom
jämfört med dedåhar den revideringframgåttSom görssomovan

för indexutfallet.betydelsei sig ingenpreliminära beräkningarna stor
konsumtionsstatistik kandetaljeradocksåväsentligtMer är att mer

Walsh-formelnvilket innebärunder mellantiden,tillgänglig attgöras
nivåväsentligt detaljeradi vissa falltillämpas på änkan annars.meren

mycket det praktiskainnebär ocksåLaspeyres-länkenlängreDen att av
iställetlängre tid,spridas underviktrevisionen kanarbetet med ut en

varjeveckor i början år.till fåtalkoncentreratför ettatt avsom nu vara

detaljerad nivåtIndex på3.4

utgångspunkterAllmänna3.4.1

tillgång till likaindexhierarkin har vi inteivi går längreNär ettner
delindextalnivån, därden högstaaktuellt viktunderlag på vägssom

på detaljeraddärför inte möjligttill totalindex. Det är attettsamman
Walshsår-till-år-länk enligtberäknabörjan visst årnivå, i ett enav y,

förhållande till prisläget år y-3.prisläget år iindexfonnel y-2angersom
under årbästa fall konsumtionenfinns iviktunderlagDet y-som avser

överhuvud fåeller realistisktfall det inte möjligtI tagetsämsta är att
imed dålig aktualitet. Dettillgängligt viktunderlag, ärett senareens

nivånden lägstaindexberäkningen påfallet det gällerallmänhet när -
tillkombinerasenskilda prisnoteringardärde elementära aggregaten -

eller tjänster.avseende specifikaindex varor

6 avseende indexutgångspunktergenomgång allmännagrundligFör avmeren
liksom vadoch 5.2,till Bilaga avsnitten 5.1detaljerad nivå, hänvisaspå

avsnitten 2förslagen, 5 .3-5.5 Annexteknisk framställning samtavavser en mer
i bilagan.
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Då det inte möjligt observera hushållensär konsumtionsval iatt
såväl bas- jämförelseperioden måste indexberäkningen bygga påsom

föreställning hur konsumtionens sammansättning förändras frånen om
den perioden till den andra. kan inte förutsättaMan konsum-attena
tionens volymmässiga sammansättning oförändrad, inte denär ens om
faktiska sammansättningen under såväl basperioden under jäm-som
förelseperioden okänd. Anledningen det negativaär samband iär som
allmänhet finns mellan förändrade relativpriser och konsumerade
kvantiteter, och innebär oförändrad värdemässigattsom en samman-
sättning lika berättigatpriori antagande.är etta

Frågan därför vilken indexfonnelär kannärmast vila påsägassom
de realistiska antagandena konsumenternas beteendemest eller,om

specifikt, olika och tjänsters substitutionselasticitet. Klart ärmer varors
indexformel, innebär räknar aritmetiskaatt genomsnittatten som man

indextal eller priskvoter utifrån historiskt observerade eller antagetav
lika värdevikter, konsistent med helt oelastisk efterfråganär en -
oförändrade volymandelar. Vad kan uppfattas realistiskt ärsom som
dock inte uppenbart. Av genomgången i bilaga framgår3 detatt
underlag finns för ställning till denna fråga ganskaatt ta ärsom
begränsat. Två tentativa slutsatser dock:är

substitutionselasticiteten för kategorieratt ellerstörre0 av varor
tjänster varierar från oelastisk 0 till och välnästan gott änmer
nonnalelastisk -1.

substitutionselasticiteten på detaljerade nivåer,att särskilt ele-0 mer
vanligtvis i absolutamentära tal och oftaaggregat, är större

väsentligt lägre för olika konkurrerande fabrikat.än

Man har alltså i allmänhet anledning förvänta relativtatt störresetten
anpassning konsumtionen till inträffade relativprisfcirändringarav

detaljerad uppdelning konsumtionen studeras. Således,mer av som om
relativpriset på glass ökar så den relativa minskningen glass-t.ex. är av
konsumtionen vad den relativa minskningenstörre än livsmedels-av
konsumtionen skulle vid lika relativprisökning på livs-storvara en
medel. Om relativpriset på glass ökarviss så den relativaärtypen av
minskningen konsumtionen den glassen vad den relativastörre änav av
minskningen den totala glasskonsumtionen skulle vid likaav vara en

allmän relativprisökning på glass.stor
Mot den här bakgrunden, och bakgrund den i Bilaga 3mot av

avsnitt 4.4.3, punkt 4 skattade substitutionselasticiteten 0,4 avseende
den högsta aggregeringsnivån, får generellt antagande normal-ett om
elastisk efterfrågan på aggregeringsnivåer under huvudaggregaten
bedömas realistiskt antagande helt oelastiskän efter-ettvara mer om
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utifråndärför i allmänhetbörberäkningsformel görasValetfrågan. av
efterfrågan.nonnalelastiskantagandet om

intermediäraförIndex3.4.2 aggregat

i tvålämpligen delaskanintermediärakallarviDet aggregat upp
nivåer:

tillkombineraselementäraindex förlåg nivå, därdels aggregaten0
kantjänster,ochavseende 200-400index varasomvarorca.

redovis-olikaianvända byggstenarintressanta typeratt avsom
ochoch analyser,ningar

för ända-till indexkombinerasdessa indexnivå, därdels högre0 en
konsumtions-för vilkakategoriertill deallmäntmål eller mer

tillgängliga.finnsviktperiodenavseendeskattningar

konsumtions-varjeuppträder pånivåernanaturligt inte bådaDet är att
aggregeringssteg.uppdelad i fleranivå kanomxåde, liksom att varaen

praktiskabetydandestatistiken har detanvändaremångaFör av
kategoriernadär de 200-400högrepå den nivån,fördelar om man

aritmetisktillämparmotsvarande,ändamål ellerkombineras till en
dennaföreslår jagår-tilI-år-Iänkenberäkningenaggregering. För attav

baserad påWalsh-index,approximationutformas ettavsom en
konsumtionen intefördelningenvärdemässigadenantagandet att av

detta börfråndet andra. Undantagåret till görasförändras från det ena
relativpris-troligtkankonsumtionsområden där detsådana göraspå att

förändringnämnvärdleder till någonförändringar inte av
fallen detsammansättning. deIvolymmässiga ärkonsumtionens mer

konsum-fördelningenvolymmässigadenutgå ifrånrimligt attatt av
oförändrad.tionen är

År-till-månad-länken ibör dock,intermediära nivåhögrepå denna
helheti sinindexkonstruktionen,grundläggandemed denlikhet

tillmed underlagetdvs.index Laspeyres-typ,beräknas såsom av
period.tidigareellerprisbasperiodenhämtat frånvikterna ännuen

beräkningsformeltillämpamöjligthär skulle detOckså att sammavara
frånvarierarvägningstaleninnebäri år-till-år-länken. Det attsom

intäkt förskallförvisso intemånad, vilketmånad till atttas som
opraktiskochoönskadlikvälfel,visarindexet är ensommen

prisför-indexeffekten påanalyseraönskaregenskap, närt.ex. avman
olika områden.ändringar på

beräknasföreslås däremotlägrepå den nivånlntermediära aggregat
antagandeunderWalsh-indexet, liksomapproximationer ovanavsom

år-till-år-fallet såvälgäller i detvärdeandelar.oförändrade Detom
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år-till-månad-länken. anfördeslänken skälDe emotsom som ovan en
allssådan beräkning i år-till-månad-länken har inte relevanssamma

eftersom komponenter det resulterande indexet i allmänhet intehär, av
föremål för analyser. uppfattas index på den här nivånSnarareär som

elleravseende bestämd tjänst.en vara
Även kan för där det uppenbarthär undantag sådanagöras ärvaror
efterfrågan oelastisk. fallet aggregeringenkanDetär närt.ex.att vara

geografisk dimension, kommunerenbart har avseendeöveren
kommunala landsting avseende avgifter för läkarvård.eller övertaxor

Index för elementära3.4.3 aggregat

information försälj-Vid beräkning elementära saknasaggregatav om
butikningen eller motsvarande olika Beräkningen görsav varor.per

förenklade försäljningsvärdetdärför under det antagandet elleratt
fallförsäljningsvolymen butik lika del kan någotIär stor. enper

allmänt storleksmått för butikerna utnyttjas.
för föreslåsberäkning index elementäraFör aggregatav samma

Walsh-approximation intermediära nivån. innebärpå den lägre Detsom
likartat beräkningssätt kan tillämpas alla nivåer i index-påatt ett

beräkningen. Då det knappast möjligt numeriskt skilja utfalletär att av
Walsh-approximationen från utfallet geometriskt index, detärettav

hindrar också iinget Walsh-approximationen tillämpas I-HKP.attsom
beräkningsforrnler för elementära tillåts i detHIKPDe äraggregat som

geometriska indexet och kvoten mellan aritmetiska medelpriser, samt
alternativa indexfonnler avvikandesådana inte resultat. Detsom ger

geometriska indexet dock etablerad indexform och fåttär en som en
spridning internationellt. uppfattasallt Om dettastörre som en

viktigare de praktiska anfördes det ingetaspekt än ärsom ovan, som
hindrar index för elementära beräknas geometrisktatt aggregat ettsom
index.

nuvarande beräkningsfonneln har viss anknytning till denDen
nuvarande grundläggande indexkonstruktionen och också den,ger
resultat ligger mycket det geometriska indexet. Mednärasom en annan
indexkonstruktion på högre aggregeringsnivâer den nuvarandeär
beräkningsformeln emellertid svår motivera.att

mellan aritmetiska medelpriser kan försvarbarKvoten vara en
beräkningsfonnel vid oelastiskhelt efterfrågan och på sådana

därmarknader nollpriser förekommer. dock generelltDen är sett
idealisktinget alternativ, eftersom elementära vanligtvisaggregat

består eller mindre heterogena produkter, med olika prisnivåer.av mer
okända kvantitets- vikten fördensamma allaDen antas vara

19~2022Konsumentprisindex3
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noteringar, varför de exklusiva och dyrare varianterna tenderar attmer
dominera indexutvecklingen.

indexfonnelAritmetiskt medeltal priskvoter ärav en som
Ävenåtminstone tidigare kommit ifråga för elementära detaggregat.

föralternativet konsistent med helt oelastisk efterfrågan. Menär atten
bias deformeln inte skall ha överskattande krävs dessutom,den atten

med hänsyn till de prisernormalt lika värdeviktema justerasantaget
kommer butiker med till-råder vid prisbastidpunkten. Armars ettsom

få för vikt, ochfälligt högt pris vid prisbastidpunkten litenatt en
praktikenbutiker med tillfälligt lågt pris för vikt. I ärett stor enen
normala pris-sådan justering emellertid inte möjlig eftersom den

okänd i butiker i urvalet.nivån är ärsom nya

Säsongsvariation3.5

Direktiven:

Utredaren skall vilka principer skall vägledande för hante-ange som vara
pris.ring säsongsvariationer i tillgång ochav

Allmänt Säsongsvariation3.5.1 om

Med säsongsvariation vi i allmänhet utvecklingen priserattmenar av
påverkasoch/ eller konsumerade kvantiteter under loppet årettav av

eller mindre regelbundet Bakomliggandesäsongsmönster.ett mer
konventionerorsaker till säsongsvariationer dels klimat och delsär

institutionella faktorer julhandeln. påverkar dels till-eller Det.ex.som
ochpå, eller produktionskostnadema för, vissagången typer av varor

dels hushållens värdering olika och tjänster.tjänster och av varor
Orsaker till säsongsvarierande konsumtionsmönster och priser

Konsekvensenhänför sig således till utbuds- och/eller efterfrågesidan.
jämförelser mellan säsongsolikaför prisindexberäkningar är att

försvåras finns här anledning pekaperioder i vissa avseenden. Det att
viktiga avgränsningar.på två

det första medför systematisk Säsongsvariation ingaFör en
principiella problem för indexberäkningen, det gäller jämförelsernär
mellan hela år eller, allmänt, hela tolvmånadersperioder. denFörmer
här föreslagna indexformeln innebär detta, beräkningar årslänkaratt av

kompliceras förekomsten sådan säsongsvariation.inte Integenom av
beräkning prisutvecklingen mellan månader olika årheller av samma

Säsongsvariation.tolvmånaderstal påverkas systematiskav
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gäller jämförelser mellan säsongsolikadet andra då detFör
eller mellan månad ochperioder mellan olika månader ettt.ex. en-

årsgenomsnitt uppkommer problem principiell endastart omav-
hänföras i variationer i efter-säsongsvariationen helt eller delvis kan

vissa och därmed också defrågan året. Om priserna påöver varor
efterfrågade varierar till följd tillgång eller utbudkvantitetema attav

mellan skall dessa prisskillnader direktskiljer sig olika delar året,av
i Praktiska mätproblem uppkommer i dessa fallavspeglas index. om

efterfrågade tjänster överhuvud inte finns till-vissa eller tagetvaror
de skiftar i kvalitet.gängliga under vissa månader eller om

den faktiska prisutvecklingen,Uppgiften för såledesKPI är mätaatt
bemärkelse. hindrarinte mått i vanlig Detsäsongrensatatt ettvara

officiella också skullegivetvis inte vid sidan det KPI,att man, av
efter-kunna tillhandahålla säsongrensade prisserier i den mån sådana

baserasfrågas. Sverige, där alla användningar index påI tunga av
efterfråganårsvisa jämförelser eller tolvmånaderstal, dock troligenär

sådana starkt begränsad.på mått
betydelsefulla, och svårhanterade, problemen vad gällerDe säsongs-

följdvariation, och principiell uppkommerär art, attsom avsom av
skilja sig mellanhushållens värdering vissa eller tjänster kanav varor

uttala sig skillnaden iolika delar året. inte möjligtDet attav om
för viss mellan två olika månader,kostnad standard, säg omen

produkternas bidrag till hushållens levnadsstandard beroendeär av
i deni princip problem uppstår månDet ärsäsongen. som somsamma

fárskvaror varierar medkvaliteten på vissa säsongen.t.ex.
kvalitets-det handlar objektivt konstateradeOavsett om om

hushållens värderingskillnader för grönsaker ellert.ex. att avom
produkt glass eller månadskort för kollektivresor berort.ex.samma

prisindex. detårstiden, behövs slags kvalitetsjusteringpå Närett av
detta problemgäller utredningens förslag till indexkonstruktion är ett

beräkningen år-till-månad-länkama. kommergäller Det attsom av
säsongvariationdiskuteras utförligt i avsnitt. Frågornästamer om

behandlas också i Bilaga

Beräkning månadsindex3.5.2 av

utredning i principkonsumentprisindex föreslås i dennaDet är ettsom
hushållens kostnad förårsindex. syftar till beskriva hurDet att en

utvecklas tiden.årskonsumtion oförändrad standard Detöverav
år-till-månad-länk bör iinnebär också indexets avslutande görligasteatt

approximera prisutvecklingen för årskonsumtion.mån en
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år-till-månad-index kostnads-tolka mått påAtt ett ettsom
implicitförändringen för oförändrad levnadsstandard innebär att man

hypotetiska priser, skulle ha observerats,eller explicit bestämt de som
under heladet varit möjligt varje månad hushållens köpatt upprepaom

metoden valts ad hoc utifrånMed implicit vibasâret. attmenar
valexplicit specifiktpraktiska överväganden. Med göratt ettavses man

falletkvalitetsrensningsmetod. i deteller Intesäsongs- senareensav
föranspråk prisutvecklingenkan emellertid på mätagöra attman

grad precision.med någon högresäsongvaroma av
preferenser kan konsumtionen vissaför givnaInom varoravramen

förberoende Låttjänster värderas olika påoch säsong. attantaoss
periodkort och till olikaexempelvis vinterjackor, lokaltrañkens resor

prisvariationema sådanaspeglar de systematiska åretturistorter över
utbudsskillnader.skillnader i värdering/efterfrågan Enänsnarare

imputeraskvalitetsjusterad prisutveckling kan då säsongs-genom
historiska prisdata,rensning, säsongsfaktorema skattas utifråndär t.ex.

för lokal-vinterkläder, eller bestäms utifrån basåretsför taxor, t.ex.
kanske praktiskt,alternativ del områdentrafik. påEtt ärär mersom en

olika såbetrakta konsumtion under olika säsongeratt somsom varor,
sker i fåtal fall.redan ett

med året varierandefinns emellertid ocksåDet övervaror
säsongsmässigt.efterfrågan, inte varierardär priserna på sättsamma

exempel.och hotellrum ej turisthotell kan tjäna FörGlass som varor
till efterfrågan, glass,produktionsvolymen lätt kandär ärt.ex.anpassas

efterfrågan varierarhelapriserna praktiskt desamma året,taget trots att
under dåårstiden. Hotellprisema lägremed är t.o.m. sommaren,

högst.värdering tjänsterna vanligenhushållens efterfrågan och ärav
från affars- ochefterfrågan pâ tjänsterOrsaken härär att sammaannan

riktning hushållens.andra tjänsteresor varierar i motsatt mot
prisskillnademainte kan tolka de säsongsmässigaviNär som

värdering finns det knappast någotuttryck för skillnader i hushållens
observerade aktuella priserna mått påalternativ till tillämpa deatt som

under andraprisnivån avseende också de köpden aktuella görssom
index avseende deKonsekvensen blir i exemplensäsonger. attovan,

överskattning kostnadernaaktuella tenderar bidra tillatt en avvarorna
tilllevnadsstandard de tider på året då tillgångenför oförändraden

värderas högt och vice versa.varorna
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Slutsatser:

och tjänster hushållen värderar på iFör stort sett sammavaror som
konsumtion, oberoende kani förhållande till säsong,sätt annan av

betraktasobserverade priserna under respektive månadde som
därför liggaavseende kvalitetsmässigt likvärdiga köp, och de kan

utbudettill grund för direkt prisjämförelse. gällerDet oavsett omen
varierar eller inte.

observerade säsongsmässiga prisskillnader bedömsDå ettvara
nämnvärdvarierande efterfrågan, och inte iresultat åretöver om-av

fattning beror skillnader i utbud, bör prisskillnadema tolkaspå som
uttryck för kva1itetsski1lnad mellan köp under olika säsongeren

följaktligen inte komma till uttryck i indexförändringar.och bör de
orsakerna till säsongvariationer iandra och tjänster, därFör varor

betydande omfattningpriser och/eller kvantiteter i är sammansatt av
efterfrågesidan, detimpulser från såväl utbuds- som vore

kvalitetsjusterad jämförelse medprincipiellt riktiga göraatt en
praktiken finns dock i det häravseende på den faktorn. Isenare

justering, varför de observerbarafallet inget underlag för sådanen
får för direkt jämförelse.priserna användas en

förpraktiska konsekvenserna indexberäkningama de allraDe är att
de aktuellaflesta produkter, liksom utvecklingenanger avnu,

områden kan det dockobserverade priserna. På begränsat antalett
finnas stöd för den eller kvalitetsrensade pris-mäta säsongs-att

kan hänföras tillutvecklingen, nämligen på sådana produkter som
Möjligen kollektivtrafik och turistresor,punkten kan2. säsongs-ovan.

betonade beklädnadsvaror och fler områden kandidater.några vara
inte möjligtdet gäller val imputeringsmetod, då detNär är noteraav

säsongsmässigt borta frånaktuellt pris produkten ärett attp.g.a.
marknaden, jag från anvisa praktiska riktlinjer. den månavstår Iatt

tillgodosebristen beror på oförmåga från marknaden att ensom en
tolkas bidragande tillexisterande efterfrågan bör dock situationen som

levnadskostnad. orsaken iställetsäsongsmässigt högre Om är enen
säsongsmässig frånvaro efterfrågan kan situationen inte tolkas så.av

de principiella, och i viss mån praktiska, invändningamaTrots är
tillförlitlig bilddet min mening det möjligt ganskaäratt att avge en

perioder.levnadskostnadsutvecklingen, också mellan säsongsolika Det
jämfö-finns heller inte skäl kräva exakthet i de månadsvisaatt storen

relsema tillämpningama kan så de vilar på säsongslikaattom anpassas
perioder. stabiliseringspolitiska syften det också framför alltFör är
tolvmånaderstal till för den kortperiodiska analysen.ligger grundsom
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3.6 Mätperioden

Direktivens

Idag prisinsamling till konsumentprisindex under den veckagörs densom
i månaden15 infaller. vissa tjänsterFör och insamlas priser denvaror per
i månaden.15 Utredaren skall slå fast index skall denom avse genom-

snittliga prisnivån under månad eller vid viss tidpunkt.en en

föreslagnaDet konsumentprisindexet skall tolkas mått påettsom
förhållandet mellan kostnaden för viss levnadsstandard vid olikaen
prissituationer. har tidigareDet i kapitlet framhållits år deäratt
perioder för vilka det meningsfullt ställa deär att samman
konsumtionsdata skall ligga till förgrund indexberäkningen. Desom
priser ârskonsumtion, och hushållen beaktat vidmotsom svarar en som
konsumtionsvalet, de kvantitetsvägda genomsnitten alla de priserär av

tillämpades under respektive år. Indexet därför definitionärsom per en
jämförelse mellan prisläget under olika tidsperioder och inte vid olika
tidpunkter.

kanDet lämpligt direkt frågan periodäven prövaattvara mer om
kontra tidpunkt bakgrund indexets huvudanvändningar:mot av

råderDet inte någon tvekan index, används föratt ettom som
deflatering konsumtionsbelopp inom nationalräkenskapema ellerav av
detaljhandelns omsättning, liksom index föranvänds beräkningett som

realinkomstutvecklingen, måste de perioder de aktuellaav avse som
beloppen hänför sig till, dvs. normalt hela månader, kvartal eller år.

Även vid kompensationstillämpningar det naturligtär mest att
anknyta till under perioder faktiskt upplupna förändringar kostnadenav
för oförändrad levnadsstandard. avsiktenOm med indexeringen en
endast visst belopp till aktuellt prislägeär detatt ett ärettanpassa
mindre klart. Emellertid det knappast i något sammanhang fördelär en

knyta kompensationen till tidpunkt, den därmed riskeraratt atten om
bestämmas tillfälligt högt eller tillfälligt lågt prisläge.ettav

Också i stabiliseringspolitiska sammanhang torde man vara mer
betjänt genomsnittsmått för period mått avseendeett än ettav en av en
viss tidpunkt under perioden, kan påverkas tillfälliga faktorer.som av
Å andra sidan kan möjligen utvecklingen åskådliggöras lättare, denom
hänför sig till två bestämda tidpunkter istället för till två perioder. Vid
genomsnittsmätningar kommer effekten prisförändring somav en
inträffar någon dag den första i månaden delas på tvåän attannan upp
månadsindex. Den delen redovisas på månad prisetena samma som
ändrats och den återstående delen följande månad. indexEtt med
genomsnittsmätningar kan därför något svåranalyserat.vara mer
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det integenomsnittsmått,skall tolkasindexet ärTrots ettatt som
månaden.hela Förspridasbörprismätningarnasjälvklart överutatt

ändrasallmänhet inteitjänster, där priserna nämnvärtochmånga varor
tordede fallensakna betydelse. Iskulle detmånad,under loppet av en

månaden, elleriprisinsamling den 15:emednuvarande förfarandetdet
del områdenändamålsenligt. Påinfaller,denden vecka 15:e envara

sådanaalternativ. Dåandraskälemellertid finnskan det övervägaatt
de andraavvägningresurskrävande, måstekan göras motenmervara

tillförlitlighet.indexetsför ökakan vidtasåtgärder attsom
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Boendekostnad i egnahem och4

bostadsrätt

i allmänhet4.1 Varaktiga varor

Redan inledningsvis framhölls den näraliggande tolkningenatt mest av
genomsnittsmått konsumentprisemas utveckling syftarpå detärett att

till hur hushållens kostnader för viss konsumtionmycketatt ange en
förändras. Med kostnader de belopp hushåll frånavstårettmenas som
för konsumtionen under period och de utgörsen

dels sådana belopp hushållen erlägger ersättning för de0 av som som
icke varaktiga och tjänster hushållet köper och förbrukarvaror som
under perioden och
dels frånsådana belopp hushållen avstår ochnär äger0 av som man
under perioden själv utnyttjar varaktiga för konsumtion,varor
istället för att:

ifrån placerad avkast-avstå dem och ha kapitalvärdet mot en-
ning; alternativt
låta hushåll använda dem gällande marknadshyra.ett annat mot-

Hyresekvivalentansatsen4.1.1

För tjänster och icke varaktiga dvs. sådana avseddaärvaror somvaror,
förbrukas i anslutning anskaffningstidpunkten, periodenstillnära äratt

kostnad alltså lika med vad hushållen fått köpa dem för. det andraI
fallet, dvs. med varaktiga blir det komplicerat. självAttvaror, mer

frånavstå nyttja sina ägodelar, för istället hyra dem, upplevsatt att ut
emellertid undantagsfall alternativ.endast i realistiskt Menett omsom
det finns fri hyresmarkand de beloppoch väl utvecklad ären som
skulle kunna erhållas i hyra i högsta grad adekvat uttryck för hurett
mycket hushållet avstår från för sin konsumtion. Ett sättannatpengar

saken följande:äratt se
På perfekt marknad bestäms hyran uthyramas totala kost-en av

nader. det då för självOm råder villkor konsument ägersamma en som
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ekvivalentaexempelvis sin bostad, för hyresvärdar hyr utsomsom
bostäder, kan dra slutsatsen boendekostnaden för dem ägeratt somman

bostad densamma hyran för motsvarande bostäder. härsin Deär som
för imotiverar hyresekvivalentansatsen metodsynsätten attsom

egnahem och bostads-nationalräkenskapema skatta nyttjandevärdet av
motsvarigheter till konsument-rättslägenheter i fiera länderssamt

boendekostnaden iprisindex metod för skatta utvecklingenatt avsom
egnahem och ägarlägenheter.

Altemativkostnadsansatsen14.

alternativet kalkylera ochavsaknad hyresmarknadI är närmast attav en
olika kostnadsposter innehavet för med sig.de Anta attsummera som

kronor. bilen efter århushåll bil värd 150.000 Omäger är ettett en som
värdeminskningen påkan säljas för 120.000 kronor skillnadenär -

för hushållet. Tillsammans med30.000 kronor kostnaden en-
fmansieringskostnad för lånade kapital placerats idet ochegna som

hushållets kapitalkostnad för bil-bilen, värdeminskningenutgör
underhållkonsumtionen. tillkommer kostnader för drift,Därutöver

kallashär betrakta kapitalkostnaden brukarDet sättet attm.m.
ekonomiska konse-alternativkostnadsansatsen, eftersom den jämför de

den perioden med alternativetkvenserna under aktuellaägaattav varan
ha motsvarande kapital placerat ränta.att mot

partiell kostnadsansats4.1.3 En

syftar till värde-Användningen index för kompensationsändamål attav
säkra, eller bevara köpkraften hos, specifika penninginkomster:

ersättningar, avkastningenpensioner, sociala förmåner, löner och andra
realränteobligationer näraliggande användningpå En är attetc. annan

beräkna förändringen reallöner eller realinkomster.av
Både altemativkostnadsansatsen och hyresekvivalentansatsen avser

kostnader förbeskriva utvecklingen egnahemsägarens totalaatt av
ifrån i påboende, inkl. de belopp fastighetsägaren avstår ränta egetsom

kapital. förändring belopp innebär dock intedessaEn att egna-av
fått eller förändring kan hus-hemsägaren det bättre Vidsämre. en

fortsätta från alternativa avkastningen och fortsättahållet avstå denatt
omfattning. indexets uppgiftkonsumera i Omatt man ser somsamma

för penninginkomster,bilda underlag reglering hushållens totalaatt av
förkan därför det fullständiga kostnadsuttrycket, inkl. kostnader ränta

kapital, uppfattas för omfattande.på eget som



BoendekosmadSOU egnahem och bostadsrätt1999: 124 71i

Starka skäl talar emellertid alternativet söka bestämmaemot att ett
kompensationsbehov grundat sådant inkomstbegrepp. realapå Denett

för kapitalinkomstmarknadsräntan liksom skattereglema och-
realisationsvinst påverkar hushållens ekonomi på flera olika ochsätt-

egnahem. hus-inte enbart via inverkan boendekostnadema i Dåpå
finansiellahållen har såväl räntebärande finansiella tillgångar som

skulder, går effekterna i olika riktning för olika hushåll. En
hushållensrepresentativ eller genomsnittlig inverkan på

konsumtionsutrymme i praktiken omöjlig beräkna. ensidigtAttär att
beakta de konsekvenser har med utgiftsräntor för bostads-göraattsom
lån enligt min mening inte fördel, då index används förnågonutgör
kompensationsändamål.

Nettoanskaffningsmetoden4. l

Även har lång fysisk livslängd kan den ekonomiska livs-om en vara
längden, dvs. den tid under vilken har betydande värde påettvaran en
andrahands- eller hyresmarknad, väsentligt kortare. sådanaFörvara

finansierings-värdeminskningen i förhållande tillär storvaror
förkostnaden. belopp hushållen erlägger ersättningDe nya varorsom

fall för konsumtionen.speglar i sådana ganska väl deras kostnader En
mycket förenklad för uppskatta värdet hushållensmetod att av
konsumtion varaktiga därför för hur beloppär mätaatt storaav varor

från ekonomin.hushållen anskaffar andra sektorernettosom avvaror
Med undantag för boendet det sådan nettoanskaflhingsmetodär en som

fråntillämpas i nationalräkenskapema. prisindex utgårEtt som
nettoanskaffningsmetoden utvecklingen de priser hus-mäter av som
hushållen får erlägga för köpts under viss period. vilkenIvaror som en
utsträckning de faktiskt förbrukats, liksom fmansieringskostnadema,

varaktigasaknar då betydelse. praktiken behandlas de påI varorna
icke och tjänster. den härvaraktiga Det ärsättsamma som varor

metoden tillämpas i för alla varaktiga bostäder.KPI utomsom varor
gäller i alla andra länder, möjligen med något undantag.Detsamma

ekonomiskVissa har i och för sig synnerligen utsträcktvaror en
livslängd. Dit kan smycken, konstföremål, vissa möblerräknas:t.ex.
och segelbåtar. Bostäder intar dock särställning bland dessa, detnären
gäller konsekvenser för hushållens ekonomi. det gäller bilar detNär är
också lätt visa värdeminskningen normalt betydandeutgöratt att en
och väsentligt del kostnaden finansieringskostnaden.större änav
Förändringen priserna hushållen anskaffar därförpå de bilarav som ger

betydande bidrag till beskriva bilkostnadsutvecklingen. Detett att
ligger utanför mitt uppdrag föreslå preciserade riktlinjer vad gälleratt
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detdärför inteoch jag harvaraktiga bostäder,andra prövatän omvaror
anskaffnings-nuvarandedenför i något fall frångåfinns skäl att

metoden.

andraochi SverigeNuvarande metoder4.2

länder

bostadsposten skallpraxis for hurentydigInternationellt finns ingen
överenskommelserInternationellakonsumentprisindex.iberäknas ett

mycketarbetsmarknadsstatistik ocksåkonventionILO:s ettgeromsom
metod. undantagvalet Ettdet gäller utgörspelrum närstort av

enligtberäknasharmoniserad index för konsumentpriser, HIKP, som
bindande, regler.EU/EES-ländemadetaljerade, och former

Sverige

fördelindexetberäknaskonsumentprisindexet, KPI,svenskadetI
ladesde riktlinjerf.n. enligtboendekostnader i egnahem i settstort som

avseenden hardelbostadsindexutredning. Ifast 1955 års enav
konsumentprisindex.förnämndenändringar skett efter beslut av

exkl. ochegnahemsboende,Konsumtionsvärdet vikten för upp-
bostads-innebärnationalräkenskapema.på Detvämming, baseras att
kvadrat-bostadsyta, vilken åsättskonsumtionen skattas i termer enav

hänsynoch justerats såhämtad från hyresmarknadenmeterhyra attsom
trädgårdtillgång till biyta,egnahemsägarenstill etc.tas

antalgenomsnittegnahemsboendeIndexet för är vägt ettett av
delindex:

Räntekostnader

Avskrivningar
Fastighetsskatt
Försäkringsavgifter

och underhåll, köpta tjänsterReparationer
och underhåll,Reparationer varor

renhållning sotningoch avlopp,Vatten samt
Tomträttsavgäld

basis direktadelindextalen påfördelas mellanEgnahemsvikten av
Räntekostnademastorlek.olika kostnadsbeloppensskattningar deav

faktisktnuvarandedet belopp dedärvid påberäknas ägarnasom
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fastigheten, ñnansieringskostnadmedbelastasnedlagt i antas ensom
förutestående lånpågenomsnittligadenmotsvarande räntesatsen

avskrivningar skattasförKostnadernasmåhus.bostadsändamål i som
marknadsvärdet.aktuelladet1,4 procent av

konsistentberäknas påräntekostnaderför sätt ärDelindexet ett som
den totalafördelningengrund förligger tillkalkylmed den avsom

förändringarpåverkas såvälinnebär indexetegnahemsvikten. Det att av
avseende denförändringarkapitaletnedlagdai det genom-avsom

det nedlagdaförändringbostadslånen. Enpåsnittliga räntan av
tillåts dockbostadsstockenförändringrealberor påkapitalet avensom

förändringeneftersom avsiktenpåverka index,inte är mätaatt av
tillåtsförändringarstandard.oförändrad Deförkostnaden somen

beror pådels sådanadärförkapitalstockenpåverka attär som
sådanaoch delsförändratsköpeskillingenbytt såfastigheterna ägare att

stocken underandelförändrats på denprisernaberor på att av somsom
bostäder.nytillkomnaperiod utgörs aven

genomsnittbostadslånengenomsnittliga på vägtDen ärräntan ett av
gälla visslån.för olika De räntesatserräntesatser typer som anses enav

genomsnitt derullandemed bundenmånad för lån nyut-ränta är ett av
för lån med årsmånaderna 5de 60tillämpatslåningsräntor senastesom

medmånaderna för lån 2respektive de 24räntebindningstid, senaste
beräkningarnafår iräntebindningstid. förraDeårs representera

medan deräntebindningstid,med års eller längresamtliga lån 5 senare
tid.för kortarebunditslån där räntanrepresenterar

reparationerindexet förlika medför avskrivningarDelindexet sätts
och T.o.m. 1998för köpta tjänsterunderhåll- genomsnittetoch varor.

fárdigställda småhus.byggnadsprisindex förindexetutgjordes ettav
bostadsrättslägenheteravseendeberäkningmotsvarandeNågon

istället utvecklas påboendekostnadenförutsättsindexinte. Igörs
hyreslägenheter.försättsamma som

Andra länder

kartläggning vilkagjordestatistikmyndigheten 1994brittiskaDen aven
beräkning bostads-internationellt förtillämpadesmetoder avsom

samtliga nuvarande EU-avsågegnahemsdel. Kartläggningenpostens
SchweizZeeland,NyaAustralien, Canada, Norge,länder Japan,samt

och USA.
utelämnade boende-detundersökta ländernadeAv somvar sex

driftskostnaderi egnahem,kostnader etc.:utom

1 tillbyggnader.ochbelopp nedlagda iKöpeskilling plus om-
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Frankrike Italien Spanien0 0 0
ÖsterrikeGrekland Luxemburg0 0 0

Nio länder tillämpade hyresekvivalentansats, dvs. boendekostnadenen
förutsätts utvecklas på för ägda bostäder för hyrda:sättsamma som

Belgien Nederländerna Schweizo 0 0
Danmark Norge Tyskland0 0 0
Japan Portugal USA0 o 0

länder tillämpadeFyra någon form kostnadskalkyl:av

Canada Storbritannien0 0
Finland Sverige0 0

begränsadeDe kostnadsuttryck används i fall,dessa särskilt de isom
Canada, Finland och Storbritannien, ligger vad uppfattarnära man som
hushållens boendeutgifier. faktumDet tagit medatt man en
avskrivningspost förslitning har motiverat benämningen kostnads-
kalkyl.

iRänteposten Canada, Finland och Storbritannien påräntanavser
det lånade kapitalet, medan de i Sverige omfattar på hela detränta
historiskt nedlagda kapitalet. Låne-/kapitalstocken som räntekostnaden
beräknas på förutsätts i Canada och Storbritannien, liksom i Sverige,

främständras i samband med husen byter och i denägareatt
utsträckning huset då stigit eller fallit i värde sedan förra över-som
låtelsen. I Canada och Storbritannien förutsätts omsättningen ske på ett
sådant varken den genomsnittliga innehavstiden eller för-sätt att
delningen på olika innehavstider förändras. innebär dessa indexDet att
inte påverkas skillnader mellan avseendeåren de faktiskt omsattaav
husen. Sverige däremot harI valts innebär variationeransats atten som
i hur många hus de husens tidigareomsätts samt omsattasom
ägaráistoria påverkar utvecklingen indexet. år medEtt storav
omsättning tenderar därför indexet stiga år med litenänatt ettmer
omsättning, eftersom fler hus f°ar högre köpeskillingar. Vidare, ettnya
år då många hus varit i länge indexettenderaromsätts ägosom samma

stiga år då omsättningen domineras hus byttänatt ett ägaremer av som
nyligen Finland slutligen, förutsättsI lånestocken nominelltmer vara

oförändrad tiden. Endast i Storbritannien påverkas beräkningenöver av
möjligheten avdrag för utgiftsräntor.göraatt

2 Båda dessa slutsatser bygger på förutsättningen husprisema långsiktigtatt
stigit
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länder:renodlat utgifisaltemativ tillämpades endast i tvåEtt

Australien Irland0 0

sig tillbåda fallen har vad kapitaldelen, begränsatI ränte-man, avser
utgifter. Kontantinsatser amorteringar ingåroch

Alternativet behandla bostäder vilken helst, ochatt som vara som
de priser hushållen erlägger vid köp hus,mäta netto-som av nya

anskaflhingsansatsen, tillämpades endast i de undersöktaett av
länderna:

ZeelandNya0

indexberäkningamasamband med nyligen genomförda iI översyner av
till indexAustralien och i Zeeland har kommit fram iNya attman

dessa länder bör beräknas såväl enligt utgifisaltemativet enligtsom
anskaffningsaltemativet.

EU/EES

första för konsumentpriser,användningen Harmoniserad indexDen av
underlag för uppföljning det konvergenskrav förHIKP, var som av

medlemskap i den Europeiska unionen EMU avsågmonetära som
målvariabelprisstabilitet. främsta användningen idag förDen är som

penningpolitiken inom sammanhangetEMU, i det vägtettsom genom-
snitt EMU-ländema, inom EU/EES jämförbar makro-över samt som en

indikator. ifrån har bedömningenekonomisk Med utgångspunkt detta
gjorts indexet bör utvecklingen priser erläggs i aktuellamätaatt av som
transaktioner direkt ersättning för konsumentvaror och -tjänstensom

innebäradelindexet egnahemsboende har det kommitFör att att
löpande driftskostnader kapital-enbart ingår. Inga poster som avser

Ävendelen eller tillräknade hyresvärden ingår. reparationer och under-
håll betraktas därvid anskaffning bostadskapital till den delnyttsom av

dock ide inte rutinmässiga åtgärder. Utredningsarbete pågår syfteavser
kompletterasegnahemsposten i bör enligtHIKPatt se om

anskaffningsansatsen. hur behandlingen egnahemsposten iFrågan av
påverkar indexets användning inflationsmått kommerHIKP attsom

kommenteras i kapitelnärmare
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4.3 Egnahem förslag-

Förslaget i korthet4.3.1

inteDet möjligt på helt tillförlitligt och med exakthet,är sätt,att ett
beskriva utvecklingen kostnaden för bo i egnahem. Någon störreattav
hyresmarknad för småhus finns inte i Sverige. Därför uthyming/hyraär

småhus sällan reellt alternativ, och de hyror erläggs kan inteettav som
förväntas representativa för egnahemsägamas kostnader ivara
allmänhet. Den betydligt hyresmarknaden för lägenheter istörre
flerbostadshus inte heller representativ, på grund dels inslagetär av av
regleringar och dels beståndet hyreslägenheter skiljer sigatt av
väsentligt från egnahemsbestândet med avseende på bostädemas
kosnadsbild, belägenhet och standard. därför inte möjligtDettyp, är

med hyresekvivalentansatsen beskriva utvecklingenatt av egna-
hemsägamas boendekostnader på tillförlitligt sätt.ett

Nettoanskaffningsmetoden kan inte betraktas rimligtnågotsom
Ävenalternativ. den har kunnat motiveras för andra varaktigaom

så förutsättningarna speciella för just bostäderärvaror, genom
kombinationen den synnerligen utsträckta varaktigheten och detav

värde bostädernastora representerar.som
Mitt förslag således indexet avseende boendekostnader iär att

egnahem skall baseras på altemativkostnadsansats. faktiskaDeen
förändringarna kapitalkostnaden, från månad till månad och från årav
till år, kan emellertid inte kalkyleras fullt dock iJagut. attanser en
sammanhanget rimlig förenkling beräkna varje indexlänk underär att
förutsättningen skillnaden mellan den långsiktiga nominalräntan ochatt
den likaledes långsiktiga förväntade relativa kapitalvinsten konstant.är

följandeI det används beteckningen bostadsrealränta för skillnaden
mellan nominalräntan och den förväntade relativa kapitalvinsten på
egnahem. Den sak den förväntade huspris-ärsenare, som samma som
inflationen, sammanfalla med förväntadeden allmännaantas
inflationen. Eftersom det också finns goda skäl förslitningenatt se som

andel fastighetskapitalet, innebär det indexet förkonstant atten av
kaptalkostnader, exkl. fastighetsskatt, skall bestämmas värde-av
utvecklingen på oförändrad stock egnahem. Indexet för kapital-en av
kosmader, exkl. fastighetsskatt, därförbör fastighetsprisindex.ettvara

underlagDet idag används för framställning småhusbarometernsom av
och fastighetsprisindex för småhus bör kunna ligga till grund för iett,
det sammanhanget, ändamålenligt mått.när

Effekter ändrad kapitalinkomstbeskattning, inkl. realisations-av
vinstbeskattningen, bör inte påverka indexet. Skälet är attsom nu
skatten inte knuten till konsumtionen viss eller tjänstär av en vara
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skiljer sig mellanrealisationsvinstför beskattningreglernaäven avom
uppkommerkapitalkostnadeneffekt påtillgångsslag. Dessolika

relativaoch på denbostadsrealräntaninverkan, efter skatt, pågenom
fleraekonomi påhushållensskatten påverkarförslitningen. sätt.Men

boendekostnaden efterökarkapitalinkomstskattsänktSamtidigt ensom
efter skatt.kapitalinkomsterövrigaockså hushållensökar denskatt,

med bostads-behandlas analogtkapitalinkomstskattenDärför bör
bostadsrealräntanmedanpåverka vikten,endasti övrigt, dvs.realräntan

indexlänk.varjekonstant inomskatt betraktasefter som
bostads-till hushållensdirektanknyter däremotFastighetsskatten
i index-fulltbeaktasändringar bör liksomkonsumtion och utnu

omräknade bastalet.detsåväl skattesatsavseendeberäkningen som-
i den månräntebidragenocksågäller i principDetsamma som

indexet.utvecklingenpåverkakanändringar dessa nämnvärt avav
förmögenhetsskatt, dethushålletsEgnahemsinnehavet påverkar om

gäller viddeklarationsvärdedetavviker frånomräknade bastalet som
liksom kapital-dockSkatten saknarplacering kapitalet.alternativ aven

Å andra sidanboendet.tilldirekt anknytning ärinkomstskatten en
nuvarandeMed denentydig.hushållens ekonomipåeffekten

den, vidfråndock kunna bortseskatten bör ävenutformningen manav
ivikt KPI.egnahemskostnademasberäkningen av

kapital-delförslitningvärdeminskningEftersom är en avp.g.a.
i syftebostadenvidtasde åtgärderkan inte dessutomkostnaden, som

uppfattasförslitning,normalför längre tidskompenseraatt somen
ochi likhet medistället,Sådana åtgärder måstekonsumtion. om-ny-,

bostadskapital ochiinvesteringaruppfattastillbyggnader, nyttsom
sig.bostaden i Postenkaraktärvaraktighetmed somav sammaen
den endastsådärföroch underhåll skallreparationer avgränsas att

sig från hurskiljerlöpande karaktär.åtgärder Dettaomfattar postenav
tillämpas iprincipertill deansluteri idagKPIavgränsas sommen

och inationalräkenskapema HIKP.
innebär förslagetSammanfattningsvis att:

och avskriv-räntekostnaderdelindexen avseendenuvarandeDe0
hushållensutvecklingenindexmedningar ersätts ett avangersom

prisbasperiodensvidfastighetsskatt,exkl.kapitalkostnader
indexetkapitalinkomstskatt. Detoch regler förbostadsrealränta nya

avseende egnahem.fastighetsprisindexmedapproximeras ett
exkl. fastighets-kapitalkostnademaKonsumtionsvikten motsvarar

konsumtion.viktperiodensavseendeprisbasperiodenunderskatt
räknadlångsiktignominellförkostnaderna ränta,Dessa är en

minskad medprisbasperioden,marknadsvärde underegnahemmens
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den förväntade likaledes långsiktiga värdestegringen kapitalvinster
förslitning och räknat efter skatt.-

Fastighetsskatten, och i mån betydelse räntebidragen,även0 av
beaktas liksom idag.
Posten reparationer och underhåll så den endastavgränsas att0
omfattar sådana åtgärder rutinkaraktär.ärsom av

Övriga delindex avseende Försäkringsavgifter; Vatten och avlopp,-
renhållning sotning; Tomträttsavgäld; förutsätts beräknas utifrånsamt -

principiella innebörd idag.samma som
det följandeI preciseras och motiveras utredningens förslag mer

utförligt vad kapitalkostnadema fastighetsskattexkl. ochavser
räntebidrag. BilagaI finns5 teknisk framställning.en mer

4.3.2 Indexet för kapitalkostnader

Den grundläggande modellen

Medan kostnaden för boende i hyresrätt hyran kostnadenutgörs ärav
för egnahemsboende antal olika kostnadsslag: drift,sammansatt ettav
löpande reparationer och underhåll kapitalkostnader. Kapital-samt
kostnaderna och värdeminskning. bostaden iställetutgörs Omräntaav
ökar i värde, vilket har varit det vanliga åtminstone antalöversett ett
år, den delen kapitalkostnaden negativ, dvs. bidrarär den tillsenare av

minska boendekostnaden.att
Priset, eller hyran, för under period bo i egnahem alltsåatt ären

dessa kostnader. prisindexEtt mellan två perioder får visumman av
beräkna förhållandet mellan kostnadssumman enligt pris-attgenom

läget i respektive period avseende likvärdigt boende. Vi skall härett
ifrånutgå det okontroversiellt bestämma hur index för drift,äratt att

löpande reparationer och underhåll skall utformas. När det gällerm.m.
kapitalkostnader det i allmänhet mindre självklart och det skallär
därför preciseras ytterligare:

såvälRänta hushållets låneñnansiering den ellerränta0 avser som
alternativa avkastning hushållen avstår från detpå kapitalsom egna

placerat i bostaden.ärsom
Värdeminskningen eller värdeökningen dels denär sammansatt0 av
värdeförändring beror på förslitning den samlade effektensom av-
bostadens fysiska förslitning och tilltagande obsolescens och dels-
den värdeförändring beror på kapitalvinster/-förlustersom
fastighetsinflation/-deflation avseende kvalitetsmässigt oför-
ändrade hus.
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så här:innebär kanvad detexempel påförenklatEtt utse

milj.till 000egnahem uppgår 1stockenmarknadsvärdetAnta att av
vissochbasårindexlänkensutgångslägeti attkronor en--

förjämförelseperioden,undervärdetfastighetsinflation råder så att en
milj. kronor. Omstandard, 030och l räntanstorlekstock ärsammaav

perioderna, uppgårbådaikapital 6lånatsåvälpå är procentegetsom
milj.0,06x103061,8respektive0,06x100060räntekostnaden till
bådaiårstakti 3fastighetsinflationen ärkronor. procentAnta att

minskningtillbidrarförslitning varje årochperioderna att aven
totala relativaDeni genomsnitt 1värde medbostädemas procent.
årstakt, såvälialltsåförslitning +2eftervärdeförändringen är procent

deljämförelseperioden. Denunderunder länkens basår avsom
negativ ochalltsåvärdeförändringkapitalkostnaden ärutgörs avsom

respektive0,02x100020kostnaden medminskatillbidrar att
kostnadsslagen,de övrigavimilj. kronor. Om0,02x103020,6 attantar

enligtmilj. kronortotalt 30underhåll,reparationer ochdrift, löpande är
jämförelseperiodensenligtmilj. kronorochprisläge 32,3basårets

respektive periodiprislägetkostnaden enligtprisläge, kan vi summera
prisindexberäknaoch ett som:

aktuellt prislägeenligtkostnadSumma
100 x prislägekostnad enligt basåretsSumma

73,520,6 32,361,8 +-100x———--jl00x--—=105
7060—20+30

beräknaskapitalkostnaden kanenbartindex förEtt som

prislägeaktuelltkapitalkostnad enligtSumma
100 x -prislägeenligt basåretskapitalkostnadSumma

20,6 41,261,8 -100j--100x-—=103
4060-20

förslitningenrelativadenhusinflationen ochEftersom räntesatsen,
skillnaden iförklarasperioderna,bådanivå iligga påantogs samma

kapitalstockenvärdetheltmellan perioderna ärkapitalkostnad att avav
förvid givna värdenAlltsåperioden. räntesats,i denhögre senare
proportionellkapitalkostnadenförslitninghusinflation och relativ är

marknadsvärde.egnahemmensmot
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Ivarje period avstår hushållen således för sin bostadskonsumtion ett
belopp motsvarande viss andel fastighetemas värde, och högreen av

destovärdet detta kostnadsbelopp. verklighetenär I varierarstörre är
dock och husinflation tiden. relativa förslitningräntesatser Denöver

uppstår visst nyttjande det däremot rimligt före-ärett attsom genom
ställa sig densamma två perioder jämförs, varför förslitnings-är när

förutsätts konstant, åtminstone inom loppet varjeprocenten vara en av
indexlänk.

långsiktigtEtt perspektiv

det gällerNär de båda andra komponenterna i kapitalkostnaden är
frågan det rimligt uppfatta den genomsnittliga deär påräntanattom
utestående lånen, eller den kortfristiga nyutlåningsräntan, och den
aktuella husinflationen särskilt relevant för hur boendekostnadensom
bör uppfattas. tillfälligtEn hög förhållandevis kortfristig ellerränta en
tillfällig husdeflation leder inte till hushållen i någonatt större
utsträckning sin bostadskonsumtion, bostads-omprövar trots att
innehavet just då sig ofönnänligt. Kortsiktiga förändringar iter
boerdekonsumtionen förklaras demografiska faktorer,snarare av
likviditet Däremot den kostnad hushållen förväntar sigärm.m. som

gällaskall förhållandevis lång tidsperiod relevant detöversett nären
gäller hushållens konsumtionsval. det perspektivetI den relevantaär
husinflationen den i gällergenomsnitt under period kanskesom en av
15 den genomsnittliga tiden för egnahemsinnehav. Ochett när-
avsikten binda kapital i egnahem under planerad femton-är att ett en

innehavsperiod,årig den relevanta den gäller vidär räntesatsen som
placeringar likapå lång sikt.

aktuellaDen vid placeringar på lång sikt väl känd,räntesatsen är
eftersom löpande räntenoteringar avseende obligationer medgörs
avlägsen inlösenstidpunkt. detDäremot inte möjligt inhämtaär att
noteringar avseende den husinflation i genomsnitt skall gälla desom

15 åren. Genom intlationsförväntningarna detnärmaste mätaatt är
förvisso möjligt utforma mått på den kostnad kan förväntaatt ett man
sig skall inträffa.

till sin karaktärKPI mått på vad faktiskt inträffat. låtaär Attett som
indexets förändring, från månad till månad och från tillår år,
bestämmas eller skattade inflationsförväntningar därföruppmätta ärav
ingen godtagbar lösning. Eftersom och inflationstakt, deränta översett
längre tidsperioder relevanta här, tenderar följas åt,är ärattsom
emellertid näraliggande alternativ betrakta skillnaden mellanett att
dessa bostadsrealräntan konstant. bakgrundMot det inteattsom av- ——
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egnahemsinnehavförkostnadenutvärderafullt ettmöjligt utär att
förenkling. Detrimligdettaframstårbostaden sålts,förrän ensom

förväntadedenochnominalräntanmellanskillnadenbetyder att om
dettaförutsättssåprisbasperioden 4underhusinflationen procentvar

förslitnings-Eftersomindexlänken.helaunderförhållande gälla
indexetdetinnebärkonstantförutsattes attocksåprocenten vara
värde-skall bestämmashållethelt ochkapitalkostnadenavseende av

iprecisegnahem,oförändradekvalitetsmässigtutvecklingen på som
fastighets-därförföreslåsoch det utgöras ettexemplet avovan,

förändringardockböravsnitt 4.3.1anförts iskälprisindex. Av avsom
delindex-beräkningenpåverkaintekapitalinkomstbeskattningen av

länken ifråga.
bostadsrealräntaindexlänken konstant ärunderAntagandet om en

successivt för-detSjälvklart skerrealistiskt.inte heltnaturligtvis en
påverkatvisas haefterhand kanirealadenskjutning ränta somav

realadenjämförvi ränte-boendekostnad,hushållens t.ex. om
realamed den-juni 2014 ränte-juni 1999periodenunderbelastningen

periodenunderboendeidentisktkvalitetsmässigtförbelastningen ett
i juli 1999möjlighetingenfinns dock attjuli 2014. Detjuli 1999 -

alternativAllatrovärdigt göraförskjutning på attsätt.dennaskatta ett
oundvikligenkommerrealräntautjämnad attolikapådet med sätten

konstanthållsi ställetrealräntantolkningsproblem. Omtill svåraleda
dettolkningenåtminstoneindexet attindexlänken kanunder angerges

bas-och vidbostadsrealräntabestämdvidkostnadsförändringen en
kapitalinkomster.för skatt påperiodens regler

indexetnuvarandemed detjämförelseEn

påverka KPI-alltsåkommeri egnahemsposten attKapitalkostnaden
fastighetsprisemadåperioderunderriktningi positivutvecklingen

direktDettapriser och mot-andra ärsnabbare omvänt.stiger än en
priserna påförändringarnahyrornaeffekten påtillsvarighet avav

nuvarandedetavkastningskrav. Irealtvisstvidhyresfastigheter ett
nominellvid viss ränte-utvecklingen,bestämsräntekostnadsindexet en

avsnittkapitalet senedlagdahistorisktdetförändringennivå, avav
enskildedenuppfattningenfrånha utgåtthär att4.2.1. Man synes

via för-såvälskulle kompenserasintedärmedegnahemsägaren en
kompensation.indexbestämdviamögenhetstillväxt ensom

nominell för-ökadfårvärdestegringenhushålletAtt engenom
behovetförbetydelseentydigingenemellertidharmögenhet av

den all-taktstiger ihusprisema änkompensation. Endast annanenom
egnahemsägamaskonsekvenser:det få någraprisnivån skulle attmärma
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samlade reala ökar då relativpriset fastigheterpå stiger och attresurser
deras reala minskar då relativpriset på fastigheter minskar.resurser
Problemet i kompensationssammanhang därför inte den nominellaär
fönnögenhetstillväxten i sig, de löpande kapitalvinstema hus-utan
inflationen måste beaktas eftersom de minskar hushållets boende-som
kostnader.

bör framhållasDet också det nuvarande räntekostnadsindexetsatt
utformning innebär indexet stiger med ökande fastighetspriser.att Det

ingen fördel detta skerär i den takt bestämsatt de faktiskasom av
överlåtelsema och värdet enskild fastighet oförändratatt av en ses som
mellan överlåtelsetillfállena. innebärDet däremot ytterligareatt man
fjärmar sig från vad den aktuella kostnaden för boendetärsom

4.3.3 Vikten för kapitalkostnader

Kapitalkostnaden, exkl. fastighetsskatt och före räntebidrag, som
bestämmer indexets vikt, andel prisbasperiodensutgör värdeen av av
viktperiodens egnahemsstock. Andelen beräknas plusräntesatssom
relativ förslitning minus relativ kapitalvinst husintlation, allt räknat
efter skatt på kapitalinkomster och enligt de gällderäntesatser etc. som
under prisbasperioden. Den relativa förslitningen förutsätts kunna
skattas utifrån nationalräkenskapema. Skattningen de övrigaav
komponenterna diskuteras nedan.

på lånatRänta kapital

Den nominella förutsättsräntan, stå i konstant förhållande tillettsom
den långsiktiga fastighetsinflationen, uppfattas den under bas-som
perioden gällande på obligationer med långräntan återstående löptid
ca. 15 år. Hushållens faktiska finansieringsbild dock väsentligtser
annorlunda lånadeDet kapitalet såvälut. lånär medsammansatt av
rörlig lån med varieranderänta räntebindningstider, vanligen 5 årsom
eller kortare tid.

Kostnaden för på lånat kapitalränta sammanfaller dock i allmänhet
inte med hushållets faktiska låneräntor: Anta på de befintligaräntanatt
lånen högreär på lånän medräntan återståendenya samma
räntebindningstid. hushållEtt avstår från bostaden och löser lånensom
har ändå kvar kostnaden långivaren förersätta ränteskillnaden.att Om

på de befintligaräntan lånen istället lägre den aktuellaär än
nyutlåningsräntan kommer hushåll avstår ifrån bostaden ochett som
överlåter de förmånliga lånen på köparen kunna kapitalisera värdetatt



och bostadsrätt 83egnahemBoendekostnad i1241999:SOU

hushållförsäljningspriset. Detränteskillnaden ilånen somav --
för lånetbetalafortsättainte bara utanfår alltsåbehåller huset att

Alltså,ränteskillnaden. räntanvärdet oavsettfrånocksåavstår omav
nyutlånings-aktuellaunder denellerlånen liggerbefintligade över

med denlikabelåning densammavissförkostnadenså ärräntan en -
lån.påaktuella räntan nya

saknar därförräntebindningstiderolikapålånenFördelningen av
relevantaoch denperiod,respektivekostnaden underförbetydelse

siktplaceringar pågäller fördenär egna-räntan somsammasom
bostadslånEftersomår.omkring 15genomsnittidvs.hemsinnehavet,

undandag kan räntanräntebindningstid torde utgöramed så lång
den s.k.ökad medbostadsobligationerbestämmas räntansom

bostadslån".räntedifferensen3 representativapå

på kapitalRänta eget

alternativadenkanvadoklartallmänhetiDet är största varaansessom
Eftersompå denavkastningenvadkapital, och är.placeringen egetav

denmåsteskallboendet och inget mätasförkostnadendet annatär som
denlikviditet. Omrisk ochplaceringenalternativa representera samma

skulle viegnahemiplacering över-riskfylldskulle änt.ex. envara mer
denavkastningen pådeleftersomboendekostnadenskatta aven

risken.högreför denkompensationplaceringenalternativa är
förefaller liknadärvidlagplaceringalternativa mestDen som

bostadsändamålförlåna motegnahemiplaceringen är utatt pengarna
bostads-hushålletdvs.fastigheten,aktuellasäkerhet i den somagerar

densammafallskulle i såkapitalpålåneinstitut. Räntan eget somvara
denanförakunnaskulle räntan ärMöjligen attbostadslåneräntan. man
slags topp-kankapitaleteftersom detlågväl som ensesegna

risk.exponerad förfinansiering störreär ensom
efter-väl högÅ uppfattasbostadslåneräntansidan kanandra som

erhåller påpraktikenihushållen t.ex.avkastningden somsom
risken påden lägremeddockhängerlägre.obligationer Detär samman

riskenplaceringar. eftersombostadsobligationergällerDetdessa även
stocken.belånadehela denfördelas pådär

väluppfattaskanplaceringalternativEn annarssomannan
placeralikviditet,ochriskavseende lika ärkriterierna atttillgodose

3 utlåningsränta.ochin-bostadsinstitutensmellanSkillnaden
4 frånutgåkansalmasbostadsobligationer stats-representativaOm man

skillnaden mellanbopremiens.k.med den stats-ökadobligationsräntan
medobligationeravseendebostadsobligationsräntanochobligationsräntan

löptid.återståendekortare
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kapitalet i likvärdig fastighet upplåts marknadsmässigmoten som en
hyra. Den alternativa avkastningen kan då beräknas indirekt som
skillnaden mellan den hyra erhålls och hushållets investerarenssom
kostnader för belåning, värdeminskning, drift innebärDetetc. att
altemativkostnadsansatsen, vid valet sådan alternativ placering,av en

resultat hyresekvivalentansats. förutsättningEn förger samma som en
sådan lösning hyresvärdet faktiskt kanär observeras. haratt I USAen

gjort bedömningen kan det och har därför utifrån den härattman man
utgångspunkten motiverat valet hyresekvivalentansatsen. Som förutav
framhållits förutsättningarna därvidlagär väsentligt annorlunda i
Sverige. Det ändå värdefullt dennaär principiellaatt notera överens-
stämmelse mellan hyresekvivalentansatsen och altemativkostnads-
ansatsen.

För svenskt konsumentprisindex därför slutsatsenett det inteär att
finns någon sådan grund för skillnad på vid låne-göraatt räntan
finansiering respektive vid finansiering med kapital.eget

Husinflationen

förväntade husinflationenDen över 15 år förutsätts kunna sättasca.
lika med, eller i bestämt förhållande till, de allmänna inflations-ett
förväntningama. Dessa kan bestämmas enligt något följande tvåav
alternativ:

implicita inflationsförväntningar beräknade skillnaden mellansom
långa nominella och reala räntor,

enkät.genom

Precisionen vad bestämning såväl inflationsförvänt-räntaavser av som
ningar emellertid inteär avgörande. Eftersom den resulterande bostads-
realräntan förutsätts konstant för varje indexlänk, har denvara
betydelse enbart för bestämningen vikten. Starka skäl talar för attav
välja alternativ minimerar svängningarna i bostadsrealräntan,ett som
då förändringar vikten bidrar till öka effektenstora vikt-attav av
revisionema på de redovisade inflationstalen. innebär bl.a.Det att
måttet på inflationsförväntningama bör placeringstidavse samma

Alternativ l bedömsräntan. det ändamåls-är mestsom ovan vara som
enligt. Det har också den fördelen måttet vilar på observerbaraatt
priser på marknaden för värdepapper.
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Skatter

Kapitalinkomstbeskattningen och avdragsrätten för utgiftsräntor
innebär endast del räntekostnaden brutto kostnadatt utgören av en

för hushållet. gäller inte baraDet på lånat kapital, inetto ränta utan
utsträckning det kapitalet dess placering iäven attsamma egna genom

fastigheten innebär någon periodisk beskattningsbar avkastning inteatt
uppstår. Däremot uppstår beskattningsbar realisationsvinst viden
försäljning bostaden, och skatten på den kostnad förutgörav en
boendet. Förluster därvidlag avdragsgilla i utsträckningär samma som
vinster skattepliktiga.är

Skatten på kapitalinkomster f.n. tilluppgår 30 denprocent av
beskattningsbara inkomsten i inkomstslaget kapital. Vid försäljning av
privatbostad halva realisationsvinsten beskattningsbar kapitalin-är
komst. Underskott fullt avdragsgilla till tkr.100 Underskottär upp
därutöver skattereduktion på avseende den21 över-procentger en
skjutande delen.

långsiktigaDen enligt skall således minskas medräntan 30ovan
vid beräkning det kostnadsbelopp bestämmer vikten.procent av som

Motsvarande justering den relativa kapitalvinsten husinflationenav
och den relativa förslitningen minskning med 15är procent.en
Troligen det mycket svårt beräkna effekten på boende-är att
kostnaderna de regler gäller vid underskott. Samtidigtstoraav som
torde de ha marginell betydelse för viktens storlek varför kanman
bortse ifrån denna faktor.

4.4 Fritidshus förslag-

Även fritidshus nyttjas tillgodoser behovägaren änett annatom som av
permanentboende, kan det inte redovisas några skäl till varför inte
också de skulle omfattas förslagen avseende egnahem.av

4.5 Bostadsrättslägenheter förslag-

Indexet avseende boendekostnader i lägenheter upplåtna med bostads-
föreslås beräknas enligt hyresekvivalentansats. bostadsrätterrätt Fören

gäller i och för sig mycket vad anförts för egnahem. Samtidigtav som
finns del skillnader. uppenbaraDen skillnaden hel delmest är atten en
driftskostnader egnahemsägaren står för direkt, betalasetc., som av
bostadsrättsinnehavaren indirekt den avgift erläggs tillgenom som
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skillnader jagdel andraföreningen. finns dockDet även som menaren
indexet:betydelse för utformningenhar större av

med hyresrättliknande objekt upplåtnaförstahandsmarknad förEn0
andrahands-obetydligfinns inte heltexisterar parallellt. Vidare en

medlägenheter upplåtnaandrahandsuthymingmarknad för av
hyres-förutsättningarna förinnebärbostadsrätt. Det att en

för egnahembör väsentligt bättreekvivalentansats änvara
boendekonsumtionkortsiktighet i deninslagfinnsDet störreett av0

eftersombostadsrättslägenhet,innehavtillgodoses genom avsom
för egnahem.väsentligt kortareinnehavstiden oña änär

och detdirekt de låninnehavet delsboende finansierarDen genom0
avgiftendels indirekt viai bostaden ochkapital placeratssomegna

till bostadsrättsföreningen.

utvecklingenf°ar hyresutvecklingen redanI KPI ävenrepresentera avnu
metodenbostadsrätt. Dock börboendekostnadema i övervägas om

tillläggsurvalet hyreslägenheter,modifieras såbehöver att somav
sammansättningenförrepresentativtgrund för beräkningen, görs mer

bostads-uthyrningMarknaden förbostadsrättsbeståndet.hos av
speciellalltför liten och alltförhand däremoträttslägenheter i andra är

sammanhangetför i det härfråga uthymingstidens längdit.ex. attom
avseendeförstahandsmarknadentillrealistiskt alternativutgöra ett

hyreslägenheter.
skulle ibeskrivits för egnahemaltemativkostnadsansatsDen som

bostadsrättslägenheter. Kapital-förkunna tillämpas ocksåprincip
marknads-aktuellafallet räknas på lägenhetenskostnaden skulle i det

Vidare skullefastighetens värde.på andelvärde änsnarare en av
kostnads-ytterligarebostadsrättsföreningen ingåavgiften till ettsom

deoch delsdriftskostnadernatäcker dels detslag, mesta avsom
inkl. fastighetsskatten.ligger fastigheten,kapitalkostnader påsom

mätningarsåledes kräva löpandeAltemativkostnadsansatsen skulle av
lägenhetspriser.avgifter Hurutvecklingen såväl mansomav

likamed lägenhetsdefiniera vadoperationellt skulle avses ensom
kapitalkostnadentotalaoklart, då fördelningen denstandard är av

fastigheten.mellan hushållet ochändras
konstantkostnaden vidFörslaget avseende egnahem, mätaatt en

bostadsrealräntaförutsättningen denbostadsrealränta, vilade på att som
normaltperiodkan beräknas över ettmotsvararpost egna-en somex

månad. förut-mycket lite från månad till Denhemsinnehav förändras
gäller bostads-väsentligt tveksam detdocksättningen närär mer

betydligtgenomsnittliga innehavstidenrättslägenheter, eftersom den är
med år för egnahem.uppskattningsvis jämfört 15kortare 5-7 år ca.-
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Till hyresekvivalentansatsens nackdel talar hyresmarknaden äratt
föremål för reglering. betyder hushållen vid knapphet kanDet att
tillgodose sin bostadskonsumtion i ökad utsträckning vändaattgenom
sig till bostadsrättsmarknaden och där högre boende-acceptera en
kostnad. Vid det omvända förhållandet, med överskott bostäder,på

marknadsvärdet bostadsrätterna boendekostnadenpå så iattanpassas
dessa blir lägre i ekvivalenta hyresobjekt, och antalet outhyrdaän
lägenheter ökar. allmänhet gäller obalanser det här slagetI att av
tenderar utjämnas antal del obalanser dockår. En kanatt översett ett

bestående. tillämpning bruksvärdesystemet fåttDen ivara mer som
Stockolm har framhållits exempel obalans.på sådan Samman-som en
fattningsvis bör hyresekvivalentansats åtminstone inte sämre änen vara

altemativkostnadsansats det gäller bostadsrätter, och dennär ären
väsentligt enklare.
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Politiskt beslutade5 taxor,
subventionerade tjänster och
inkomstberoende avgifter

Bakgrund5.1 och allmänna utgångspunkter

Samhället bär huvuddelen kostnaderna för bam- och äldreomsorg.av
gällerDet i synnerhet äldreomsorgen, för vilken hushållens avgifter för

vård och uppskattats bidra med i storleksordningen 2-3omsorg
totalt‘.riket barnomsorgen täcker avgifternaInomöverprocent, sett ca.

16 kostnaden. Variationerna dock såväl mellanprocent är stora,av
kommuner mellan individer inom kommun. denTrotssom samma
förhållandevis låga avgiftsandelen hushållens direkta kostnader förär

inte helt obetydliga. Sammantaget de ungefär 1,5utgör procentomsorg
den privata konsumtionen enligt nationalräkenskapema,av varav

äldreomsorgenbarnomsorgen för något andelstörre änsvarar en
Avgifter för barn- och äldreomsorg ingår f.n. inte i konsument-

prisindex. Det beror åtminstone till någon del på rådande osäkerheten
rörande vilka principer skall behandlingen indexi sådanastyrasom av
tjänster i utsträckning bekostas med skattemedel. har dockDetstorsom
inte hindrat lokaltrafik, läkarvård, läkemedel och tandvårdatt t.ex.
ingått i index, de avgifter hushållen erlägger förrepresenterat av som
sådana och tjänster.varor

Konsumentprisindex hur mycket hushållensmätaattavser
kostnader förändras tiden för konsumtion oförändradöver en av
standard. kostnaderDe därvid de belopp hushållenärsom avses som
under viktperioden frivilligt avstår från direkt förersättningsom
konsumtionsvaror och tjänster. Belopp hushållen elleravstår ärsom
skyldiga erlägga oberoende konsumerar vissatt av om man en vara
eller tjänst ligger däremot utanför vad konsumentprisindex mäta.avses

1 SOU Inkluderas1999:33. avgifter hyra i särskilt boende kostsamtsom avser
bör andelen bli betydligt större.
2 Inkl. sådana avgifter ihyra särskilt boende kost i denäven samtsom avser
mån de inkluderade i avgiftden erläggs till kommunen.är som
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tillhållbart skälbakgrund finns det ingetMot denna att omsorgs-
nuvarandei index denavgifter behandlas annorlundaskulle än

Huruvida hus-för lokaltrafik, läkarvårdbehandlingen avgifter m.m.av
politiskavgiftsförändringarkompenseras förhållen faktiskt bör är en

utformningeninte påverkafråga, sådana överväganden bör avmen
den relativa kost-skall storleken påprisförändringsmåttet. Detta ange

standard skallför viktperiodensnadsförändring krävs upprätt-attsom
hållas.

detocksåoch äldreomsorg tillkommerdet gäller barn-När
subventionerade priser,områden medproblemet, jämfört med andra att

inkomst. syftethushållens Omde avgifter erläggs ofta beror påsom
inkomständringden relativaindexberäkningenmed att somangevore

detupprätthålla konsumtionsstandarden,hushållen behöver för äratt
de avgifts-inkomständringen påverkasstorleken påuppenbart att av

iIndex kaninkomständring leder till.kompenserandeändringar som en
hushållende avgifterfallet inte baseras på utvecklingendet somav

ha ändrats.realinkomster kanfaktiskt har fått erlägga eftersom deras
givet deinkomständringi stället beräkna denmåsteMan som -

för uppnåutfomming skulle krävasinkomstberoende atttaxornas -
oförändrad konsumtionsstandard.

beträffanderåderspeciella förhållandenbakgrund deMot somav
sådantegenskaperna hosoch äldreomsorg kommeravgifter för barn- ett

beskrivas i avsnitt 5.3.2. Somkompenserande index kortfattatatt
utgångspunkt för dennaemellertidframhölls redan i kapitel 2 är en

börkonsumentprisindexöverväganden, allmäntutrednings att ett
kompenserandeberäkningarkostnadsansatsen, inte påbaseras på av

inkomstförändring.

bostadsbidragOmsorgsavgifter och5.2

vissainnebär det finnserhålla bostadsbidragMöjligheten attatt
hushållenskostnader för boende ochmellan hushållenslikheter

för hus-fallen finns möjligheterkostnader för omsorgstjänster. bådaI
kostnad hus-få lägrehåll med förhållandevis låga inkomster änatt en

det finnsskulle kunnahåll med högre inkomster. Man säga ettatt
bostads-hushålllika med den hyramaximipris är ett utansomsom

hushåll medomsorgsavgiftrespektive den högstabidrag får betala ett
innehåll.få betala för tjänster med vissthög inkomst kan ett

delbostadsbidragetuppfattas dockde flesta sammanhangI som en
negativ del boende-och intehushållens inkomster avsom enav

innebär dettolkning, vilketkostnaden. gäller f.n.I KPI ärattsamma
tolkninganalogden betalas till hyresvärden Enhyra mäts. avsomsom



SOU 1999: 124 Politiskt beslutade subventionerade 91tjänstertaxor,

inkomstrelaterade omsorgsavgifter skulle innebära indexet mätteatt
förändringen den maximala avgiften för respektive tjänst. rabattDenav

hushåll med lägre inkomst erhåller skulle i fallså uppfattasettsom som
inkomststöd, på bostadsbidraget.ett sättsamma som
Med liknande skulle också kunna hävdaett attresonemang man

indexet istället skulle utvecklingen den avgiftmäta minstaav som
begärs för respektive tjänst. tilläggDet hushåll med högre inkomstsom
betalar skulle i det fallet tolkas skatt.närmast som en

Varken maximiansatsen eller minimiansatsen dock förenligär
med avgiften skall frivillig ersättning föratt utgörasynen en en
specifik tjänst. beloppDet hushåll avstår för omsorgskonsumtionett är
den faktiska avgiften, och det det beloppet hushållet f°ar behållaär som

väljer inte konsumera tjänsten.attom man
Ett för den maximiansats tillämpas på bostads-argument som

området kan bostadsbidraget räknas del hushållensattvara som en av
disponibla inkomst, medan det inte existerar något inkomstbegrepp

behandlar den inkomstrelaterade rabatten på omsorgstjänster påsom
motsvarande skälEtt skulle kunna bostadsbidragen,sätt. annat attvara
i utsträckning omsorgsavgiftema, beaktarstörre andraän omständig-
heter dem definierar självaän tjänsten.som

konsekventEn tillämpning den kostnadsansats, förordas iav som
detta betänkande, talar i och för sig för bostadskostnadema i indexatt
borde räknas med reduktion för bostadsbidrag. Jag dock inte attanser
detta tillräckligt starkt skäl förär ändra beräkningsgrundemaett att nu
för vad gällerKPI bostadsbidraget.

5.3 prisetNär beror på inkomsten

5.3.1 Taxesystemen inom barn- och äldreomsorg

Avgifter för barn- och äldreomsorg i mycket utsträckningär stor
Ävenrelaterade till hushållens inkomster. i sådana kommuner där man

tillämpar s.k. enhetstaxa finns vanligen någon form låginkomst-av
skydd. innebärDet hushåll med förhållandevis låg betalnings-att
förmåga har möjlighet till prisnedsättning. Skillnaden mellan
kommuner tillämpar enhetstaxa och kommuner harsom som en
inkomstrelaterad därför marginaleffektema i deär förrataxa att
kommunerna totalt tenderar mindre desett att ärsamt attvara
koncentrerade till de lägre inkomstskikten.

Anknytningen till hushållens inkomster kan olika slag.vara av
Vanligtvis beaktas såväl förvärvsinkomster kapitalinkomster.som
Avgifter för barnomsorg baseras oftast på taxerad bruttoinkomst,
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aktuellatilloftare knytsmedan avgifter för äldreomsorg netto-
ellerregler förockså olikainkomster. tillämparKommunerna vems

avgiftsberäkningen.grund för Närskall ligga tillvilkas inkomst som
utskiljas:följande alternativgäller kandet äldreomsorg omsorgs-

maka/makesoch dennesgenomsnittet omsorgstagarenstagarens, av
båda belopp.det lägsta dessasamt av

förbehållsbelopps.k.begränsasAvgifter för äldreomsorg ettettav -
ochkvar sedanskall halägsta belopp omsorgstagaren omsorgsom

relateratfast angivet belopp,Förbehållsbeloppetboende betalt. ärär ett
med högrehushållinkomstrelaterat, såtill basbeloppet, eller att

hushåll med högaförbehållsbelopp. Förinkomst också har högreett
fåtalinkomster maximiavgift.avgiftsuttaget Ibegränsas ettav en

principför tjänsten.självkostnaden Idetta lika medkommuner är
omsorgskostnad dygn påpriset, vidkunna innebäraskulle det att peren

i månaden.till kronorkronor, skulle kunna uppgå 30.0001.000
variationenäldreomsorgensåväl barnomsorgenInom är storsom

fastställagrunderna förfråga bådelandets kommuner, imellan attom
föreslagitnyligenstatlig utredning haravgifter och avgiftemas nivå. En

korthetäldreomsorgen. Iavgifterna inomenhetlighet vadstörre avser
vissaskall tillämpaförslag kommunernainnebär utredningens att

förbehållsbelopp ochriktlinjer vid fastställande avgemensamma
maximipris.

kompenserande indexKostnadsindex eller5.3.2

Skall indexet utformas så detatt anger

viss konsumtions-kostnaden förförändringenden relativa en0 av
ändras, ellerorsaken till prisetstandard, attoavsett

förha behövtsskullerelativa förändring inkomstenden attsom0 av
oförändrad standardbibehållafrån period till nästa enen

deskillnad mellan tvåingenflesta och tjänster finnsdeFör varor
direktfinnsuppkommer detalternativen, skillnad ettommen en

tjänsten.den aktuellainkomst och priset påsamband mellan hushållets
inkomstdeflator,också betraktasförsta alternativet kanDet som en

inkomstensförändringenanvändbart för beräknaeftersom det är att av
andra alternativetreallönen.realinkomsten eller Detköpkraft d.v.s.-

talar vilkeneftersom detkompenserande indexbenämner vi ett om
mellan dessa bådaValetinkomständring behövs.kompenserande som

användningenbäst tjänardels vadalternativ bör bli beroende ärav som
förutsättningarna.indexet och dels de praktiskaav
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vi förstrespektive alternativbelysa innebördenFör attantaratt av
ocheller priser på andrainga förändringar har skett taxoma av varorav

ienligt gällande resulteratinkomster har emellertidtjänster. Högre taxa
Kostnaden föräldreomsorg.avgifter för barn- ellerhögre t.ex. en

inkomstökningenstigit, och del ätsoförändrad konsumtion har aven
marginaleffekten förextremfallet dåhöjda avgifter.upp I ettav

dentill betalahela inkomstökningen åthushåll 100 gårär attprocent,
realainkomstskiktet.avgift i det högre Denhögre tillämpassom

ökat alls.köpkraften har i det fallet inte
detrealinkomstberäkningar börfrämst förindex användsOm

definierasfrån faktiska priser ochuppenbarligen beräknas direkt som
förkostnadsbelopp krävsförhållandet mellan de upprätt-attsom

prisetsådant index kan,hålla levnadsnivå i två perioder. Ett omsamma
nyttighet beror på inkomsten, skrivaspå somen

N
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INK INK, respektive period,faktiska inkomsten idär och denär t

och priser ochi avgift, Qden andel inkomsten Ptas utav som
härEnklast kan vi beskriva detkvantiteter övriga och tjänster.på varor

priser ochbeskriver utvecklingen deindexet detsägaatt att avgenom
faktiskt har.f°ar betala, givet de inkomsteravgifter hushållen man

förkostnadsansats brukar kallas denDenna ansatsenexogena
inkomstberoende priser i indexbehandling av

huvudsyftetkompensationsändamålanvändning förOm ses som
då hävdaskomplicerat. kanmed blir problemet DetKPI attmer

börhöjda inkomster inteprishöjningar uppkommer följd avsom som
inkomständringbör vilkenavspeglas i index, och detta i ställetatt ange

möjliggöra oförändrad köpkraft.behövs för attsom
nämligen denmycket enkel taxekonstruktion,Låt attantaoss en

helttjänsteninkomstberoende avgiften enhet köps ärsom avper
andel inkomstenproportionell inkomsten, densäg utgörmot att en av

före-ofta på inkomsteni period. praktiken baserasI taxomasamma
i efter-basbeloppet i stället skergående medan kompensation viaår,

tidsförskjutning.effekter dennahand. Vi bortser emellertid här från av
dendaghemsplats, kanVid köp enhet tjänsten, t.ex. enav en av

inkomsten i period skrivasnödvändiga 0 som

4 19-2022Konsumentprisindex



Politiskt94 beslutade subventionerade SOUtjänster 1999: 124taxor,

xL-tN N 1
:Ze: :En:1NK;"" xINK;""xQ"+t0 xQ"

nl nl 0
2

dvs. kostnadsbeloppet avseende nyttigheter med normal prissättning
plus den del inkomsten går åt till betala den inkomst-attav som
beroende avgiften. En approximation till kompenserande index kanett

skrivasnu som:
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Om oförändrad to kommer indexutfallet berotaxan är enbart påatt
priserna på de andra och tjänsterna. Om dessa också ärvarorna
oförändrade index oförändrat. Om däremot förändrats,är taxan säg att

mindre medan övriga priser oförändrade, blirär än index lägre.ärto,
Men hushållens inkomster stigit så fått betala högreattom man

avgifter, skall inte det höja indexet Nej, inkomsten bestäms i modellen
den inkomst behövs för viss konsumtion. Indexetsom som en anger

således hur mycket inkomsten behöver ökas för den skall räcka tillatt
oförändrad konsumtionsnivå inte hur mycket kostnaderna stigeren -

vid den faktiska inkomstutvecklingen
.

Diskussionen kompenserande index har hittills förts utifrånettav
den oftast orealistiska förutsättningen bestäms inkomstenatt taxan av
efter skatt och proportionell denna inkomst. i ställetär Ommot ärtaxan
proportionell inkomsten före skatt, måste och i uttrycket 3mot

med to/1-so t1/1-s1, därersättas inkomstskattesatsenärovan resp. s
och i förhållande till bruttoinkomsten. Vi kan dåt taxannu anger
konstatera det endogena indexet blir beroende inkomst-att av
skattesatsen, och index kommer påverkas ändringar i denatt att av
direkta beskattningen. Indexberäkningen blir komplicerad,ännu mer

t.ex. beroende på tröskeleffekter intetaxan proportionellärom
heller bruttoinkomsten.mot

Under normala omständigheter, inkomstberoende avgifter ochutan
vid måttliga förändringar realinkomstema, bör kostnadsindexet ochav
det kompenserande indexet inte avvika mycket från varandra. Skatter

inte proportionella och inkomstberoendeär priser kan dock ledasom
till de blir olika. allmänhetI kan vi skillnaden mellan deatt tvåsäga att
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alternativen bör liten, andelen nyttigheter med inkomst-vara om
beroende realinkomstema förändras mycket.liten och inteärtaxor
Dock gäller att

kompenserandekostnadsindexet det indexet

då realinkomstema stiger, eftersom det kompenserande indexet inte
stiger vad behövs för oförändrad köpkraft ochän attmer som

kompenserandekostnadsindexet det indexet

då realinkomstema minskar, eftersom det kompenserande indexet anger
hur mycket inkomsten behöver stiga för köpkraften skallatt vara
oförändrad.

Slutsatser5.4

Avgifter för bam- inte i detoch äldreomsorg ingår för närvarande
svenska konsumentprisindex. bakgrund de allmänna princip-Mot av

för index jag inte sådan begränsning täckningKPI:satterna anser en av
motiverad. förVidare saknas enligt min mening principiell grundär

basera index minimi- maximiansats.på elleren
Bamomsorgsavgiftema bör föras in i liksom sker i detKPI, nu

europeiska harmoniserade indexet, Beträffande äldreomsorgHIKP.
kompliceras situationen mycket avgifterna reglerasdelatt storav en av

förbehållsbelopp. kan innebära, köpkraften hos deDet sägas attgenom
aktuella hushållens allmänhetbehållna inkomster redan därigenom i
har till prisutvecklingen för andra och tjänster. Detta äranpassats varor

starkt skäl för liksom i dag lämna äldreomsorgstaxoma utanförett att
förut framhållits emellertidkonsumentprisindex. Som kommer

gsituationen troligen ändras, allt andel hushållendå störreatt en av
kommer ha pension baserad på tidigare förvärvsarbete. Ocksåatt
avgifterna för äldreomsorg torde därför efter tid behöva inräknas ien
KPI.

utgångspunkt för börEn utredningens överväganden indexär att
hur prisförändringama påverkar hushållens kostnad för oför-ange en

ändrad konsumtionsstandard, till priserna ändras.orsakernaoavsett att
Då det gäller inkomstrelaterade innebär kostnads-dettataxor att

den ansatsen bör väljas.ansatsen exogena
faktiskaOm används för realvärdeberäkna den inkomst-KPI att

eller löneutvecklingen kostnadsansatsen uppenbarligenär mest
relevant. Vid användning för kompensationsändamål finns däremot
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för i stället välja den s.k. endogena eftersomargument att ansatsen,
denna definierar inkomständring krävs för hålla köpkraftenatten som
oförändrad.

Problemet kan illustreras med för äldreomsorg. Dentaxor genom-
snittliga inkomstnivån för efterfrågar äldreomsorgpersoner som
kommer stiga under de årenatt närmaste

dels därför fler kommer ha full ATP,att att0
dels därför andel kvinnorna i aktuellade åldrarna harstörreatt0 en av
haft förvärvsarbete.

Vid givna regler för de inkomstberoende innebär dettataxoma att
genomsnittspriset på äldreomsorg kommer stiga. hävdaskanDetatt att
denna effekt inte bör speglas i index grund förutgöraett avsett att
kompensation konsumenterna kompenserats redan denatt genom-
inkomstökning ligger bakom avgiftshöjningen.som

Ett i denna mening kompensationsrelevant index emellertidär
mycket svårt beräkna med rimlig precision. förgrad Reglernaatt av
bestämning har i verkligheten inte något enkeltomsorgstaxorav
samband med hushållens inkomster. beror inte enbartDet på den
knytning till inkomst före skatt och den icke-proportionalitet, som
berördes i förra avsnittet. Reglerna skiljer sig mellan kommuner. Olika
inkomstkällor behandlas olika, och i del fall påverkas ocksåtaxanen av

kommerkonsumentens förmögenhet.eller hushållets Härtill regleratt
förbehållsbelopp i fall medföramånga kan realinkomst-attom en

förändring för hushållet helt ändrade omsorgsavgifter.äts upp av
deJag skäl kan anföras för i fråga inkomst-att attanser som om

beroende avvika från kostnadsansatsen och i stället tillämpataxor en
endogen inte tillräckligt starka. Prisindex för ifrågavarandeäransats

beräknastjänster bör utifrån kostnadsansatsen, d.v.s. utifrån faktiska
förändringar i de belopp hushållen får betala för tjänsterna. Principiellt

detta vad bör gälla, då avsikten med viss indexering detär är attsom en
reglerade beloppet skall oförändradha köpkrañ vilka inkomsteroavsett
hushållen har i övrigt.
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Tillförlitlighet6

tillförlitlighet ifrågordirektiv berörsställen i utredningensPå flera om
särskilt. Vidareaktualiserasfel biasför systematiskaindex. Risken

explicit krav påpreciseradet möjligtställs frågan är ettattom
källor tillgenomgångNedan i avsnitt 6.1tillförlitlighet. görs aven

sammanhangi olikaanvändningenbakgrundosäkerhet i index. Mot av
tillförlitlighet.indexetsställs påavsnitt vilka kravdiskuteras i 6.2 som

betydelseharoch faktorerbehandlas olika åtgärderavsnitt 6.3I som
för tillförlitligheten.

förslag tillkonkretatill någrai kapitlet leder inteGenomgången
betänkandet.delarföreslås i andrademmetodändringar, utöver avsom

specifikt kravpreciseraändamålsenligtförefaller inte hellerDet ettatt
prisstatistikenönskemål rörandeochavseende tillförlitlighet. Krav

statistiskbehovenomständigheterunder allamåste vägas mot av annan
användningsområden. Denäraliggandeellerinformation inom samma

slutsatsernaviktigaste är:

år, bör intetilluppskattats 0,4Urvalsosäkerheten, procent persom0
risker föruppenbaraleder tilleftersom dettillåtas öka, mer

rimligtdock knappastpolitikmisstag. Det ägna storaär att resurser
under allabakgrundden, blandåt minska attmotannatatt manav

modellosäkerhetbetydandeomständigheter måste acceptera en
och bostäder.avseende varaktiga varor

kan förväntaindexkonstruktionenföreslagnadenGenom attman0
föreslagnavidlåder detfelde systematiska somsumman av

internationell jämförelse,liten vidkonsumentprisindexet är en
genomsnitt. Ickeår istorleksordningenkanske i +0,3 procent per

fel det skersystematiskainnebär smådesto mindre attäven en
indexeringar.långsiktigaomfördelning vidavseddbetydande icke

fel. nåminska dessa Attdärför mycket angelägetDet är att
svårig-mycketemellertidförbättringar erbjuderväsentliga stora

utvecklat intemation-förutsätterframgångar härvidlagheter, och ett
och utbyte.ellt samarbete

iboendekostnaderavseendemetoder föreslåsförenkladeDe som0
tillämpasdebostadsrättslägenheter,egnahem respektive i samt som
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för andra slag varaktiga leder också till osäkerhet. inteEnav varor,
orimlig bedömning denna osäkerhet storleks-är att är av samma
ordning urvalosäkerheten.som
Kraven på undvika misstag bör ställas högt. Fel i storleks-att0
ordningen 0,1 inte acceptabla de beror på miss-över ärprocent om

Särskilt viktigt det undvika misstag vid val ochtag. är att av
implementering beräkningsmetoder, eftersom de fel uppstårav som
därigenom kan och bestå under längre tid.storavara
Det väsentligt SCB:s arbete med och förbättraär att mätaatt0
tillförlitligheten kan fortsätta utvecklas. Prismätning index-ochatt
beräkning komplicerad uppgift. därför väsentligt förär Det är atten
verksamheten utnyttja hög kompetens vad gäller index-såvälen
teori- och metodik kunskaper aktuella förhållanden ochsom om
tendenser inom olika och tjänsteområden.varu-

kapitelI berörs frågor9 för verksamheten.om resurser

6.1 Osäkerhetskällor och deras bidrag

Utfallet indexberäkning innehåller alltid visst mått osäker-ettav en av
het. har fleraDet orsaker:

beräkningarna grundas inte på totalundersökning på urvalutan0 en av
tjänster, försäljningsställen och mättidpunkter;varor,

tillgängliga metoder inte alltid exakt det skulle vilja ochmäter0 man
de därför utfall avviker från vad skulle ha erhållitsger som som om

perfekt metod hade kunnat tillämpas;en
misstag vid val metod, implementering eller tillämpning;0 av
felaktigheter i de konsumtionsuppgifier används för vägaatt0 som

prisförändringar på olika och tjänsteområden.samman vam-

Vi kan således skilja mellan urvalsosäkerhet slumpmässig karaktär,av
systematiska fel, misstag och vägningstalsfel. berorDe i sigsenare
också på urvalsosäkerhet, systematiska fel och misstag, demen
behandlas här specifik osäkerhetskälla.som en

l 1 Urvalsosäkerhet
.

Den urvalsosäkerhet beror på prismätningama urvalattsom avser av
produkter och försäljningsställen, har uppskattatsSCB till 0,4iav
procentenheter i det redovisade tolvmånaderstalet, uttryckt 95-ettsom

konfidensintervall. Enkelt uttrycket innebär detta 19procents 20att av
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procentenheterkan tolvmånaderstalet ligga högstgånger 0,4väntas
prisernaifrån vad skulle ha erhållits fullständig kännedommed omsom

gäller åtminstoneför alla produkter och i alla försäljningsställen. Detta
inflationsnivåer. talet har den osäkerhet berorvid måttliga I somovan

beaktats.prismätningama begränsade till månadens mitt intepå äratt
liten.ytterligare osäkerhet det medför bedöms dockDen varasom

indexberäkningen enbarturvalsbetingat fel påverkar normalt inteEtt
försäljningsställenunder månad. beror på urvaletDet äratten av

artiklar förnyas idetsamma från månad till månad och urvaletatt av
medmycket liten utsträckning under loppet år, i samband attettav

sortimentet och med andra. Konsekvensen ärersätts atttasvaror ur
förosäkerheten i utsträckning sig jämför indextalnärstor tar ut man

näraliggande månader. betyder också förändringen tolv-Det att av
månaderstakten från till präglas förhållandevismånad nästa,en av en
liten osäkerhet.

Systematiska fel bias6.1.2
-

framför allt ifråga i direktiven hur relevant diskussionen, USA,En är
fel för svensktrörande överskattande systematiska bias är ett

konsumentprisindex. Eftersom liksom dess amerikanskaKPI, mot-
kost-svarighet, förändringen tiden hushållensövermätaattavser av

den amerikanskanader för oförändrad levnadsstandard, ären
diskussionen i högsta relevant. innebär kvalitets-grad Det t.ex. att

kost-förbättringar och nytillkomna produkter, sänker hushållenssom
för viss standard, skall beaktas. den mån hus-nader i princip Ien som

levnadsstandardhållen vid ändrade priser upprätthåller oförändraden
oförändrad förändring levnadskostnadematill kostnad, har ingen av

skett, ändra sammansättningenuppnått dettaäven attom man genom av
sin konsumtion.

detalj tentativsystematiska felen diskuteras i i Bilaga EnDe
den systematiska fel i det föreslagnaslutsats genomgången är attav

indexet förväntas leda till överskattning prisutvecklingen,kan en av
åntroligt i storleksordningen procentenheter i genomsnitt0,3mest per

beaktakan helt och hållet hänföras till svårigheterDetta nästan rättatt
ieffekten kvalitetsförbättringar, och tjänster någonsamtvarorav nya

föreslagna utformningenmån försäljningsställen. Med den avnya

l ingår ocksåskattningen i Bilaga 6 biasen i det nuvarandeI KPI, ettav
negativt bidrag från egnahemsposten på procentenheter. Totalt kan-0,3 sett

alltså inte någon tendens till sig eller underskattning,över- settvareman se
åren.de knappt 20över senaste
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indexet bör problemen med systematiska fel mindre i Sverige änvara
de i USA, efter de förändringar gjorts där sedan Boskin-är även som

1996.2kommissionens presenterades beror på delsDetrapport
skillnader i grundläggande indexkonstruktion och dels hälso- ochatt
sjukvård i Sverige, i betydligt omfattning i delUSA,större än är en av
den offentliga konsumtionen.

Varaktiga och bostädervaror

En systematiska fel kan karaktäriseras modell-typ närmastav som
osäkerhet, dvs. metoden inte exakt det önskar, detmäter man men
resulterande felet har ingen bestämd riktning beror på omständig-utan
heterna. främstaDet exemplet på modellosäkerhet kostnaden föravser

utnyttja varaktiga för konsumtion kapitelse 4. detIatt varor samman-
hanget måste mycket förenklade metoder accepteras:

det gällerNär egnahem, betydande och synnerligenärsom en var-
aktig föreslås kostnaden skall beräknas de totala beloppattvara, som

hushållen föravstår konsumtionen: räntekostnader minus värde-som
stegring plus driftskostnader emellertidDet inte möjligt frånäretc. att
månad till månad, och på rimligt beakta förändringar i densätt,ett
långsiktiga bostadsrealränta nominalräntan minskad med kapital--
vinsterna belastar boendet. Boendekostnaden i egnahem föreslåssom-
därför vid konstant bostadsrealränta. förenklingDenna inne-mätas en
bär osäkerhet kanske storleksordning urvals-ären som av samma som
osäkerheten:

Ett normalt egnahemsinnehav sträcker sig år. Kapital-15över ca.
kostnaden, exkl. förslitning och fastighetsskatt, består den nominellaav

hushållet avstår under innehavstiden minskadränta medsom
kapitalvinsten bostadsrealräntan. Låt för enkelhetens skull antaoss-

nominalräntan under viss femtonårsperiod oförändrad likaatt ären
med 6 och kapitalvinsten varje år den2 menprocent att är procent
realiseras först efter det femtonde året. Realräntan för innehavet är
alltså 4 i genomsnitt förår hela femtonårsperioden, liksomprocent per
för alla de enskilda åren.

Anta den femtonårsperiod börjar år avslutasatt ettnu som senare
med ganska år, med nominalränta på 10 ochett extremt procenten en
husdeflation på 1,5 Bostadsrealräntan då det11,5procent. är procent
året och ungefär 14x4+ll,5/154,5 i genomsnitt för helaprocent
femtonårsperioden. Om så avvikelse 11,5-47,5 frånstoren en
normal realränta inträffar år och20, eftersom effekten påett av

2 BilagaSe 6 för fullständig referens.
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totalindex förändring den genomsnittliga realräntan från 4 tillav en av
skulle4,5 varit 0,4 den kunnat skulle vi kunnamätas,procentca. om

formulera uttryck för osäkerheten i den valda modellen: detett att
värdet med 95 sannolikhet ligger inom intervallet 0,4procents isanna

procent.
det gällerNär bostadsrättslägenheter föreslås ansats,en annan

nämligen kostnaden lika med hyran i ekvivalenta lägenhetersättaatt
upplåtna med hyresrätt. förenklingen innebärDen naturligtvis också en
osäkerhet, i synnerhet på kort sikt, eftersom hyran förhållandevisär
trögrörlig medan boendekostnaden i bostadsrätt bör skifta betydligt
snabbare beroende på utvecklingen och kapitalvinster.räntorav
Hushållens finansieringskostnad dock totalt väsentligt mindreär sett
avseende beståendet bostadsrättslägenheter för egnahems-änav
beståndet. Bidraget till den totala osäkerheten bör därför också vara
mindre.

andra varaktigaFör kostnaden under period lika medsättsvaror, en
de belopp hushållen erlägger vid netto-köp och densom av varorna,
relativa kostnadsutvecklingen för viss konsumtion mätsen som
förändringen de priser tillämpas vid dessa köp. Omfattningenav som

den osäkerhet den förenklingen leder till har inte kunnatav som
uppskattas.

det gällerNär modellosäkerhet det typiskt det resulterandeär att
felet varierar tiden, till såväl storlek tecken, beroende på huröver som
modellen avviker från de faktiska förhållandena exempelvis hur-
hyresutvecklingen förhåller sig till den faktiska utvecklingen av
boendekostnaden i bostadsrättslägenheter. Systematiska fel berorsom

kvalitetsförändringar,på och butiker torde däremotnya varor vara
positiva och stabila i storlek. Med det inslag subjektivamer av
kvalitetsväringar idag finns bör kunna förvänta visssom man en
tendens till kvalitetsförändringsbiasen något vid lågatt är större
inflation. berorDet på det kan svårare åsätta högreatt att ettvara
kvalitetsvärde på produkt äldre prisskillnadenersätter ären som en om
liten. Vid högre inflation kommer prisskillnaden mellan den nya
modellen och den gamla oftare vilket kan prisin-större,att göravara
samlaren benägen åsätta den modellen högre kvalitets-att ettmer nya
värde. utredningsarbete inomDet småningomSCB, så ledde framsom
till byte kvalitetsjusteringsmetod för kläder, vissaett av gav
indikationer på så skulle fallet, åtminstone för kläder underatt trevara
studerade vidår mitten 1980-talet. metodbytet börDet dockav senare
ha eliminerat sådana tendenser på det varuområdet.
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6.1.3 Misstag

det gällerNär den osäkerhet betingas misstag, det svårtär attsom av
visst tal. bakgrundMot nedanstående redovisning kan dockettange av

den förväntade effekten misstag, indexpå avseende enskildettav en
månad, bedömas ha varit mycket liten under den studerade perioden -i
storleksordningen hundradels Perioden omfattar knapptett procent.par
240 månader. 5 12 månader dessa innehåller kända felprocent av
0,15 eller beror på misstag. viOm misstagprocent antar attmer som

liknar slumpen kan den osäkerhetgenereras av en process som som
härrör från så småningom kända misstag, åtminstone lite slarvigt
uttryckas 95 konfidensinterval på 0,15ett procents i procent.som
Följande misstag under och 90-talen80- kända:större är

Misstag för vald metod eflektinom på KPI:ramen -
januari 1983, fel+0,3: i prisunderlaget avseende el- och fjärrvärme;0
januari slopandet1987, +0,3: skatt på garantibeloppet,0 av egna-
hemsposten, missades;
juli september 1997, +0,15: stansfel i hyresundersökningen.0

vid valMisstag metod eller implementering effekt på KPI:av -
januari till1990, +0,5: olyckligt val0 mars upp av ny-
elementäraggregatfonnel;
januari 1995 1997, ned till små effekter fore-O,4 november0 mars-
1996: Den metoden borde beaktatha hushållens kostnader förnya
ränteskillnadsersättning explicit. Med den gamla metoden, åter-som

fr.o.m. april skulle1997, det ha skett implicit.upptogs

Till skillnad från systematiska fel korrigeras de misstag upptäckssom
såtillvida index för kommande månader till nivå. Felenatt rättanpassas
fortlever dock i redan fastställda indextal.

l Vägningstalsfel

Fel i vägningstalen kan, framhölls inledningsvis, ha flera orsaker.som
saknasDet emellertid underlag för bedöma vilken osäkerhetatt som

brister i vägningstalen för närvarande leder till. De mycket stora
osäkerhetstalen avseende hushållsbudgetsstatistiken antyder de äratt en
osäkerhetskälla inte kan forsummas. Generellt gäller särskildattsom

måste beräkningen vägningstal för och tjänsterägnasomsorg av varor
kan förväntas ha avvikande prisutveckling, t.ex.som en

petroleumprodukter och persondatorer.
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6.2 på tillförlitlighetKrav

Vilka krav då rimliga ställa indexets tillförlitlighet och vilkapåär äratt
konsekvenserna fel och osäkerhet det gäller indexering kanNärav

peka skatteintäkterpå exempelvis pensionsbelopp, ochattman
avkastningen realränteobligationer skulle varitpå i någon mån ha
annorlunda det inte funnits fel eller Fel leder iosäkerhet i index.om
dessa sammanhang till oönskad omfördelning, mellan pensionäreren
och och skattebetalarna respektive placerama.ochstaten, staten staten

här tillämpningar ofia SystematiskaDen löper under flera år.typen av
fel, utjämnas därförackumuleras tiden,än över är mestsom snarare
allvarliga.

Låt realränteobligationema exempel: vid positivtta ettoss som
systematiskt fel på år och upplåning på mdr0,3 150procent per en
kronor uppgår den årliga merkostnaden för till mellan och400staten

Åmilj.500 kronor brutto. andra sidan, med index systematisktett utan
fel det möjligt obligationer skulle inneburit mindreär att ettsamma
kapitaltillskott till pensionsbelopp efter årsEtt 20staten. som
indexreglering uppgår till kronor med fel i index7 000 är samma
ungefär 400 kronor för högt, avsikten pensionen skulle haattom var

köpkraft tiden. Onekligen kan ganska småöver ävensamma
systematiska fel leda till omfördelningar inte betydelselösa.ärsom

Fel har slumpmässig karaktär mindre problematiskaärsom en mer
vid indexering. Vid långsiktiga tillämpningar tenderar felen att ta ut
varandra och vid kortsiktiga indexeringar, främst syftar tillkanskesom

eliminera konsekvenser kraftiga prisförändringar, kravet påäratt av
tillförlitlighet framträdande.inte särskilt

den mån indexet har inverkan lönebildningen, främstI påsom
kanske påverka utformningen löntagarnas krav, kan kort-attgenom av
siktiga urvalsfel och liknande skadligt. exempelvisOmvara mer en
överskattning prisstegringstakten driver kraven påav upp
kompensation för prisökningar, kan det öka risken för konflikter och

Ådärigenom förorsaka samhällsekonomiska kostnader. andra sidan kan
felaktigt lägre tal innebära det lättare sluta avtal.ärett att att

vid stabiliseringspolitiska tillämpningar detDet är ärsnarare som
tydligt de slumpmässiga felen har kostnad, deäven äratt en om
tillräckligt för påverka utfonnningen politiken. Med destora att av
felstorlekar refererats kan det inte uteslutas de från tid tillattsom ovan

kan leda till politikmisstag. ökad urvalsosäkerhet därförEn ärannan
inte acceptabel, de misstag kan hänföras till urvals-även om som
betingade brister i tillförlitlighet torde mycket i relationKPI:s småvara
till dem beror osäkerhet i andra delar förpå beslutsunderlagetsom av
stabiliseringspolitiken.
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deflatering i national-Genom delindex från används förKPIatt
räkenskaper överförs denoch statistik detaljhandelns försäljningöver
osäkerhet vidlåter prisindexet också till dessa statistikgrenar.som

osäkerhetskälla iTotalt bör inte någon framträdandeKPI utgörasett
dessa sammanhang. vid beräkningenDäremot kan det så avvara
försäljningsvolymens förändring inom vissa delbranscher.

inte möjligt fullt precisera vad rimligt kravDet är äratt ut ettsom
tillförlitlighet. Urvalsosäkerheten bör dock inte tillåtas öka, eftersom

riskerna för politikmisstag då blir uppenbara. Misstag i beräkningarna
förefaller i sammanhanget blygsam osäkerhetskälla, dåmenvara en

fallenbortser vi ifrån det bör existera mörkertal. Enbart de kändaatt ett
visar dock misstag potentiellt betydelsefull felkälla, och felenäratt en

sådan det bör finns förutsättningar för undvika liknandeär art att attav
misstag i framtiden. därför inte orimligt precisera för-Det är att ett
hållandevis krav misstag påverkar indexutfallet medsträngt att som-
så mycket tiondels inte acceptabelt.ärprocentsom en

Vad gäller systematiska fel slutligen, har vi konstaterat det kanatt
finns skäl förvänta viss positiv bias i det föreslagna indexet. Påatt en
kort sikt det dock inte möjligt väsentligt minska denna bias. Detär att
krav användningenkan ställas på indexberäkningen därförär attsom av
metoder fel skall minimeras. Utredningenssystematiskasom ger
förslag rörande val indexfonnler på olika nivåer har fonnuleratsav
med den präglarutgångspunkten. väsentligtDet är synsättatt samma

andra metodval, metoder för beakta kvalitets-valetäven attt.ex. av
förändringar, urvalmetoder etc.

Åtgärder6.3 för ökad eller bibehållen

tillförlitlighet

förutsättning minimeraEn allmän för framgångsrikt arbete med attett
fel och osäkerhet tillförlitligheten, eller utifrån såär mäteratt man
objektiva kriterier möjligt bedömningar den. därförDetgör ärsom av
tillfredställande det vid bedrivs ambitiöst arbeteSCBatt notera att ett
med den inriktningen. kanönskvärt den verksamhetenDet är att

bl.a.fortsätta utvecklas, leda till det blir möjligtvilket böratt att att
också bedöma effekten tillförlitlighet dels begränsningenpå KPI:s av

prismätningama till mitten månaden, dels osäkerheten i vikt-av av
underlaget.

Andra förutsättningar förändras emellertid ständigt. Aktuellt ärnu
möjligheten fritt välja leverantör teletjänster och el, och enligtatt av av
olika kontrakt. ock tjänsterStändigt tillkommertyper av nya varor som
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tiden.föränderligaochofta har karaktär, överärsammansatt somen
kommunikationinformation,gäller inte minst inom områdenDet som

försäljningskanaler förunderhållning. Samtidigt skapasoch nya
intemethandelns utbredning,befintliga produkter, inte minst genom

flyttasandel hushållens inköpbl.a. innebär ökad utom-att avsom en
högutnyttjaväsentligt för verksamhetenlands. därförDet är att en

metodik kunskapersåväl indexteori- ochkompetens vad gäller omsom
tjänste-olika ochtendenser inomaktuella förhållanden och varu-

områden.

Kvalitetsförändringar

svårighetervidlåder indexet beror påHuvuddelen den bias attav som
och i viss månkvalitetsförändringar,beakta effektenrätt nya varorav

genomgång olikaförsäljningsställen. Bilagaockså I 7 görs en avnya
formulerastill kvalitetsförändringar, Därmetoder för hänsynatt ta

olika produkt-avseende metodval påockså del rekommendationeren
subjektivabör minska inslagetområden. En strävan att avvara

objektiva metoder.kvalitetsvärderingar till förmån för I stormer
väsentligtutvecklingsarbete innanutsträckning dock ytterligareåterstår

verksamhetenEftersom denbättre metoder kan implementeras. är
också i andramotsvarande metodproblem finnsresurskrävande och

bedriva arbetetdet lämpligt i utsträckningländer, är att stor genom
HlKP-projektet inomförinternationellt utbyte, såväl inom ramen

sammanhang.i andraEurostat som
nationelltsamordningen mellanOckså den produktionsmässiga ett

beakta kvalitets-Olika metoder föroch måste beaktas.KPI HIKP att
insamlas.måsteförändringar ställer olika krav på de primärdata som

skildaparallellt tillämpaDärför kan det mycket kostsamt attvara
försvarbart endast ioch det tordemetoder för de båda indexen, vara

från svensk sidaspeciella fall. finns därför starka skälmycket Det att
tillämpas iverka för utveckling de metoder HIKP.somen av
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Nya varor

Introduktionen innebär i någon mån hushållens kost-attav nya varor
nader for viss levnadsstandard minskar, den direkta effekten påen men
levnadskostnadema omöjlig detDäremotär närmast mäta. äratt
väsentligt snabbt inkludera i indexberäkningen sådana produkteratt

och bättre teknologier, eftersom den typiskarepresenterarsom nya
prisutvecklingen för sådana produkter, med förhållandevis höga priser i
början, sjunker i takt med den teknologin blir till-attsom nya mer
gänglig och spridd, speglar just hushållen med den produktenatt nya
får mer valuta för pengama. varuurval, förDet dras användasattsom
under indexlänk, bör idealt lika representativt för jämförelse-en vara
perioden för länkens basperiod. Urvalet har dock naturliga skälsom av

tendens bli konservativt. strategi förEn uppnå bättreatt atten en
representativitet med avseende på jämförelseperioden medär att ta ett
antal produkter potentiellt betydande för jämförelse-ärnya som
perioden.

börDet också möjligt vid beräkningen år-till-år-länkenattvara av
komplettera urvalet med produkter, sin karaktärnya som p.g.a. av ny

utgjort undertäckning i den urvalsram tillämpats för denvara som
tidigare år-till-månad-länken. naturligtvis viktigtDet sådanaär att
kompletteringar utformas så de inte kan uppfattas manipulativa.att som
Det uppnås åsätts vikt innebär de inteatt attgenom varorna en som

andra produkter sig själva eller detrepresenterar än stratum av nya
produkter det kompletterande urvalet dragitssom ur.

Varaktiga varor

När det gäller andra varaktiga egnahem och bostadsrätts-änvaror
lägenheter, kan det inte uteslutas liknande denatt ansatsen som
används för egnahem eller för bostadsrätter skulle kunna bidra till att
minska modellosäkerheten. skulle i fallDet så gälla särskiltmedvaror
utsträckt ekonomisk livslängd, och i syrmerhet det existerar välom en
utvecklad och fri hyresmarknad för ekvivalenta Någon egentligvaror.
prövning detta har inte gjorts eftersom det legat utanförav
utredningens uppdrag. föreliggerDet dock inte något principiellt hinder
för på fler områden tillämpa hyresekvivalent- eller alternativ-att en
kostnadsansats.
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Urvalsosäkerhet

detprisnoteringar iinternationellt perspektiv antaletI görsärett som
traditionellförhållandevis litet.svenska konsumentprisindexet För

med nuvarandeurvalsosäkerhet slumpmässig karaktär det dockärav
avgörandeteknik för uppgiftsinsamling mycket resurskrävande nåatt

delförbättringar ökning urvalsstorlekama. En stor avgenom en av
och eftersomuppgiftsinsamlingen sker butiksbesök, engenom

urvals-fyrdubblinghalvering osäkerhetsintervallet kräver en avav
därför väsentligt främststorleken blir mycket dyrt. kandet Det attvara

betydandesådana produktområden där urvalsosäkerhetenpå är ett
för datafångst. Sådana kanproblem utveckla effektiva metodermer

från datakasse-innebära inhämtar elektroniska datat.ex. att man
systemen.

urvalenstorlek har naturligtvis allokeringenurvalensFörutom av
Bedömningenför vilken precision erhålls.också betydelse ärstor som

tillgodosesutfommingen undersökningarnadock denna aspekt påatt av
ganska väl redan idag.

urvalsosäkerheten denfaktor kan ha betydelse förtredjeEn ärsom
exempel vissaexakta utfommingen olika delunderökningar. Ett ärav

f.n.månaderna april augustivinterkläder, för vilka index avseende -
plagg-Marsindextalen för de aktuellalika med index försätts mars.

urvalsfel,ofta behäñade med förhållandevisdockär stortetttyperna
sortimentet. bättreeftersom butiker redan tagit dem Ettmånga ur

förimputerade värden ocksåalternativ kan då räkna medatt mars.vara
metod, i delTrimning förändringar outreddärextrema som enav en

marginellfall möjligen skulle kunna minska variansen änutan annat en
komplexiteten ifelet och viss ökningökning det systematiska en avav

beräkningarna.

Misstag

minska risken förAvslutningsvis frågan vad kan förgörasär attsom
utformningenmisstag. för vald metod beror påMisstag inom avramen

och det självklarhetoch kunskaperna de löpande rutinerna, är attenom
arbetaväl kända för dem skallrutinerna skall effektiva och somvara

metod ställs andraundvika vid valmed dem. kunnaFör misstagatt av
bredfrämst ha tillräckligt hög ochkrav. handlar detHär attom en

kunskaperoch -metodik godakompetens inom indexteori samt om
inom de och tjänste-aktuella förhållanden och tendenser varu-

Nänmden för konsument-marknader där prisutvecklingen skall mätas.
prisindex har också betydelsefull roll i sammanhanget.en
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förunderlagKPI7 som

stabiliseringspolitik

Bakgrund7.1

konsumentprisindexanvändningsområdena förde huvudsakligaEtt av
uppföljningutformning ochunderlag förär utgöraatt av

förpenningpolitik och, allmänt,stabiliseringspolitik särskilt mer
Konsumentprisemasutvecklingen.makroekonomiskaanalyser denav

bedrivsanalysarbeteförändringstakt central variabel i detär som aven
stödKonjunkturinstitutet och RiksbankenFinansdepartementet, som

finans-Banker och andra aktörer påför den ekonomiska politiken.
syftet minskamedmarknaden bedriver liknande arbete, närmast attett

finansiella derivat.med värdepapper ochosäkerheten vid handel
politiken.ekonomiskastabil prisnivå viktigt mål för denEn är ett

inhemska köpkraftgenerellaMålet kan formuleras kronansattsom
takt tiden.förändras i viss bestämdskall oförändrad eller övervara

konsumentprisindex,för utredningen blir därmedhuvudfrågaEn om
syften, och fram-stabiliseringspolitiskai dag, kan utnyttjas förliksom

Vi måste dessutommålvariabel för penningpolitiken.förallt som
konsumentpris-harmoniserade påundersöka i vad mån måttEU:s

bli realistiskteller kanutvecklingen i medlemsländerna I-HKP är ett
alternativ.

huvudfrågor:inriktadDiskussionen i detta kapitel på tvåär

enligtnuvarande KPI, KPIhur väl olika konsumentprismått ett0 -
ställs påförslag uppfyller kravutredningens I-HKPsamt ensom-

målvariabel för penningpolitiken, och
och publicerasinflation beräknasvalet underliggandemått på att0 av

Statistiska Centralbyrån.av

allmänt böranalysera hur indexsina direktiv skall utredningenEnligt
sammanhang ocksåoch i dettautformade för olika ändamål,vara

Underunderliggande inflationen. vårendenbehandla behov mätaatt
få hjälpförRiksbanken sig till utredningenhar vidare1998 attvänt att

förutsättningarinflation, harprecisera mått på underliggandeett som
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vinna bredatt och löpande kan publicerasacceptans SCB.som av
Riksbanken framhåller i det sammanhanget sådant mått i fram-att ett
tiden skulle kunna spela direkt roll för penningpolitiken,en mer

antingen KPI målvariabelatt ersätta0 genom som
eller fungera operativtatt mål vid den0 löpandeettgenom som
uppläggningen politiken.av

Utredningens diskussion rörande prisindex målvariabel börsom
omfatta inte endast KPI och HIKP också väl kända och lättolkadeutan
mått på underliggande inflation. I praktiken handlar det då huvud-
sakligen mått där effekter ändrade indirekta skatter och kapital-om av
kostnader i egnahem har frånräknats.

7.2 Målvariabel för penningpolitiken

Penningpolitikens prisstabilitetsmål kan betraktas intermediärt,ettsom
stabiliseringspolitiskt mål. En låg och förutsägbar inflationstakt ses

nödvändig förutsättning för uppfyllande grundläggandesom en av mer
mål, gäller sysselsättningen och tillväxten i produktion ochsom
levnadsstandard.

En bedömning den grundläggande frågan valet mål-av om av
variabel för penningpolitiken och allmänt arbetsfördelningenmer om-
mellan penningpolitik och stabiliseringspolitik måste bygga påannan —
ingående analyser utifrån makroekonomisk teori. Sådana analyser
genomförs den svenska Riksbanken och andra centralbanker. Upp-av
giften för denna utredning måste uppfattas väsentligtsom mer
begränsad bakgrund Riksbankensatt redovisademot tolkningav- av
prisstabilitetsmålet bedöma den praktiska användbarheten hos olika
konsumentprismått underlag för penningpolitiken.som

Ett vanligt förekommande generelltsynsätt är inflationsmåttatt ett
skall den genomsnittligamäta prisutvecklingen för och tjänster ivaror
aktuella transaktioner. Historiska anskaffningspriser, fört.ex.
varaktiga skulle därmed sakna relevans i sammanhanget, liksomvaror,
kalkylmässiga eller imaginära Denna princip harposter. varit
vägledande för uppbyggnaden det europeiska harmoniseradeav
indexet, I-HKP. kanDen också ha anknytningsägas nära till en
traditionell, kvantitetsteoretisk på penningpolitiken.syn

Det finns emellertid också starka för inflationsmåttargument att ett
med stabiliseringspolitiskt syfie, lika väl index medsom annan
användning, bör inverkan på kostnadernamäta för utnyttjande av varor
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1999 förteorinhävdats Triplettharoch tjänster. Det attt.o.m.
konstruktionenrelevans förlevnadskostnadsindex har större ettav

kompensationsändamål.förvid användning indexinflationsmått än av
olikaföljande genomgångenframgå denkommerSom att avav

det slag före-kostnadsbaserat indexjagalternativ, att ett av somanser
inflationsmåttkapitlen väl fyller kraven påi de föregåendeslagits ett

stabiliseringspolitisk användning.med
omfattainflationsmått bordeallmäntviktig frågaEn är ettomannan

skullei ekonomin.och tjänster Detprisutvecklingen för samtliga varor
också priser påkonsumentpriserinnebära inte bara utanatt

priser/-påkanske också något måttinvesteringsvaror borde ingå -
praktiken harkonsumtionstjänster.för offentliga Ikostnader man

iutforma prisstabilitetsmålalla länder valtemellertid i tenneratt av
denoch -tjänsten Attprivata konsumtionsvarorpriserna på enbart

ii dag uttrycktprisstabilitetsmålsvenska Riksbankens är termer av
med:konsumentprisindex har motiverats

detkomponenten,konsumentprisema den klart viktigaste näräratt0
utveckling,inhemska köpkraftensgäller den

delmycketoch -tjänsterkonsumentvaror utgör storatt aven0
försörjningskedjan,slutledet i

direkttidigare led, ochinnefattar prisimpulser frånderas priseratt0
hushållens välfärd,påverkar

eftersläpningregelbundet med litenväl känt, publicerasmåttet äratt0
alltför ofta.och inte revideras

överlägsethartagits till dessa kriterier KPIhänsynNär ansetts vara
medframkommerBNP-deflatom.bredare mått, exempelvis De senare

omfattandebli föremål föreftersläpning och kanbetydande
svårtolkade förmöjligen ocksåkanrevideringar. De mervara

länder,Jämförbarhet med andrakonsumentprisindex.allmänheten än
användskonsumentprisutvecklingengenomsnittligadär den som

Sverigeii sig motiverainflationsmått, kan dessutom att man
utifrån enbart konsumentpriser.utfonnar måttet

dagensbara priser påframförts för inteharArgument även att
tillgångs-index, ocksåoch -tjänster bör ingå ikonsumtionsvaror utan

framtida konsumtion.förväntade priser påuttryck förpriser som
andra tillgångs-aktiemarknaden ochInformation utvecklingen påom

centralbank måstetill det underlagmarknader hör otvivelaktigt som en
emellertid enligtpenningpolitiken.från vid utfornming Dettautgå ärav

målvariabeln förindikatorer och intemening frågamin omomen
politiken.

1 fullständig referens, avsnitt 2.4.För se
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Här utgångspunkten index skall prisförändringarsär mätaatt
inverkan på kostnaderna för nuvarande innevarande och före-nännast
gående periods konsumtion. Frågan tillgångspriser i indexom
diskuteras därför endast med avseende på hushållens bostadsinnehav -
kapitalkostnadsdelen i egnahemsposten jfr. kapitel Diskussionen5.
gäller då kvalitet målvariabelKPI:s förbättras,närmast om som om
index också speglar prisförändringar andrahandsmarknadenpå för
småhus.

minstEn lika viktig fråga emellertid konsumentprisindex iär om
vissa avseenden tillräckligt definierat för användbartär snävt att vara

inflationsmått i stabiliseringspolitiska sammanhang. Index kansom
behöva från störningar från utbudssidan, eller allmänt frånrensas mer
element inte inhemsk inflation i egentligrepresenterasom anses
mening. Det kan gälla ränteförändringar, ändringar indirektat.ex. av
skatter och variationer i internationella råvarupriser. dessaOm
faktorers kortsiktiga inverkan på konsumentprisema tillåts påverka
penningpolitikens utformning, kan den komma motverka sitt syfte.att

vanligtDet definiera inflation fortlöpandeär höjningatt som en av
den allmänna prisnivån. harSå exempelvis företrädare för den svenska

framhållitgattRiksbanken det centrala hur den långsiktiga, ellerär
trendmässiga, inflationstakten utvecklas. denna inflationDet är som
påverkas den samlade efterfrågan i ekonomin och därmedav av
penningpolitiken. Utbudsstömingar och ändringar indirekta skatterav
och subventioner, förutsätts däremot i allmänhet upphov till endastge
tillfälliga svängningar i prisstegringstakten den långsiktiga nivån.runt
Ett undantag de fall där sådana störningar bedöms påverkaär
inflationsförväntningama och därmed få bestående effekter påmer
prisstegringstakten, via lönebildningen.t.ex.

här refereradeDet behöver inte innebära KPI, HIKPsynsättet att
och liknande mått olämpliga grund för inflations- ellerär ettsom
prisstabilitetsmål. stömingamaOm faktiskt medför endast tillfälliga
svängningar, bör utfall,KPI:s räknat år, kunnat.ex. över ett par
användas för kontrollera prisstabilitetsmålet uppfylls. Däremotatt om
kan måttet/målvariabeln då behöva kompletteras med mått s.k.på
underliggande inflation i syfte underlag för löpande utfommingatt ge
och tolkning politiken. Till sådana mått återkommer vi i nästaav
avsnitt.

huvudfrågaEn blir således olika slags stömingar faktiskt med-om
för endast tillfälliga avvikelser från trendmässig inflationstakt, elleren

deras inverkan långsiktig. det förra fallet behöverI de inteärom mer
bort målvariabeln, deras kortsiktiga inverkan kanutanrensas ur

hanteras i de kompletterande måtten. det falletI däremot, detärsenare
nödvändigt ställning till deras påverkan skallatt ta om anses
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mål-ingå idärmedochegentlig meninginflation irepresentera
variabeln eller inte.

deför tvåden fråganbelysaförsökföljandedetI görs attett av
nämligen:störningar,viktigaste typerna av

bestämtellerindex,direkta effekt påränteförändringars närmare0
egnahemsposten,räntedelenfråninverkan av

indirekta skatter.från ändringarinverkandirekt av0

föreslås ikonsumentprisindex,förgrundernaförändringarDe somav
ändrasräntekostnaderbehandlingeninnebärbetänkande,detta att av

indexets/-hurfrågangäller bl.a.följande diskussionenväsentligt. Den
penningpolitikenmålvariabel föranvändbarhettolvmånaderstalens som

föreslåsförändringardels deförändringar,dels dessapåverkas somav
europeiskabehandlas detVidareindexfonnel.valetbeträffande av

ochmålvariabel,alternativharmoniserade indexet, I-IIKP, som
underliggandepåmåttalternativet låtaavslutningsvis också ettatt

målvariabel.inflation utgöra
stabiliseringspolitiskaianvändsinflationsmått,De samman-som

tolvmånaderstal,formenSverigei varje fall ii allmänhethang, har av
månadmed prisernajämförsmånadens priserdendär senaste samma

med löpandejämförtfördelaruppenbaraSådana mått harinnan.året
slipperDelstill årstakt.uppräknadeeventuelltmånadsförändringar,

mildrasdelssäsongvariationer,systematiskatillhänsyntaman
inträffar enstakavariationertillfälligamätfel ocheffekterna somav

i detredovisasolika index,jämförelser mellanmånader. De som
tolvmånaderstal.genomgåendefölj avser

i egnahemspostenRäntor

nuvarande konsument-problemet medallvarligastetroligenDet
iräntekostnadenbehandlingenorsakasmålvariabelprisindex avavsom

marknadsräntannominelladenFörändringaregnahemsposten. av
eftersläpning påbetydandeindex delvis med sättpåverkar direkt ett

inflationstakt.ändradtolkning irimliginte kan termer avges ensom
behandlingennuvarandekapitel dendiskuterats i 4Som närmare avger

egnahemsägamasuttryck för hurkorrektinte heller någotränteposten
Även stabiliserings-deaspekterutifrån andrapåverkas.kostnader än

utformningenförändraskälhär starkafinns såledespolitiska att av
index.

denpåverkatharvia egnahemspostenränteförändringarHur upp-
mellanjämförelsei diagram 1inflationstakten belysesmätta genom en
tioårs-för denKPIXexklusiveoch KPI senasteKPI ränteposten
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perioden. Ser på enbart de första åren perioden kan fåman av man
intrycket dessa ränteeffekter störningar med enbart kortsiktigatt är
inverkan på inflationstakten. alltsedanMen har1993 ränteposten
systematiskt dragit den registrerade inflationstakten, och tidvis harner
denna effekt uppgått till procentenhet eller Orsaken givetvisären mer.
den successiva sänkningen den nominella räntenivån, med vissav som
fördröjning registreras i nuvarande konsumentprisindex som en
minskning egnahemsägarnas kapitalkostnader.av

sökaAtt hantera denna långvariga avvikelser med hjälptyp av av
indikatorer på underliggande inflation framstår föga ändamåls-som
enligt. Man måste i stället ställning till vilket mått KPI-förändringenta
med eller ränteposten den adekvata målvariabeln.är Detutan som
ställningstagandet naturligtvis fråga för dem förär en som ansvarar
penningpolitiken. Enligt min mening skulle emellertid KPI-måttett
exklusive alternativt, i denna utrednings förslag,ränta medsom en-
konstant bostadsrealränta bättre Riksbankens och andramotsvara-
centralbankers tolkning inflationsbegreppet. innebärDet bl.a. attav

undviker den effekt i fel riktning på den uppmättaman
inflationstakten, uppkommer då ändringar Riks-bankenssom av

används för motverka tendenser till alltför hög ellerstyrränta alltföratt
låg prisstegringstakt.

Diagram tolvménaderslal1 lnflatlonstakl enligtKPI,KPIexkl.räntepostenKPIX samt:
KPImedräntespoten medIndexersatt avseende konstantrealräntaefterskattKPIFen

s
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konsumentprisindexEtt nytt

konsumentprisindexiförändrad behandlingförslagUtredningens om
kapitalkostnaden skallinnebäregnahemboendekostnader i attav

dettaPrisvariabeln förbostadsrealränta.konstantberäknas utifrån en
densmåhus, såprisutvecklingen pådådelindex utgörs somav

prisindex därställetfastighetsprisindex. iKPIXregistreras i är ettett
frånräknats. diagram lhelt enkelt Iegnahemsposten görsräntedelen av

formenföreslagnaoch den i kapitel 4mellanjämförelse KPIX aven
vikten ibestämmerbostadsrealränta efter skattindex, där konstanten

index KPIF.zl ioch KPIFmellan serierna KPIXskillnadgrundläggandeEn
andrahands-prisutvecklingen påocksådiagrammet såledesär att

marknads-ii Variationervikt KPIF.marknaden för småhus ges en
i någotvia egnahemsposten,direkt utslag,däremot ingeträntan avger

fastighetsprisema, harenligt förslagetvikt,måtten. Den gessom
marknaden för småhus. Omomsättningen påsamband medinget man

aktuellaiprisutvecklingenbörinflationsmåttet mätaattanser
till KPI:sbrist med hänsynuppfattastransaktioner, kan detta som en

jfr. diskussionensammanhangstabiliseringspolitiskaanvändning i av
kostnadsutvecklingenskall speglainflationsmåttetnedan. OmHIKP

med ijämförtklar förbättringandra sidanuppnår å att, somenman
kapitalkostnademasalls speglainteeller nuvarande UNDIX,KPIX

utvecklingen i index.
tydligti index illustrerasfastighetsprisemaEffekten medatt taav
Underserierna i diagrammet.utvecklingen de tvåjämför avom man

dåoch liggersmåhusprisema, KPIFoch sjönkkrisåren 19931992
det de tvâFörhållandetlägremarkant KPIX. är senastemotsattaän

småhusprisema stigit snabbare KPI.dååren, än
allmänhetindex itill resultatinverkanFastighetsprisemas attger

lågkonjunkturihögkonjunktur ochutvecklas starkare i än somsvagare
igäller fråganegnahemspostendet gällerblir fallet. Närannars

totalt.förhållande tillutvecklas i KPIfastighetsprisindexpraktiken hur
prisstegrings-skillnaden i20-årsperiodendenhelaSett äröver senaste

variationer.väsentligtfastighetsprisema uppvisarliten,takt störremen
Återigen baseras påinflationsmått/målvariabelmåste valet enav

prisstabilitetsmål. Minpenningpolitikensinnebörden hosprecisering av
dockbedömning är

med finansierings-exklusive KPIsåväl KPI räntepostenatt ensom0
bostadsrealränta klartbaserad på konstantkostnad för egnahem är

underlag/mål-konsumentprisindexnuvarandeöverlägsna som
ochpenningpolitik,variabel för Riksbankens
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medtagande i egnahemsposten kapitalkostnadsdelatt enligt0 av en
utredningens förslag i fall inte KPI-måttet mindrevart gör
användbart exklusiveKPIän ränteposten.

förändringarDe index, utredningen föreslår, gäller emellertidav som
inte enbart behandlingen egnahemsposten. En viktigav annan
förändring gäller den allmänna indexkonstruktionen. föreslåsKPI vara

kedjeindex med länkar, år till år, enligtett Walshs indexformel
kompletterat med avslutande Laspeyres-länk jfr. redogörelsen ien
kapitel 3. i det härDen aktuella sammanhanget viktigaste förändringen

tolvmånadersförändringarär föreslås bli redovisadeatt kvotersom
mellan indextal, inte beräknade enbart på korttidslänkarsom nu av
Laspeyres-typ.

Den viktigaste fördelen med den föreslagna redovisningssättet är att
det resulterar i inflationstal konsistenta med de officiellaärsom
indextalens utveckling och därmed entydig beskrivning hurger en av
konsumentprisnivån har förändrats under den tolvmånaders-senaste
perioden. Det nuvarande redovisningssättet med två olika mått skapar
osäkerhet och tolkningsproblem för många användare. undvikerMan
också Laspeyres-indexens överskattande bias. Detta dock mindreär av
betydelse i stabiliseringspolitiska sammanhang, då det systematiska
felet måttlig storleksordning.är av

En möjlig nackdel med det föreslagna redovisningssättet är att
inflationstalen tolvmånaderstal påverkas mellanliggandeav en
viktrevision. Vid årsskiftena uppkommer ändringar i tolvmånaderstalen

påverkas ändrade vikter, och alltså inte enbart pris-som av av
ändringarna den månaden. Viktrevisionema skapar visssenaste
ryckighet hos inflationsmåttet och kan därmed tänkas måttetgöra mer
svårtolkat.

Frågan viktrevisionemas inverkan har belysts i kapitel 3om ovan.
framgårDär effekten mycket måttlig storleksordningatt är normaltav -

0,1 procentenhet. Viktrevisionema bör därmed inte innebära någotca.
problem för tolkningen index och för dess användning mål-av som
variabel, särskilt de kan särredovisas i rapporteringen index vidsom av
respektive årsskifte.

HIKP alternativsom

Tillkomsten europeiskt, harmoniserat index för konsument-ettav
prisemas utveckling HIKP givetvis betydelsefull faktor,är detnären
gäller ställning till frågan lämplig målvariabelatt ta för penning-om
politiken. Det gäller särskilt HHP har utformats specifikt för attsom
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fylla stabiliseringspolitiska syften dessutom målvariabel föroch utgör
den europeiska penningpolitik. dencentralbankens ECB Mot
bakgrunden skall indexet i det följande jämföras med svenskt detKPI -
nuvarande Tyngdpunktenoch det föreslagits denna utredning.som av
ligger, liksom i föregående avsnitt, dels behandlingen boende-på av
kostnader i hushållen ägda bostäder, dels valet indexformel.av av

internationellt jämförbart på inflation,HIKP måttettavses vara
till den privata konsumtionen. har sådantManavgränsat menat att ett

mått bör förändringar priser hushållen betalar föravse av som
konsumtionsvaror i aktuella transaktioner.

det gäller ägda bostäder detta tolkats vad börNär har attsom som
ingå förutom driftkostnader de priser hushållen betalar förär att
anskaffa bostäder. vidare intenyproducerade Tills ingår dock bostads-
köp i index. Jämfört följandemed nuvarande svenska uteslutsKPI
boendekostnader i HIKP:

Boendekostnader ii bostadsrättslägenheter imputerad hyra svensk0
KPI,
Räntekostnader, fastighetsskatt villaförsälcring,avskrivningar, och0
eftersom också imputerad hyra,de betraktas som
Kostnader för reparationer och underhåll rutinmässigt,annat än0
eftersom de inte räknas konsumtion i COICOP.som

skall i framtiden utreds i s.k. Task alter-Hur DeForce.göraman en
nativ diskuteras ärsom

nettoanskaffningsindex skall ingå i I-HKP,att0 en
medlemsländerna skall beräkna och redovisa sådant index,att ett0

officielladet fortsättningsvis skall beräknasHIKP ävenattmen
exkl. bostadsköp,

ingen förändring skall beräknas också fort-HIKPgörasatt0 -
sättningsvis exkl. bostadsköp.

Ser enbart till användningen målvariabel för penningpolitikman som
framstår behandling egnahemsposten mindre proble-HIKP:s av som
matisk den undvikeri nuvarande eftersom de problemKPI,än man som
har med ränteförändringar. Enligt min uppfattning hargöraatt
emellertid också behandling boendekostnader betydandeHIKP:s av
svagheter. helt utesluta delar boendekostnademaAtt storasom nu av ur
index innebär väsentlig del kostnaderna för hushållensatt en av
konsumtion inte beaktas. i stället nettoanskaffningsindex införs,Om en
för in element med tiden kraftigt varierande vikt haröverettman som
föga samband storleken hushållensmed på boendekostnader.
Variationema i bostadsbyggandet kommer påverka totalindex påatt ett
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givetviskostnadstcrmer. Dettolka imycket svårt ärärsätt attsom
försvagas anknyt-i så fallutjämna vikten,möjligt tidenöveratt men

statistiskadetHärtill kommertill aktuella transaktioner.ningen att
särskilt underosäker kvalitet,byggnadsprisindex, harunderlaget,

bostadsbyggande.perioder med lågt
huvuddelenocksånärvarande exkluderas i I-IIKPFör postenav

läkemedel.receptbelagdatandvård ochsjukvård läkarvård,hälso- och
samtidigtvid årsskiftet,täckningen ökasområde skall dockPå detta
fallet hardetin ivissa omsorgstjänster HIKP. Iockså tas senaresom

inkomst-beroendeför behandlingkostnadsansatsenvalt den avman
kapitelbetänkande 5.i dettaföreslåsd.v.s. ansatstaxor, somsamma

skillnadenbetydelsefullasidan bostadspostenvidDen mestav
emellertidgällerföreslagna KPIdet utredningenmellan ochHIKP av

förutsättningindexformel. Undervalet att:av
grund förlämpligdels index Laspeyrestyp anses vara enaven

tolvmånaderstal,beräkning av
inflationsmåletcentralbankens pådels mot ettsnarast svararsyn

ränteeffekter,exklusive direktaKPI-mått
alternativnäraliggandeformi sin nuvarandeframstår HIKP ettsom

fördelenocksåpenningpolitiken. harmålvariabel för Den attsom
inflationstakten ijämförelser med denmöjliggöra direkta uppmätta

EU-länder.andra
levnads-överskattningsystematiskLaspeyres-indexEtt avger en

Å medundviker liksomandra sidanutveckling.kostnademas man -
kan tänkastolkningsproblemkorttidsindex denuvarande svensk som-

Systematiskaårsskiftena.vidi samband med viktrevisioneruppkomma
då indexbetydelsefullt problem,intefel i index bias någotutgör

stabiliseringspolitiskamålvariabel eller i andraanvänds samman-som
måttlig storlek, någotbias kan bedömas haförutsatthang. Detta att som

använderdåuppkommersådan substitutionsbiasgäller för mansom
index Laspeyres.typav

exklusivenuvarandejämförelse mellan och KPIHIKP ränte-En
varitmåtten harmellan de tvåvisar överensstämmelsenattposten

fanns avvi-helaoch under 1996mycket god under 1997 1998. Men en
och väld.v.s.storleksordningen procentenhetkelse i gotten -

måluppfyllelsenbedömningarkunna medföra olikatillräcklig för att av
förkraftiga prishöjningarpenningpolitiken. Orsakeni poster somvar

fastighetsskattenBl.a. höjdessvensk inte iingår i KPI HIKP. samtmen
läkemedel.bostadsreparationer och påpriserna på

iförändringardärflera fallen det sig övervägsI rör poster, nuomav
således den bristillustrerarför Skillnadernafråga grunderna HIKP.om

också varitindex, ochlänge vidlåder dennastabilitet såpå än somsom
från använda dentills vidare avståskäl för Riksbanken attattett som
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målvariabel. Enligt min mening osäkerhet framtidaHlKPzsär om
utformning fortfarande icke oväsentligt skäl använda dettaett mot att
index målvariabel skäl måste fördelar främst iett vägas motsom som-
form jämförbarhet med andra EU-länder.av

Indirekta skatter och UNDIX

frågaNästa gäller inverkan på KPI-utvecklingen förändringar i indi-av
rekta skatter eller bestämt sådana indirekta skatter ochnärmare av-
subventioner lagts direkt på konsumtionsvaror och -tjänsten I densom
mån systematiska skillnader föreligger mellan prisutvecklingen
inklusive och exklusive indirekta skatter måste valet målvariabel bliav
beroende hur inflationsmålets innebörd tolkas d.v.s. penning-av om-
politiken på medellång sikt utformas så inverkan ändradatt av
beskattning på inflationstakten elimineras, eller målet i praktiken avser
prisutvecklingen exklusive skatte- och subventionseffekter.

indirekta beskattningensDen inverkan på index tolvmånaderstal
belyses i diagram 2 jämförelse mellan utvecklingen ågenom en av ena
sidan KPI exklusive och å andra sidan konstant-ränteposten ett
skatteindex, där inverkan från skatte- och subventionsändringar i
slutledet räknats bort. Jämförelsen begränsas här till tiden efteratt avse
skattereformen.

beräkningarSCB:s indexserien föreligger förUNDIX endastav
tiden fr.o.m. 1995. tidigareFör år används här i stället Riksbankens

beräkningar med beteckningen dockUNDl, med borttagandeegna av
den deprecieringskorrektion tillämpades i beräkningarna försom
tiden från november till1992 maj 1994.

Resultaten skiljer sig kraftigt från dem framkom beträffandesom
i konsumentprisindex.ränteposten Utvecklingen de sju årensenaste

tyder på förändringar indirekta skatter inte har systematisktatt av
påverkat den registrerade, trendmässiga inflationstakten. enskildaFör

Ändåår kan de indirekta skattemas effekt betydande. blir bildenvara
inflationstakten under perioden och graden måluppfyllelse hosav av av

penningpolitiken i densamma ellerKPIX UNDIXstort sett oavsett om
används målvariabel.som
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förmedjusteringjusteringKPIXexklräntorutanDiagram Konsumentprisindex2: resp.
UND1IUND1X.indirektskatterförändradeefiekterav
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ochkonsumentprisindexmellangivetvis valetprincip bestäms ettI
prisstabilitetsmålet börmålvariabelkonstantskatteindex omavsom

indirektaexklusiveinklusive ellerprisutvecklingentolkas i termer av
utveckling.levnadskostnademasinverkan påoch subventionersskatters

den faktiskamålet tillskäl knytafinns starkamin meningEnligt att
föreslagna KPI,levnadskostnader. Dethushållensutvecklingen av

mål-den relevantai så fallkonstantskatteindex, ärän ettsnarare
medbelysasbör dåkortsiktiga inverkanSkatteändringarsvariabeln.

sammanhangetroll i detinflation, och derasunderliggandemått på
i avsnitt.behandlas nästa

inflationunderliggandeMått på7.3

uppfattning densyftar tillunderliggande inflationpåMått att omge en
skallekonomin.inflationstakten i Deeller trendmässigalångsiktiga

tolkningenochutformningenför den löpandestöddärigenom avge
underliggandepåför måttminimikravpenningpolitiken. Som ett

inflation bör gälla:
räknatsiktmedellång t.ex.utveckling på överdels dessatt en

målvariabelns,frånsystematiskt awikerintefemårsperiod
målvariabeln ivariationeruppvisar mindredels det ettän settatt

två år.tidsperspektiv på åett
jämförelse mellanstegviskriterier ianvänds dessadet följandeI en

Riksbanken UNDIX,användsfyraoch de måttKPI tre avsomav -
därdessa måttföroch GemensamtUND3 UNDINHX. är att man
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räknar bort bestämda komponenter i prisutvecklingen ändringar i
indirekta skatter prisändringaroch/eller på valts påutsomvaror

förhand t.ex. oljeprodukter. Jämförelser skall emellertid ocksågöras
med där bortmått utifrån kriteriet de uppvisarattvarugrupper rensas
särskilt höga eller särskilt låga prisökningstal den aktuella perioden.i

Slutligen finns mått på underliggande inflation,även som
konstruerats utifrån eller mindre specificerade ekonomiskamer
modeller för prisutvecklingen. Underliggande inflation definieras då
exempelvis den del den inflationen, lång siktpåuppmättasom av som
inte har någon inverkan produktionsvolymen. Med hjälppå av
ekonometrisk teknik, och med konsumentprisindex och något mått på
produktionsvolym indata, skattas underliggandemått påettsom
inflation. Liknande beräkningar inom denockså svenskagörs
Riksbanken.

Min bedömning detta slags modellbaserade mått deär, attav
visserligen kan användbara del analysunderlaget förvara som en av en
centralbanks politik, de inte kan fylla funktionen föratt ettmen som
allmänheten begripligt och allmänt underliggandemått påaccepterat
inflation.

Indirekt skatt

konstantskatteindexDet publiceras UNDlXSCB är ettsom nu av
mått på underliggande inflation, där direkta effekter förändringar iav
indirekta skatter frånräknats. Måttets utveckling i förhållande till ett
konsumentprisindex utformat föreslåsså i denna utredning, ellersom
räknat exklusive räntedelen egnahemsposten, kommenterades redanav

förrai avsnittet, i anslutning till diagram har under periodenUNDIX
efter skatterefonnen väl uppfyllt kriterierna för god utjäm-att vara en
nande indikator, eliminerar inverkan tillfälliga störningar påsom av

exkl. iKPI, det nuvarande indexet.ränteposten
måste emellertid understrykas,Det resultaten baseras påatt

utvecklingen under relativt kort, historisk tidsperiod. i fram-Om deten
tiden förekommer längre perioder med successiv förändring uppåt
eller nedåt indirekta skatter eller subventionsnivåer, försämrasav
måttets kvalitet utjämnande indikator.som

frånräknas effekternaI UNDIX endast ändrade skattesatser iav
slutledet, d.v.s. vid försäljningen till hushåll. alternativEn äransats att
konstanthålla också de skatter lagts på tidigare led ochsom som
belastar konsumentprisema indirekt, exempelvis skatter på energivaror

används i hyreshus, i industrin och tjänstesektorema.som
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innebörd skiljernettoprisindex.alternativ DesstänkbartEtt ärannat
avseenden:viktigaindexseriemas i tvåfrån de andrasig två

ochindirekta skatterexklusiveprisetnettoprisindexI mäts nettot av0
indirektakonstanthållas har destället försubventioner. I att

och subventions-konsumentpriset,frånalltså dragitsskatterna av
lagts till.beloppen har

alla subventioner,arbetskraft ochockså påindirekta skatterAlla0
den privatabelastarhyreshusräntebidrag tillt.ex. som

till.dragits lagtsharkonsumtionen, av resp.

förprisutvecklingenprimärt mått påsåledes inteNettoprisindex är ett
nettopriser,deutvecklingeni ställethushållen. Det mäter somav

och -tjänsten Enkonsumtionsvarorerhålls producenter meravav
i kapitelanvändbarhet följerallmän diskussion måttetsav

konstantskattetyp,indexseriertolkavillNyckelfrågan, när avman
indirekta skatter. Förolika slagsincidensgäller övervältring mer-av

konsumtions-försäljningvidpunktskattervärdeskatt och tas ut avsom
brukaralkoholskatterochbensinskatt, tobaks- antat.ex. manvaror ——-

skattesatsernaförändringar id.v.s.övervältring framåt,fullständig att
konstantskatte-innebärkonsumentprisema. Dethelt slår igenom på att

prisutveckling i frånvarotolkning ikanindexet termer avavges en
fall. Ochi dettainte självklartantagandetskatteändringar. Men är ens

ilängre tillbakaskatteromfatta ocksåperspektivet tillvidgar attman
slut fårtillrimligt.allt mindre Vemförädlingskedjan blir det som

lastbilardrivmedel förpåhöjning skatten ärbetala exempelvis aven
allmän arbets-stället gällerhöjningen iochinte lätt säga,att enom

löneutvecklingövervältring bakåt genomgivaravgift ettär svagare
alternativ.näraliggande

rimligt i konstant-bakgrundenden härframstårDet ettattmot som
omfattatillskatteändringarkorrektionen förskatteindex begränsa att

under 1990-UNDIXstöds ocksåi slutledet. Slutsatsenskatter attav
indikator påutjämnandefyllt funktionentalet har väl som en

Eventuellt skulleränteeffekter.exklusive direktautvecklingen KPIav
vissa skatteromfatta ocksåtillkunna utvidgaskorrektionen att som

övervältringförsannolikhetenkonsumentledet, och därnärauttas
exempelTänkbarahög.konsumentpriset bedöms ärframåt på vara

ioch alkoholskatterhyresfastigheterbelastarenergiskatter som
restaurangverksamhet.
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Varor med prisvariationerstora

frågaNästa gäller inverkan på den inflationstakten pris-uppmätta av
variationer på marknader särskilt känsliga för olika slagssom anses
utbudschocker. Ofia anförda exempel marknaderna för petroleum-är
produkter och vissa "stömingsbenägna livsmedel kaffe, frukt ochsom
grönsaker. Utvecklingen under år index exklusive dessaettsenare av

UND3, tyder dock inte på vidareförädlingen skullevarugrupper att
förbättra måttets egenskaper indikator på underliggande inflation.som
Den korta jämförelseperioden dock resultaten osäkra.gör

En entydig bild framkommer, i stället jämför UNDlXmer om man
med Riksbankens avskalade mått på underliggandemest inflation,
UNDINHX, där antal med relativtett importinnehâllstort stortvaror
har uteslutits. Prisutvecklingen för denna undergrupp inhemskaav

och tjänster uppvisar systematiskt högre prisstegringstaktvaror änen
UNDlX och följaktligen också högre KPI, såväl exklusiveän som
inklusive egnahemsräntor. Orsaken torde andelen tjänsteratt ärvara,
väsentligt högre i totalindex, ochän tjänsterna på grund sin högreatt
arbetskraftandel i produktionen haft systematiskt högre prisökningstakt
än varor.

Man kan här liksom då det gäller KPI-mått inklusive respektive—
exklusive ställa fråganränteposten importrensat måttett typenom av-
UNDINHX rimligt alternativär tillett KPI målvariabel. detMensom

svårtär utvecklingen för partielltatt och tjänstedomineratatt ett måttse
detta slag skulle kunna uttryck för den allmärma konsument-av ses som

prisutvecklingen, eller inflationstakten, i Sverige. Måttets tydliga bias i
förhållande till KPI-måtten det också svårtgör utnyttjaatt som
indikator på trendmässig eller underliggande inflation.

Mer allmänt kan ifrågasätta metoden utslutningattman genom av
med importinnehâll söka renodlastort de inhemskavarugrupper

inflationsimpulsema. Ansatsen innebär ofrânkomligen antal oklar-ett
heter och tolkningsproblem. Exempelvis påverkas prisutvecklingen för
dessa förutom världsmarknadspriser också växelkursen,varor av av

prisdifferentiering mellan Sverige och andra länder svenskaav samt av
handelsmarginaler. Alla dessa faktorer förefaller spegla svensk
inflation störningar från utlandet.än Om vill måttensnarare man resa
från prisimpulser från internationella varumarknader, borde prisför-
ändringarna på dessa marknader räknade i dollar eller helsteuro- -
räknas bort med vikter avspeglar importens vikt i svensksom
konsumtion. Beräkningssättet i UNDINH får uppfattas nöd-som en
lösning, motiverad tillförlitligt underlag saknats föratt sådanaav mer
ambitiösa kalkyler.
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hittillsinflation harunderliggandemått på avsettDiskussionen av
komponenterförutbestämdadär vissametoder,icke-tekniskarelativt

finnstiden. Detutjämnasbort ellerräknas överprisutvecklingeni
mednågra närmarekommenteraanledningockså ansatseratt

statistisk teori.tillanknytning
inslagetreduceraallmänhetigårstatistiska attDe utansatsema

prisobservationerpåbyggerindexserierstörningar itillfälliga somav
aggregeringsregler,Olikaellerantalför stortett varugrupper.varor

förgenomsnittet,det vägdaavviker från mottestas normensom
treårigt,inflation,underliggande centrerattrendmässig eller ettt.ex.

oftastdåRekommendationema gårökningstakt.förgenomsnitt KPI:s
där de 5-10%genomsnitt,trimmat,bör använda vägtettut att man

tagits bort.prisändringlägsthögstvisar resp.somav varorna
1993’ deltillbyggerCechetti,ochhos storDiskussionen Bryant.ex.

fråni indexförändringarkortsiktiga,mycketpå uppmätta enatt -
politiken.grund för Dettillläggstremånaderstalmånad till etc.nästa, -

iutvecklingtolvmånaderstalens ärSverige, därfallet iknappastär
betraktasframhållits måsteförutvilketför intresset, somcentrum som

klar fördel.en
beräknatsårendehar underaktuella slagethärdet senasteMått av

förutvecklingenmedJämförelserräkning.RiksbankensförSCBav
måttentyder påegnahemspostenräntedelenexklusive attKPI av

förutjämnande indikatorgodpåkravenuppfyllerknappast att vara en
målvariabeln,underskattatsystematiskt haförefaller deställetKPIX. I

tillTendensenpåtaglig.inteutjämnande effektenden ärsamtidigt som
trimningenutformareliminerasunderskattning kan att mangenom

historisklängre,frånerfarenhetergrundvaloch påasymmetriskt enav
tala förfallskulle i så1990-taletunder attperiod. Utvecklingen man

i dennedrei denandel övreännågotuteslutabör större varornaaven
uppfattastroligenskulle dockindexsådantfördelningen. Ettändan av

allmäntför blisvårtolkatoch accepteratkonstgjortalltför attsom
inflation.underliggandemått påsom

Sammanfattning7.4

nackdelarbetydandeharkonsumentprisindexNuvarande som
i egnahems-behandlingenpåberoendefrämst räntorinflationsmâtt, av
påverkasdirektinteindexbedömningMin är att ett avposten. som

stabiliseringspolitiskaförlämpatränteändringar bättrenominella är

2 inflation.Cecchetti, Stephen G.: MeasuringochMichael F.Bryan, core
Cambridge 1993.MA,NBER,Working No. 4303,Paper
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penningpolitiken. Diskussionensyften, särskilt målvariabel föroch som
alternativ,i detta kapitel därför här inriktats på fyra andrahar

nämligen:

föreslås i denna utredningDet KPI,nya som
exklusiveKPI ränteposten
europeiska indexet, HIKPDet

konstantskatteindex.Ett

betänkande,förändringar i konsumentprisindex, föreslås i dettaDe som
indexet väsentligt användbart ocksåenligt min meninggör sommer

föreslagna indexet realistisk bildmålvariabel. Det avger en mer
undviker de problem medkostnadsutvecklingen i egnahem och

utmärker nuvarandeinverkan från nominella ränteändringar, KPI.som
konsumentprisersawikelser mellan fastighetsprisemas och övrigaAtt

konjunkturkänsligtutveckling visst utslag indexetgör menger mer
penning-behöver inte begränsning för användbarheten inågonutgöra

tolv-politiska sammanhang. förändringar de redovisadeDe av
vidmånaderstalen, uppkommer i samband med viktrevisioner års-som

kanskiftena ligger nonnalt i storleksordningen procentenhet.0,1 De
enligt min uppfattning inte betraktas betydelsefullt problem.ettsom

småhusprisema bör påverkainte förändringar iOm attman anser
inflationsmåttet, näraliggande alternativet räkna indexdetär mest att
exklusive kapitalkostnadsdelen egnahemsposten. På längre siktav
torde detta inte innebära märkbar skillnad jämfört med helanågon KPI

förslaget. avviker från detenligt använda inflationsmåttAtt ett som
officiella har emellertid klara nackdelar med hänsyn till värdetKPI av

utgå från för allmänheten välkänt index.att ett
alternativet mål-viktigaste för välja HIKPDet argumentet att som

variabel därigenom uppnår direkt jämförbarhet medär att man
deninflationsmått för andra EU-länder och med målvariabeln för

oklarhet fort-europeiska centralbanken. detta måste ställasMot att
farande framtida utformning på viktiga punkter.gäller EnI-lIKP:som
fortlöpande förändring beräkningsgrundema för indexet/mål-av

långsiktigtvariabeln kan minska penningpolitikens trovärdighet. Om
de stärksverkande regler för läggs fast inom åren,HIKP närmaste

för detta index målvariabelemellertid användaattargumenten som
också i Sverige.

underliggande inflation skall användas mål-Om mått påett som
variabel, framstår och lättbegripligt konstantskatteindexenkeltett som
det kortsiktiga variationer trendmässigbästa alternativet. Vid utan

beskattningensystematik i den indirekta uppnår därigenomman en
viss utjämnande effekt på den inflationstakten. liksom dåHäruppmätta
det gäller exklusive kapitalkostnadema måste det dockKPI ses som en

5 19-2022Konsumentprisindex
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nackdel arbeta med mitt skiljer sig från det välkända KPI.att ett som
framstårDetta starkt för liksom låtaett argument att, ettsom nu,

konstantskatteindex komplettera den officiella målvariabeln oavsett
denna ellerKPI HIKP i stället för den.är ersättaattom

mått på underliggande inflation,Det publiceras månadsvissom av
SCB, bör således konstantskatteindex där ändringarettvara av
indirekta skatter och subventioner i slutledet frånrälcnas. Eventuellt kan
korrektionen utvidgas till omfatta också vissa skatteändringar iatt
tidigare led t.ex. ändringar energiskatter i de belastarden månav
hyresfastigheter, sannolikheten för övervältring konsument-påom
priset hyran bedöms hög. Indexet bör beteckningvara ges en ny -
förslagsvis konstantskatteindex KSI för skilja fråndet nuvarandeatt-

där också räntedelen i egnahemsposten frånrälcnats.UNDIX,
Som underlag för utfomming penningpolitiken behövs, utöverav

KSI, också andra indikatorer inflationstrycketpå i ekonomin. Vissa
dessa bör troligen också mått på underliggande inflation medav vara

anknytning till Valet sådanaKPI. kompletterande mått måsteav
bedömas Riksbanken.av

Utredningen har inte funnit tyder effektivnågot på merattsom en
utjämning i enkelt konstantskatteindex kan nås räknaän ett attgenom
bort petroleumprodukter, kaffe och vissa andra med storavarugrupper
prisvariationer, d.v.s. med mitt och MåttUND2 UND3.typenav av

där medUNDINI-I, importinnehåll hartypen stort rensatsvarugrupper
bort, uppvisar systematiskt högre prisutveckling KPI.än

Statistiskt trimmade mitt, där de med högst5-10% varornaav
lägst prisökningstakt räknats bort kan tänkas konkurrentresp. vara en

till exempelvis KSI indikator på underliggande inflation. Om ettsom
sådant mått skall utformas det blirså god utjämnande indikator,att en
blir det dock alltförtroligen svårtolkat för kunna bli allmäntatt accep-
terat.
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Kompletterande index8

olikauppgiften kartläggaställs, bakgrunddirektivenI attmot av
ellerflera index böranvändningsområden för index, frågan ersättaom

index skulle kunnakomplettera SådanaKPI. t.ex. vara:

kategorier hushåll,index för olika
for sociala förmånerdirekta skatter och med avdragindex inklusive

bruttoprisindex,
för subventionerindirekta skatter och med tilläggindex exklusive0

nettoprisindex,
indirekt beskattning.index med konstant0

vadtidigare i betänkandet,kompletterande index har berörtsFrågor om
under-liggandedels mått pågäller dels kategoriprisindex kapitel 2,

kategori-prisindextänkbara användningeninflation kapitel 7. Den av
för prisändringar imed kompensationhar närmast göraatt

köpkrañs-analyserasocialförsäkringssystemet och med möjligheter att
underliggandekategorier hushåll. Mått påutvecklingen för skilda

eller nuvarandekonstantskatteindex KSIinflation typt.ex. av-
stabiliseringspolitiskahand intresse ihar däremot i förstaUNDlX -

liksom nettoprisindex,konstantskatteindex kan dock,sammanhang. Ett
kompensationsändamål i vissa situationer.användbart förtänkas vara

växlingeffekten på indexSyftet då neutraliseraär närmast att av en
direkt beskattning.mellan indirekt och

kompletterande indexmått diskuteraskapitel skall behovetdettaI av
kompensations-förhuvudsakligen med inriktning på användningen

köpkraftsutveckling.ellerändamål och for beräkning realinkomst-av
penningpolitik ochunderlag förFrågor användning annansomom
behandlas endast mycketdäremotstabiliseringspolitik kommer att

kortfattat.
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l Kategoriprisindex

Syftet med prisindex för specifika kategorier öka precisionenär näratt
index används för kompensera hushåll för deatt grupper av
förändringar levnadskostnaderna just de erfarit, ökaattsamtav som
precisionen vid beräkningar realinkomstutvecklingen för olikaav

hushåll. Studier tyder dock på skillnaderna iattgrupper av
smålevnadskostnadsutveckling mellan olika kategorier hushåll ärav

förutsättningEn för det skall uppstå skillnader mellan utvecklingenatt
index för viss kategori hushåll och indexet för samtligaettav en

hushåll, konsumtionens relativa sammansättning olikaär att är samt att
de konsumtionsområden har avvikande relativ vikt också harsom en en
prisutveckling skiljer sig från den allmänna prisutvecklingen.som

Områden läkarvård, tandvård, läkemedel, ochbarn- äldre-som
lokaltrafik prissätts delvis utifrån politiska övervägandensamtomsorg

subventioneringoch föremål för betydande kan därförär Deen
möjligen i utsträckning andra områden föremål förstörre än storavara
relativprisändringar. omständigheten främst förväntasDen kan
resultera i avvikande resultat för

pensionärshushåll eftersom de för hela konsumtionen äldre-står0 av
därför de har förhållandevis konsumtions-samt att storomsorg en

andel avseende läkarvård, tandvård läkemedel;och
barnfamiljer eftersom de för hela konsumtionen barn-0 svarar av
omsorg.

Avgifter för barnomsorg knappt 1 den privatautgör procent av
konsumtionen. Eftersom familjer med barn under år för ungefär18 står
40 den privata konsumtionen kan avgifterna för barnomsorgprocent av
uppskattas stå för ungefär 2 konsumtionen i dessa hushåll.procent av

innebärDet förändring relativpriset barnomsorgpå medatt sägen av
25 skulle påverka kategoriprisindexet med procentenheter0,3procent

indexet för samtliga hushåll. Om kategorin definieradesänmer mer

1 Se ofBureau Labor Statistics, Analysis of1989: A Comparative Pricet.ex.
Indexes Produced by National Governaments for Older Consumers. Uppsats av
Charles Mason, Mary Schmith, Robin and Nathan Amble,Lyrm Duncan

presenterad vid års Joint1989 Statistical Meetings Section Govenmenton
Statistics.
2 Även priserna för enskilda åtgärder/preparat inom tandvård respektive påom
läkemedel, inte bestäms politiska beslut, begränsas hushållen fårvadgenom
betala utfonrmingen den allmärma tandvårdsförsälcringen respektiveav av av
läkemedelsförmånen.
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skulleså också skillnaden jämfört med totalindexet givetvis blisnävt
större.

Konsumtionen läkarvård, tandvård och läkemedel knapptutgörav
2‘/2 den privata konsumtionen, avgifter för äldre-medanprocent av

inkl. inackorderingsavgifter i särskilt boende drygtutgöromsorg en
halv Tillsammans uppgår andelen alltså till ungefär 3procent. procent.

hushåll med minst folkpensionärI kan motsvarande konsumtions-en
andel uppskattas till storleksordningen i genomsnitt.8 Enprocent
genomsnittlig relativ prisförändring på dessa konsumtionsområden med

skulle därför10 påverka kategoriprisindexet medsäg procent
procentenheter0,5 den påverkar indexet för samtliga hushåll.änmer

sker relativprisförändringarDet med mark-på områdenäven
nadsprissättning. kan vi konstatera utnyttjarT.ex. sådanaatt varor som

i snabb takt allt effektivare teknologi blir allt relativt andrabilligareen
och tjänster åtminstone sedan hänsyn tagits till värdetvaror av-

kvalitetsförbättringar. Prissänkningama likapå persondatorer, av
standard, bidrar till sänkning med knapptKPI 0,1 år.procenten av per
Priserna på ljudanläggningar sjunkit medTV-apparater, o.d. har 46

sedan 1980. Eftersom under stigit medKPI period 157procent samma
den relativa prisnedgången genomsnitt79 iärprocent nästanprocent -

år. Tillsammans8 med persondatorerna dessaprocent motsvararper
relativa prisnedgångar årlig sänkning med drygtKPI 0,1 procent,en av
räknat på aktuella konsumtionsvikter. kon-hushåll inte allsEtt som

den skulle alltså underkompenseras itypen mot-sumerar av varor
svarande utsträckning.

Livsmedelsprisema har relativt sjunkit med genomsnittKPI i
sedan0,8 år 1980 t.o.m. noterades genomsnittlig1989procent per en

årlig uppgång på Sådana förändringar dock1,4 procent. saknar
betydelse vid beräkningar index för olika kategorier eftersomav
livsmedlens andel budgeten varierar mycket litet mellan olikaav
inkomstlägen eller mellan socioekonomiska den utsträckningIgrupper.

hushåll olikai kategorier konsumerar olika livsmedel kantypersom av
dock skillnader åtminstoneuppstå, Exempelvis kon-temporärt. utgör
sumtionen kaffe 0,5 den privata konsumtionen. Avprocent ettav av
genomsnittligt pensionärshushålls konsumtion kan kaffet uppskattas

för Skillnadenl på 0,5 innebär KPIprocent. procent attsvara
underkompenserar pensionärshushållen vid relativprishöjningar på
kaffe och överkompenserar vid relativprissänkningar. relativpris-Om
förändringen från år till osannolikt20 vilket intenästa är ärett procent,
för just kaffe, blir felkompensationen 0,1 längreSett överprocent. en
tidsperiod blir dock skillnaden mycket liten. Relativpriset på kaffe har
sedan sjunkit med i1980 genomsnitt drygt år vilket i vårt3 procent per
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räkneexempel skulle innebära genomsnittlig årlig överkompensationen
på knappt 0,02 procent.

här räkneexemplenDe antyder skillnader mellan index för olikaatt
kategorier hushåll kan förväntas små. Eftersom skillnaderna ivara
konsumtionsvanor mellan hushåll inom olika kategorier i många fall är

skillnaderna mellan olika kategorier, kan inte räkna medstörre än man
användningen kategoriprisindex ökar precisionen i olikaatt av

tillämpningar särskilt mycket. bör framhållas liksomDet exemplen,att
beräkningar kategoriprisindex i allmänhet, baseras på urvalettav av

och tjänster, valts för representativt för total-ut attvaror som vara
indexets indexpopulation.

Eventuellt skulle systematiska skillnader i levnadskostnademasmer
utveckling mellan inkomstgrupper eller mellan pensionärer och för--
värvsarbetande i del fall kunna urskiljas, det utnyttjade pris-en om-
materialet avsåg specifikationer och tjänster ärav varor som
representativa för respektive ställerDet emellertid krav pågrupp. mer
omfattande prismätningar i nuvarande mätningar ocksåKPI,än som
belyser förekomsten prisdiskriminering mellan olika köpar-av
kategorier.

Beräkning kategoriprisindex ställer också krav på vikt-störreav
underlag för index. Framtida hushållsbudgetundersökningar skulle
behöva väsentligt omfattande och detaljerade. Urvaletgöras mer av
hushåll måste utökas. Konsumtionens varusammansättning på
detaljerad nivå beskrivasmåste för olika hushålls kategorier, liksom
fördelningen mellan inköpsställen.

Med hänsyn till resursåtgången framstår emellertid sådan ut-en
byggnad de löpande indexberäkningama inte realistisktettav som
alternativ. Det saknas också tydliga önskemål från olika index-
användare anknyta prisomräkningen för olika förmåner till indexattom
för respektive kategori. denna bakgrund finnsMot enligt min mening
inte tillräckligt starka skäl för föreslå löpande beräkningaratt av
kategoriprisindex.

8.2 Bruttoprisindex

analysFör köpkraftsutvecklingen hos olika slags beskattadeav
bruttoinkomster, löner, kan index inklusive direkta skattert.ex. ett
tänkas intresse. Eventuellt skulle i sådant index ocksåettvara av man

avdrag för inkomstövertöringar från den offentliga sektorn till dengöra
aktuella kategorin hushåll, löntagarhushåll.t.ex.

Sverige liksom iI många andra länder beräknades levnadskostnads-
index till början bruttoprisindex, d.v.s. inklusive såväletten som
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direkta indextalen skulle visaindirekta skatter. Syftet attsom var
vilken inkomst behövdes för den disponiblaföre direkt skatt attsom

levnadskostnadsindexinkomstens köpkraft skulle bibehållas. Såväl
beräknades tillmed juli 1914 bas serien med 1935 basårsom som som

början inklusive direkta indirekta skatter. Under 1940-såvälen som
talet infördes justering för sociala förmåner i dessaockså en
indexserier. Indexseriema enda hushållstyp, arbetar- och lägreavsåg en

betydelsefullttjänstemannahushåll i städer och Etttätorter.
användningsområde bilda underlag för indexering löner.attvar av

emellertid indexserie direktaFrån slutet 1940-talet kom utanav en
huvudserien. Beräkningarna bruttopris-skatter betraktasatt som av

i samband med tillkomstenindex upphörde med utgången år 1954av
direkta skatter ochkonsumentprisindex. Skälen för uteslutaattav

riksdag, där bl.a.subventioner i proposition 250 till 1948 årsangavs
följande anfördes:

statistisk vidBefogade invändningar kunna redan synpunkt göras mot attur
levnadskostnadsberälmingama medtaga skatter och socialpolitiska

fråga dem sigförmåner, eftersom dessa faktorer och förändringar i göraom
siggällande på helt olika för olika inkomsttagare; skiljaktighetema görasätt

emellan mellan olikaendast gällande olika lönelägen ävenutan
inkomsttagare i löneläge med hänsyn till familjens storlek ochsamma m.m.,

index, inkluderar direkta skatter och socialpolitiska förmåner, bliren som
därför för alhnänna levnadskost-knappast tillräckligt representativ de

verkningar,nadema. betydelse emellertid de praktiskaAv än större äro som
uppkomma, därest löner och pensioner till sin storlek beroendegöras av en
dylik föregående framhållits måste detindexberälming. Såsom i det anses

minskning ökning detolämpligt, avsiktligt företagen eller av.om en
penninglönemaallmärma skattetrycket till sin effekt motverkas attgenom

sänkas respektive höjas. motsvarande gäller för det fall,Det att
socialpolitiska förmåner tillskapas för bereda utgiftslindringar; det kan iatt
sådant fall knappast rimligt sådan anledning lönesänkningattanses av en

till stånd. framhållas, de svängningar i levnads-kommer måDet att
följdkostnadstalen och därmed i lönenivån, kunna uppkomma tilläven som

det tillämpade beräkningssättet, betydande, eftersom skatter ochäronuav
sociala förmåner förhållandevis inomupptaga ett stort utrymme

indexfamiljen.konsumtionsbudgeten för den s.k.

betänkande indextal medårs indexutredning föreslog i sitt1958 att
och sociala förmåner skulle beräknas fördirekta skatter minus vissa

skilda hushållstyper och inkomstklasser. skulle uttrycka hurDe stor
ökning inkomsten före skatt hushållsgrupp behöver för attav en

skullekompenseras för inträffade prisförändringar. Eventuellt
indexama också bilda underlag för beräkning reallöneutvecklingenav

Årsvisefter skatt reallöneindexar. beräkning sådana bruttoindex-av
serier, baserade material från års levnadskostnads-på 1958
undersökning, med uppdelning efter inkomstklass och hushållstyp

kategorier genomfördes försammanlagt 13 åren 1959-1966.
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Det sig således här speciell kategoriprisindex,rör typom av
beräknat kompensationsindex. allmännaDe synpunkter påsom
kategoriprisindex, redovisades i förra avsnittet tillämpliga ocksåärsom
här. Beräkningar sådana index kan värdefulla underlag förav vara som
analys fördelningsfrågor, levnadskostnads- och realin-rörav som
komstutvecklingen för skilda hushåll. Som underlag förgrupper av
löpande priskompensation i socialförsäkringssystemen de emellertidär
inte realistiskt alternativ till allmänt konsumentprisindex.ett ett

8.3 Nettoprisindex

Nettoprisindex, den relativa förändringenNPI, företagensmäter av
intäkter, efter indirekt skatt för oförändrad produktionen av
konsumtionsvaror och tjänster. beräknasNPI de i KPI-beräk-attgenom
ningen skattade konsumtionsvärdena under basperioden respektive
jämförelseperioden reduceras med skattebeloppen beräknade enligt de
Skatteregler gällde under respektive period. Subventionersom
behandlas därvid negativa indirekta skatter.som

Bakgrunden till den utredning förordadeSOU 1958:36 netto-som
prisindex, statsmakterna önskade index kunde användasatt ettvar som
i olika kompensationstillämpningar och neutralt i förhållandesom var
till växling mellan direkt och indirekt beskattning. Utredningenen
konstaterade det intäktsbelopp det föreslagna indexet hänfördeatt som
sig till lika med de inhemska faktorinkomstema i denvar summan av
aktuella sektorn plus sektorns kostnader för import. menadeMan att ett
index, där också importen eliminerats på de indirektasättsamma som
skatterna, skulle ha uppenbart intresse bl.a. underlag förett som
ekonomisk analys och i samband löneförhandlingar.med Ett sådant
index skulle den relativa prisförändringen sedda inifrån frånange
företagens sida medan konsumentprisindex såg priserna och deras
förändring utifrån från konsumentens sida. Därvid uteslöt inteman

index det föreslagna, avdrag för importen, också kundeatt ett utansom
användbart i dessa sammanhang. utredningen också framhöllSomvara

skulle dock importrensat mått ha begränsat värdeäven ett ett genom
dess avgränsning till enbart den konsumtionsvaruproducerande sektorn.

vilkenI utsträckning nettoprisindex haft betydelse inom det
ursprungligen avsedda tillämpningsområdet, dvs. att nyansera
kompensationsanspråken i samband förändringarmed av
beskattningen, har inte kunnat bedömas. Anknytningen till företagens
intäkter och nettoprisema, till hushållens kostnader ochänsnarare
konsumentprisema, torde därvid ha varit problem. samband medIett

omläggningar beskattningen, den skeddestörre 1990 ochav som som
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ändamålsenligt kalkylera den1991, har det framstått attsnarare som
förändrade indirektadirekta effekten på konsumentprisema denav

beskattningen, dvs. beräkning med innebörd ettsomen samma
därför idag saknarkonstantskatteindex. Min bedömning NPIär att

för kompensationstillämpningar relaterade till hus-nämnvärd betydelse
hållen.

Nettoprisindex används dock i uträckning regulator inågon som
privata affärsavtal, anslagsjuteringar och prissättningssammanhang,
utanför hushållssektom, där vill undvika de reglerade beloppenattman
påverkas ändrad indirekt beskattning. används ocksåDet som enav en

för bestämning utjämningsbidrag till kommuner ochparameter av
landsting fall avsikten inskränka sig till undvikamånga tordeI att
effekten eftersom det i de här sammanhangenändringarav av momsen,

exkl. skallvanligtvis beloppen regleras.är moms som
Omfattningen tillämpningar torde litenden här typenav av vara

jämfört indexet används i brist påmed Allmänt kanKPI. sägas att
användning knappast styrandeoch dess nuvarande kanannat, att vara

för utformningen prisförändringsmått frånutgårav som samman-
sättningen konsumtionen. Med tanke den brist påden privataav
precision för sådan användning ändå vidlåder på enbartettsom

innebärakonsumtionsvaror baserat index torde det i praktiken inte
försämring konstantskatteindex.någon i stället använda ettatt

användningsområdet ekonomisk analys har indexet haftInom ett
och harvisst genomslag. har dock alltmer kommit ifrågaDet sättasatt

konstantskatteindex. Följandeså småningom helt hamnat i skuggan av
båda faktorer torde förklara det minskade intresset för NPI:

relevans för ekonomisk analys,ökad uppmärksamhet på den brist0
utformning och uppföljning den ekonomiska politiken somav
vidlåder utformningen det nuvarande räntekostnadsindexet i KPI.av

brist blir i eftersom räntekostnademauppenbarDenna NPI,än mer
andel den privata konsumtionen efter avdragutgör störreännuen av

för indirekta skatter och tillägg för subventioner.
tillkomsten de utformade på under-Riksbanken måtten0 av av
liggande inflation och framskjutna penningpolitiska rollden som

andrakonstantskatteindexet givits, minskar efterfrågan påUNDIX
mått med likartad innebörd.

konsumentprisindexreformerat nettoprisindex, baserat på detEtt nya
väsentligtjag föreslagit, skulle behandla kapitalkostnadema på ettsom

annorlunda och relevant Huruvida det finns försätt. ettutrymmemer
nettoprisindex vid sidan det föreslagna konstantskatteindexet KSIav

3 SFS 1995:1645.
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beror på hur värdefull den ytterligare informationen kapitelI 7
föreslogs också fortsättningsvisKSI skall beräknasatt attgenom
justera endast för förändringar de skatter i sista ledet. Detas utav som
två skäl anfördes dels det i synnerhet för skatter iatt uttagnasom var
tidigare led oklart i vilken utsträckning övervältringär sker på kon-
sumentprisema och dels index med skatterensning i sistaendastatt ett
ledet kan förväntas fungera bäst utjämnande indikator konsu-påsom
mentprisutvecklingen.

Ett nettoprisindex med långtgående skattejustering, ocksåmer som
omfattar skatter i tidigare led skulle i så fall motiverasuttagna ettav
explicit intresse för utvecklingen nettoprisema, inte för denmätaattav
underliggande inflationen i förhållande till finnsKPI. Det emellertid
inget skäl till varför det intresset skulle begränsat till denvara
konsumtionsvaruproducerande delen näringslivet. finns enligtDetav
min uppfattning inte tillräckliga skäl för fortsatt löpande månadsvis
beräkning nettoprisindex för den konsumtionsvaruproducerandeav
delen näringslivet.av

8.4 Konstantskatteindex

Ett konstantskatteindex näraliggande alternativ, villär ett om man
belysa prisändringars inverkan på hushållens kostnader för konsumtion,

från inverkan från ändringar indirekta skatter. konstant-rensat I ettav
skatteindex hålls skattesatserna för och andra indirekta skattermoms
konstanta, liksom subventionssatsema för varuanknutna subventioner. I

till nettoprisindex jämförelsen konsumentpriser inklusivemotsats avser
indirekt skatt, jämförelseperiodens priser justeras med hänsyn demen
direkta effekterna ändringar indirekta skatter och subventioner,av av

inträffat sedan länkens basperiod.som
konstantskatteindex,Det löpande beräknas Statistiskasom nu av

centralbyrån och dess användbarhet i stabiliseringspolitiska samman-
hang, har diskuterats i kapitel detta indexI frånräknas endast de
ändringar skatter och subventioner i slutledet, d.v.s. vidgörsav som
försäljning till hushåll. Som framhölls i avsnitt finns7.3 starka skäl för

sådan avgränsning med tanke denpå osäkerhet beträffande över-en
vältring incidens råder då det gäller beskattning i tidigare led,som

skatter företagspå användning energivaror ocht.ex. arbetskraft.av
viktigasteDet användningsområdet för konstantskatteindex är

otvivelaktigt komplement till konsumentprisindexutgöraatt ett som
underlag för utfomming och utvärdering penning- ochav annan
stabiliseringspolitik. Indexmått KSI bör emellertid ocksåtypenav
kunna likvärdigt alternativ till nettoprisindex på flertaletettvara
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områden där detta används skatterensa på prisut-måttnu som
vecklingen.

Slutsatser8.5

Då det gäller behoven löpande månadsvis beräknat ochettav
publicerat mått på konsumentprisutvecklingen kan allmäntett
konsumentprisindex enligt min mening fylla de grundläggande krav,

kan ställas med hänsyn till de inledningsvis i betänkandettresom
angivna användningsområdena, d.v.s.:

för kompensationsändamål och allmänt mått på utveck-ett0 som
lingen hushållens levnadskostnader,av
för beräkning och analys hushållens realinkomstutveckling,av

allmänt mått på kronans inhemska köpkraft och mål-som som
variabel för penningpolitiken.

det gäller detNär sistnämnda användningsområdet har behovet av
kompletterande index mått på underliggande inflation diskuterats i
kapitel Huvudslutsatsen där mått KSIär att ett typen ettav -
konstantskatteindex där förändringar indirekta skatter ochav
subventioner i slutledet frånräknas bör publiceras löpande under-som-
lag för penningpolitiken.

Ett sådant mått bör också kunna nettoprisindex flertaletiersätta av
de nuvarande användningama detta index. bl.a. dennaJag motav anser,
bakgrund, värdet fortsatt löpande beräkning detta prisindexatt ärav av
starkt begränsat. detta talarFör också de avgränsnings- och tolknings-
problem beträffande nettoprisindex, berörts i avsnitt 8.3.som

Något behov löpande beräkna allmänt bruttoprisindexatt ettav -
d.v.s. index med tillägg för direkt skatt och avdrag för direkta inkomst-
överföringar till hushåll torde inte föreligga. skäl redan iDe som-
slutet 1940-talet anfördes användning sådant index förmot ettav av
löneuppräkning eller justering sociala förmåner jfr. avsnitt 8.2 ägerav
fortfarande giltighet. ocksåDet svårt finna någonär att annan
meningsfull användning allmänt bruttoprisindex.ettav

Från principiella utgångspunkter kan väsentligt starkare argument
anföras för användning kategoriprisindex, såväl vid pris-av
kompensation i socialförsäkringssystemet för realinkomst- ellersom
reallöneberäkningar. Om konsumtionens sammansättning skiljer sig
kraftigt mellan olika kategorier hushåll, kan det hävdas pris-att
uppräkning bör grundas på konsumtionsmönstret hos den aktuella
kategorin hushåll, exempelvis pensionärshushållen. kategorierDessa är
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emellertid för sig mycket heterogena gäller konsumtionensvadvar
sammansättning. Det också mycket fångasvårt existerandeär att
skillnader mellan inkomst- eller åldersgrupper hushåll i pris-av
mätningar hushållsbudgetdataoch med den detaljeringsgrad, det ärsom
praktiskt möjligt använda i löpande indexberäkningar. Dessaatt
skillnader får nämligen till del gälla fördelningen inomantas stor varu-

mellan olika varianter inom livs-t.ex.grupper av varor grupperna-
medel, kläder eller konsumentkapitalvaror. Bl.a. dessa skäl har inteav
heller manifesterats någon efterfrågan på löpande beräkningarstörre
och publicering kategoriprisindex.av

finnsDet således enligt min mening inte tillräckligt starka skäl för
komplettera allmänt konsumentprisindex med löpande månads-att ett

vis beräkningar indexserier avseende skilda kategorier hushåll.av av
kanDet däremot mycket väl motiverat från tid tillattvara annan

genomföra detaljerade undersökningar levnadskostnademasmer av
förändringar för bestämda kategorier hushåll, sådana under-trots attav
sökningar troligen mycket resurskrävande.är
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presentationProduktion och9 av

index

Direktiven:

i den roll ochföreslå eventuella ändringarskallUtredaren även samman-
konsumentprisindex har.försättning Nämndensom

preciseringardet firms behovskall klargöraUtredaren närt.ex.även avom
och dokumenta-spridningsformer, presentationframställningstid,gällerdet

fastställandedet gällerskall problematikensammanhangtion. dettaI när
belysas.och revidering KPIav

myndighetensstatistikansvarigadenfortsättningsvisbörDet även vara
den officiellaspridningenproduktionen ochatt avansvar anpassa

Även dokumentation finnsdet gällerbehov.statistiken till rådande när
myndigheterna. Jagstatistikansvarigaformulerade krav på deredan

detsärskilda kravskäl formuleradärför inte det finns närattattanser
konsumentprisindex.spridningsforrner förochgäller framställningstid

forgrundernaTolkningen9.1 av

indexberälmingama

Statistiska centralbyrån,instruktion förmedförordning 1988:137I
föreskrivs

konsumentprisindexbyggnadsindex ochförNämnderna

14§

nämndbyggnadsindex ochnämnd förcentralbyrån knutnaTill är enen
konsumentprisindex.för

‘ ändring s1s 1997:1295.Senaste
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17§

Nämnden för konsumentprisindex skall handlägga frågor beräk-om
ningar konsumentprisindex och därvid frågor principiellavgöraav av

rörande tillämpningen de grunder gäller för indexberäk-natur av som
ningarna främja utveckling metoderna för beräkningarnasamt en av av
konsumentprisindex.

18§

Nänmden för konsumentprisindex består ordförande och sjuav en
andra ledamöter. Nämnden inom sig vice ordförande. varjeFörutser en
ledamot finns ersättare.en

19§

Nämndema beslutsföra ordföranden och minst hälften deär när av
andra ledamöterna närvarande.är

20§

Ärenden i nämndema efter föredragning.avgörs

21§

Nämndernas beslut får inte överklagas.

24§

Ordföranden och de andra ledamöterna i nämnderna förordnas av
centralbyrån för högst år. nämnden förI konsumentprisindextre
förordnar dock regeringen de andra ledamöterna.en av

Vad har ledamöter gäller också derassagts ersättare.som nu om

26§

Bland de sju ledamöter i Nämnden för konsumentprisindex utsessom
centralbyrån förordnas efter förslag Riksbanken och efterav en av en

förslag Konjunkturinstitutet. de femAv övriga ledamöterna skall treav
besitta sådan vetenskaplig skicklighet, de haratt sammantaget
kompetens inom ämnesområdena nationalekonomi och statistik.

Vad har ledamöter gäller också derassagts ersättare.som nu om

Indexnänmdens nämnden för konsumentprisindex roll framgår av
instruktionen.17 § i innebärDen det nämnden tolkar vadäratt som

Regeringen har beslutat grunder för och utifrånKPI detta avgörsom
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har ocksåberäkningarna. Nämndenpraktiskadefrågor rör ensom
Nämnden bör enligtområdet.metodutvecklingen påuppgift främjaatt

föreslagnai kapiteluppgifter rörande det 7motsvarandemin mening ha
inflation.underliggandemåttet på

föredrarutredningsresursersekretariat ochtillhandahållerSCB samt
initieras vanligtvisbehandlasärendenärendena i nämnden. De avsom

behandling.frågor tillockså väckerenskilda ledamöterSCB, även om
sammansättningfick nämndeninstruktionMed SCB:s en annannya

mednämnd,varittidigare haFrånfr.o.m. 1988. partsammansattatt en
nämndenkom denarbetsmarknadensföreträdare för bl.a. attparter, nya
vetenskaplighögrepresentationmed krav påexpertnämndbli aven

docknämnden harnationalekonomi.statistik och Iinomkompetens
och Konjunktur-Riksbankenindexanvändarevissa centralaockså som

RegeringensRegeringen.representation, liksomförsäkratsinstitutet
Finansdepartementet.genomgående skettrepresentation har genom

nämnden har varitväl, ochhar fungeratIndexnämndens arbete en
har varitgällande grundernatolkningen debetydande när avresurs

komplexiteten i deroll ochindexets centralaMed tilloklar. hänsyn
jag verk-uppstårfrån tid tilltolkningsproblem attanserannansom

hittills.påfortsätta isamheten i nämnden bör sättstort sett samma som
regulatorframträdande rollkonsumentprisindexbakgrundMot somav

representationen frånnuvarandedock densammanhangi olika är
makroekonomiska tillämp-ensidigt inriktad påanvändningssidan väl

skallnionde ledamot ochdärförföreslår ersättareningar. Jag att enen
och Riks-Socialstyrelsenförslag frånefterförordnas SCBav

försäkringsverket.
ibeslutsförnämnden skallvidareföreslår ävenJag att vara

minst fyraordföranden ochförutsatt viceordförandens frånvaro, att av
Sammanfattningsvis bör SCB:snärvarande.övriga ledamöternade är

följande:enligtinstruktion ändras

17§

beräk-frågorkonsumentprisindex skall handläggaförNämnden om
och därvidkonstantskatteindexkonsumentprisindex ochningar av
de grundertillämpningenprincipiell rörandefrågoravgöra natur avav

utvecklingfrämjaindexberäkningamagäller för samt avensom
indexen.metoderna för beräkningarna av
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18§

Nämnden for konsumentprisindex består ordförande och åtta.sf-uav en
andra ledamöter. Nämnden inom sig vice ordförande. varjeFörutser en
ledamot finns ersättare.en

19§

Nämndema beslutsföra hälften deordföranden och minstär när av
andra ledamöterna närvarande. ordförandens frånvaro nämndenIär är

för konsumentprisindex beslutsför ordföranden och 4vice minstnär av
de andra ledamöterna närvarande.är

26§

Bland de ledamöter i Nämnden for konsumentprisindexåttasju som
centralbyrån förordnas efter förslag Riksbanken, efterutses av en av en

förslag Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket och efterav en
förslag Konjunkturinstitutet. de övriga fem ledamöterna skallAv treav
besitta sådan vetenskaplig skicklighet, de haratt sammantaget
kompetens inom ämnesområdena nationalekonomi och statistik.

Vad har ledamöter gäller också deras ersättare.sagtssom nu om

9.2 Fastställande och presentation

Fastställande och eventuella justeringar9.2.1

Statistiska centralbyråns instruktion framgår uppgiftAv har tillatt man
fastställa konsumentprisindex. tal fastställs total-Det äratt som

indextalet för varje månad angivet med decimal, f.n. med basåren
fastställs for1980100. Det tal december baserat på den s.k.ärsom

korttidslänken, inte den långtidslänk också beräknas för december.som
Indextal före januari fastställdes varje månad Regeringen.1993 Iav
Regeringsbeslut delegeras fastställandet till Statistiska1993-02-11,
centralbyrån.

delegeringsbeslutet fastställtsI förutsätts sedan det inteKPIatt
Med tanke på den rättsverkan har regulator forKPIomprövas. som som

penningbelopp flerai olika sammanhang, detta enligt min meningär en
väl motiverad regel. naturligtvis speciellt på det härDet är sättetatt
hindra revidering statistik, den i efterhand kan visas haävenav om

felaktig.varit bör emellertid skilja roll officiell ochMan på KPI:s som
väl känd regulator och dess allmänna prisstatistiska roll. detFörmer
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fastställandetidpunktenutifrån det vidfastställs talförsta syftet ett
Övervägande fastställandet börskäl talar förtillgängliga underlaget. att

beräkningsutfallet. Deoffentliggörandetsamband medske i nära av
vinnasskulle kunnaökad tillförlitligheti formvinster genomsomav

jämförtmycket småmin uppfattningfastställandet enligtfördröja äratt
användningeni den praktiskadet skulle medföramed den olägenhet av

index.
dock ingatotalindextalet böravseende det fastställdaFörutom gene-

tidigarejusteramöjligheternainskränkningar vad gällerrella attgöras
baseras påstatistiska storheterindextal eller andraoffentliggjorda som
väsentligtalltpraxis iDärvid kanindexberäkningama. samma

index. Eftersomreviderbarti och i I-HKP,tillämpas KPI är ettsom
innebäravtalssammanhangregulator idelindextal utnyttjasockså som

emellertidutgårpraktiska komplikationer. Jagjusteringarnaturligtvis
väsentligt förförsvinnande litet. Detjusteringarfrån antalet äräratt

analysunderlag ochprisstatistiska roll,allmännaKPI:s somsommer
prisutvecklingenbeskrivningdeflatering denunderlag för etc., att av

betydande felfallmissvisande i detillåtslämnas inte grovtvarasom
eller denför viktiga delindexsig, sigskulle uppenbara genom-vare

konsumtionen.för hela privataprisutvecklingen densnittliga

Presentationssätt9.2.2

Förändringstal

inflationstaktenredovisadeberäknas inte dennärvarandeFör -
motsvarandesedankonsumentprisemagenomsnittlig förändring av
publiceradedeförändringenden relativamånad innanåret avsom-

indexeffekten påbortser frånberäknas talindextalen. Istället ett som
måtterhålleslångtidslänken. Därigenommellanliggande s.k.den ettav

historiskavseendeprisförändringarden direkta effektenpå enav
pris-effektenpåkonsumtionssammansättning, måttän ett avsnarare

konsumtionssammansättningen.avseende den aktuellaförändringar
lång-effekternaeliminerapå detta velatSkälet till sättatt avman

förskjutningkonsumtionenseffektertorde ha varit detidsindexet att av
ochlångtidslänkenförhållandet mellantill uttryck ikommer mot-som

inträffat underdecember, sådantkorttidslänk försvarande somavser
de aktuellaunder loppetkalenderåret och intedetloppet senaste avav

Utfalletpåföljande året.betraktas under dettolvmånadersperioder som
för dehelt relevanthävdas intelângtidslänken kan därmed varaav

påföljande året.under dettolvmånadersperioder avslutasaktuella som
in, dessaspelatden omständigheten haMöjligen kan också att
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viktrevisionseffektcr vid varje årsskifte dem inträffatersätts av som
under det just avslutade året. kanDet i sig resultera i visst hopp i deett
redovisade inflationstalen. Ett skäl också skulle kunna anföras försom
nuvarande praxis erhåller tal jämförbart medär att ärettman som mer
andra länder, där undantagslöst beräknar index Laspeyres-typ,man av
dvs. index med eller mindre historiska vikter.mer

Nackdelarna med det tillämpade redovisningssättet ärnu

dels det redovisade talet har viss positiv bias, dvs. eftersomatt0 en
talet beräknas indexet Laspeyres-typ kommer det isom om vore av
genomsnitt överskatta levnadskostnadsutvecklingen, ochatt
dels det i praktiken existerar två tal- det redovisade utvecklings-att0
talet och den relativa förändringen indextalen vilket innebärav -
risk för förväxling.

Med den indexkonstruktion föreslagits i kapitel 3 uppstårsom samma
valsituation: redovisa utvecklingstal beräknade direkt utifrån index-att
talen eller beräkna tal bortser från effekten denatt ettsom nu som av

övervägandemellanliggande viktrevisionen. skäl talar dock för det
förra alternativet, dvs. nuvarande praxis ändras till förmån föratt
utvecklingstal beräknade den relativa förändringen indextalen.som av
Förutom de nackdelar med det nuvarande redo-nämntssom ovan
visningssättet, kan följande skäl anföras för detta ställningstagande:

Även de effekter konsumtionens förskjutning beaktas0 om av som
vid beräkningen de aktuella indextalen tidigare periodav avser en

den aktuella, bör de kunna uppfattasän skattning effektensom en av
på levnadskostnadema den konsumtionsförskjutning ägerav som

under den aktuella tolvmånadersperioden. Effekten på indexrum av
konsumtionens förskjutning varierar visserligen från år till år, men
vanligtvis kan den förväntas i storleksordningen -0,2 0,0vara -

och endast i undantagsfall positiv. Det betyderprocent ungefär
viktrevisionseffekter med den nuvarande index-samma som

konstruktionen.
förhållandevisDen stabila effekten konsumtionens förskjutning0 av

innebär effekten viktrevisionen på de redovisade förändrings-att av
talen kan förväntas bli måttlig, vanligtvis i storleksordningen 0,1

uppåt eller nedåt.procent
Med I-IIKP kan internationella jämförelser inte längre något0 vara
skäl för utforma KPI:s utvecklingstal på visstatt sätt.ett

föreslagnaDet redovisningssättet innebär det direkta bidragetatt av
prisförändringar på de i indexet ingående vanligtvis intevarugmppema

exakt till det totala förändringstalet. T.ex. inflations-närsummerar
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defrånprisuppgångentillbidragenkansketillangivits 2takten procent
Skillnaden -0,1procentenheter.till 2,1olika summerarvarugruppema

allafördensammaviktrevisionen,effekten ärärprocent somav
effektenkanskeårkalenderår. Nästaloppetinflationstal under ett avav

lämpligtdetrapporteringeneller I är0,0vikt-revisionen -0,2 procent.är
förbetydelseolikaredovisningvid sidanatt varugruppersavav en

liksomviktrevisionen,effektenockså attindex-förändringen avange
viktrevisionseffektenpåverkatsinflationstalenhur mycket attavange

föregående året.detfrån effektenskiljer sigvisst årett
dettolvmånadersperiodtid ärkortarejämförelserVid änöver en

måttindexförändringenframställarimligt ettibland inte att somav
viktrevisionseffekten,Anledningenprisutvecklingen. är att som

då lätttvå år,mellanförskjutningkonsumtionenseffektenspeglar av
betydligtdenunderskettförändringardedominerakan över som

synnerhetIjämförelsen näraktuelladentidsperiodkortare avser.som
effektenbörjanuaridecember tillfrånprisutvecklingendet gäller av

pris-rapporteringenbort iräknasregelmässigtviktrevisionen om
medjanuari jämförbarimånadsförändringenDärmed blirutvecklingen.

månaderna.de övriga 11

korrigeringarochMetodbyten

beräknade länkartidigareför fel ikorrigeringarpraxisNuvarande är att
korttidslänkenaktuelladen görslångtidslänken. Ii denkan göras nya

fel iaktuella länken,denför felkorrigeringar t.ex.bara som avser
tal justeraspubliceradeRedanbasmånaden.avseendeprismaterialet

långtids-fr.o.m.normalt inteimplementerasMetodbytendock inte. en
såmanipulativt sägauppfattasdet kan atteftersom attlänk, som

därförnormalaefterhand.beräkningsmetoden i Det är attförändra
harundantagsfallkorttidslänk. Ifr.o.m.skermetodbyten en ny

endastdåkorttidslänk,under loppetskettmetodbyten ommenenav
felaktig.uppenbarthar bedömtstillämpatsmetodden varasom

motsvarandeskulleindexkonstruktionenföreslagnaMed den nu
år-till-infördes iför felkorrigeringarinnebära närmastepraxis att nya

feletendastmånadsindexpåföljandeår-länk och i närmast avserom-
vanligtvisskulleMetodbytenår-till-månad-länken.aktuelladen

år-till-månad-länk.fr.o.m.implementeras en ny
regel-bakgrundpraxis tillkombeskrivna närmastettOvan mot av

utnyttjadeursprungligenkomplettera detefterhandimässigt behov att
tolka indexetsmedsvårigheterundvikaprismaterialet. För attatt

allainnebarlösningföredrogutveckling attkortsiktiga somenman
långtidsindexet.beräkningenvidskulle skekompletteringarsådana av
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Man ansåg vidare med detta förfarande undvek kortsiktigaatt attman
indexklausuler i löneavtal, leveranskontrakt skulle påverkas företc. av
avtalsperioden ovidkommande justeringar.

Dessa skäl inte giltighet idag.äger Dels föreligger knappastsamma
något behov i efterhand komplettera prismaterialet,att och dels synes
det andra med mindre omformulering, lika väl kunnaargumentet, en
anföras skäl för så möjligt korrigera för felatt snartsom som som
uppstått i tidigare beräknade länkar,även eftersom flera betydande
tillämpningar just indexering längre tidsperioder.överavser

föreslårJag därför ändring nuvarande praxis så felatten av
korrigeras redan i påföljande månadsindex eller möjligt,snartsom som

feletäven tidigare beräknad indexlänk och ävenom avser en om en
korrigering felet kräver byte metod. Jag utgår dock frånettav attav
behovet sådana korrigeringer skall mycket litet. Konsekvensenav vara
för redovisade förändringstal bör i förekommande fall redovisas
tydligt. Metodbyten bör, liksom under normala förhållanden görasnu,
fr.o.m. år-till-månad-länk. konsekvensEn förslaget ären ny attav
effekten på indextalen år-till-år-länk begränsas till de vikt-av en ny
revisionseffekter diskuteratssom ovan.

När det gäller korrigeringar berör redan publicerade indextalsom
och förändringstal bör följande presentationssätt tillämpas:

Vad gäller månadstalet för totalindexet det alltid det fastställdaär0
indextalet i publikationer, på hemsidor, i allmännasom anges
databaser denI mån korrigeringar gjortsetc. på grund fel-av
aktigheter totalindexet hade kunnat också skulleomprövas,som, om
ha påverkat detta, skall det för all framtid framgå redovisningen.av
Redovisningen skall innehålla uppgifter eller hänvisningar tillom,
uppgifter effekten fel. Uppgifter korrigerade total-om, av om
indextal skall kunna lämnas, lämpligen med fler decimal. Detän en
skall dock tydligt sådana indextal inte deatt ersätteranges
fastställda indextalen.
Förändringstal avseende månadstalet för totalindex bör0 vara
baserade korrigeradepå indextal. redovisningenI bör dock framgå

talen i de aktuella fallen inteatt med de fastställdaöverensstämmer
indextalen. Redovisningen bör vidare innehålla uppgifter ellerom

hänvisning till uppgifter fastställda indextal eller förändrings-en om
baseradetal på dessa.

När det gäller andra indextal de fastställda månadstalenän för total-0
index, dvs. reviderbara index, liksom förändringstal baserade på
dessa, bör SCB utarbeta lämplig praxis.en
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ochproduktionsdatabaserhindraskall intepunktenförsta attDen ovan
kunnaskallhelhetforskningsändamål i sinförprimärtdatabaser ärsom

korrigerade data.utgöras av

Resursfrågor9.3

förslagnautredningendekonsekvensernakostnadsmässigaDe avav
ocksådiskuterasbetänkandetdelarolikasmå.metodändringama Iär av

indexetsbetydelse förhakanfaktorerochåtgärderallmänt sommer
förut-dettaÅtgärder motiveraskunnaskulletillförlitlighet. genomsom

förbättrings-ochlöpandedel SCB:s översyns-ingåsätts avsom en
aktualiseras påandra behov annatdärföroch fårarbete, vägas mot som

åtgärdersådanaföljerkonsekvenserkostnadsmässigaDesätt. avsom
därför inte här.diskuteras

förut-rörandediskussionallmäninledningsvisföljerNedan en
miljöiindexberäkningartillförlitligabibehållaförsättningarna att en

degenomgångDäreftermångfald.ökande görspräglas avenenavsom
förslagen.konsekvensernakostnadsmässiga av

detliksomtjänster,ochsortimentetökandestarktDet varorav
förbetungandemycketdetkandistributionskanaler, göraantaletstörre

produktionenlöpandemed denarbetarprimärtpersonal,den avsom
ochförhållandenainsiktgodhaocksåprisstatistik, att omen

-tjänsterochdär konsumentvarormarknaderdeallapåtendenserna
för,potentiellt intressantaellerföremål för,och ärsaluförs, ärsom
dendelarandralikartade inomtordeProblemenprismätning. avvara

sådanaväsentligtdärföroch det attstatistiken, ärekonomiska
nyttig-kanstatistikgrenförutnyttjasochinhämtaskunskaper ensom

organisationen.delarandraocksågöras avav
inneburitexempeldel attkapiteltill 8inledningenI somengavs

Förkomplicerats avsevärt.prisförändringarnauppgiften mäta varoratt
fåtalellertillräckligt etttidigare ettdär det noteratjänster attoch var
ochutformadevetenskapligtomfattande,krävasdetkanpriser nu

total-tillförlitlighet iförundersökningarkomplicerade att samma
marknaderviktigaAvregleringenvidmakthållas.skall kunnaindexet av

alltsåfinnsdetta. Detexempel påteletjänsteroch är ent.ex. --
tenderaroförändradevidprisstatistikenrisk föruppenbar att resurser

försämras.att
medsvårareblir alltdetmedför atttendensernabeskrivnahär attDe

kvalitet.konsumentprisstatistikensbibehållaresursinsatsoförändrad
i vadpåuppmärksamuppgift för SCBviktigsåledes attDet är varaen

möjligheternaurholkartotalt attkomplexitetökande settmån som en
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producera statistik hög kvalitet, liksom på möjligheterna attav
effektivisera produktionen.

Indexkonstruktionen

Förslaget innebär indexkonstruktion påminner mycketen som om
dagens. framhållitsSom tidigare i kan denna karaktäriseras ettsom
ambitiöst försök approximera levnadskostandsindex.att Detett sant
svenska indexet i detta avseende unikt, ochär det innebär naturligtvis

viss merkostnad jämfört med mindre ambitiösa alternativ. Deen
anslagsmedel i anspråk för KPI-verksamheten, inkl.tassom mer-
kostnadema för beräkna NPI och HIKP, uppgår idag tillatt 12,5ca.
milj. kronor år. Med utredningens förslag, bör de löpandeper
kostnaderna inte bli högre. Ett genomförandenämnvärt utredningensav
förslag kräver dock förändring det nuvarande produktions-en av

vilket kan förväntas under års tidsystemet, medföraett par mer-
kostnader motsvarande i storleksordningen eller två årspersoneren
därutöver.

Förslaget till indexkonstruktion möjligheter tillävenny ger
successiva förbättringar index, alltmer beakta fördelningent.ex. attav
under året konsumtionen. Sådana förbättringar bidrar, i den mån deav
genomförs, till öka kostnaderna ytterligare.att

Boendekostnaderna i egnahem

Förslaget innebär nuvarande index avseende räntekostnader ochatt
avskrivningar upphör reparationer och underhåll fårsamt att posten
minskad betydelse. Istället tillkommer index för kapitalkostnaderett

utnyttjar underlag redan befintlig fastighetspris-som samma som
statistik. Nettoeffekten för de löpande kostnaderna torde mycketvara
blygsam Äveni sänkande riktning i ökande. häränmen snarare
tillkommer engångskostnader, väsentligt mindre omfattning änmen av
de följd ändringarna indexkonstruktionen.ärsom en av av
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Omsorgstjänster

kapitel 5fr.o.m. år 2000. Iinförs i HIKPAvgifter för barnomsorg
förmerkostnaderskall ingå i SCB:sområde KPI.föreslås detta ävenatt

följdingensåledesifrågavarande tjänsterprismätningen på är av
här.förslagen

nettoprisindexKonstantskatteindex,

officielltberäknasföreslåskonstantskatteindex KSIEtt ettsom
förutseskonsumentledet.i KSIunderliggande inflationpåallmänt mått

i dess rollnettoprisindex NPIfall kunnaockså i många ersätta som
därför upphöra.föreslåsindexenskattejusterad index. Den senare

försumbar,förslag bedömsdess bådaNettoeffekten närmastvaraav
öka dem.kostnadernade totalatill minskabidrar än attattsnararemen
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Särskilt yttrande
ledamot Nämnden förBengt Assarsson, konsumentprisindexiav

Inledning

det stod klart utredningNär skulle jag detKPI ansåggörasatt atten om
ställdes ganska krav utredarna, eftersom flera de äldrestora av
utredningar finns på området något mönsterexempel på godärsom av
utredningskvalitet. utredningen gjordesDen år 1958 ochsenaste stora
därför jagsåg det viktigt den utredningen fick såatt storasom nya pass

skulle kunna fullfölja de gamla traditionerna på justattresurser man
detta område.

Det därför besvikelse det framgick enmansutredarenär attvar en en
biträdd sekreterare och konsult, förvisso mycket kompetenta,av en en
skulle genomföra hela det digra utredningsarbete direktivensom
förutskickade. På tidigt stadium påpekade jag och andranågraett
ledamöter utredningsresursema otillräckliga förhållandei tillatt var
uppdraget.

därför inteDet särskilt underligt utredningen på någraär att
avgörande punkter uppvisar brister i analysen leder fram till slut-som

skulle kunna innebära användbarheten i olikaKPIsatser attsom av
sammanhang försämras. skaJag i detta särskilda yttrande de tvåta upp
viktigaste punkter där jag har skiljaktig mening. gällerDeten
behandlingen hem, ganska i medKPIär stor postav egna som en en
vikt på knappt och20 det gäller behandlingen indexprocent, av som
underlag för penningpolitiken.

Allmänna synpunkter

har uppfattat utredningens uppdragJag i huvudsak analysera deattsom
teoretiska och praktiska grunderna för konstruera ochKPIatt ett att
syftet med index i princip skulle detsamma tidigare. Tidigtvara som
fastslog också utredningen ska kompensationsindexKPI ochatt ettvara

teorin för levnadskostnadsindex därför lämplig utgångspunkt,att är en
detmed k levnadskostnadsindex jämförelsenorm.s sanna som en

Med detta utgångspunkt går det oftast fastställa hur indexattsom
bör konstrueras, ställs också alltför ofta inför praktiskamen man
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problem kräver lösning ibland långt från det teoretiska idealet.som en
Min allmänna inställning i dessa frågor bör denär att trogenman vara
allmänna konstruktionen, dvs till förblir kompensations-KPIatt ettse
index, och praktiska överväganden, så långt det möjligt,att är görs
både med hänsyn till den praktiska användningen index och medav
hänsyn till det teoretiska idealet.

På de två punkter jag här anmäler avvikande uppfattning bristeren
utredningen i dessa avseenden. det gällerNär egnahemsindex har man
från början den teoretiska utgångspunkten sedanrätta görmen en
praktisk avvägning sådana konsekvenser misterKPIattsom ger egen-
skapen kompensationsindex.att ettvara

detNär gäller behandlingen index underlag för penning-av som
politiken det inte de praktiska kompromissema detär är störstasom
problemet saknar teoretisk grund ochutan att ärresonemangen en mer
eller mindre godtyckliga. Det mycket diskrepans denmellanär storen
teoretiska stringens präglar utredningen det gäller allmännanärsom
indexfrågor och den brist fundamentpå teoretiskt präglarsom
bedömningen olika index för stabiliseringspolitiska ändamål. Detav

heltgår enkelt inte med utredningens utgångspunkter bedöma vadatt
bra eller dåligt index underlag för penningpolitiken.är ettsom som

Varaktiga speciellt hemvaror egna-

Redan från början vill jag betona jag enig med utredningenäratt om
den principiella uppläggningen inte de praktiska övervägandena,men

det gäller behandling varaktiga specielltnär hem.av varor, egna
Beräkningen egnahemsindex baseras på hyresekvivalent- ellerav en

så vill kostnadsansats, vilket riktigt det gällerär r1är ettom man
kompensationsindex, börKPI Kostnaden för hem isom vara. egna

period ärten

p,-r‘ —n: +d

där kostnaden för hem, priset på hem,är denär äregna pi egna r
AP.-"

72",."nominella den förväntade framtida förändringenräntan, är
pf’
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deprecieringstakten.fastighetsprisema och d den konstanta Härärav
bortser jag för enkelhetens skull från eventuella skatter och
subventioner.

Egnahemsindex blir då

p.-r -7I7+d
1713

p1r +d-7’:

I%
kommer bero på fastighetsprisutvecklingen mellan periodattsom

l
och förändringen den0 i nominella förändringen i denräntan samt

förväntade kapitalvinsten. Utredningens förslag den kär att s
rbostadsrealräntan ska konstant. motiveras medDetantas vara-

valet bostad långsiktigt beslut. Förslaget innebäräratt ett attav egna-
hemsindex i huvudsak kommer bestämmas fastighetspris-att av
förändringar. konsekvensEn detta läggs till grund förKPIär attav om
kompensation och fastighetsprisema faller mycket några år kommerom
fastighetsägarna förutom kapitalförluster dessutom fågöraatt stora att

lägre kompensation via prisindex. skulle faktiskt bli falletDetta blen a
för pensionärshushåll med hem.egna

strider givetvisDetta själva målsättningen med KPI,mot mätaatt
den kompensation nödvändig för hushållet efter inträffadeär attsom
prisändringar ska ha före prisändringarna.nyttasamma som
Utredningens långsiktighet här helt missriktat,ärresonemang om

prisforéindringarzeftersom kortsiktigaKPI och denmätaattavser ange

Alternativt kan räkna med real kalkyl då blirman en som

W dI 7:.å
Ir 4; 72"där den allmänna prisnivånP och+ är- -Pt ,I 77

inflationstakten. vi också utredningens antagande närHär det gällerär attser
beräkna vägningstal fastighetsprisutvecklingen densammaatt att ärom som

den allmänna prisutvecklingen leder till orimligt resultat. Då bestämsett
nämligen den reala kostnaden enbart den förväntade realräntan samtav
deprecieringen och oberoende fastighetsprisemas utveckling.är av
2 citat frånHär ovanligt välmotiverat:Keynes "But this longettsynes vara rim

misleading guide affairs. longIn the all dead.to currenta run we are
Economists themselves useless task inset too too tempestuouseasy, a

they only tell when the long the flatstorm past,seasons can us ocean
again." J.M. Keynes, Reform,A Tract Monetary 1923, 65.on s
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inträffat underprisförändringarbehövskompensation somp g asom
loppet år.ettav

underförluster uppstårkapitalvinster ellerDe representerar ensom
konsumtions-i konsumenternasuppkommen förändringperioden

beräknarbeaktassyftet medmöjligheter och bör enligt KPI när man
småningom kanvinst sånödvändig.kompensation Attden är ensom

sammanhangeti det härförlustkomma kompenseras äratt av en
irrelevant.

konsumtionsmöjligheter uppstårökadeVärdet de ap gsomav
beakta dereducera någotkapitalvinster skulle kunna attattgenomman

viss mån illikvida.i är
tillockså i stark kontrastlångsiktighet stårResonemanget om

säsongsvarierandegällerdetutredningens motsvarande närresonemang
denför såledesUppgiftenpriser. KPIHär mätaär attsäger attman

vanligmått iintefaktiska prisutvecklingen, säsongrensatatt ettvara
säsongsvariationerbemärkelse, vilket här innebär attatt anserman

igenom imellan olika månader bör slå KPI.
inkorrigerat för skatter,hemdelindextalet förPE vägsär egna som,

pris-föreslås beräknasvägningstal. Vägningstaletmedi KPI ett som
börvolym.kapitalkostnad för viktperiodens Härbasperiodens man,

ochbostadsrealräntanden kalltså räkna medenligt utredningen, s
medska räknautredningens förslagdeprecieringstakten. Enligt man

allmännaförväntademinus denden nominella 15-årsräntan
inflationen skaden nominellaföreslår vidareMan räntanatt

s.k.ökad med denbostadsobligationerpåbestämmas räntansom
dettaKonsekvensenrepresentativa bostadslån.räntedifferensen på av

delindextal behandlasvägningstal ochmin uppfattningenligtär att
på dettarimliga skäl tillinkonsekvent. ingaJag sätt.göraattser

Även pågällerdetövrigt finns bristfälligai när synenresonemang
hushålletkapitalvinster. påstås "Attegnahemsägamas Så t genomex
emellertid ingenförmögenhet harvärdestegringen får ökad nominellen

Endast husprisemakompensation.entydig betydelse för behovet omav
fåprisnivån skulle det någraallmännastiger i takt denänen annan
ökar dåsamlade realaegnahemsägamaskonsekvenser: att resurser

minskar dåderas realafastigheter stiger ochrelativpriset på att resurser
hushållbara förgällerrelativpriset fastigheter minskar. Dettapå

fastighetenhushåll belånatinte belånat fastigheten. För gersomsom
ökadei formfastighetsprisökning real vinstnominelläven avenen

konsumtionsmöj ligheter.

3 snabbare konsumentprisema.Sverige stigitHistoriskt har småhusprisema i än
genomsnittmed ioch småhusprisemaMellan 1975 1999 procent-steg ca en

år konsurnentprisema.enhet änmer per
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Om enligt mitt förslag, väljer beräkna PEattman, som som ovan
med varierande k bostadsrealränta kvarstår problemet med beräknaatts
den förväntade framtida fastighetsprisutvecklingen. I praktiken finns
inte sådana data för den föreslagna tidshorisonten år.l5 Jag har
simulerat fram ochPE medKPI den historiska fastighetspris-
utvecklingen och med alternativa antaganden förväntningarnaom
faktiskt observerade inflationsförväntningar år framåt respektiveett
ekonometriskt genererade förväntningar. Dessa simuleringar visar att
variansen i KPI och skullePE öka dramatiskt. troligtDet dennaär att
ökade varians skulle bli betydligt mindre hade data överom man
egnahemsägamas långsiktiga förväntningar framtida fastighets-mer om
priser, troligen mycket mindre volatila de kortsiktigaär för-änsom
väntningarna. Vad fastnar för här bör dock såväl nominellaänman
förändringar i förväntad fastighetsprisförändringräntan slåsamt
igenom i index.

Sammanfattningsvis vill jag påpeka det finns flera praktiskaatt
svårigheter med beräkna kapitalkostnader för varaktigaatt tvaror, som

välja relevant kort eller lång och beräkna förväntadatt ränta attex en
prisstegring. problemDessa skulle ha kunnat lösas det funnits välom
fungerande hyresmarknader, varvid kunde hyrornaanväntman som
approximation på kapitalkostnadema för de sina fastigheter.ägersom

fleraFör i ingåendeKPI varaktiga finns sådana hyresmarknader, tvaror
för bilar, motorcyklar, hushållsmaskiner, stället förIex attm m.

beräkna prisindex med utgångspunkt från inköpsprisema jag attanser
det skulle kunna fördel beräkna index med utgångspunktattvara en
från hyror. Om hyresmarknadema kännetecknas fri konkurrensav
kommer detta beräkningar konsistenta indexmed föratt ärge som egna
hem.

Penningpolitikens målvariabel mått på underliggande——
inflation

detNär gäller utredningen index underlag för stabiliserings-om som
politiken i direktiven till utredningensägs Utredaren skall ocksåatt:
belysa behovet prisindex för olika ändamål, analysera hur indexav
allmänt bör utformade för olika ändamål bedöma i vilkensamtvara
utsträckning befintliga index HIKP, KPI, nettoprisindex tillgodoser
dessa behov. Behov den underliggande inflationenmäta börattav
behandlas i detta sammanhang.

Jag tolkade dessa direktiv förhållandevis ambitiösa och före-som
slog därför redan i utredningens början skulle tillsättaatt expertman en

utredde detta i penningpolitiskt perspektiv, dels för kunnaett attsom
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för kunnapeka konstrueras, delspå hur sådant index borde attett
analysgjordes aldrig. Utredningensutvärdera existerande index. Detta

alltför bristfällig för kunnainom detta område enligt min meningär att
penningpolitiken.målvariabel inomtjäna underlag för val avsom

penningpolitiskt perspektivEtt

variansen iförsöka minskaSyftet med stabiliseringspolitiken är att
nivåer.arbetslösheten kring önskvärdainflationen eller DeBNPsamt

avvika frånsamhällsekonomiska kostnaderna försammanvägda att
hur värderar dessamålen avseende inflation och beror påBNP man

uppfattning vilka dessakostnader. praktiken har baraI en vag omman
de det gällerkostnader och i högre grad hur Närännu är.är stora

ofta framhållaskostnader för alltför hög inflation brukar det att
variation dess nivå.kostnaderna bestäms inflationens Detän avmer av

försämrar prissystemets signal-bero på varierande inflationattanses en
får skilja relativafunktion, de ekonomiska aktörerna svårare attt attex

ändå inflationens nivåfrån absoluta prisändringar. harAtt somman
medinflationens nivå positivt korreleradmålvariabel beror på äratt

variation‘. krav påinflationens helst verkar det rimligtHur ettsom vara
korreleradoperationellt fungerande målvariabel den skaatt varaen

med den slutliga målvariabeln.
bristandekostnaderna för prissystemetsoch med betonarI att man

viktigtsignaler under varierande hög inflation borde det också vara
möjligt, dvs ha brett prisindex.inkludera så många priser att ettatt som

konstaterats, priserdelindex där mångamånga harKPI är, ettsom
sammanhang användautelämnats. med i penningpolitisktFaran att ett

pris-ihop relativa med absolutadelindex blandarärett att man
real förändringändringar, dvs Riksbanken påatt somreagerar en

hantera tyckerområde jagmarknaderna bör Detta är attett som
utredningen borde ha analyserat.

4 Engle,dock inte helt entydigt i den empiriska litteraturen, R.F.Detta är tse ex
Model","Estirnates of Variance of Inflation Based the ARCHthe U.S. on

Journal of Credit, and Banking, vol 1983, 286-301.15,Money, s.
5 Cost-of-Living-Index, York:Pollak, The Theory of the NewSe R.A.t ex

bara omfattarOxford University delindex, eftersom detPress, 1989. KPI är ett
priser privat konsumtion och tjänster.av varor
6 potatis. inteindex i extremfallet består enda DetAntag säg äratt en vara,av

priserska stiga stigande potatispris, andrarimligt ärräntanatt ett omp g a
undantas i index, destokonstanta eller stiger mindre. fler priserJu störresom

risk för denna misstag.typ av
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Målvariabeln kan således direkt och då tillsammans målmedvara
för BNP ingå i den stabiliseringspolitiska målfunktionen. kanDen
också indirekt och användas operationellt mål i penning-ettvara som
politiken. Riksbanken använder vidare instrument, idag reporäntan,ett
i syfte påverka det slutliga målet. kan främstRäntan påatt reagera
förändringar i den indirekta målvariabeln. Effekten förändringar iav

påverkas olika trögheter i ekonomin, främst i pris- ochreporäntan av
lönebildningen, så maximal effekt uppnås först efter viss tid, denatt en

k transmissionsmekanismen. operationelltEn effektiv indirekt mål-s
variabel bör därför hänsyn inte bara till korrelationen med denta
slutliga målvariabeln också till den tidsfördröjning med vilkenutan
instrumentet verkar. Därför kan den indirekta målvariabeln bestå av en

på den framtida inflationstakt instrumentet effektivt kanprognos som
påverka.

Det har också framhållits valet målvariabel bör sågörasatt attav
utvärdering penningpolitiken underlättas. Detta kan tolkas så detattav
bör tydlig korrespondens mellan den indirekta och den slutligavara en
målvariabeln och utvärderingen kan använda denatt gynnas av om man
slutliga målvariabeln operationellt.

Grovt sammanfattat kan urskilja kriterier för penning-treman
politikens målvariabel analys enligt ovanstående riktlinjersom en
skulle kunna peka på:

breddena på index

b indirekt målvariabel bör korrelerad med den slutliga mål-en vara
variabeln

c index bör korrelerat med det penningpolitiken kan påverka, dvsvara
framtidapå inflationprognoser

tänkbartEtt upplägg skulle då varit bedöma med utgångs-KPIatt t ex
punkt från bredd, korrelationen med KPIs variation och KPI utgörom

bra framtidapå KPI.en prognos
Därutöver kan det naturligtvis finnas många andra aspekter läggaatt

på målvariabeln och det kan finnas goda skäl undanta vissat attex
priser korta uppenbart frånexempel index.räntor är ett

Min huvudpoäng här dock utredningen borde kunnatär att göra
betydligt inom detta område från början satsatmer om man mera
resurser7.

7 Utredningen borde då också ha gått igenom den ganska omfattande litteratur
inflation""core finns.om som nu
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Utredningens analys

existerande, ellerbedömningar till gällaUtredningen begränsar sina att
utredningen föreslagenföreslagna, index, nämligentidigare KPI, nyav

underliggande inflation, UNDlX,måttHIKPKPI, samt ett som
användsbedöma dessabort och skatteförändringar. Förränte- attrensar

kriterier:tre

fernårs-medellång sikt räknatindexets utveckling på t över enex-
avvika från målvariabelnsperiod ska inte systematiskt

målvariabeln ivariationerindexet ska uppvisa mindre än sett ett-
tidsperspektiv på två årâett

bortutbudsstömingar börtillfälliga förändringar orsakade rensasav——
kompletteras med mått påmålvariabeln, såvida denna inte ettur

underliggande inflation

uppfyllerexisterande indextalenUtredningen finner inga deatt av
framstår bra ochsamtliga kriterier UNDIX ettatt sommen

och det föreslagnakompletterande till antingen eller HIKPmått KPI att
målvariabel det nuvarandeskulle fungera bättre KPI.KPI ännya som

kriterierna,enligt de uppställdakan här konstatera detMan att
index skulletrovärdig, finnsförutsatt penningpolitiken är ettatt som

varje ökar med tvåsamtliga kriterier; nämligen indextal årklara ett som
penning-målvariabeln förutsattavviker inte alls frånDet attprocent.

för någravarierar alls och intepolitiken trovärdig, inteär är utsatt
tillfälliga variationer orsakade utbudsstömingar.av

vederhäftiga.har förefallerFlera de synpunkter utredningenav som
sammanhangin analysen i penningpolitisktGenom inte sätta ettatt

aspekterna.de viktigastemissar dock utredningen flera av
eller andravilka variabler kanDiskussionen KPIrensas urom som

vilka problem kan uppståmått hade behövt kompletteras medt somex
dvs precis detanvänder delindex målvariabel,när ettman som

komplettera eller andraomvända: Vilka priser skulle behöva KPIman
index med

alla fall slutsatsen det föreslagna KPIUtredningen drar i att nya
nuvarandemålvariabel för penningpolitiken detbättre änpassar som

utredningen här velat slå tvåligger till handsKPI. Det nära att tro att
kompensationsindex detflugor i smäll, dvs ändra så attett passaren

otillfredsställandeför penningpolitiken. blir resultatetDessvärreäven
för den privata konsumtioneneftersom kompensationsindexKPI är en

penningpolitiken heltmedan kraven på målvariabel för är annor-en
lunda.
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konsumentprisindex.

Utgångspunkter

KPI-utredning tillsattesBakgrunden till att atten ny var

tillkommit inomeuropeiskt index HIKP EU,ett nytt-
förändrade ställning och penningpolitikensRiksbankensatt nya-

inriktning krävde speciella prisindex,
principiella och tekniska problem idet fanns antal olöstaatt ett-

beräkningen KPI.av

uppgift kartläggadenna bakgrund har det varit utredningensMot att
befintliga indexbehovet prisindex för olika ändamål, bedömaatt omav

förändringar. aktuell frågeställningtillgodoser dem, och föreslå En är
således helt kan KPI.HIKP ersättaom

användningsområden förUtredningen redovisar olika en
Kompensationsändarnål indexeringkonsumentprisindex: l t ex av

Beräkning realvärde reallöner och 3bidrag, 2 mått tav ex
mål för RiksbankensStabiliseringpolitiska användningar t ex som

fakta hur detpenningpolitik. redovisa någraUtan att nya om
nuvarande användes utredningen bedömningenKPI gör att

och realvärde-användningen för kompensationsändamålKPIav
Utredningen har dock inteberäkning den centrala användningen.är

konsekvenserna detta, den har försökt konstruerasjälv dragit utanav
tillgodose alla huvudanvändningar. Resultatetindex skanyttett som

har blivit index inte lämpligt för något de angivnaärett avsom
kompensationsändamål. minändmålen, och i synnerhet inte för Enligt

förmening det nödvändigt ha index KPI-typär ettatt av
och eller flerakompensationsändamål och realvärdeberäkningar, en

bl.a. hurandra indexar för stabiliseringspolitiska ändamål. Beroende på
bostadsposten i framtiden kommer utformas i skulle dettaHIKPatt

eventuellt kunna tillgodose syftet.index det senare

Konsumentprisindex6 19-2022
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Teoretisk grund

Teorin för kompensationsindex bygger på den k klassiska val-s
handlingsteorin enligt vilken konsumenten så långt inkomsten tillåter
väljer och tjänster till givna priser så välfärden maximeras.attvaror

förInom denna modell kompensationsindex fråganpåramen svarar en
hur mycket inkomsten måste öka för kompensera prisökning såatt en

konsumentens välfärd oförändrad. kan också konstrueraManäratt
index fråganpå vilken kompensation behövssom svarar om som om
vissa priser ökar, vad händer med andra priser. Vilkaoavsett som
prisförändringar ska låta slå igenom i index beror syftet.påsom man
Utredningen försöker bortse från denna fundamentala egenskap hos en
kompensationsindex förment objektivitet: Beräknings-genom en
grundema påverkas alltså inte politiska värderingar vadtav ex av-

önskvärt de politiska välfärdssystemen kompenserar för.attsom anses
självaI verket kommer alltid definitionen varukorgen,man genom av

och vikterna ställning. kompensations-Enrepresentantvarorna att ta
index kan aldrig objektiv i bemärkelsen helt fri från värderingar.vara

dock givetvisDet så, utredningen påpekar, prisindexär att ettsom av
inte iKPI-typ situation kan vilken kompensationvarje ange som

behövs. finnsDäremot det antal viktiga normala användningarett av
index, och det rimligt index utformas så det användbart förär äratt att
dessa. detta inteAtt fallet med det index utredningen föreslårär nya
kommer jag illustrera nedan.att

klassiska valhandlingsteorin kan kritiserasDen därför den i fleraatt
olika avseenden orealistisk modell hur konsumenterna beterär en av
sig. sin enklaste formI den statisk och beaktar inte förekomstenär av
varaktiga sparande, skatter och andra institutionella förhållandenvaror,

påverkar konsumenternas beteende. Teorin för kompensations-som
index har i allmänhet tillämpats på den enkla statiska modellen, men
kan i princip också tillämpas på realistiska modeller förmer
konsumentbeteende. Svårigheten består i utforma realistisk ochatt en
allmänt accepterad modell. Utredningen har gått denna svårighetrunt

omdefiniera syftet med indexet. index skaMan sägeratt attgenom
förändringar i hushållens kostnader för given konsumtions-mäta en

standard. inte kontroversiellt för vanligaDetta icke varaktigaär varor,
blir kritiskt definierar kostnader för varaktiganärmen man varor,

såsom hem, och för offentliga tjänster med inkomstberoendeegna
kan inteJag finna de definitioner valt någottaxor. att motman svarar

syfte det självuppfyllande hur mycket kostnaden,änannat att ange
såsom definierat den, förändras.man
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Delindex för hemegna

delindex förI bostadstjänster har definierat kapitalkostnadenman som
räntekostnaden för långsiktiga lån 15 år räknat på hela fastighetens
värde, minus långsiktig värdestegring på fastigheten och förslitning.
Vidare skillnaden mellan och relativ värdestegringräntaantar attman

konstant och förslitningen sker till konstantär att procentsats.en
Resultatet blir kapitalkostnaden i index enbart kommeratt att
bestämmas fastighetsprisema. rikare egnahemsägama blirJu destoav

kompensation ska vi pensionärer, socialbidragstagare ochstörre ge
barnfamiljer, vilka många just egnahemsägare, och destoärav mer
kommer de anställdas begära i kompensation i löne-representanter att
förhandlingarna

Utredningens motiv för enbart beakta på mycket långräntaatt
upplåning och konsumenternas förväntningar fastighetsprisemasom
långsiktiga utveckling dessa förhållanden avgörandeär att antas vara
för valet mellan olika boendeforrner. Teoretiskt kan sådan beteendeett
förefalla rimligt, något empiriskt belägg för det inte skulleattmen vara

kortsiktiga fluktuationer påverkar konsumenterna har vi inte.mer som
Utredningen bortser också från kortsiktiga fluktuationer i räntanatt
påverkar avvägningen mellan bostadskonsumtion och annan
konsumtion. de flestaDå egnahemsägare behåller sina hus trots att

går kommer ränteändring få effekträntan attupp, en samma som en
inkomständring, dvs vid räntehöjning blir dratvungen atten man ner
på konsumtion bostadskonsumtion. räntehöjning medförEnänannan
således standardsänkning för egnahemsägare. obegripligtDet ären
varför utredningen inte kompensation ska för dettaattanser ges genom

låta ränteändringar slå igenom index.påatt
På kort sikt finns ingen parallell följsamhet mellan ochränta

förändring i huspriser korrelationen mellan dessa variablerutan är
negativ. När sjunker stiger husprisema. Utredningens förslagräntan
skulle därför ha medfört ganska ändring inflationen detstoren av om
genomförts för några år sedan. Minskningen inflationstakten tillav
följd räntesänkningama hade inte slagit igenom på medan denKPI,av
uppgång i fastighetsprisema vi sedan någon tid kan sannoliktsom se
bidragit till öka inflationen. harTyvärr utredningen inte bidragitatt
med några historiska altemativkalkyler med hjälp skullevars man
kunna hur effekterna skulle blivit på KPI.storase

Utredningen föreslår ska räkna räntekostnaden både på denatt man
insatsen och det lånadepå kapitalet. Motivet det finns kär attegna en s

altemativkostnad för i hem. till-Menatt satsa ett egetegna pengar
skriver egnahemsägaren kostnad för det kapitalet bordeman en egna

rimligen denne lika intäkt, varvid hela kostnadenäven storman ge en
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för den insatsen kalkylen. Annorlunda uttryckt,nettas utegna enur
ränteändring intepåverkar konsumtionsstandarden för den betalatsom
hela sitt hus med medel låna. tillskrivnaDen ränte-utan attegna
kostnaden för det kapitalet bör därför inte påverka index, varkenegna
via prisrelativen eller via vikterna.

Kapitalkostnaden föreslås beräknas efter avdrag med kapitalvinsten,
dvs fastighetemas värdeökning. delar utredningens bedömningJag att
detta kan rimligt, med hänsyn till kompensationsändamålet,vara men
jag vill samtidigt framhålla inte självklarhetdetta någon elleräratt
objektiv egenskap hos index. i stället exempel påDet ärett ett att
utredningen gjort bedömningen rimligtdet enbartär attatt ge
kompensation för förändringen nettokostnad,i eller utredningensom
uttrycker förändringendet, i realränta. Normalt beaktas inte
förändringar i tillgångspriser vid beräkningen konsument-ettav
prisindex. Egnahemsprisema härvidlag undantag. Däremotutgör ett
borde i så fall hänsyn till kapitalvinstema likvidiseras förstta attman

framtidennågon gång i fastigheten säljs, eller till den kostnadnär
husägaren får denne väljer prisstegringen likvid tidigaregöraattom

höja sina lån. praktiska svårigheterna förväntadDe mätaatt attgenom
fastighetsinflation kan å andra sidan skäl helt avstå frånett attvara
realränteansatsen.

Enligt utredningens förslag kommer förändring i kapital-en
beskattningen påverka vikten för delindex för kapitalkostnadema,att

inte själva delindexet. förändring fastighetsskatten kommerEnmen av
direkt slå igenom index hem. har utredningenpå för Däremotatt egna
valt hålla bostadsbidragen utanför indexberäkningama. Avgörandeatt
för ändring bostadsbidragen indexska få slå igenom i ärom en av om
den kan kompensera barnfamiljer och pensionärer för ändringar ianses
boendekostnadema så eller nedräkningarna pensioner ochatt upp- av
bidrag kan mindre. Utredningen har, möjligen omedvetet, tagitgöras
ställning förslag.sitt min del jag frågan bör bliFör attgenom anser
föremål för ytterligare överväganden.

Sammanfattningsvis finner jag utredningens förslag till delindexatt
för kapitalkostnadema i hem inte kan ligga till grund för ettegna
kompensationsindex. stället bör ha index låter faktiskaI ett somman
ränteförändringar på upplånat kapital, inte på kapital, slåegetmen
igenom i index.
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kapitalvaroroch övrigaBostadsrätter

hem. Förföreslås bli behandlade påFritidshus sätt som egnasamma
inga förändringar. Detföreslår utredningenövriga varaktiga varor

hyresekvivalentansatsanvändaför bostadsrätter villinnebär att enman
empirisktinköpsprisema. Någotför varaktigaoch övriga mätavaror

kani flerfamiljhusslutsats hyrorstödjer utredningensunderlag attsom
snabbainte. Denindex för bostadsrätterersätta presenterasett

isannolika skillnadenstorstäderna, denbostadsrätter iprisökningen på
bostadsrätter ochbeträffande läge, mellanboendekvalitet, inte minst

jag skeptiskhyresregleringenden kvarvarandehyresrätter och gör äratt
datahar bristen påutredningens Förmodligentill slutsats. om

beräknaställningstagande. Atttill utredningensbostadsrätter bidragit
hem skulleförpåindex för bostadsrätter sättett egnasomsamma

statistik har viSådanstatistik bostadsrätter.fordra insamling omny av
borde få iändamål, och SCBför andraemellertid behövt länge även

sådan statistikinsamling.uppdrag påbörjaatt en
skulleutredningenvaraktigaBeträffande övriga säger att manvaror

använda vissahyres-kostnadenberäknakunna överväga attatt varor
empiriskinköpspriset. Någoni stället förmed lång varaktighet mätaatt

alternativenkonsekvenserna de tvåjämförelse utredningoch görsavav
utanför hans uppdrag.det legatdock inte, då utredaren ansett att

administrativt bestämdaPolitiskt och taxor

betalar föravgifter konsumenternanärvarande ingår inte deFör som
Utredningenunderlaget för KPI.äldreomsorg ibarnomsorg och

förutsermed i index ochskaföreslår bamomsorgstjänstema tasatt nu
motiveramed.behöva Föräldreomsorgen också kommer attatt tasatt

tjänster lederkostnad för dessadefinierarhur detta ska ske somman en
kompensationsändamål.för Detdelindexet blir oanvändbarttill äratt

ändamål.någotanvändbart försvårt det annatäräven att attse
kommuneri mångatjänsterProblemet med dessa ärär att taxoma

baseras deindex skainkomstberoende. Utredningen föreslår att
innebärbetalar.hushållen faktiskt Dettaavgifter att omsom

förvärvsarbetandeförlönernaökar och därmedproduktiviteten även
deöka därförkonsumentprisindexbamföräldrar kommerså attatt

avgifterna ökar. Påsåledesavgiftsgrundande inkomsterna och även
pensionäremas inkomsterökamotsvarande kommer KPIsätt att om

ökar.för äldreomsorgen Judärför avgiftsunderlagetökar, störreatt
uppskrivningfår destobarnfamiljer och pensionärerinkomster större

rimligt.inte Omskulle de få kanpensioner och bidrag Detta varaav
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dessa tjänster huvud ska ingå i Konsumentprisindexöver taget måste
detta delindex utformas så endast taxeändringar slår igenom i index.att
Det inte troligt de praktiskaär problemen med beräknaatt sådantatt ett
index skulle så mycket de, förenade medstörre än ärvara som
utredningens förslag.

hävdAv har avgifter för lokaltrafik och läkarvård, fordonsskatter m
ingått i KPI. Utredningen inga skäl särbehandlaattm ser omsorgs-

avgifiema. Utredningen har föreställningen det skulle finnas någotatt
objektivt konsumentprisindex kan motiveras med teorin försom
kompensationsindex behöver ställning till vadutan att tamen man man
önskar kompensation för. Man i början kap.säger tge ex av
Huruvida hushållen faktiskt bör kompenseras för avgiftsför-
ändringarna politisk fråga,är sådana överväganden bör inteen men
påverka utfommingen prisförändringsmåttet. Som jag framhållitav

detta ohållbar ståndpunktär så längeovan atten man anser
prisförändringsmåttet huvudsakligen ska användas för kompensations-
ändamål. Vilket beslut fattar beträffande ochän avgiftertaxor tarman

i praktiken ställning. Det huvudsakliga motivet för inte ha medman att
dem i index det finns politiskaär avsikter med förändraatt att taxoma
vilka inte bör motverkas indexering pensioner och bidraggenom av
eller via kompenserande krav i lönetörhandlingama. kanMan dessutom
tillägga använda index för stabilieringspolitiskaatt attom man avser
syften, då bör politiskt och administrativt bestämda och avgiftertaxor
inte ingå.

Kategoriprisindex

Utredningen har i vissa avseenden på förtjänstfullt berikat våraett sätt
kunskaper konsumentprisindex egenskaper och hur det börom
konstrueras, det gäller analysen systematiska fel och tillförlitlig-t ex av
het, och den tekniska indexkonstruktionen på olika aggregationsnivåer,

i andra avseenden har tagit ställning någongörautan attmen man
egentlig utredning och tillföra någon infonnation.utan Någraatt ny
exempel har redan givits andra diskussionen index förärovan, av
stabiliseringspolitiska ändamål och behovet kategoriindex. Jagav av
avstår från diskutera index förnärmare stabiliseringspolitiskaatt ett
ändamål. Detta problemkomplex behandlas i särskiltnämnare ett
yttrande från Bengt Assarsson. villDäremot jag utredningennämna att
väl lättvindigt avfärdar frågan kategoriprisindex. Frågan ettom om

index för pensionärer har varit återkommandeseparat iett tema
debatten. Med växande andelen pensionärer i Sverige lär den inteen

begravd i och med denna utredning. För utredaattvara ettom
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meningsfullt, väljamåstekategoriprisindex för pensionärer är nyaman
konsumtionsmönstertill pensionärernasmed hänsynrepresentantvaror

behålla deräcker inteprisutvecklingen på dessa Detoch attmäta varor.
och bara vikta dem. Dettagamla ärrepresentantvaroma enom

utredningsuppgift, återstårdyrbaromfattande och ganska attsom
genomföra.

utredningsarbeteochFramtida forsknings-

begränsadeoch med myckettid till sitt förfogandeMed kort resurser
uppgift. medhaft omöjlig Attutredningenhar den avslutade ennu

räknasfrågeställningar och problemalla detillräckligt djup belysa som
offentligfråganinte varit möjligt.i direktiven har När om enupp

vetenskapligaframhöll svenskaindexnämnden deutredning väcktes i
ungefärutredning medförordade störrerepresentantema att man en

skatterefonnen KUSK.vid utvärderingenuppläggning som avsamma
flertal viktigaföljdes inte. återstårrekommendation NuDenna ett

ständigtSamtidigt tillkommerställning till.problem belysa och taatt
index-förändras ochtakt med samhälletproblem i attattnya
därförförändringar.till dessa Detberäkningarna måste äranpassa

utredning ochframtida förmotiverat fråganatt om resurserresa
Centralbyrån finnsprisindex. Vid Statistiskaforskning kring

anspråk föriutredningsresurser ibland måstebegränsade tassom
svenska universitetprisindex vidproduktionsändamål. Forskningen om

denfå studenter harblygsam. finnsoch högskolor mycket Detär som
teori ochmetodik och ekonomiskkombinationen statistisklämpliga av

indexproblematiken. Löpandeförfärre kan intresserasän som
andraproduktionen ochutredningsarbete i anslutning till KPIav

devid hel delbör lämpligen ske SCB,indexserier avmen en
därförforskningskaraktär.utestående problemen Detär voreav

forskningsyfte bedrivaforskningsinstitut medlämpligt skapa attettatt
akademisktbörprisindex och prisbildning. Detta ettvaraom

anknytning tillmedforskningsinstitut fristående från SCB, näramen
Konjunkturinstitutet.Riksbanken ochoch samarbete med SCB,
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Sammanfattning:

svensktEtt KPI bör behållas med huvudsakligt syfte användasatt-
för kompensationsändamål och realvärdeberäkningar.
Utredningens förslag till delindex för hem kan inte ligga tillegna-
grund för sådant index. stället haI måste index låterett ettman som
ränteförändringar på lån för hem slå igenom i index.eget
Delindex för bostadsrätter måste utredas ytterligare.-
Utredningens förslag delindex för inkomstberoende börtaxorom-
inte genomföras. Om politiskt och administrativt bestämda taxor

huvud ska ingå i index bör utredas ytterligare.över taget
Frågan kategoriprisindex för pensionärer bör utredas.om-
Initiativ bör för institut för forskning prisindextas att starta ett om-
och prisbildning.
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Kommittédirektiv

Översyn Konsumentprisindexav

Dir. 1997:144
Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 1997

Sammanfattning uppdragetav

En konsumentprisindex KPI skall genomföras.översyn Uppdragetav
såväl indexets syfte dess konstruktion.översynavser en av som

Utredaren skall bl.a. belysa behovet prisindex för olika ändamålav
föreslå eventuella ändringar det gäller hur grunderna församt när KPI

skall tolkas. Vidare skall preciserade riktlinjer formuleras vissapå
områden för underlätta tolkningen de principiella grunderatt av som
föreslås. Utredaren skall föreslå eventuella ändringar i den rolläven
och sammansättning Nämnden för konsumentprisindex har.som

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex spelar viktig roll för den ekonomiska politiken.en
Grunderna för beräkning lades fastKPI på 1950-talet regeringav av
och riksdag utifrån förslag utarbetats indexkommitté1952 årssom av
och 1955 års Bostadsindexutredning. Den nuvarande grundläggande
indexkonstruktionen fastlades 1943 års indexsakkunniga och byggerav
på kort- och långtidsindex, ettårslänkar och Edgeworthliknande lång-
tidslänk. Konstruktionen har visat livskraft och i avseendestor är ett
överlägsen andra länders indexkonstruktion den har for-attgenom en
måga delvis undvika Laspeyresindexens tendens överskattaatt att
levnadskostnadsutvecklingen s.k. substitutionsbias.

Nämnden för konsumentprisindex frågor tolkningen deavgör om av
grunder gäller för beräkningarna.som



166 Bilaga 1 SOU 1999:124

Behovet översynav en

Efter drygt 40 år har det blivit uppenbart såväl behovet prisindexatt av
förutsättningarna för beräkna dem förändratsharatt avsevärt.som

Riksdagens revisorer konstaterade i sin granskning KPI 1992 attav
rad praktiska problem förknippade med beräkningarna KPIen var av

och det fanns behov löpande utvärdering och metodutvecklingatt ett av
indexet.av
Internationellt har intresset ökat for analysera eventuellaatt syste-

matiska under- och överskattningar konsumentprisemas utveckling.av
samband medI Nämnden för konsumentprisindex behandlatatt ett

antal frågor har det varit uppenbart de grunder inteatt använtssom ger
tillräcklig vägledning de ibland kan ifrågasättas.ävensamt att

Tillkomsten europeiskt harmoniserat index för konsument-ettav
priser HIKP, skall tillgodose behovet inflationsmått iett ettsom av
makroekonomiskt och internationellt sammanhang, kan på sikt inne-
bära kraven på nationellt förändras. skulleKPI Det eventuelltatt ett
möjliggöra renodlasKPI kompensationsinstrument.att ettsom

De ökade behoven index för olika syften aktualiserar fråganav om
flera index bör eller komplettera finns alltsåKPI. Det behoversätta av

såväl det gäller indexets syfte dess konstruktion.översyn nären som

Uppdraget

Avgörande för utformningen index dess syfte. Utredaren skallett ärav
främst kartlägga behoven och analysera de principiella frågeställningar
kartläggningen upphov till. Utifrån detta skall vilken storhetger anges

det i olika sammanhang indexets mål Utrednings-är mäta.attsom
arbetets inriktning skall således inte detaljerade riktlinjerattvara ange
för hur denna storhet skall skattas.

ändamålPrisindex för olika

Utredaren skall också belysa behovet prisindex för olika ändamål,av
analysera hur index allmänt bör utformade för olika ändamål samtvara
bedöma i vilken utsträckning befintliga index nettopris-HIKP, KPI,
index tillgodoser dessa behov. Behov den "underliggandemätaattav
inflationen bör behandlas i detta sammanhang. För underlättaatt
tolkningen föreslagna riktlinjer skall, så långt det möjligt,ärav
utredaren precisera deras teoretiska grund hänvisa tillattgenom
ekonomisk teori, konstantnytta, eller till någon tydligtt.ex. om
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hur föreslagna indexVidare skallvägledande princip. avgränsasanges
ocksåUtredaren skallindexpopulation, produktergällerdetnär etc.

positivtill effekterskall hänsyn t.ex.redovisa indexet ta externaom
priser ochpolitiskt fastställdaavgasrening,miljöpåverkan genom

existerandedirektprodukter intesom ersätternyttan pro-nyaav
dukter.

detföreslå eventuella ändringarskall belysa ochUtredaren näräven
index-tolkas och i frågaför skallgäller hur grunderna KPI om

sammansättning.roll ochnämndens

Indexkonstruktion

Översynen grundläggande index-från den nuvarandebör utgå
överskattningförmåga undvikadesskonstruktionen. Trots att av

dock vissasubstitutionsbias har denlevnadskostnadsutvecklingen
konstruktioneralternativaUtredaren skall utvärderasvagheter. mot

skalloch tydlighet och på detrelevansbakgrund kravet på att varaav
aktualitet.beräkningar med nödvändigutförapraktiskt möjligt att

finns problemhos befintliga indexundersöka detUtredaren skall om
s.k. bias.överskattningar inflationensystematiska under- ellermed av
undersökaproblem skall utredarenutredaren finner sådanaOm även

medproblemenBedömer utredarenbiasen varierar tiden.över attom
förslag till förändringar lämnas.bias börär stora

riktlinjerPreciserade

föreslås,grunderde principiellaunderlätta tolkningenFör att somav
områden.vissapreciserade riktlinjer påskall utredaren formulera mer

anknytning till detskall tydligSådana riktlinjer synsätt somges en
riktlinjer skallindexen. Preciseradetill uttryck i syftet medkommit tas

fram följande områden:på

bostadsrätts-ochindex för egnahemsägamasUtfommingen av
svårlöstadet kanskeboendekostnader.innehavamas Detta är mest

särskiltkonsumentprisindex och det därförmedproblemet är storav
konsumtions-riktlinjer för hur dessautredaren föreslårvikt att

mätning boende-ingen särskildskall beaktas. dagområden I görs av
med bostadsrätt.bostäder upplåtna Iutveckling ikostnademas

boendekostnader imed hyresindexframskrivs indexstället
utvecklingenegnahem följsmed hyresrätt.bostäder upplåtna För

under-reparation ochräntekostnader, avskrivningar,det gällernär
och avlopp, uppvämming Ränte-håll, fastighetsskatt, vatten m.m.
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kostnader brutto, dvs. ränteavdrag obeaktade, avseendeochmäts
faktiskttotala nedlagda kapital lånat och eget.ägarens

Internationellt tillämpas mängd olika lösningar, låtaattt.ex.en
hyresutvecklingen egnahemsägamas boendekostnaderrepresentera
eller inte med egnahemsägamas boendekostnader i index. Manatt ta
använder sig också olika former kostnads- eller betalnings-av av
modeller eller mindre lika den svenskaär samtsom mer av
anskaffningspriser avseende köp bostäder.av
Hanteringen tekniker, försäljningsställen samtav nya nya varor, nya

butiker.substitution mellan respektive mellan bristerDevaror
Boskin- kommissionen och olika studier och debattinlägg främst i

har uppmärksammat i dessa sammanhang tyder påUSA att
konventionella prisindex tenderar systematiskt överskatta pris-att
utvecklingen. Utredaren skall bedöma relevant proble-hur denna
matik för föreslagna index.är

och inkomstrelaterade Diskussionersubventioner i index-taxor.
nämnden hanteringen däroch tjänster priset politisktärom av varor
påverkat på olika har visat på grundläggande oklarheter.sätt
Utredaren skall därför inkomstrelateradehur subventioner ochange

bör behandlas i föreslagna indexberäkningar.taxor
Utredaren skall anvisa riktlinjer för val indexformel lägsta4. påav
aggregeringsnivå, dvs. för sarmnanvägning enskilda pris-av

förnoteringar där underlag beräkning vägningstal saknas ellerav
kan beräknas schablonmässigt.endast

Mätperiod. dag prisinsamling till konsumentprisindexI undergörs
den vecka den i månaden infaller. vissa och15 Försom varor
tjänster insamlas priser skallden 15 i månaden. Utredaren slåper
fast index skall den genomsnittliga prisnivån underom avse en
månad eller vid viss tidpunkt.en
Säsongvaror. Utredaren skall vilka principer skallange som vara
vägledande för hantering tillgångsäsongsvariationer i och pris.av

på tillförlitlighet krav på indexet enligtKrav Ett 1952 årsm.m. var
indexkommitté "det statistiska mätfelet, dvs. skillnaden mellanatt
det beräknade indextalet och det skulle erhållits med full-som
ständigt statistiskt material, bör så litet möjligt. dag börIvara som
det finnas preciserade krav vilken tillförlitlighetpå ärmer som
nödvändig med hänsyn till indexets användning. Utredaren skall

kravet på tillförlitlighet kan preciseras ytterligare.överväga om
Utredaren skall klargöra det finns behov preciseringaräven om av

det gäller framställningstid, spridningsformer, presentationnärt.ex.
och dokumentation. detta skall problematikenI sammanhang detnär
gäller fastställande revideringoch belysas.KPIav
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Övrigt

Övriga och bearbetningdatainsamlingutredningsarbetetkrav på är att
för-samordnas med l-HKPmöjligt skall kunna attså långt samtsom

avseende hushållen.till prisindexskall begränsasslagen
för-principiella frågor,inriktningarbetetsVidare skall, mottrots

får för kost-konsekvenser devilkahänsyn tillutformas medslagen
och uppgiftslämnama.naderna

Utredningsarbetet

vetenskapligmed högsigknyta tillUtredaren skall personer en
förNämndenindexfrågor.kännedomingåendeochkompetens om

i arbetet.utnyttjasskallkonsumentprisindex expertgruppsom
Riks-såsommed viktiga intressenterrådgöraskall vidareUtredaren

Konjunktur-Socialdepartementet,Finansdepartementet,banken,
relevantaoch beaktadelKonsumentverketochinstitutet samt ta av

internationella utredningar.
ochsamtliga kommittéertillbeakta direktivenskallUtredaren

åtaganden dir. 1994:23,offentligasärskilda utredare prövaatt omom
dir. 1992:50,konsekvenserregionalpolitiskaredovisning attomav

dir. 1994:124konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa samt om
brottsförebyggandebrottsligheten och detförkonsekvenserredovisaatt

dir. 1996:49.arbetet
den juni 1999.avslutat 30skallUtredningsarbetet senastvara
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förprinciperVägledande ett

KPIkonsumentprisindex
DalénfiI.dr. Jörgenav

fast någramöjligt läggaundersöka detskall videnna ärI attrapport om
sökandet valetvägledasvensk kanförprinciper KPI typett avsomav
uttrycka dettasituationer. Ettmetodlösningar i olika är:sätt attannat

konstru-utgångspunkt förkan tjänateorifinns det någon attsomsom
KPIettera

teorier framförts påförslag tillhar mångahistoriens loppUnder
teoretiskadetfrämstskall härprismätningsområdet. Vi ägna oss

nämligen teorinpopularitet,åtnjuteri dag störstsystem omsom
ekonomiska ansatsen. I någondenkalladlevnadskostnadsindex även

axiomatiskadå främst denandra ochskildraskall vi ocksåmån system
testansatsen.kalladindexteorin även

prisindex-teorier påför samtligautgångspunktEn gemensam
perioder ochmellan två 0 1prisindex Ia,betraktaområdet är ettatt som

beskriver priser Poch Q1vektorer Q0funktion fyra P0, P1, somaven
för produkter. D.v.s.kvantiteter Q Noch köpta

I0IIP0PlQ0Q1 O

definition.inledanderedan i dennaliggerviktiga begränsningarTvå

tiden. självastatisk IförutsättsprodukterUppsättningen överi
vilketproduktsortimentet ständigtförändras görverket att

ibehöva inbegripasskullekarakteristikaprodukternas även en
teorikompletterandeindexteori. kräverfullständig Detta omen

indexhedoniskakvalitetsförändringar ochprodukter, somnya
behandlas här.

helaunderprisprodukter med konstantDefinitionen Nii ettav
priset sammasjälva verket varierargiven.perioden förutsätts I

varuvarianterförsäljningsställen ocholikamellanprod samt
kompletterandekräverlängd.period någon Dettavarjeinom enav

här.behandlasinte hellerteori elementära aggregat somom
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Teorin levnadskostnadsindex ekonomiskom

ansats

Grundläggande definition

ekonomiska till indexteorin byggerDen på antagandetansatsen ettom
optimerande beteende hos ekonomiska aktörer, dvs vad gäller
konsumenterna nyttomaximering eller utgiftsminimering. Under detta
antagande ligger också hela den nationalekonomiska teoribildningen,
särskilt den mikroekonomiska teorin, begrepp nytto-vars som
funktioner, eñerfrågefunktioner, priselasticiteter spelar centralm.m. en
roll i den ekonomiska ansatsen.

den förste definieradeKonüs 1924 levnads-ett santvar som
kostnadsindex för individ. Vid definitionen prisindexKonüsen av
utgår från nyttofunktion fQ med de konsumerade kvantitet-man en

kostnadsfunktionargument samtema som en

Cu,Pmé°n{PQ:fQ2u 1

d.v.s. Cu,P lösningen till problemet minimera kostnadenär att
N

jPQ för åtminstoneuppnå där pris-denP äratt nyttan u
j1

vektor individen möter.

prisindex definierasKonüs nu som

Cu,PIKP0:PIxQ0rQ 2
Cu,P"

Exakta index

Teorin exakta förutsätterindex i allmänhet homotetiskas.k.om
preferenser, innebär nyttofunktionen ökandeäratt monotontsom en
transformation linjärt homogen funktion. betyderDet attav en senare

förfÃ,Q ÃfQ alla 2,. Dessutom förutsätts vissa andra regularitets-
villkor kontinuitet och positivitet. konsekvensEn dennasom av
förutsättning alla inkomstelasticiteter blir Individenär att ett. antas
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Rolls-Roycebilar,potatis ochbådekonsumtionsinfördubblaalltså av
fördubblasinkomstennär

nödvändigtdetprisindexexaktateorin attför ärredogöraFör att om
definierad CI,Penhetskostnadsfunktionen,s.k.införa denäven som

enhet nytta.åstadkomma enminimikostnaden fördvs.enligt 1, att
relationengällernyttofunktionerlinjärt homogenaFör nu

ucP.uC1,PCu,P 3

exaktahärleder s.k.ochfrånutgår 2indexteorinekonomiskaDen nu
förmed 2sammanfallerOindexformlerd.v.s.index, typen somav

enhetskostnads-ellernyttofunktionen fQutseendenbestämda avav
funktionsparametrarna,de ingåendevärdenför allacPfunktionen av

indexfimktionen.härledningenunder"elimineras"dedvs avsenare
hängerprisindexexaktamedantill fQknutnavolymindexExakta är
f°arindexformelniQ-vektomstorheten cP.den dualamedihop nu

tillämpades förstoptimala Q. Dennatolkningenalltså ansats avav
kraftigtsiglutarFramställningen här1926.ByushgensochKonüs

1993.Diewertmot

behandladeByushgensoch är:redanfall KonüssådanaviktigaTre som

Leontiefpreferenser.i

1,...,N}ochfQ1,...,Q,~,...,QNmiin{Q,/a,i:

c,PZa,.P,, 4a,.0

substituerbarhet allsråder ingenkoefficienterfastafall meddettaI
uppnåddanormeradedenprodukternamellan nyttanutan ges av

dennablir ivarukorgamaoptimalaprodukter. Deallaminiminivån över
totalbudgetenmedvarandra,proportionellaalltidsituation mot som

indexenkelt visahärkanproportionalitetskonstant. Man att ett av
typen

:Ii-IQ:
5I01

tilllösningardärpreferenser,för dessaexaktär somges
al1tsz°1Q,I/1Q’ ochför alla iVi harminimeringsproblemet.

därvid.sammanfallerPaasches indexochLaspeyres
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ii Cobb-Douglaspreferenser.

c,PHR‘, za,där 0 och 1. 6a,

Vi får i detta fall, efter betydligt komplicerad härledning, deten mer
allmänna geometriska indexet

"‘P.’ P.’ f#7I0, där för någon perioda,, Z
1

0 eller 1.z 7

iii Homogent kvadratiska preferenser.

l

{ZZa.-,-I’,P,.}2c3P s,
i 1

där a,-,- symmetrisk matrisär NxN okända detta fallIparametrar.en av
erhålls Fishers index det exakta indexet, dvs. vi fårsom

ZP/2:’ ZP/Q}

9

Zita :Pre:

Superlativa index

klasserDe nyttofunktioner definierade olika slag exaktaav som av
indextyper i föregående avsnitt litet olika karaktär och framförär av
allt olika grad generalitet.av

Diewerts 1976 definition superlativ prisindexfunktion typav en av
0 som alltså endast funktion observerbara pris-är ochovan en av
volymstorheter den skall exakt förär preferenseratt mot-nu vara som

enhetskostnadsfunktion kan andra ordningenssvarar en som ge en
approximation till godtycklig, två gånger deriverbar, linjärten
homogen funktion. sådan enhetskostnadsfunktionEn benämns även

flexibel, då den approximerar alla kostnadsfunktioner uppfyllersom
vissa regularitetsvillkor i situationer med måttliga prisförändringar.
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intefunktionflexibelsådanc3.alltså menexemplen ärI enovan
c;..ochc2.

förstadetsaker. För attandratvåocksåvisade1976Diewert
prisindex,Tömqvists

J

1 HePref
,fI 213110.;ha 1 1oa

I01H m
,P

i i

translogfunktions.k.förexaktdetmedi och somsuperlativt äratt enär
resultatenhetskostnadsfunktion. Detta ärflexibelpåexempelär ett en

tillbegränsadintetranslogfunktionen äreftersomintressant,extra
vid klassmycketapproximerakanpreferenser avhomotetiska utan en

konsumentbeteenden.
indexsuperlativaklasserheladet finnsandra somdetFör att av

enhetskostnadsfunktion är ettellernyttofunktionpå sombygger en
klasssådan ärEnordningenmedelvärdekvadratiskt r.av

55,:P."Q.
z 2131109:I

11I.,, ——-——£
L"P/Q} 2

Z
2131119:I

läsarenuppmärksammeDenvärdenalla änstörrekandär antar
detspecialfall. rlFisherindexeterhållsr2 gerobserverar att somom

index.Walshss.k.
index-superlativahur mångafinnsdetproblemEtt är att nuom
på denvälja Ettdå sättskall attvilkenhelst,funktioner svaramansom

nedan. Ettindexaxiom annatdiskussionen ges avi svarfrågan omges
indexsuperlativakändahittillsallavisar1978 attDiewert som

andra-partiellaallaordningenandratillvälvarandraapproximerar
sammanfaller.derivator

sånormaltdemmellan ärskillnadernadetbetyderpraktiken attI
måstepåståendelika. Dettasyftenpraktiska ärde flestade försmå att

nollpriser,fenomenetförnämligenavseende,ikvalificerasdock ett
försärskiltindexkonstruktion,praktiskiuppträderoch tillavsom
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offentliga tjänster. Om priset på viss produkt noll i ändenären ena av
jämförelsen positiv i den andra, så kollapsar Tömqvistindexet tillmen
antingen noll eller oändligheten, medan Fisherindexet fortfarande är
väldefmierat. Ett uttrycka detta faktumsätt Törnqvist-annat att är att
indexet saknar Fisherindexets egenskap robustatt mot extremavara

Ävenprisförändringar. för Fisherindexet det dock frågaär öppenen
hur väl det approximerar levnadskostnadsindex i dennaett sant extrema
situation.

Från individ till samhälle

konsumentprisindexEtt prisutvecklingen i helmäta nationattavser en
och inte bara för individ. Hur skall teorin levnadskostnadsindexen om
utvidgas till täcka kollektiv individeratt Två arbetenett stort av som
behandlar denna problematik Pollak 1981 och Diewertär 1983.

Pollaks arbete The Social Cost of Living index det grundligaste.är
Han utgår från social välfärdsfunktion svf Bergson-Samuelson-en av

preferensordningtyp, utgör rangordnar samhälleligasom en som
konsumtionsmönster enligt någon väldefinierad värdeskala, där varje
individs preferenser kända. Ett samhälleligt levnadskostnads-antas
index SLKI definieras då kvoten mellan minimikostnadema försom

uppnå viss nivå på svf där referensmatrisatt avseendeen en
konsumtion N för individerS given. tvåI specialfall detav varor anses
maximerande och det oberoende samhället innehåller marknadens
efterfrågefunktioner tillräcklig information för konstruera SLKIatt

kräva explicita svf. Pollak definierarutan att vad han kallaräven ett
Scitovsky-Laspeyres index SLI kvoten mellan i de totalasom
utgifter erfordras för möjliggöra för individatt varje uppnå sinattsom
referensnyttonivå vid period priserls och utgifter vid periodsamma
Os priser. SLI ligger defmitionsmässigt mellan SLKI ochett ett
samhälleligt Laspeyres index definierat på vanligt enligt 5sätt ovan
med i stället för Q och tolkat den totala samhälleligasom
konsumtionsvolymen.

Såväl SLKI SLI oestimerbara, eftersom de berorär på abstraktasom
storheter preferenser och samhälleliga rangordningar. Däremot ärsom
det möjligt visa undre och föratt iövre SLI degränser ett termer av
vanliga samhälleliga Laspeyres- och Paascheindexen. Diewert 1983,

kallar förSLI Prais-Pollaks index visar detta mindreärattsom än ett
Laspeyresindex utgår från basperiodens preferensordningarom man
och Paascheindexstörre än utgår från jämförelseperiodensett om man
preferensordningar. isherindexetF symmetriskt medelvärdeettsom av
dessa kan då val. Detta resultat inte beroendeett gott äranses som av
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alltså inteoch harnyttofunktionerindividemasingåendedeformen på
begränsningen.homotetiskadenheller

täljaresåvälikonsumtionhushållsvarjeadderas somSLII ett
vikt iimplicithögref°arhushållenrikademedförDetta att ennämnare.

brukarindexsådantfaktumfattiga. gör att ettDettadeindex än
dendärindexkonstruktion,Praktiskindex.plutokratisktbenämnas ett

kanNR-data, sägas motsvarafrånhämtaskonsumtionentotala privata
levnads-hushållsvarjedärindexMotsatsen,index.plutokratiskt ettett

index. Detdemokratisktkallaslika, senarekostnadsindex ettvägs
förkategoriindexskattas vägaskulle kunna attindexet sammangenom

avläsakanhushållsbudgetundersökningarl mansocialgrupper. t.ex.
sammanvägaGenomsocialgmpper. attolikaförkonsumtionsandelar

skulleandelarbefolkningsmässiga ettmeddessa gruppemas
erhållas.indexdemokratisktapproximativt

delområdenindextillalltFrån index omom

alltså intekonsumtion,allingårlevnadskostnadsindexfullständigtI ett
marknaden ävenden utansäljs öppnatjänsterochbara somvaror

miljö. Dessaochfritidetc.,skola,tjänster vägaroffentligaavgiftsfria
i kon-beaktaemellertid intevi ettönskareffekterochtjänster externa
levnads-teorinlåtaändåmöjligtdådet attsumentprisindex. Hur omär
fruktbartpåsigvisar ettvägledande Det attkostnadsindex manvara
levnads-fullständigtsubindex till ettKPIkan ettettsätt somse

kostnadsindex.
klargörandemycket1975a. IPollakiidéDenna presenteras en

någraställerartikelnochproblemställningenbenas uppinledning upp
tillämpas1989Pollaksubindex. Isådanadefinitionertänkbara av

KPI.roll imiljönspå ettdetta synsätt
förutsättamåste attPLKIlevnadskostnadsindexpartielltI manett

defrånseparerbaraekonomisktprodukternainkluderade ärde
inompreferensordningenförenklat,Med detta attexkluderade. menas,

dekonsumtionenpåverkasinteinkluderade avden avgruppen
PLKIuttryckaenkeltheltdåkanprodukterna. Man somexkluderade

produkt-inkluderadedenförutgifternanödvändigademellankvoten
s.k.nivåvissgivetprissituationemavid de två enengruppen

inkluderadedenkategorinyttofunktion gruppen.avsersom
påEfterfråganråder.inteseparerbarhetsnabbtdockinser attMan

utbildningoffentligstandarden påpåverkasi KPIutbildningprivat av
mängdenpåverkasi KPIfritidsartiklarpåEfterfrågani KPI. avej

KPIiinbrottslarmochförsäkringarpåEfterfråganej i KPI.fritid
subindexbegrepp äralternativtEttej i KPI.brottslighetenpåverkas av
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då det betingade eng: conditional levnadskostnadsindexet BLKI. I
fixerasBLKI nivån konsumtionenpå deett exkluderade produkternaav

till viss nivå, den rådde vid bastidpunkten, ocht.ex. BLKIen som
definieras sedan förhållandet mellan de nödvändiga utgifterna försom
de inkluderade produkterna vid de två tidpunktema givet denna nivå.
Pollak redovisar två BLKI-varianter med litet olika definitioner i detalj.
Om separerbarhet råder, så sammanfaller ochPLKI BLKI. Ytterligare

subindexvariant den där priserna i stället förär volymema på deen
exkluderade produktema fixeras Pollak inför här benämningen-
pseudobetingat levnadskostnadsindex PBLKI. Med Pollaks definition
får dock detta index helt orimliga egenskaper.

Diewert 1983, sid 196-201 fasta på Pollaks BLKI-tar en av
varianter och visar denna, med lämpligt vald nyttonivå, liggeratt
mellan Paasches och Laspeyres index för den inkluderade produkt-

kanDetta till intäkt för rimligheten itas index-gängsegruppen.
konstruktioner med delindex med fasta vägningstal tillsom aggregeras

totalindex.ett
Teorin levnadskostnadsindex medför enligt börKPIom att ettovan

approximera BLKI, där mängdema de exkluderadeett produkt-av
förhållandena i princip skallsamt externa fixeras tillgruppema en

lämplig referensnivå. Det då också nödvändigtär explicit beslutaatt
vad skall exkluderas och därmed hållas konstant, det gällernärsom

etc.‘väder, miljö, brottslighet

Från index två perioder till indexöver mångaöver

perioder

enklaDen definitionen levnadskostnadsindex förutsätter allaattav
produkter köps under viss tidsperiod också fullständigtsom en
konsumeras under denna period. Om detta inte fallet måste i ställetär

teori utarbetas för optimal budgetallokering hel livscykelöveren en
med många tidsperioder. Det resulterande indexbegreppet kallas för ett
intertemporalt levnadskostnadsindex. Behandlingen varaktigaav varor
liksom lånandets och sparandets roll förutsätter sådant index-ett
begrepp.

frågorDessa behandlas i Pollak 1975b i Diewertt.ex. 1983,samt
sid 201-205 211-216. Slutsatsema docksamt väsentligen negativaär

l Ett exempel på frågans praktiska innebörd försäkringar, där fråganär är
huruvida risken skall konstanthållas vid premiejämförelser eller Teorin om
subindex detta beslutsäger berorär vilkenatt ett grundläggandesom av
avgränsning valts för index.som
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formulera. Detintelyckasteoretiskt begreppanvändbartnågot man-
hela inköps-inkluderafelaktigtprincipidetdock klart attstår äratt

livslängd.med långproduktindex förpriset i en

teorinharvärdevägledandeVilket om

levnadskostnadsindex

bestämdlevnadskostnadsindexpunkterväsentligaPå några ettger
konstruktion.konsumentprisindexförvägledning ett

bästindexfunktionformdenindexsuperlativtEtt är somav
därförochkonsumentbeteenden ärklassbredapproximerar aven

indexfunktioner.andraöverlägset
grundlevnadskostnadsindex skapasbetingadeteorinGenom enom

förhållanden.indexkonstruktionenförbeaktandeför exogenaav
funktionvägdenkelintelevnadskostnadsindexEtt är aven

skallställetproduktkorg. Ioförändradförprisförändringama en
ekonomiskttillbytemöjlighetkonsumentens att mergenom

indexberäkningen.vidbeaktaskonsumtionsaltemativfördelaktiga
elementäravad gällermetodvalet aggregat.bäring påharDetta även

indexkonstruktionvaletsåväl vidväsentligapunkterDessa är somav
indexsystem.existerandeianalys biasvid aven

detteorinintertemporalamed den ärsvårigheternagrundPå av
behandlingenförutgångspunktertydligaframfåsvårtdäremot avatt

för egnahemsposten.specielltochvaraktiga varor

Andra ansatser

indexteoriAxiomatisk

sigbeterkonsumenternafrånutgårindexteorinekonomiska attDen
därigenomkommerolikakvantitetemainköptaoptimalt. De varorav

funktionerblir tillochoptimeringsproblemtilllösningarfram avsom
budgetbeloppen.ochprisernaingåendede

volymerochpriserindexteorin, däremot,axiomatiskadenI somses
antagandenmikroekonomiskaoch någrastorheteroberoende

kriterier,axiom/test/antaluppställsställetinte. Iförekommer ett som
finns inteuppfylla. Detskallellervolymindex börellerprisindexett
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enda vedertaget på hur sådantett axiomsystemsynsätt skallett utse -
olika teoretiker har framlagt skilda axiomuppsättningar.

Irving Fishers legendariska1922 bok utgjorde startpunkten för
detta betrakta indextal. väljersätt Här vi dock följaatt uppställ-att
ningen i Balk 1995. börjarHan som alla andra med definieraatt ett
prisindex, PI, matematisk funktion fyra vektorerrentsom en av av

Rfivpositiva tal, där värdet också PIpositivt tal, dvs RHär ett -: .
Man kan skriva funktionen som

P1P1P,Q,P",Q" 12

Man kan då formulera antal kriterier denna funktionett börsom
uppfylla. följande:T.ex.

Monotonicitet. Om alla priser ökar så ökar prisindexet.även Dvs
t.ex. att

P’,Q.P".Q" P,Q",P",Q" P2 PIPI PI samt attom
P,Q,P’,Q" P,Q’.P",Q" P’ PPI PI 13om

PIP,Q,P",Q"1Identitet.

Linjär homogenitet och proportionalitet. Om alla priser vid en
tidpunkt förändras med faktor så förändras index medsamma
denna faktor. T.ex.

P1,u,Q,P",Q" /‘LPIP,Q’,P",Qoch
14

PIP,Q,2P",Q"PIP&#39;,Q’,P",Q"//I
Balk delar detta i delar.test treupp

4. Dimensionell sortförvandlingsinvarians.invarians Låt A vara en
diagonal matris med positiva tal. Då skall gälla:

2 PI2 P P’-vektornbetyder alla i elleratt likaargument medär större än
P-vektornmotsvarande i och minstargument ärett strängt större.

2 P1P iPz-vektom2 betyder bara alla elleratt likaargument medär större än
iP-vektorn.motsvarande argument
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PIAP",A"Q’,AP",A"’Q" P1P",Q,P",Q" 15

indexets resultat måste oberoende mätenhetema.Dvs. vara av

Cirkularitet.

PIP’,Q’,P,Q’P1P,Q&#39;,P",Q"PI(P’,Q’,P,Q) 16

Tidsreversering.

PIP’,Q’,P,Q1/PIP",Q”,P’,Q’ 17

Konsistens kriterium svårt formuleraDettai aggregering. är att
kortfattat. motiveras det faktum index kan beräknas ochDet attav
redovisas flerai nivåer delindex till totalindex. Ett sätt attav upp
formulera kriteriet kräva beräkningen, givet vissär att attnu en
indexformel, skall resultat beräkningen görsoavsettge samma om

endai eller i flera Balk exakt matematiskett steg steg. ger en
formulering kriteriet det kan finnas flerapoängterar sättattav men

definiera det.att
två återstående bygger på existensen volymindex,De testen ettav

QIPI ,Q1 ,P0 ,Q0 och värdeindex,ett,
VIPI ZPIQI P0Q0,QI ,P0 ,Q0 volymindex kan.För ettE

liknande kriterier formuleras fast ibland "tvärtom.nu som ovan
Nedanstående två bygger värdeprisvolym.påtest att

Produkttest. vi definierat pris- och volymindex skallOm ett ett
deras produkt bli värdeindex. Dvs.

PIP.Q,P,QQIP&#39;,Q&#39;,P",Q°EZP&#39;Q&#39;/ZP”Q”18

för sig själv detta trivialt eftersom, alltid kanTaget är test man
definiera prisindexet därutöverPI PIsVI/QI. Ment.ex. som om man
kräver såväl prisindex volymindex skall uppfylla kriterieratt som av

blir det besvärligare1-7 på intressant sätt.typen genast ett

Faktorreverseringstest. starka varianten produkttestetDen av som
kräver pris- och volymindex har funktionella form, däratt samma

ochpriser volymer bara byter plats i formeln. Vi får då:
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PIP,Q’,P".Q"PIQ’,P’,Q".P"EZPQ’/ZP"Q" 19

Balk betraktar kriterierna 1-4 i listan axiom måstesom som vara
uppfyllda för funktion skall kunna betraktas prisindexatt etten som
medan kallas5-9 och önskvärda egenskaper.utgörtest

Den axiomatiska teorin innehåller del negativa resultat. Balken
visar det inte finns något index samtidigt uppfyllert.ex. att som
identitets-, cirkularitets- faktorreverseringstestet.och hellerInte finns
det några pris- och volymindex för sig och tillsammanspar av som var
uppfyller identitets, cirkularitets- och produkttestema. ljuset dessaI av
negativa resultat blir frågan vilka axiom/test bör företrädesom ges
framför andra kräverEtt utgångspunkt ligger utanförsvar en som
axiomatiken själv. Vissa författare det då cirkularitetstestetärattanser

i första hand bör stryka på foten.som
hävdasDet ofta, Diewert 1992, de superlativa indexent.ex. attse

och särskilt Fishers index uppfyller fler kriterier andra. iDettaän är
och för sig beroende på vilket urval ovanståendeAvgörs.testav som
nio uppfyller Fishers index sju alla cirkularitettest ochutom
konsistens i aggregering medan Laspeyres index klarar alla utomsex
cirkularitet, tidsreversering och faktorreversering liksom även
Tömqvists index alla cirkularitet, konsistens i aggregering ochutom
faktorreversering.

Rimligen bör olika val för olika ekonomiska index.göras I
nationalräkenskapema prisvolymkonsistensenär t.ex. av mer
avgörande betydelse i konsumentprisindex, där i ställetän kriterierett

cirkularitet och tidsreversering i betydelse för inte under-växer attsom
minera indexets trovärdighet. Frågan kan dock analyseras vidare.

Andra axiomatiskafrågor i anslutning till den skulle kunnaansatsen
vara:

ÄvenA indexformel inte uppfyller exakt, kanske denett testom en
det med så god approximationgör awikelsen saknar praktiskatt

betydelse förefallerDetta ofta fallet för de superlativat.ex. vara
indexen tillräckligtär utrett.men

B fyraDe vektorema ingår i 9 förekommer inte direkt isom ovan en
praktisk indexberäkning. denPå aggregerade nivån har vi värde-
vikter och delindex, alltså endast vektorer. På den elementäratre
nivån datasituationen annorlunda, ofta med baraär priser. Bör man
då inte undersöka de axiomatiska egenskaperna med hänsyn till
denna faktiska tillgång till data

praktikenCI använder vi kedjeindex. Finns det någon relevant
axiomatik, blickar indexlänk, därnär produkt-över änman mer en
uppsättningen inte konstant gällerDetta korttids-är även
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jämförelser inte inkluderar basmånaden länki t.ex. månadsom en
till månad eller perioder i olika länkar 12-månaders-t.ex.avser
förändringar.

Sammanfattningsvis kan den axiomatiskasägas ävenatt, ansatsenom
inte nâgra färdiga det värde tänktså är utsättaattger oss svara av en
indexkonstruktion för enligt konstruktionenanalys den månIen ovan.
inte uppfyller kriterierna bör fråganställa sig hur awikelsenstorman
kan tänkas bli fåvilka konsekvenser detta kan för indexetssamt
användning.

stokastiskaDen ansatsen

Ett tredje kan tillmätas vikt den stokastiskanågon ärsystem som
detta ungefärI samtliga priser förändrassystemansatsen. anses

proportionellt i enlighet statistisk konstantmed modell med trenden en
och slumpmässig störning omkring denna. Vad det då gäller finnaär att

rimligt medelvärde förändringar.Idessa de primitivaett av mer
varianterna utesluts härigenom möjlighetenprioriansatsenav a av
verkliga relativprisförändringar, vilket sin tid förpå grundenvar
Keynes nedgörande kritik ansatsen.av

harAnsatsen dock fått viss ökad popularitet under tid isenare
samband med särskilt riksbankemas intresse för s.k. underliggande
inflation. Vi dock inte har tillföraden något väg-att attanser som
ledning för det grundläggande prisutvecklingen ochmåttet påmer
avstår därför från grundligare genomgång den här.en av

intressanta referenser från tidTre Selvanathan och Raoärsenare
1994, Diewert två första1995 Roger 1996. De utgörsamt
teoretiska arbeten medan den tillämpning avseende analysärsenare en

underliggande inflation i Zeeland.Nyaav
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Förslag i sammanfattning

Ovanstående pekar följande slutsatser.genomgång mot

teoretiska begrepp skallDet KPI skatta föreslås formulerassom som
samtliga individer betingat levnadskostnads-över sammanvägt,ett

index, där antal icke-ekonomiska förhållanden konstant-ett externa
hålls. faktorerSådana klimat, miljö och kanske brottslighetär t.ex.
och olycksrisker i olika sammanhang. Exakt vilka dessa faktorer
skall bör preciseras ytterligare liksom det med exempel börvara
klargöras hur denna princip kan tillämpas.
Vad gäller sammanvägningen från individ till samhälle kan
konstateras plutokratiskt index naturlig lösning. Omäratt ett en
emellertid kompensationssyftet med riktat låg-KPI mot t.ex.
inkomstpensionärer renodlas kan demokratiskt indexett vara
lämpligare. erfarenheter saknas förTrots beräkning sådantatt ettav
index, förefaller lämpliga vikter kunna hämtas från HUT-data.t.ex.

det gäller den funktionellaNär formen för sammanvägning pris-av
förändringarna superlativt index den bästa approximation-utgör ett

till levnadskostnadsindex.etten
substitutionsmöjligheter4. Konsumenternas skall beaktas. På den

högre aggregeringsnivån detta användninggörs ettgenom av super-
lativt index måste beakta denna aspekt vid metod-ävenmen man
valen för elementära aggregat.

befintligIngen någon nöjaktig vägledning på problemetansats ger
beräkna index för varaktiga särskilt egnahemsposten.att varor,
tänkt indexkonstruktionEn bör för indexaxiomatiskutsättas en

analys. I de avseenden väsentliga inte uppfylls bör konse-test
kvenserna detta bedömas med hänsyn till användningen index.av av
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proposal for of aggregationA systema new

in the IndexSwedish PriceConsumer
Dalén, Ph.D.Jörgen

Introduction1

This deals with the basic index construction problems forreport a
PriceConsumer Index such the Swedish Konsumentprisindex.KPIas

Basic index construction has essentially distincttwo parts:
The chain/link choice. price index decideIn mustany one on a

weight reference and price reference period within index link. Onea an
also determine the frequency in time between changes ofmust

reference periods. practice, there main approaches thisIn two toare
problem. The fixedapproach internationally the basemost common
index in which reference periods kept for severalconstantare years —

The other approach the chain index with armual links,3-10 or more.
used Sweden and other countries, where the price referencesome
period changed annually. additional issue the choice ofAn price
reference period, which could be either chainmonth Ina or a year.
indices, the usual practice far has been month Decembertoso use a or

whereas for fixed base indices mixed.January the practice
formulae. Within each link, functional forms forAggregation

combining prices and weights of price change beto mustmeasures
decided. In practice, have both differences in behaviourwe consumer

different and differences weight datamarkets in toaccess
different of the index. this there need lookForparts to atreason, a
the aggregation problem separately different aggregation levels.at

This first discusses, Section criteria for what regardreport we
good index construction. Section the andIn 3 KPIpresent systemas a

its history presented and its strengths and weaknesses discussed.are
Section 4 several possible strategies for setting CPIcompares up a

and analyses the choice of the highest aggregationsystem system at
level. Section discusses the approximations that will be5 atnecessary
lower levels, where the weight than perfect.data lesstoaccess
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Criteria for index construction2

guided microeconomic theoryconstruction proposed be byKPI to
of cost-of-livingand index theory in general and by the theory the

ofindex in particular, far possible. the time, numberAtas as same a
practical considerations inevitably be addressed. The issuesmust
arising from this choice further discussed in Bilaga thatare means

ought ofthe index monitor the time obtainingto constantcost over a
of consumptionstandard living with regard the of householdto area

considered in for the index.scope
The following criteria therefore considered:are

index/super-Minimal long-term bias relation cost-of-Iivingin to
Iative index. This requirement that the indexpresupposes
constructed that there clear connection established indextoso a
theory. minimalThe requirement that there should bemeans a

bias of that under-periodaggregate over a many years so or
overcompensation in, social benefits does note.g., occur.
Minimal bias and disturbances short-term changes. This2. in
especially changes, which importantapplies 12-monthto an
statistic for the of inflation monitoring. thatpurpose means a

inshort-tenn change, measured the ratio between index numbersas
the series, should be disturbed by other effects than thenot

horizonprice changes the time concerned.aggregate over
considerations. desirable that index link3. Axiomatic an

constructed important index axioms such those given into meet as
Bilaga 2.

handling of seasonal products. products should beCorrect All
given and balanced in the developmentlong-termtreatmenta proper
of the index regardless of their seasonal price and consumption

This criterion formulate exactly butpattern. not toan easy
nonetheless important.
Timeliness. performbe possible index calculations thatmust to so
monthly index estimates be published later than today.can no

and analyse. Index producers and usedEasy interpret toto users are
today’s of the index which could be viewed fixedstructure as a
basket of products. product ofalso possible to express as a sum
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weights subindicesand for products down level of around 300to a
products. This facilitates various analyses suchstructure as
construction of satellite what-happens-if-analyses etc.measures,

advantage this could be retained else thatstructurean or
another difficult handle.structure not tomore
Non-revisability. index number for month, publishedAn a once

be revised. This desired because of the legal implications,cannot
when using the index in private public contractual agreements.or
Coordination with the desirable duplicationHICP. that of work

needed for thethe KPI and example, low levelHIKP. Fornot
indices should preferably be possible from theto compute setsame
of data.

The index should beResource excessively expensiveaspects. not to
produce.

Since the primary of the thought be for compensationKPI touse
criterion unbiasedness stands the important1 out mostpurposes, on as

one.

19-2022Konsumentprisindex7
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constructionThe KPI3 present

Pk’ Qkt priceStands fornotation: Below,First aggregatenote ana on
V;, Pk’ Q,, value of theforandperiodof product k inquantity t a

period bysharethe valuealso denotewillproduct. We tsame
subscript kconfusion, therisk forWhen thereV; V; noW; .

k
be omitted.will sometimes

backgroundHistorical3.1

back SOU 1943,datesof the KPIThe topresent structure a
reviewingappointed forCommission thatGovernment consumerwas

goodsconditions whenduring wartimeprice measurement weremany
changed rapidly. Atthereforeconsumptionrationed and the structure

Levnadskostnadsindex, LKI,Indexof Livingthis time the Cost as
Householdbasedcommodity basketcalled usedthen on aawas

frequentfelt forneedandBudget from 1933Survey a morewasa
the basket.updating of

andtaskdepth with itscommission intoThe 1943 went some
withStartingPrice Index.forexpression Consumerderived unique aa
andgoodsof productsand andtimepoints 0 setttwo a--

thesequantities forprices anddefinedof fixed quality,services
totalinseparating the changeofthe taskfurtherproducts. set up
pricedueproducts intoof theseconsumption value toparts:two one

identityvalueThequantity change QCo..andchange PCo, toone
point:the startingwas

HQ;
1PCozQCo:

0 0
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considered theAccording idea developed by Divisia who1926,to an
integraldivided infinitesimal the followingchange be into parts,to

expression of value change obtained:was
It

f d/Q1ZZlog QCO,log PCO, za+ +
Q,

0 0f

natural definewhere the value timeV, P,Q, toat now seems
price change as

I dP,:Zlog PCO, 2b
,P

0 1

correspondingly.and define quantity changeto

period of study 0The Commission considered division of the tonow a
assumption that valuesinto smaller Under the Vt parts - ...,

derived thewithin each such small period, 0 toconstantwere say
following expression for the price index:

l
WV

1‘£;—J10, 3-.-

the followingAssuming instead that quantities constant,were
expression obtained:was

101: 4
ZPOQ

that theyThe Commission then argued that by choosing QV or so
thisconsideration from inreflected the whole period under 0 1to

integral expression in 2a-bcase better approximation theto wasa
prevailingby choosing according conditionsobtained than them atto

the of period.either the beginning end theor
and further pointed that 3Choosing between 3 4, out

of unit price elasticitycorresponded the assumption normalto
of elasticity. Underwhereas 4 corresponded assumptionto an zero

formula wouldnormal circumstances, argued, the geometric
better statistical data, since unit elasticitycorrespond theto was a more
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theunderreasonable assumption than elasticity. However,zero
clear. Theconditions prevailing, this lesswartime then was

equallyandCommission therefore concluded that 3 4 were
ofsatisfactory from theoretical point view.a

notedconsiderations, the CommissionMoving then practical twoto
the geometriccompared withadvantages with the arithmetic mean

fixed basketi possible give 4 but 3notto amean:
computation-simpler applyinterpretation and ii somewhat4 to

theformula forconsiderations led 4ally. These to usepropose
LKI.

formulasuggesting that thethe byroundedHowever, argumentup
normalreconsidered when returningquestion ought be toto more

link beIf then the indexconsumption conditions after the towaswar.
Laspeyres’transformed intoseveral and 4extended to awasyears

be considered.geometric index should insteadindex, then a
subjectabove could clearly bethat summarisedThe derivation to

defined forand values becould quantitiesobjections. How
ofreference thepoints of time Also, thereinfinitesimal to costno

this derivation.standard of living inunchangedan
forrather thanpoints of timeDivisia index definedThe at

index definitionof this particularpracticalperiods. A consequence
rather15th of monthhave been thedates of thethat the KPItarget a

of the whole month.than the priceaverage
1937-1949,that, during thehistorical factinterestingAn years

FinlandCentral Bank ofwell theCentral Bank of Sweden asthe as
IndexConsumption Pricecalculatedduring similar period aa

with lagging weights.althoughgeometric formula 3,according theto
practiceintodefinition of thechain index LKIThe putwas

quarterlycomputedthe1954 LKIimmediately in 1943. Up Juneto was
thereferringweights according 4,and to currentto wereyear,new

thepracticewhich inthey became available,introduced wasas
Konsumentprisindexmonthlytheindex. July 1954December In new

Commission1953, Governmentproposed by SOUseries aas-
short-distinction betweeninitiated and theappointed in 1952 awas-

fonnulated. Thepresented belowindex beand long-term toterm wasa
proposals in the Governmentimplementation of thepractical two

in Socialstyrelsen 1961.carefully describedCommissions
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practice3.2 Present

formulaprinciples ofconstruction thus follows theThe indexpresent
fromarmual links goingchain index withabove. The KPI4 a

multiplied whenwhichDecemberDecember nextto year areone year
has its baseseries which 1980calculating the long index at present as

recalculated basedweightseach link,For newonnew areyear.
infonnation.

whichlong-term link L,make distinction betweenWe usesaa
Q’ whichlink S,weights from and short-termquantity usesayear y
Q definitions of the linksfrom Thequantity weights y-1. areyear

:amg:
,12 kLiv-MZ ZPky;,12Q:

k

and

Z Pky,m
esm 6

’Zl: y-I,12 y-I
i

k

which will laterwith subscript ksummation productswhere Nover
be dropped.

of index base 0from December theThe chained index toyear a
themeasuring price changes fromin factormonth Y a averagem year
be:added in practice willof December0 0to nowyear year

Y-I
I IY,m Y,m y,l2SY—I,I2 Ly—I,I2KPI0,I2 _"
yI

theonly dependsthe seriesThis that in the long KPI onrunmeans
by theirsuccessively replacedlinkslong-term links; the short-term are

for December eachlong-term counterparts year.
thedirectly observedquantities could bepractice, ofIn atcourse, no

insteadThe National NAhigher aggregation levels. AccountsKPI are
consumption values todayUp-to-datethe first choice for weights. NA

revision, whichthe annual weightexist for about categories. During90
broughtvaluesand early February, NAtakes place January arenew

V97for denotedexample, in early values 97into the index. 98For --



194 Bilaga 3 SOU 1999:124

used both for replacing the short-term link of December with97were a
long-tenn link and for the short-term link of 98. The valuesnew are
price updated or backdated the price reference period of the linkto

question. Continuing with the 97 example, obtain:we

Long-term weight for 97

P97 P97
W97,L

P97,l2
ZW9be plugged .to andinto 8b

1396,12

/P97, P97
97

96,12 96,12P PW’Sshort-term weight for 98

/P96,I297 I2 97P P
Z ,7V

P96,I2
be plugged intoto 9a

98,:P
ZS3557; W" 9b

P97,I2

97
The mdices computed of 12 monthly short-tennare as averages-P-mm
indices from January 97 December 97.to

Below the NA weight level, procedures entirely consistentnot atare
Various information used for weights,present. much of which not

from the right and special procedure used within the categoryyear a
of imputed Still price redating done accordingrent. 8—{9to
which leads problems discussed below.to some more

3.3 Strengths and shortcomings of the
index constructionpresent

The first, major advantage of the KPI index construction outlined
above that largely able avoid the called levelto so upper
substitution bias the Laspeyres overestimation of of livingtrue costa
index. This advantage due the of weights that between theto use are

periods for which pricestwo compared. simpleA of theare measure
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the short-difference betweensubstitution bias themagnitude of this
differencealthough thisthe long-term index,and extenttoterm some

brought into theinformation thatofdisturbed by other kinds new
anddifferences between 1979Table gives theselong-tenn index. 0

of 20. Thepositive indifference 18that the1998. We outnote years
ofsimilar estimatesdifference, 0.1-0.2,order of size of the tomean

Aizcorbefor examplebias the U.S. CPI,level substitution seeupper
bias for the 1982-91.estimated thisJackman whoand 1993 years

for theof substitution biaswill otherBelow, return to measureswe
KPI.

and indices, y-1Differences short- long-term DecTable between to
Dec y.

1988 19891986 19871983 1984 19851979 1980 1981 1982
0.030.03 0.25 0.110.07 -0.060.14 0.52 0.29 0.07 0.03

1997 1998 Mean994 1995 1996990 1991 1992 1993 11
0.50 -0.14 0.160.32 0.28 0.260.15 0.02 0.150.21

construction thatindexadvantage of theThe second present
weightsand up-to—datetake in productspossible to year.everynew

applycountries thatshared with otheradvantage however,This
definition.specific indexthe long-termchain indices and duenot to
that thereThe firstalso problems.thereHowever, oneare some

generallyindex formula. Pricesin the long-termslight asymmetry area
that theThiswhich the 15thmeasured in the week in meansoccurs.

Commissiontime that the 1943points inperiod between the two
and above 16, y-1 Dec 15,formulae 4 Decreferred 3 toto y

Anotherindex.in today’s long-termthan 31,rather Jan Decto y asy
decompositionthe followingthis problem considerlook toto atway

index.of the long-term

Z1132: Z1’,."Q{ZP{"’Qi
Liglzll kkk 10

EwaZwø Zwø -112-112

kkk

Paaschefactors. The firstintohave divided LHere two aonewe
monthsperiod of 6‘/2theindex from December y-1 to onayear y,

index from theThe second Laspeyres toyear yone aaverage.
theThis thatof monthsDecember period 5‘/2 average. meansony, a

direction, whichthe Paascheindex slightly biased inlong-term may
minorbias Thisunderestimating substitutionlead to seem as amayan



196 Bilaga3 SOU 1999:124

point but additional factor tend this bias. Thisto aggravate toan may
the that price changes tend be concentrated the of theextent to to turn

else firstJanuary, the of the that quantityto partyear, or year so
weights would largely reflect the consumption after the pricepattern
increase. This problem will be looked empirically in the section.at next

secondA problem with the that the long-term indexway
estimated that price updating applied below the level where there

information consumption values. Haglund 1992 points outnew on
that this procedure assumption of unitary price elasticityamounts to an
and that underestimating bias the price elasticity smalleran occurs
than Norberg 1996 shows that the of ratio estimator usedtypeone.
for estimating 8b gives rise underestimating sampling bias.to an

The third problem due seasonal products, especially those forto
which there consumption and thus price December.no no
difficult them in consistent index construction thatto cover a way an
has single month its price reference period.a as

The fourth problem of practical and thenaturea more concerns
easy-to-analyse criterion. When the 12-month of inflationrate now
published, the effect of the long-term index removed. The official
motive for this practice that the armual revision of the figures may
refer changes substitutions, which within the months12to not toare
which the inflation refers. gives riseHowever, tomeasure some
confusion the index have of 12-monthtoamong users a measure
inflation, which the simple ratio of the index numbers.not
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indexlevelBasic upper4

construction

fonnulaeaggregationSuperlative4.1

by the 1943forwardconstructionindexapproachThe putto
ofestimateearlyCommission could be true costattempt to aseen as an

functional formfar theknow thatToday,living index. as aswe
through theestimationthisthe best approachconcemed, conceptto
of thisdefinitionBilaga forindex. See 2of superlative concept.aa

formulae,numbersuperlative indexofexamplesThree important
P,PZ,Q,Q2 andquantitiesof prices andfourbased vectorson

andperiods in time, 1referring twoto are

index:Fisher ideals

Z1129:
11

z ZPklQk2k k

index:sTörnqvist
+1/,3/2

H5P2 tP,
1:., with

k kk

12or2andfort 1

21%/Q19: 2PLZWm.:Iindex:Walsh s
P."ZPk1f£Qf k

k
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/.jf./;/I/fizz;I 2 I 2

/IT;/Z1WWwhere l3b
kk k n k

index formula,An which numerically close beingtocomes very a
superlative index and will be considered later, is:

Edgeworth index:

P’ P’
I’. ;7ElQ:TQ:I: 5" —" —",W. ‘ 13/

w:n: Q1+Qf
k k

2

l/hrpf/P*
kW,‘,E——with 13‘/zb

5 §P:/r:VI k

The fundamental difficulty of all superlative indices that they require
weights from both ends of the comparison. The demand for timeliness
normally the of weights for the last period short-terrnprevents use a
indicator like the CPI.

They also into difficulties in chain index where the pricerun a
reference period only month, since the weights would then alsoa
refer only month. Besides the lack of monthly consumptionto a
statistics, be reasonable in principle choose month’scarmot toeven a
consumption the basis for weights, since there seasonal variationas a
that would make such choice less representative of household’sa a
total consumption. the other hand, choose year’son we a
consumption quantity weight in index with month priceas our an a as a
reference period introduce into the index whichasymmetrywe an
results in loss of its superlativity Below, will looktrue property.a we

these effects empirically.at
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only periodformulae using lIndex4.2

weights

will bechain indexleast for the last linkAt tonecessary use aa
periodwhere only 1index formulabase-weighted index, i.e. an

will considersuch formulae thatquantities included. Some areweare

VkyzWk’ :remember that

k

Z P2 IkQk

5 1—k——--— WI 14Laspeyres’index: i:m:
k

W:P’
H112.6 -57 15index:The geometric

Y k

index:of Substitution CESThe ElasticityConstant
I/I-0I a

ZW,,2 1 16Inc —1
k

andprice elasticityonly consistent withThe indexLaspeyres zero
elasticity largerindex, whereoverestimate of livingtends costto a
with unitary priceonly consistentthan that. The geometric index

index whereof livingover-/underestimateselasticity and costa
one‘. generalisationindexelasticity larger/smaller than The CES a

ofelasticityconsistent with priceof these indices andtwo a
andpairs of productsequal between allsubstitution, which to s

data frompractice, wouldin advance. Inassumed be knownto useone
indexestimate it. The CESindex linkbefore the present to a

proposed by Lloydfirstrelatively novel theoretical invention. was
Moultonand later rediscovered by 1996.1975

pricelevel, empirical resultsthe highest aggregationAt suggest a
for 1988-1995Based CPI dataelasticity between and U.S.one. onzero

the best estimate.value ofShapiro and Wilcox o0.7 asgave a
fixed weight andseries of bothMoulton and 1997Stewart present

Fisherindices and themand geometricchained Laspeyres tocompare

‘ for elasticity.the convention of using positive valuesadoptWe
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and Törnqvist indices based U.S. CPI data for 1987-1995. Theiron
results likewise show that the superlative indices fall below the

butLaspeyres above the geometric index and closer the geometricto—
than the Laspeyres. bothIn these studies, disaggregation ofto the U.Sa

dataCPI into 207 item and geographic44 used.stratagroups was

4.3 The chain/link choice

Four approaches the chain/link choice will be investigated.to
Fixed base indices. this alternative,In would choose ofwe one

l4—l6 aggregation formula. would be natural have fulltoas our a
the reference period for both prices and quantities. The linkyear as

could last 3-10 below will look links. The5-year longatyears, we run
development of the chained index would then be like

1,, I,fI,"’...I,,;" 17

Annually chained indices, linking by month. This the present
chaining method used in the withKPI December the link month. Theas
long development of the index follows the following chainrun
formula

Y—1
Y,m "IY—1,12HIy—1,12xI0Y,m y,12 0,12 18

yI

Annually chained indices, linking by For discussed belowyear. reasons
different form of the chain index, used earlier,want to try notwe a

which full reference period for both prices andwe use a year as our
quantities. With this option the chained index will be:

10‘ I§:";1II,’.. 19

Delayed chain index, linking There practicalyear. are some
problems with implementing 19, which will be discussed below.more
Another option would be have Laspeyres link in the end ofto two-year

2 The link from O 0,12 needed for having fullextra the indexto a year as

121,22/Zå12 åI Ireference period. Its definition is:exact , .
m
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arrive.earlierforweight datafortime toallowingchain,the yearsmore
index:for theexpressionfollowingtheThis gives

Y-2
1,’;;1‘1;,1, 20

y1

possiblethatvariouslook thecloserwill take set-upsWe at areanow
basednumericallythemandframeworksthese fourwithin oncompare

historic data.

Simulations4.4

comparingforcarriedexperimentsnumericalof outnumberA were
of biases.sizes Fortheestimatein orderalternativesvarious index to

National Accountsfor 72subindicesofdatabase KPIthis purpose, a
1998.1980period fromthecoveringused, toNA waspurposes

from theexcludedhousingowner-occupiedforImputed rent was
whichforcategoriessmallfew other,andsimulations veryaso were

available.periodwholefor thecomparable data notwere
leveldesignedthussimulationsThe to uppermeasurewere

superlativefrom failureresultingbiasbias, i.e. thesubstitution to use a
thesesubindices for 72whereaggregationfinalin theindex step

SubstitutionIndex.All Itemtogether intobeing put anpurposes are
simulation.thiscovered bylevelslowerbiases notat are

Decemberupdatedpriceobtainedthusvalues toThe annual were -
the dataand weightsindicestheAlgebraically,month.basethe link

superscriptthefollowingthedefined inbase meansy,mwayare
whole y:theand onlymonth in yearmeansyyear ym

index ST IX:short-termThe
-1MQP: ,

Pic.

;Wiesnx 21y.mSy—1.I2 ‘" ’Pky-LIZZPky—1,I2
k

Pky-I12
y-I

k Py1
Winx 21bthe weightswhere are

Z 1 kVky-
Pky1k
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The long-term index L TLX:

ZPNQ:
Py,I2

Li’-112,12 ;fflma WkLTIxä 22
,

k k k
k

Pky-LIZy
n PayLnxwhere the . Wweights 22bare k Py2

Z kVky
yk

The data base consists of the indices and weights defined above.
However, the simulations need the actual values, which notwe are
the database. The value shares instead obtained by backdatingwere

abovethe weights defined
Throughout the analysis, will the indextwo present typeswe use

defined 5 and 6 standards with whichas we compare our
alternatives. Further, when comparing whole will thetwo years, we use
following computational rules:

S§V-2I,;§S;-1,12/S:—2I,12S;-I and 23

L"S’ /SHL’ h 24— W ere"y-I y-2,I2 y-1,I2 y-2,12

SfS and will be geometric arithmetic of theor averages, ,2
monthly indices.

4.4.1 Fixed base indices

willWe links5-year simulations. Our base-weighteduse our
formulae will be defined follows:now as

Z Pky+n,mQ
k"""fILaspeyres FL: where 0n5. 25- ,Z PEQ:

k

3 The different levels of values and quantities the lost thisgetover years
exercise. This problem essential. However, slightnot problem whena
estimating the Edgeworth index.
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will besimulationsused in thebeindexLaspeyres’of theThe form to
following:the

y+5,I2 y,12 yQL‘ :2‘ZW’Iya 25bW’and
k °ZPypQyky.I2 Py,I2

kkk k
k

thatNoteof y+I.weightsthe short-termidenticalwhich to yearare
strictofindices iny,12of y+5,12ratiotheidentical to25b runato

period.referencethewithindicesLaspeyres’ asyear y

andweightsthebasedindex:CESoptionsecondThe sameona
in 25:subindices as

I
1-0 1"ZW,,’~%—Py+5,I2

1533" 35CES-FCo:
k k

withcoincides000.9. For0.2,for o0.1,26willWe compute
limitingtheindexgeometricinto theforand 0FL case:tums as

Wk’Py+5,I2
IS x 27FG:Geometric - PN;

x x

i.e. 79-links,rollingfor 5-yearindicessimulatedlookTable 1In atwe
changes.of 5-yearWe81-8680-85,84, presentetc. averagesone-year

points0.27basefixed Laspeyresthat thenoticeWe averageon
thevariantsThesegeometric index.base twofixedtheabove are

intervalthe wholeinterpolateeffectivelyindicesand the CESextremes
constructionindexwithComparingfor present00-I.betweenin we

yardstickpreliminarytakenindexlong-tennthat the ourassee
be thewhich happenso0.7of about tovaluecorresponds sameto a

thethatalsoWe1997.and WilcoxShapirofound byvalue seeas
from +0.25variesperiodwhole totheLTIXFC.7difference over —-

FCannual bias,theinterpretedbedifferenceThis0.13. anascan
whichSTIXindiceschained short-termtheused. Also,index were

basefixedthethansmallerweightsrecent averageonareuses
of thewith theincreasetendsthat biasindicating toLaspeyres, age

weights.
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Table 1: Fixed base indices compared chained short andto long term
indices. December-December. One-year averages.

YEAR STIX LTIX FC.7 FG FL
chained- -

79-84 110.801 110.613 110.753 110.684 110.913

80-85 108.977 108.880 108.935 108.884 109.049

81-86 107.829 107.726 107.617 107.540 107.782

82-87 106.746 106.619 106.574 106.500 106.729

83-88 105.822 105.681 105.770 105.721 105.881

84-89 105.510 105.373 105.481 105.426 105.603

85-90 106.552 106.370 106.617 106.553 106.757

86-91 107.279 107.139 107.218 107.103 107.477

87-92 106.437 106.351 106.250 106.116 106.562

88-93 106.213 106.134 105.014 106.891 106.307

89-94 105.451 105.368 105.256 105.134 105.549

90-95 103.891 103.836 103.710 103.612 103.945

91-96 102.539 102.475 102.422 102.350 102.587

92-97 102.821 102.710 102.752 102.686 102.910

93-98 101.843 101.766 101.798 101.752 101.904

MEAN 105.914 105.803 105.811 105.730 105.997
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Table 1 cont.

FC.4 FC.3 FC.2 FC.1FC.6 FC.5FC.9 FC.8 FC.7YEAR

110.891110.822 110.845 110.868110.753 110.777 110.79979-84 110.707 110.730

108.984 109.000 109.017 109.033108.951 108.968108.901 108.918 108.93580-85

107.737 107.759107.666 107.690 107.713107.592 107.617 107.64281-86 107.566

106.708106.643 106.665 106.687106.574 106.597 106.62082-87 106.525 106.550

105.834 105.850 105.865105.803 105.819105.754 105.770 105.78783-88 105.738

105.586105.534 105.552 105.569105.463 105.481 105.499 105.51784-89 105.445

106.738106.679 106.699 106.718106.617 106.638 106.65885-90 106.575 106.596

107.441107.330 107.367 107.404107.218 107.256 107.29386-91 107.142 107.180

106.517106.339 106.384 106.428 106.473106.205 106.250 106.29587-92 106.161

106.180 106.222 106.264106.096 106.13888-93 105.932 105.973 106.014 106.055

105.507105.381 105.422 105.464105.256 105.297 105.33989-94 105.174 105.215

103.843 103.876 103.910103.743 103.776 103.80990-95 103.645 103.677 103.710

102.540 102.564102.445 102.469 102.493 102.517102.374 102.398 102.42291-96

102.842 102.864 102.887102.752 102.774 102.797 102.81992-97 102.708 102.730

101.874 101.889101.829 101.844 101.859101.767 101.783 101.798 101.81393-98

105.944 105.971105.865 105.891 105.918105.757 105.784 105.811 105.838MEAN
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4.4.2 Chain indices: linking by month

When linking by month, all index formulae have be somewhatto
twisted, since quantity and price data will necessarily be from different
periods. choose onlyWe superlative index referenceone as our
here.

MånTörnqvist MT: 28- y
k

%W,3"W3.Wmwith 28b+

immediatelyWe the the formula with weightsnote asymmetry
reflecting and prices being for months. This problem difficultyears

avoid when linking by month since consumption values with goodto
quality exist only by and since the wholewant to representyear we

in index. This index would still have be long-term index,toyear our a
since values available only early y+1.year y are year

Edgeworth ME:-
Q:" Q:Z + Py,I2

1551412 ä 29kPy-I 12 -1 QyQ7 + Ik kk k
k

Pky-LIIZI;"y—I,l2
Vky-I +’/ky

Pky- Pky
Wkwhere 29b

Pr Pr

gVy" jV+k kPky-I Pky

variantsTwo of indicesgeometric have been simulated. both ofIn
those change the weights in 28 that for:we so

W,,"’Geometric MG1: As 28 with weights—

W,,‘""Geometric MG2: 28 with weightsAs 21b above.—
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December-Table indices, linking by month.Change2: Chained
December.

MG2MC.6 ME MG1YEAR STIX LTIX MT
109.43980-81 109.639 109.444 109.518 109.458 109.541 109.405

110.965110.933 110.995 110.91181-82 111.073 110.917 111.008

110.699 110.659 110.61182-83 110.722 110.675 110.655 110.685

108.17583-84 108.199 108.165 108.196 108190108.235 108.157

105.312 105.27684-85 105.320 105.303 105.294 105.312 105.311

103.462 103.56285-86 103.980 103.767 103.741 103.719 103.873

105.49786-87 105.543 105.421 105.471 105.433105.607 105.335

105.93687-88 105.968 105.952 105.952 105.983106.015 105.888

106.589 106.55388-89 106.645 106.591 106.590 106.605 106.618

110.504 110.273 110.24089-90 110.627 110.381 110.391 110.494

107.15390-91 107.572 107.317 107.545 107.572 107.166107.571

101.33291-92 101.401 101.525 101.281101.531 101.518 101.411

92-93 104.873 104.859 104.823 104.776104.901 104.816 104.826

102.73993-94 102.875 102.797 102.790 102.752 102.836 102.710

102.610 102.635 102.609 102.60394-95 102.684 102.586 102.635

100.605100.704 100.665 100.698 100.729 100.62095-96 100.754

102.682 102.710102.934 102.686 102.796 102.715 102.81096-97

99.901100.004 100.087 99.943 100.020 100.046 99.95597-98

105.516 105.520 105.565 105.448 105.448MEAN 105.618 105.512
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The CES-index takes the following shape:now on

I
7-;1"

ZW,f""
Jy,I2P

I;;’,{,,CES-MCo: 30
y-1,12

k

The numerical results of this comparison shown Table Forare
brevity, only index shown the with the optimumCESone one s—

featuresvalue. Some noteworthy are:

well approximatesThe long-term indexpresent average aon
fromTörnqvist index. the +0.12Over LTIX-MT toyears, goes -

0.11.
The value in the index which best approximates TörnqvistMCs a
index Looking single shows, however that MC.60.6. at years -

varies from This that, have MC.6+0.20 -0.25.MT to means we
short-tenn index and superlative long-term index, then theas a a

shift when from long-term index would begoing short- toa a
between these numbers. comparison, the differenceAs presenta
between varies between and ThatSTIX and LTIX -0.08 0.27.

biased but with somewhat smaller variation than MC.6.STIX

Chain indices: linking by4.4.3 year

linking by becomes establish connectionWhen toyear necessary a
Ibetween the the index, since inarmual and monthly the 19 orI

indices. each product.20 have be built from monthly Forto groupup
Py.m

på,need month-on-month priceindicesto aggregatewe or
k

Pkyy-Iy m mPk’levels theand indices- - For’ to year-to-year .JH
k

simulations, used the geometric time aggregation principlewe
throughout, that

1;IPk"""Ep; Fk
31

,Pf’
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method of thecalculationthe year-to-discussSectionBelow, in we
further.indexyear

simulations:theexploredindexfollowingThe types were

Wk;T
Pky

H 32YT:I;,Törnqvist - ,y1
k

28baccordingdefinedweights Wthe towhere are

Pity
:WW 33yIHYW:Walsh T—
k

Vy-IVyVy-IVy
Z .få42;": 33bWWwhere

// PPPP k kkk

Pkyå 34y Wm.IHEdgeworth YE: F- ,

/3.+———r;ky1J/;V,,’VVy

+;——fly-1-1 34bW,.,,.where

withsymmetricand 34in 32, 33weightsthat theNote noware
and 3332accordingIndicesperiods.the pricing to arerespect to

ofadvantageclearThisindices.superlativedefinition,thus, by true a
fullyformulationindexotherwhichindex,the canyear-to-year no

meet.
indexbase-weightedyear-to-month index,finaltheFor a

forpossibleformulae thatdefine the threeagainand arewenecessary
this situation.

FkZ Wk" 35IYL:Laspeyres - pg"k
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The index that will be used the simulationsyear-to-year below will
then be:

P:
ZW"’I’ 35by-I k Pky-k

W,Geometric YG: As 28 with weights— .

I
T;I-0Pity,

22W,y-IJJ"IHCES-YCo. 36.
PH

k

The index that will be used in the simulationsyear-to-year below will
then be:

gI—aPk’,ZW." II;I 36bF;
k k

TableIn the simulation results indices.present year-to-yearwe on
For reference, have also included the monthly Törnqvist index. Wewe

that:notenow

The superlative indices YW, YT andtrue YF close togetherare very
also YE, almost superlative index. They differ byas at mostan

0.01 and usually much less. On the difference 0.001-average,
0.002. allFor practical they could thus be consideredpurposes,

equivalent."numerically
The long-term index below the superlative indices, byon average
0.04. larger, however, in of7 the difference17outyears so

necessarily significant. could still benot interpreted as some
evidence of the Paasche effect demonstrated above.10
The Laspeyres’ index about 0.05 and the short-term index about
0.08 larger than the superlative indices. These differences are
persistent almost all and clearly significant.over years

4 This has be qualified for thestatement situation where priceto one zero —
thenYT collapses infinity. This situation doesto show innotzero or up

simulations this high aggregation level but happensat lower levels fromat
time time.to
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whole Y-lfromChangebyindices, linkingChainedTable 3: yearyear.
Y.to

LTIXKTIXMTYGYC.4 YLYEYFYTYEAR YW
109.95109.94 110.14109.91110.04109.983109.957109.954109.953109.95382

110.12110.23 110.28110.26 110.21110.238110.236110.235110.235110.23783

108.52 108.47108.41108.42108.49108.463108.420108.416108.416108.41784

107.06107.13 107.14107.11107.17107.147107.154107.153107.153107.15385

104.59 104.57104.43104.25104.55104.436104.455 104.457104.446104.45486

104.66104.63 104.87104.74104.87104.816104.763104.762104.775104.76787

105.63105.81 105.91105.85105.91105.884105.900105.900105.900105.90288

106.44106.54 106.57106.50106.56106.537106.558106.558106.557106.56289

110.11110.00 110.16109.78110.10109.967110.000109.996110.000 109.99690

109.02109.26109.25108.90109.25109.108109.268 109.267109.277109.26791

101.77101.70 101.77101.62101.76101.704101.739101.738101.740101.73892

105.06104.96 105.08104.88105.10105.011105.020105.019105.020105.02693

102.88102.96102.95102.86102.92102.895102.887 102.887102.885 102.88694

102.87 102.79102.74102.74102.81102.783102.766102.766102.765102.76595

100.95101.05100.92 100.99101.03100.989 100.987100.989100.990100.99096

102.16102.21102.04 102.06102.16102.111102.055102.055102.055102.05597

100.72100.86 100.96100.84100.88100.862100.850100.849100.849100.84998

105.43105.55105.39 105.45105.52105.467105.472105.470105.471105.472MEAN
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4. CES index withA slightly smaller than approximates0.4o a
superlative index the whole period. Looking aton average over
single shows that YC.4 YT varies from 0.06 -0.17. Intoyears —

the difference smaller than This0.1. that,most years means we
would have YC.4 short-term index, then could theexpectas a we
shifi when going from short- long-term index be betweento toa a
these numbers.
The geometric index with old weights significantly underestimates a
superlative index, by about 0.08.on average
The linking-by-month index MT biased downwards by 0.02 on

The for this that the weights tend toaverage. reason on average
be biased backwards in time, moving MT towardsto extentsome

base-weighted geometric index.a

4.5 end indexData construction inaccess

practice

The production of index series according 75present toan -
involves annual reweighting based various dataan process on sources,
which takes place in ebruary each will discussJanuary-F hereWeyear.
briefly the data and timing problems that the other chain/link choices
will give rise to.

Weight data The household expenditure HESaccess. new surveys
planned continuously and calendar results will becometoare run year

available about six months after the reference theHowever,year.
sample size small households large2000 and ratesnon-response

expected. National NA values available forAccounts 90are are some
categories purposes. preliminary version,A used at present,
available in early January, immediately after the end of thet+l year.

revisedA version available November, and final version int+l a
November, t+2. ambition, fully reached,An also havenot yet to a
division into finer categories, finished in preliminary version bya
November, and revisedt+l in November, t+2.’

Fixed base indices. this point in using the ratherIn case, no
crude estimates in ThusJanuary, link with base wouldt+1. ta new year

from January, t+2, t+3 wait for the revisedstart wants toone
values. the of linkIn 5-year continuing December, t+7,t+6tocase a
weights would the link, be 3/2 4‘/2 old.on average, over years

Annually chained indices, linking by month. this theIn case,
presently used formulae 5-7 choice. Other combinationare one- —
of long and short-term links be into would alsoentered 18 beto
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MT+MG1,iacronymsabovewith thepossible such as
onlyand viMCv MEiv STIX,MT+MC, MEiii +MT+MG2, +

exhaustive.The listSTIX. not
would beidealinking by Hereindices,Annually chained oneyear.

latteralthough theYW YE,index YF, YT,superlativehaveto ora
eitherandlinkstheforstrictly superlative year-to-year anot

link.year-to-monthfinaltheindex forCESgeometricLaspeyres, or aa
throughout.indiceshavewould be LaspeyresAnother option to

constructionofevaluation4.6 An

alternatives

with regardperformalternativesvarioushowwill lookWe at ournow
in Sectioncriteriathe set outto

cost-of-relationinbiasMinimal long-term4.6.1 to

index.index/superlativeliving

accordingbiases 18 togivesTable 4 ouryearsoveraverage
alternativesformulae. Somecomparabledirectlyfor thesimulations,

used LTIXthendirectly with YT. Wepossible to as annot compareare
their-0.04bias of LTIXadded theandintermediate standard to

TableinResultsandTables 1 2.accordingestimated biases to are

standard, accordingtheformulae, with YT toBias of indexTable 4: as
1981-98Table

variationbiasRangebiasAverageFormula
0YF5YW,

-0.02 +0.010.00YE
+0.11-0.03+0.05YL
+0.01-0.38-0.09YG
+0.06-0.17-0.00YC.4
+0.07-0.150.02MT
+0.080.0510+0.02ME
+0.19-0.02+0.08STIX
+0.13-0.27-0.04LTIX

5 ofindicativeindicessuperlativethedifferences between notsmallThe anyare
grounds.theoreticalproved superiorbeneither of themsincebias, oncan
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Table bias of various index formulae, with the5: Average YT as
primary standard and the intermediate accordingLTIX standard, toas
Table 1981-971-2,

Formula FL FG FC.7 MC.6 MG1
Averagebias 0.15 -0.11 0 -0.100

Bias variation the only meaningful estimate with thetoover years
standard. the alternatives likelyYT For in Table be leastto at as

large for those in Table however.as
that the fixedWe base options with and both haveFL FGsee non-

negligible biases, in different directions. The indexCES FC appears
be unbiased but this partly illusory, since requiresto on average,

perfect knowledge of the elasticity of substitution, which do notwe
have. Since could be assumed be rather stable FC would give smalltos

biases, though.average
Linking by month will either give unbiased estimates thenot us

long although with the formulae, biases beMT ME torun, or seem
quite small. Again, the MC index would be nearly unbiased. Since the s
would be possible reestimate each would be in bettertonow year we a
position with than with TheMC FC. STIX will provideLTIX notor
unbiased indices according the simulations the indexto present—
construction adds additive biases of each of each-0.04 topyear on
other, whereas the alternative with only leads armual biases ofSTIX to
+0.08.

Linking by with superlative Edgeworth index for theyear a or year-
index does give unbiased index series. Thisto-year us an

independent of the choice of year-to-month index, since its influence
cancelled the long YG both biased oppositeYLout run. or are
directions, by half decimal point.a

Minimal bias and disturbance in short-tenn4.6.2

changes

The change12-month of the index key economic statistic, whicha
much analysed by central banks, and economists engaged in macro-
economic analyses. therefore desirable that this statistic in itself

biased and that time series of such changes undulynot nota
influenced by factorsother than price changes. thereforepure
instructive look the definition of this statistic under differentto at
chain/link constructs.



Bilaga 3 215SOU 1999: 124

1‘
15:. 11,0%",,. 37Fixed. base index:.

0

December:linking by month12-month change:
Y—I,I2Y,mI I

15:7 3 g
m Iy——2:i"2i

Y,m Y-II I
mm 39accordingLinking by 19:toyear

y-z

Y,m Y-2I I
1532" 172% 40according 20:Linking by toyear Y—I,mIY—3

will usually beindex the 12-month changein the fixed baseNow,
denominator theThe and thewithin index link. numerator sameusean

fixed and the actualstatistic will only depend theweights and the on
smallrather stable and thusThe long-term biasprice changes. a

of changes. This lastproblem, when looking series such propertyat a
monitorfor central banks thatadvantage for example want toan

develop.‘series of 12-month changesinflation by looking howat
willhand, 12-month changeindex, the other thechain ona

consecutive index links that therebetweenusually be two aso
unwantedThis weight changeweight change in between. an

each will be break in thedisturbance the of thereand, at turn year, a
going fromchange the 12-month whentime series that the rateso

anddue real price changesDecember will partlybe onlyJanuary toto
the index.technical adjustmentsweight changes and otherpartly toto

indices accordingonly short-termchain index based linkingA toon
perhaps lessother hand, butwould problem. thehave this On6 not
unbiasedestimates will beimportantly for inflation analysts, the on

average.
simulated. dobeen WeThe sizes of these disturbances have not

the absolutehere butthese simulations in detailpresent on average
major chain indexaround for all thesizes of these differences 0.1are

with only short-terrnthealternatives discussed here, except one
large 0.4.annual jumps bethe maximum, theindices. At can as as

° eventually be possibleof link willOnthe other hand, in the end toevery
situationweights. Thisrecalsulate these changes based the creates aon new

problems.inflation history will be rewritten which alsowhere createcan
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thethe delayed chain index, the jumps the largest butFor are
differences not great.are

Axiomatic considerations4.6.3

only meaningful look axiomatics within each index link. Theto at
basic index Bilaga for their definition monotonicity,see 2tests -
identity, proportionality and dimensional invariance satisfied byare—
all formulae considered here.

time reversal satisfied all fonnulae andThe by superlativetest
formulae.Edgeworth but the base period weighted considerWenot

this important, since kind of betweentest guarantees symmetrysome
the periods compared that indicates unbiasedness.

The factor reversal only satisfied by isher’s index. ThisFtest test
crucial for for which dual volume index directlyCPI,not nota a

asked for.
The geometric indices, including Törnqvist, break down for zero

prices, which the other indices This haspropertycan manage. some
importance, since prices for public services sometimes changesome
frorn/to zero.

Consistency in aggregation only satisfied by the base period
weighted formulae, believeby the superlative indices. However,not we
that this be of weaker additivityimportance. Atest too strong to
criterion discussed below under the heading analyse.toeasy

Diewert 1999 recently proposed which distinguishes thetest,a
Edgeworth index, which does satisfy from the other indices,not
which do satisfy it. calls this the invariance proportional changesHe to

definitionquantities with followingthecurrent test

Pa",p’.q".zq’ Po",p,q",q/or aIIp",p.q".q’ A0 41andan

7 There potential priceproblem with the of the Edgeworth Marshalla use
index that has been noticed of the formulathe using makecontext to
international comparisons of levels of largeprices. If the price countrya very

compared the price levels of small using formula then theto countryare a
quantity of the large overwhelm influence oftotally the thevector country may

country.7quantity corresponding the small technical theInvector to terms,
Edgeworth Marshall formula homogeneous of degree in the0not

of both and this problem from occurring weTocomponents prevent
ask that the index satisfy the following proportionalprice invariance to
changes in testquantitiescurrent
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comparison betweenspatialinThis relevant twotest amore
especiallycomparison,temporalsizes.of different Incountries a

sufficientlyquantitytheconsecutivebetween vectorstwo areyears,
be significant.problemfor thisclose not to

Edgeworth indicesandFisher, Walshconsider theIn summary, we
fordisadvantageslightwithcriteria,the importantsatisfyto a

Edgeworth.

productsof seasonalhandlingCorrect4.6.4

against theperiod andbasestrongly forspeaksThis criterion a year
doescriterionperiods. Thebasewith month notpresent system

withcould all,theseformulae, sincedistinguish between some
seasonal products.ofadapted takedifficulty, be to care

Timeliness4.6.5

index inthe first monthlywithproblemsindices haveChain asome
in that indexof weightsintroductionof thelink because newnew

fixed index,delay. baseIntime andwhich takes extra onea acauses
finalised andweights until thethe oldcontinues withsimply new are

should bedelayed chain indextheproblem.the Inthus solves
fortimewill bedelays, since thereavoid the annualpossible to more

preparations.weightthe

and analyseinterpretEasy4.6.6 to

easily beindicesTörnqvistFisher, the geometricNeither the canornor
Theybasket of products.fixedforlooked monitoring the costat aas

ofform ofalgebraicestablishedin theeither be writtencannot suma
usedanalystsandproducerssubindices, which theweights times toare

broadly used,suchfordisadvantageconsiderablehandle. This aa
index thepopular CPI.as

like theEdgeworth indexWalsh and theboth theHowever,
theyproperties, sincethese importantindexLaspeyres arepossess

quantitieswith thebasketsof the forthe ratiodefined costs twoas
period.comparisonand theof the baseof thosebeing averages

theadditivitysimplealsoThereby, they property, sensepossess a
forobtain weightsaddedsimply besubindicesweights forthat tocan

weaker form of thebeThis criterionhigher aggregates. seen as acan
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consistency aggregation and believe that whattest we covers
needed for practical CPI purposes.

Non-revisability4.6.7

All proposals this satisfy non-revisability by design. If thisreportour
criterion crucial, various other possibilities would exist whichnotwere
could lead reliability in both long and shortto greater term
comparisons. Such solutions would probably also add theto
complexity of the however.system,

Co-ordination4.6.8 with the HICP

The I-HCP defined indexLaspeyres-type with theas a a year as
index reference period. the time,At there requirement tosame a
update weights and introduce products annually, suchnew measures

important for comparability. ofNone the solutions discussed in thisare
fully satisfies requirements.I-HCP the additional workHowever,report

for adapting the requirementsKPI I-HCP judgedsystem to not toa are
introduce problems compared with today.any new

4.6.9 Resource aspects

Changing aggregation of leadsto system toover a new course a one
time outside the of this estimate thisextra cost. report toscope

The for running the lowest for fixedcost. current costs systems are a
base but depends the ambition, whensystem toon comes
introducing products and outlets the lower level of the index.atnew
The for having base period probably somewhatcost a year as a
higher, since the calculation lower levels will involvesystems at more
links and longer time see below. The difference believednotspans

be large, however.to

4.6.10 Summarised evaluation

With the criterion minimal long-term bias relation cost-of-livingin to a
index/superlative index main criterion, the above evaluationas our
clearly boils down recommendation choose delayed chainto toa a
index according equation 20. This choice immediately makesto a
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possibleproductaggregation 90indexsuperlative groupsover some
for weights,otherandNationaland, with better Accounts sources

of thefiner levelsaggregation muchsuperlativeextendingfor toopens
index.

formulaesuperlativethis index, alllinkstheFor year-to-year
point offrom biasequivalentvirtuallyEdgeworthincluding aare

Walshpointsand analysecriterionview. The interpret atto oreasy
given in favoursmall edgechoices.the clearly best AEdgeworth as

and meetingsuperlative propertiesitsof Walsh, due tests.trueto more
favour of theinsimplicity speaksyear-to-month link,theFor

bias of theinfluence the long-termdoesindex. biasItsLaspeyres not
whole.chain index as a
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Index aggregation lower levels5 at

The analysis above led the following basichas recommend KPItous
construction.

fromThe index reference month should be0 Y,toyear year m a
chained index according the following formula:to

Y2
ZHIIY,m IY,m y 42-0 Y y.1

yI

theFor index, the Walsh index should be used:year-to-year

:Pia/Q: r P,

gT: 4,y W. 43Zy-I "" P"ZP. 2:2,"
k

lmlzVyV.v-I V.VVy‘1

girl.WWwhere 43b

k kk k k

the year-to-month index, the index should be used:For Laspeyres

PY,m
Z Vk/Z15:3 Wk Wk V,,"’1; ,where 44

kk

This computational scheme will be possible down least 90to attouse
product for which consumption values from the Nationalgroups

willAccounts be available. Work going extend this breakdowntoon
further down the product hierarchy.

this section, dealIn will with the problems that belowwe emerge
the level, where these value weights available.are
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Aggregation5.1 steps

fouruseful speak ofanalysis,of thetheFor topresentpurposes
sometimes beindex calculation, thereactualaggregation Insteps. may

tracedthen bethan that but theyoften fewerless steps canmore or
unnaturally numberwill, somewhatof four Weback these steps.to one

ofof the kindwill give examplesthem from bottom. Wetop to
along.mindsituations that have gowe as we

into the90 NAcombination offirst theThe step purposessome—
IndexAll Item

proposedguaranteedvalue weightsthis NAIn step, current ourare
Coicopinternationalaccording theThe tosystem. arepurposes
andConsumption by PurposeClassification Of Individual system are

used in the HICP.similar thoseto

into 903-400 productcombination ofsecond theThe step groups—
NA purposes

haveguaranteed andalso possible butthis valuesNAIn notstep weare
method thesuperlative aggregationthanfor lessto assomeprepare

best estimate.
within the productproductsAggregation in this samecase over

pork andsubstitutes suchfairly closetheseIn ascases, aregroup. some
substitutability muchotherbeef within the Inmeat category. cases,

householdrefrigerators in thedishwashers andsuch betweensmaller as
appliances category.

into productcombining elementaryThe third aggregatesstep —
groups

value weightsinheterogeneous InThis quite nature. moststep cases
the thirdexceptions exist.available, although Inwill be stepnot

in severalconstructed, sometimessubindicesproduct steps,aregroups
thisregional elementary Foroutlet and/orfrom subgroup, aggregates.

examples givenof situations. fewvariety Athere greatstep, area
here.

representative productscollection. 150Local Forprice some
the prices directly theprice collectors monitormainly goods, local

industries outletstratification intothese products thereoutlets. For a

8 192022Konsumentprisindex



222 Bilaga 3 1999:124SOU

types according SNI 92 the Swedish version of the NACEto system
for industrial Classification. Elementary aggregation done
nationally, all outlets industry. Weights industriesover one over are
based planned be 5-yearly, reflecting the distribution oftoon a survey
sales of certain product between industries.a group

Daily The daily necessitiesnecessities. introducessystem an
additional stratiñcation compared with the local price Here,system.

the industry Supermarkets SNI further52.112 divided intoe.g.,
three according the chain certain outlet belongsstrata to toa
ICA/KF/DAGAB.

Electricity. thisIn subsystem aggregation the followingover
dimensions: i Network fees fees, of housing, iiitypevs. energy
fixed variable according consumed amount fees and ivto typevs.
of tariff used partly according the consumer’s choice.to

Municipal for aggregationservices Here,owner-occupiers. over
i of service water and refuse collection chimneyandtype sewage,
sweeping and municipalities.

Telephone Aggregation i main ofservices. servicestypeover
mobile services, residential services, and services,Internet

providing the service and iii detailed services according tocompany
the tariff of the provider.

Health Aggregation i of service andtypecare. over
organisation providing the service, where the organisation usually a

council landsting that there also geographical divisioncounty so a
involved in this aggregation step.

observe thatWe the third level displays mixed picture witha very
regard substitutability. The subgroups sometimes entitiesto represent
between which substitutability large e.g. outlet chains and
sometimes small e.g. municipality of residence.very

The fourth aggregating price intostep elementary indicesquotes-

thisAt level, single observed prices aggregated elementarytoare
indices. practice,In there differentseveral here. Fairly typicalare cases
examples in the KPI are:

A representative item e.g. refrigerator, TV set, restauranta a a
meal defined in the central office. Varieties of this item are
selected by price collectors and thus aggregated certainare over a

PPS8of randomly selected outlets 5-digit NACE number intype

8 Probability Proportional Sizeto



Bilaga 3 223SOU 1999:124

of thethe sizeavailable weight informationall of Sweden. The
lag.of employees with 2-yearoutlet of its numberterms a

bread, cereals, frozendaily necessitiesitem e.g.For most groups
supermarkets,purchased indetergents typicallyfish, washing etc.,

fillet, Findus, 400gselected items codrandomly PPS e.g. are
threeoutlets, divided intorandomly selectedaggregated PPSover

theadditionwholesaler/retailer chains, all of Sweden. Inmajor to
of national salesweight of the item in itssize of the outlet, the terms

known.1-2 years ago
number ofaggregatedand chargesWater aare oversewage

of thepopulation sizeselected municipalities. Therandomly
weight.municipality used as

beverages by theof of all alcoholicComplete information the sales
nationalSystembolaget whichretail monopolyGovernment uses
of beer,sold of each bottle/canquantities/valuesprices. The exact

known.wine spirit areor
ofaggregated numbertelephone chargesElectricity over aareor

callquantities kWh,good informationproviders. Usually, on
available.although sometimes with lag,minutes etc., a

large.will besubstitutability within therule,As aggregatesa
sometimesinvolved this level,there also weightsSometimes not.atare
list, theretariff item of thesuch prices 5In aresome cases as

which will be dealt with here.specific problems, not

elasticityEstimates of price5.2

ofmethod in the absencedetermining the best aggregationFor current
willelasticity criterion.value weights, will the price We assumeusewe

formula given byprice elasticity and indexthat the relation between
index in above.the price 16CES

ofempirical issue becomesWith this formula in mind, the one
differentelasticity indetermining the value of the price cases.o

abundant.information MostUnfortunately, the available not
Swedishthe onlyestimates done in U.S., recent sourceoneare

level roughlythese estimatesknown. will first lookWe atat a
Then will lookaggregationcorresponding the second atstep.to we

third fourthevidence relating the and steps.to

9 price changes dooften the wholeAlthough notcountry,aggregatean covers
variation withinthat the observedusually follow regional Thispattern.a means

outlets.often variation between nearbyaggregate representsan
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5.2.1 Second elasticitiesstep

The only Scandinavian for elasticitiesprice Edgertonrecent source
al. 1996. They analyse food demand the Nordic countries basedet

data from forNA 1963-89 Sweden and similar time periods for theon
other Nordic countries. They three-level aggregation, where fooduse a
consumption divided into animalia, vegetabilia, beverages and
miscellaneous and each of these categories divided into threeturn
subgroups, the lowest level considered in their study. Table 6 gives
their estimated own-price elasticities for each of the 12 groups:

Table 6: Own-price elasticities reversed sign for the Nordic countries,
estimated by Edgerton 1996et

Denmark Finland SwedenNorway
Animalia
Meat 0.5 0.2 0.7 0.4
Fish 0.9 0.3 0.8 0.3
Milk,cheeseand 0.4 -0.1 0.2 0.0eggs

Beverages
Softdrinks 1.1 1.2 0.7 0.6
Hotdrinks 0.2 0.2 0.3 0.1
Alcoholicdrinks 0.5 0.6 0.9 0.9

Vegetabilia
Breadand 0.4cereals 0.1 0.4 0.7
Fruitandvegetables 0.5 0.3 0.6 0.6
Potatoes 0.5 0.5 0.5 -0.1

Miscellaneous
Fatsandoils 0.6 0.3 0.2 0.3
Sugar 0.7 0.3 0.2 -0.8
Confectionery 0.8 0.4 0.1 0.4etc.

The in Table 6 however, that belong thetogroups are, groups, upper
level of aggregation,KPI where consumption valuescurrent are

principle.available, least inat

1°At the values for these food categoriesNA basedpresent, not currentare on
information but just extrapolated from earlier in fixed valueare years
proportions. will, however, be possible improve these withto matters some
reasonable etfort.



Bilaga 3 225SOU 1999: 124

BLS,Statisticsof Laborthe U.S. BureauMcLelland 1999, at
indexof differentcomparisons betweendetailedmakes outcomes

70of the U.S. CPIclass levelexpenditurewithin thefonnulae groups
correspondsroughlythis leveltheitem In KPI,divided 207 Strata.into

finds that thementioned above. Hesubindicesintodivision 300theto
than unityclosesubstitutionofestimated elasticity greaterto or

andthe Fisher, Laspeyrescomparingofmajority Inthe cases.
differentsignificantlyhe finds that LaspeyresindicesGeometric

thewhereasof thein 80Fisher indices 65from the percentto cases,
significantly in aboutdiffersonlyold weightsindex withGeometric

judged beindexGeometrictheof the Thus to15 percent acases.
when onlythan thecost-of-living index Laspeyres,ofbetter estimator a

objectiveMcLelland’s mainavailable.period Ofromold weights are
level.index Hethe elementarymethodologythe bestestablish at

of thelevelsthe lowersubstitutionincreasedduethat, attoargues
the indexdowngenerally increaseselasticitytheindex, moveas we

and theof thedifferential biases LaspeyresThis thehierarchy. causes
favour of thefurther inFisherin relationGeometric indices toto move

Geometric index.
in the U.S.elasticityof demandestimatesof publishedA survey

thisworks inimportantmixed picture. Threesomewhatshows recenta
andPakes 1995andLevinsohn1993, Berry,Huangarearea

food Hewith theconcemed1997. Huang sector.Hausman
but thebe 0.19wholeof food homeelasticitytheestimates toat asas a
increases,also generallyelasticitythedisaggregation increasesoflevel

of histableexceptions.with Inalthough present summaryawesome
estimates.

foodreversed sign inelasticitiesPriceTable some
according 1993Huangfor the U.S.categories to

1.870.12fishandSubgroups meat
0.04 0.25andcheesemilkFlour,rice,eggs,
0.19 1.18Subgroups fruit

0.620.08freshvegetablesSubgroups
0.740.17vegetablesprocessedfruit andSubgroups
0.560.18Subgroups beverages
0.240.01andfatsSubgroups sugar

differentunderlined byin thisdifficultiesThe some veryarea are
forelasticityestimatesNelson 1994researchers;by otherestimates

Unpublished0.69.Pompelli 1989andand Heienmilk 1.15 toto
subsidiesmilkperiod whenexperiences from theSwedish recent were



226 Bilaga 3 SOU 1999: 124

abolished and prices thus Suddenly increased by that20%some were
purchasing volumes hardly influenced all, fact thatat supportswere a
the low elasticity estimates for milk. Hausman gives his0.90 as
estimate for breakfast cereals whole. For whole, threeas a cars as a
estimates 0.87 McCarthy, 1996 0.85 Levinsohn, 1988 and 1.43are
Trandel, 1991.

The variability of the elasticity estimates, also for thegreat same
product precludes conclusions for particularstronggroups, any group.
The estimates the whole from slightly above tocover range zero up
values above and thus make definite judgement priceone a on average
elasticity difficult.

considerWe McLellands results the single evidencestrongestas
relating the formula choice this level, since he compared indexto at
formulas with their superlative afterwards and with actualcounterparts

data.CPI His conclusion that the estimated elasticity of substitution
close than unity in the majority of and thus thatto greateror cases

the geometric estimator, which based assumption ofmean on an
price elasticity being equal estimates superlative index betterto one, a
than Laspeyres index does.a

With Table in mind,7 be possible make informedtomay guesses
categories where assumption of unitary price elasticityto notas an

reasonable and apply different aggregation principles in the two cases.

5.2.2 Low-level elasticities

firstLet ask: What the economic interpretation of elementaryus an
EA and of the kind of behaviour that takes placeaggregate consumer

within it food,For daily necessities and other products, the EAsome
in the KPI consists of of varieties in of outlets defined eitherset seta a

chain of retailers outlet example hyperrnarkets,typeas a or as an
radio/TV-retailers etc. defined by the 5-digit NACE level theSNI 92,
Swedish NACE version. In other countries,contrast to most no
regional demarcations applied. How, then, do behave inare consumers

price changes within such EAtoresponse an
Firstly, that much of the low-level substitution would takenotewe

place also between forEAs, example between hypermarket andtwo a a
local supermarket between andKonsum ICA supermarket in theor a an

This calls for substitution allowing aggregationsame area. a
principle between different outlet for the product. Withingroups same

thereEA, will be substitution effects unless the price changesan
display regional Regional effects sincestrong pattern. not strong,a are
much of the price change known be due short-term fluctuations,to to
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effectssubstitutionTherefore, within EAprice bouncing etc. arean
generally large.

thisexactlyeffects talking aboutWhat substitution atmoreare we
when theyof thismade excellentlevel Dalton 1998 accountet an

theformula EAchange the geometricexplained the BLS atto mean
exemplifying product:used theirlevel. Ice was ascream

ofcorresponding thetake several formsSubstitution to typescan
the basic indexes:outlet-specific prices useditem— and constructto

example, betweenbrands of products, forSubstitution0 among
of icebrands cream;

pint andfor example, betweenproduct sizes,Substitution among0
ofpackages icequart cream;

ofbrand icefor example, betweenSubstitution outlets, aamong0
differentsold stores;at twocream

purchasing icefor example, betweenSubstitution time,0 across
second week of the month;during the firstcream or

forof items within theSubstitution category,types0 among
and frozen yoghurt;example, between ice cream

different index categories,specific items inSubstitution among0
ice and cupcakes.for example, between cream

forprice charged byincrease in theThus, in storeto a aresponse an
respond bycouldcertain brand of ice cream, a consumer

several dimensionsalong ofredistributing purchases any
brandanotherother priced items in therepresented by tocategory:

package of icehad risen, largerwhose pricesof ice not to acream
differenticesmaller pricewith attoounce, cream apercream a

brand of frozen yoghurt.sale,where ice tostore or acream on
icerespond by postponing thealso couldThe creamconsumer

purchase until later date.a
brandfrom the icecould substituteFinally, the creamconsumer

apples,cupcakesspecific alternative dessert item, suchto orasa
in anotherthat CPI category.

kinds of substitution elementsdistinctions between all theThe
economicwell developed inquotationdescribed this notare

research." circumstancesWhat be said under thesecan

search theory.that in its infancy that ofresearch lineA consumer
of living index ofimplications for theReinsdorf 1994 discusses the cost
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In general reasonable elasticities increase whento expect to we
down the product hierarchy detailed levels. Thistomove more

because find closer substitutes the lower levels than the higherat atwe
pork beef instead of fish, Brand BrandA B coffeemeatvs. vs. vs.
instead of coffee Coca Cola outlet theA nearby outlettea, Bvs. vs.
instead of Coca Cola Fanta. However, studies of lownotvs. many
level elasticities have been done far.so

Beny estimates elasticity for and give estimates betweenet cars
3.08 Lexus LS400 and 6.52 Nissan Sentra the brand levelat as
compared with the above-mentioned estimates for wholecars as a
between 0.85 and 1.43.

Hausman deals with breakfast cereals, also the brand level. Hisat
estimates of elasticity for particular brands from 1.93 Cheeriosrange

3.18 Frosted Wheat Squares compared for theto 0.90toas group as a
whole.

Reinsdorf 1996 carried comparison between different indexout a
formulas based NielsenA.C. data for outlets in Washingtonon scarmer
and Chicago for coffee, 1993-94. His data showed that the geometric

index with base period weights closer themost tomean cases
Fisher index than the Laspeyres index. Other unpublished BLS
research data hints results; the typicalat stronger moston scanner even

be LaspeyresGeomeanFisher whichpattern consistenttoseems
with price elasticity of thana more one.

We carried small experiment based Swedish data forout a on scanner
item where estimated the following within-some groups, we average

groups.outlet price elasticities for itemsome

searching markets with price dispersion for products of constantconsumers
quality.
12The data covered 117 weeks from 9440 9652. All purchases in 26 outletsto

included. The number of item descriptions averaged around 100.were over was
The first week in which the item appeared in shop taken the base fora was as
shopwise calculations. The median of the estimated price elasticities takenwas

shops and weeks and finally the medians averaged itemtheover were over
descriptions. Weights, p-poq-qo, applied.were
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Table price elasticities for codes within brandsAverage EAN
item based data, 1994-1996.some groups on scanner

Item ofWeightedmedianprice elasticity demandgroup
Frozenfish 2.35
Breakfast 2.00cereals
Washing 2.05detergents
Fats 1.21

These estimates where crude estimation methods used turnwerevery
be in the lower of the brand-type elasticities in U.S.out to range seen

data but still well above unity.

elasticitiesSummary of information price5.2.3 on

Tentative conclusions based the information given aboveon scarce
would be:

the second aggregation own-price elasticities fromFor step, vary
slightly above well above There inelastictozero up one. are some
products for example milk, flour and rice wellpotatoes, asas more
elastic like and breakfast cereals.one new cars

lower levels, elasticities generally much higher and often2. At are
well above unity for brands in competitive product areas.

Approximations the Walsh formula5.3 to

for the second aggregation step

Where consumption values available, specialcurrent not two casesare
of the Walsh formula of interest.are

Firstly, elasticity. This consistent with theassume zero
assumption that the between products remain intactquantity ratios
despite the change inin relative prices. Say that 43 havewe

/IQ{"Q: for all k Walsh index then theThe reduces Laspeyresto
.

index

å y-IPy Qlzk Vky-I Pky
yIy-I 45iZ Z-1y-I y-I y-IQk Pk k

k k
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If the known quantities or values from period before fromy-lare a
period thensay, the invariance of the quantityyratios implies that

/1Qk"Q,f /1,uQ,f 45for all Instead of then obtain:we

ä .på VksPky-1/Pksq PkyZIy 46
PkH

z /P: PkflZ V:Pkfl k
k

Price updating the weights from period period thus logicaly-ltos a
choice in this case.

Secondly, unitary price elasticity. This consistent with theassume
assumption that the value between products remain intact despiteratios
the change in relative prices. This implies that in have43 we

ÅVf"Vf for all The Walsh index then reduces the followingto

index:

;Vf-i /PkI/Pkw-z Vky-1//Pky/Pky-IPky:ZIy 47
zv.H/um ’ZV."/WW rrk
k k

If the known values from period before fromy-l period say,are a
then the invariance of the value ratios implies that

Vf ,uVf for allk We then the period values in theputcan s.
period valuesy-l place 47 without other changes. Especially,any

price updating called for thisno case.
Therefore, only old value weights known, then 45——47are can

be chosen given of the likely value of the elasticityassessment mostan
of substitution. The analysis above that unitary price elasticitysuggests

often the best approximation, which would make 47 the mainmore
option.

theFor year-to-month there question of approximation sinceno
the Laspeyres formula applies also in the second If the weightsstep.

from period before theny-l price updating should be done onlyare a
where price elasticity assumed, i.e. where the indexLaspeyreszero

used also in the index.year-to-year
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The third aggregation5.4 step

for the secondThe logic essentially applies for the third stepsame as
differentnoted above this aggregationAsstep. representcan many

substitutability elasticity. the ofsituations with regard and Forto case
recognised geometricunitary price elasticities, the internationally mean

formula provides alternative that be proved see Annex 1 toan can
47.3give almost the same answer as

W

I,’..Il,.P+i.;Vk k

demonstrated that and give the resultsIn Annex 47 48 same
whichalmost the third order according Taylor approximation,to to a

only requires the coefficient of variation of the price relatives bethat
bounded.

The choice these formulae thus minorbetween Intwo one.a
providesfavour of formula consistency all47 that atone can argue

levels. speaks the fact, that the internationally acceptedFor 48
fonnula.

secondthe third elasticities often larger than in theIn step.step, are
levelAlso, there need for presenting subindices this toat users.no

Therefore, could aggregation according 47here consider towe or
substitutionalso in the index in order reduce48 year-to-month to

bias. example:For

lIkY,nl/IkY-2 EL!
zIr," - Zita/Jawau

k

Elementary aggregation5.5

the single prices aggregated into indices.At lowest level betoare
Aggregation based unitary elasticity should be the rule here inpriceon
both the and links. denotethe year-to-month Hereyear-to-year we
weights wj that principle, theyby and they Intoassume one. aresum-

13 drop weights ofienthe time superscript for since the valueHere, Vk,we are
older than y-1.
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value weights although they oflen crude size For theare measures.
index, the basic form would be either:year-to-year

Zwix/Pi/Pia
51;, 50or

Zw; A/In’/111"’
I

w.j ’p 51yIf.,
-1PJi

these formulae,In the price each ideally interpreted unityear as a
value months, i.e.:over

I2 I2
ZIn"’"a§’" 241",m 52

m1 m1

q}""where the quantity sold in month Often, equal quantitiesy,m.

in all months will need be assumed.to
If desired bring in products outlets annually, linkto new or

months lm need be introduced, that overlap established into so an
Im. This would change and into:50 51

Zwm/P5/Pf" jZUwm/P1’/Pl"
jeulI.V orI jZUWu/JPWPI"JZIJIWn/Jpf/Pi"y

wlj Wzj

1;,1’1’yiIjHfiJi.. ,
54

,t..PjeU, jazz,j

where andU1 U2 denote the universes in the first and second limks.two
theFor year-to-month index there will usually be need dividletoa

into three links according the following scheme:to
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g;’31/Piw/PimzZwzjvpimzzWix/pjm/PJH
jag;id,1:3: 55

Z’3i//Pi/Pi”ZWZI/Jpi’2"’/i1‘i Y/Pf m2 mlml Y2

rev,rev,iev.
IOI
"Ii

zzrzzzrsrzrizwna,j
WuWu

n"i..HWml ,m
s6

Pk lev,key,jell, 1j

months in alllinkhave thethatNote not to samenecessary
unavailable,seasonallyproductwhereEspecially,aggregates. aa

link month.the Inavailable should be chosenwheremonth mostas
since theDecemberdesirable choose January,will be to orcases,

facilitated.beprice will thenof armualcomputation averagean
alsosometimes besublinks willthe index intoDividing necessary

straightforward applyand third aggregationin the second tosteps.
also.for thosefor elementarythe formulae aggregates cases

scheme fromaggregationwith theprovide tableIn Annex awe
bottom.top to

practical situations. IndescriptionThe above most somecovers
solutions.for otherhand callsthe situationhowever, atcases,

elementary weightsSuperlative5.5.1

and datadetailedalcohol, thereproducts, above allFor currentsome
used thatshould then be inTheyavailable for weighting. mannera
time for homogeneouswith unit valuesWalsh indexcombines the over

products.
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5.5.2 Inelastic aggregation and priceszero

If elementary aggregation observations between which priceover
elasticity small, Laspeyres-type index should be used. this,Bya we

the following index written its general form:mean

-gffl,101 57

where period usually before the period for whichmost recent
quantity data available.

This also the preferred approach, where price enda zero one
of the comparison. The existence of price that pricea zero means

zero,elasticity in that point of the demand which turncurve
that the index solution sought in this situation bemustmeans

consistent with elasticity.zero

dqp
Price elasticity in general defined which thateas meansd- A ,P

identical for p0 the demand function differentiable.to zero
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Annex 1

Taylor series approximations of index formulaetwo

Here without proofs, Taylorpresent, series approximations ofwe the
important formulaetwo most discussed above. Approximations are

done for those formulas, which functions of price relatives only andare
based series expansions around the unitare We theon vector. use

/pfnotation for price relatives and for weights, summingwk
In thisto notation the formulaeone over are:

W: and A.1
Zwk/
k

G1‘r,‘" A.2

Approximations expressed functions of the first, second andare as
third weighted central of the distribution of themoments follows:r, as

uZwkrks
k

Zwkrk02 "/‘2; A.3
I

7Zw.rk-.u’
k
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of theseapproximationsTaylorthird ordertheNow, are:

oz,u-1/2o’/2 A.4and3;¢sW ++r,u-

o’p-1/2o’/2 A.57/3G ++zy-

havethusWe

A.6G ;/24W- z

muchwhich not very

quiteapproximationThetested.numericallyhas beenresultThe
thatrelativesof pricedistributionskinds ofthosereliable for are

wherecollapses0.2.belowpractice, wherein oocommon
say.above 0.5,largebecomes very
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Annex 2

Simplified aggregation scheme in four steps

Aggregation level Year-to-month index Year-to-year index
All Item level, — -—;’,,Iy,’.,,I34JU .in I ywhere A2.l where A2.5aggregated from , r,NA

denotedhgroups, yr, Azlb
W fi - za"

i

NA level, -2.1"group gnlzly-1::I:-2;h.m .m Iy-1:1:where A22_ where A26aggregated from ’
product gsubgroups,

Vr: l hdenoted V
29,-: A2 2bW; W‘:fl’_

A26bL 2g I;-1;:Se" e

Subgroup level, gfl{,Iy,.,, §PI{,Iy,;,Junrm ya yI ywhere A2.3 where A2.7aggregated from H‘, ,
elementary aggregates,

I linddenoted piga
W, W.,A2.3b A2-7b

y-’—2,d V y-1,1
deg deg

Elementary level, Iyb:I;;dxIInul;dxIl:ra2;d10:2y.m lmIy—2,d .nu yIy—I,d yIy—I;dxIlm,dlinking done in link
months Im, Iml, Im2 f:WU /pllm y-2 :Wu /plbn y-Ipi ponceayear,usuallyin

——:——————1dDecember ledJanuaryor x x:Wu /P1’h" 2/VP; :Wu /x/P7"/P;H
IE4: jag,

8A2Zwzn/P§"’/P5"&#39; iJ ""w P} P;21L A24
xlEwy /P’m2 :nu —"‘—’—:/ p ZWZI PHP/

2 ja 2Zw y,m/ m2VP} p31
J54:

:Wai /x/Pfm/Pfnz
J54:
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Säsongsvariation

medvivadinledningsvis säsongs-diskuterasbilaganhärdenI menar
främstvadkonstaterasKPI-sammanhang. Det attvariation i som

säsongsvariationsådanprincipfrågor,vad rörpreciseras,behöver avser
hushållensförinomtjänster,ochvissapåberor ramenatt varorsom

denMotberoende påolika säsong.värderaspreferenser,givna
prisindexkortperiodiskaberäknamöjlighetendiskuterasbakgrunden att

mått levnads-tidenförändringenpå övertolkaskan avsomsom
principår-till-månad-lärxk ikonstateraskostnaderna. Det att avseren

månadenaktuelladenprislägetenligtårsmedelprisefjämförelser av
ibristervissaocksåAvslutningsvis diskuterasbasår.länkensunderoch

utbudivariationersäsongsmässigakraftigavidindexfonnelLaspeyres
problemet.medtillkommaför rättaföreslåspris, attoch ansatssamt en

relevantasvårigheternapraktiska görade attbehandlas inteDäremot
iskillnadersäsongsmässigasådanaföreliggerdetprisjämförelser när

vidlåder vissafrämstkondition, typerellerkvalitet,fysiska somvarors
frukt.färskochgrönsakerfärskaav

säsongsvariationVad1 är

priserutvecklingenallmänhetivisäsongsvariation attMed avmenar
påverkasårunder loppet ettkvantiteterkonsumerade ettoch/eller avav

orsakerBakomligganderegelbundet säsongsmönster.mindreellermer
faktorerinstitutionellaellerkonventionerdelsochklimatdels somär
produktions-ellerpå,tillgångendelspåverkarjulhandeln. Det.ex.

hushållensdelsochtjänsterochvissaför,kostnaderna typer varorav
såledeskanSäsongsvariationemaoch tjänster.olikavärdering varorav

efterfrågesidan.ellerutbudssidanfrånvariationervaruvisaförklaras av
produkters.75‘ ochkategorisering säger attDiewertsföljer härVi

gårintedel åretunder någon attdeitypär säsongsvaror avomav

NumberIndexandI InflationHighCommodities,SeasonalDiewert W.E.:
Working GroupInternationalof themeetingSecondProceedings, onTheory.
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köpa. Andra nyttigheter, erbjuds under alla årstider, ii.ärsom typav
Dessa är säsongsvaror a hushållens värderingtyp demav ärom av
oberoende Säsongsmässigasäsongen. variationer i konsumeradeav
kvantiteter beror då helt och hållet på hushållen minskar konsum-att
tionen då priserna höga och ökarär den priserna låga, förnär är att sett

hela åretöver använda sina så deras totala välfärd maxi-attresurser
Om hushållen däremot värderar och tjänstermeras. olikavaror

beroende på kan vi kallasäsong dem för säsongsvaror ii b. Entypav
ingenär hushållenssäsongsvara värdering den oberoendevara ärom av

och konsumtionensäsong jämnt fördeladär året.av över
Ett exempel på ii a kantyp visstomateren vara av vara av en

kvalitet. Konsumtionen god kvalitettomater hög och prisernaärav av
låga de lokala odlarnanär har sin naturliga skördesäsong, medan det
omvända förhållandet gäller då måste importeras fråntomater avlägsna
odlingsplatser eller produceras till höga kostnader i uppvärmda väst-

Konsumentenhus. värdesätter dock tillgången till lika undertomater
hela året. i

Exempel på nyttigheter ii b kantypenav vara

glass, eftersom variationer mellan månader avseende0 konsumerade
kvantiteter, beror på hushållen värderar glasskonsumtionsnarast att
på högre, och efterfrågar glass då, under densommaren änmer
kallare delen året;av
säsongsbetonade kläder vi föredrar köpa inför0 eller iattsom
inledningen eftersomsäsong, det då vi kan fåär glädjeav en mest

dem, i synnerhet det modeplagg riskerarärav "ute"attom som vara
gång detnästa är säsong;
och logi eftersom vår efterfrågan på0 olikaresor slag ochresor av

destinationer i utsträckning koppladstor tillär årstiden, oavsett om
det gäller eller till ochsemesterresor från jobbet;resor
energi för uppvärmning inte möjlig, eller dyr,0 är lagra,som att
eftersom enhet energi förbrukad under bidrar mindreen sommaren
till upprätthålla hushålletsatt levnadsstandard enhetän underen
vintern.

I alla dessa fall det tydligtär variationen året konsumeradeatt över av
kvantiteter bara delvis, och ibland kanske inte alls, kan förklaras av
variationer från utbudssidan.

Price Indices the Ottawa Group November 1995, Statistiska centralbyrån,- -
Stockholm 1996.
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ochLevnadskostnadsindex2

säsongsvariation

förkostnadentidenförändringenindexet överSyftet med är att avange
indexförförutsättningarViktigalevnadsstandard. att ettoförändraden

bI.a.:2tolkningstrikt sådan ärskall kunna ges en

förmellanväljakanhushållen atttjänsterochdeatt somvaror0
tids-jämfördai dedesammakonsumtionsbehovtillgodose sina är

perioderna samt
tillförhållandeioch tjänsternavärderinghushållensatt varornaav0

tidsperiodema.jämfördaolika i devarandra inte är

intilliggandetvåmellanlitetmycketförändrasdärvidlagFörhållandena
tillgodoseddavälganska närdärförbörförutsättningarår. Dessa vara

tolvmånadersperiodunderprislägetjämförindexgällerdet ett ensom
vidliksomtolvmånadersperiod,näraliggandeunderprislägetmed en

vanliga tolv-deperioder,säsongslikamellan t.ex.jämförelser som
månaderstalen.

säsongsolikamellanjämförelsertolkaförFörutsättningarna att
levnadsstandardvissför ärkostnadenjämförelserperioder enavsom

intilliggandemellanjämförelsersådanaExempel på ärbetydligt sämre.
påföljande årundermånadvissdecember ochmellanmånader; somen

imånadvissochmellan årkorttidslänkama;nuvarandede ett somen
innebärfalldessaår-till-månad-länkama. Iföreslagnakapiteli 3de

saknasförutsättningenförsta samtdeniexistensen typ attvaror avav
förut-andraheller denintebii attexistensen säsongsvaror typavav

medtolkasdärförmåstejämförelserSådanauppfylls.sättningen
försiktighet.

tillnågottjänardet inte attibid. s.117Diewert attt.o.m.anser
detochjämförbart är treinte attsådantjämföraförsöka är menarsom

ochberäknasbörindexsäsongsneutralaolika gersomtyper somav
information:värdefull

pris-jämföramöjligtdär detkorttidsjämförelser, attför ärindexEtt
intilliggandemellanperioder,säsongsolikamellan t.ex.läget

ickeomfattaskulle endast säsongsvarorsådant indexmånader. Ett
påvärderarhushållen sättsådana säsongsvaror sammasamt som

a.3iidvs.oberoende typsäsongsvarorsäsong, avav

2 levnadskostnadsindex.diskussionförvidare Bilaga 2Se aven
för det härmissvisande3 uppfattas"säsongsneutral" kanbenämningMin vara

deingår kommeraixEftersomindexaltemativet. typsäsongsvaror av
dockspeglarindex.påverka Detpå dessaprisrörelsemasäsongsmässiga att
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Säsongsvisa index. Tillämpat på månader den säsongsmässigasom
indelningen skulle det innebära tolv oberoende parallella index: ett
index förhållandet mellan prisläget i januari och prislägetsom anger
i januari under basåret; index förhållandet mellanett som anger
prisläget i februari och prisläget i februari under basåret; Vartetc.
och säsongsvarordessa index skulle omfatta samligaett av varor -
och icke med varuvikter enligtsäsongsvaror konsumtionens för--
delning respektive månad under viktåret.
Glidande årsgenomsnitt genomsnitt tolv parallellaär vägtett av
säsongsvisa index enligt innebärDet månatligenattovan. man
erhåller index prisläget under den just avslutadeett som anger
tolvmånadersperioden i förhållande till prisläget under basåret.

förstaDet indexet möjliggör korttidsjämförelser mellan godtyckligt
valda perioder. Eftersom så andel konsumtionstoren av avser varor
och tjänster på eller kan uppfattassättett annat säsongsvarorsom som

slag de Diewert skall ingå iän index, kommerannatav som menar
täckningen i sådant index mycket liten i förhållande helaett att vara
den privata konsumtionen. För de flesta tillämpningar aktuella,ärsom
har så begränsat index ringa värde. Däremot detett möjligt detett är att
skulle kunna bidra till tidigt identifiera förändring i den rådandeatt en
prisförändringstakten.

andraDen mått innebär totalt bättre täckning,typen settav en men
också prisutvecklingen i princip endast kan analyserasatt och tolkas

för sig för de olika konsumtionen respektivesegmentvar av som
innebärDetsäsong skillnad mellanutgör. tolvmånaders-t.ex. att etten

tal för april och för maj inte kan tolkas ändrad inflationett som en
eftersom utfallet kan resultatet identiska varuvisa pris-attvara av
relationer medvägts säsongsmässigt olika vägningstal.samman

Av flera skäl det naturligt primärt efterfrågaär mått på denatt ett
successiva utvecklingen prisnivån avseende årskonsumtion. Detav en

också innebörden det tredjeär säsongsneutrala indexet, liksomav av
den indexkonstruktion föreslås i kapitel I övrigt finns dock såvälsom
likheter skillnader:som

Eftersom år-tilI-år-Iänken beräknas efter jämförelseperiodens slut0
det möjligt beaktaär också konsumtionsmönstret under jim-att

förelseperioden och beräkna länken index enligt Walsh. Ettettsom
aktuellt glidande årsgenomsnitt måste praktiska skäl baseratav vara
på äldre vikter. I Övrigt år-till-år-länken index detär samma som

bara det förhållandet skillnader på utbudssidan innebär levnadskostnadenatt att
faktiskt skiljer sig mellan olika delar året.av
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glidande årsgenomsnittet den beräknas inte för andra tolv-men
månadersperioder kalenderår.än
År-tiII-månad-länken liksom glidande årsgenomsnittetdetär0 av
praktiska skäl index enligt dvs. med vikterna hämtadeLaspeyres,ett
från basperioden. index enligt år-till-månad-länken dockEtt är mer
aktuellt i den meningen det prisläget under den justatt anger
avslutade månaden istället för under den just avslutade tolv-
månadersperioden. glidande årsmedeltalet dock väsentligtDet är ett

tillförlitligt beskriver.mått avseende den tidsperiod indexet Detmer
faktisktberor på det glidande årsgenomsnittet baserasatt

observerade priser under respektive månad och kan motiveras
utifrån antaganden inom den ekonomiska till index-gängse ansatsen
teorin, medan år-till-månad-länken väsentligt hypotetisk tillär mer
sin karaktär. Vi skall innebär.nedan diskutera vad detnärmare

principiellaFrån utgångspunkter det glidande årsgenomsnittetär ett
mycket tilltalande index, och det skulle inte svårare eller mervara
resurskrävande beräkna. i kapitel föreslagna index-Den 3att
konstruktionen har dock avgörande fördelar:tre

långsiktigaIndexets utveckling bestäms år-till-år-länkama enligtav
Walshs indexformel varför fel enligtnågot systematiskt Laspeyres
indexformel inte ackumuleras,
Indexets år-till-månad-länk speglar aktuellt prisläge,ett mer

därförIndexet den månadsvisa prisnivån och kan utgöraanger.
underlag för förfinade kortperiodiska analysermer

3 Månadens årsmedelpris -

principfrågor

Bristerna i år-till-månads-länkens tillförlitlighet med dethar göraatt att
årskonsumtion skall prismätas. den utsträckningIär en som som

bestämmer vilken konsumenterna har visssäsongen nytta av en
konsumtion, definieradårskonsumtionen i princip iär även tenner av
hur konsumtionen fördelarolika och tjänster sig âret. Näröverav varor
vi talar prisläget i exempelvis vill vad kostnaden dåvi ärvetaom mars
för konsumtion hushållen likvärdig helabetraktar meden som som
viktårets konsumtion. betyder vi bildai princip måsteDet att oss en
uppfattning vad årsmedelpriset i för de och tjänsterärom varormars

hushållen konsumerar under år. Alltså: Vad innebär prisläget iettsom
för sådana köp hushållen upplever ekvivalenta med demars som som

köp under viktåret gjorde januari, februarii och i samtsom man mars
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april- december I praktiken vi oftast hänvisade till imputera denär att
aktuella månadens observerade pris det pris kan gällasom som anses
för köp ekvivalenta med hushållens konsumtion under andraärsom
månader. säsongsmässigt försvinnerNär från marknaden detärvaror
uppenbart imputeringama vilamåste på osäker grundännuatt en mer
än armars.

När tolkar månatligt index den relativamått påett ettman som
förändringen kostnaden för oförändrad levnadsstandard, innebärav en

fisomdet implicit eller explicit bestämmer de priser skulleatt man
observeras det möjligt varje månad de köpattom var upprepa som
hushållen gjorde under hela basåret. inte enbart med avseendeDvs. på
vilka och tjänster köptes, också med avseende på denutanvaror som
tid på året inköpen gjordes. Allt för vi skall kunna uppfattaattsom
konsumtionen helt likvärdig. alltså mycketDet abstraktärsom en
kostnadsförändring vi vill mätasom

Med implicit vi metoden beräkna indexet valts ad hocatt attmenar
utifrån praktiska överväganden eller förnuft. Med explicit visunt menar

gjort medvetet val metod för bra möjligtsåatt ett attman av som
uppfylla syftet med indexet. Avsikten här utvecklaär sättatt ett att

för explicit bestämma det aktuella prisläget för års-attresonera en
konsumtion. innebär emellertidDet inte det prisläget kanatt
bestämmas med någon precision vad gäller Vistörre säsongsvaror.
skall också, i någon mån, diskutera karaktären på de fel vi måste

i index denmed önskade tolkningen.acceptera ett

enkla fallenDe

Vi från den indelning i olika vi använde istartar typer av varor som
inledningen och konstaterar icke tandkrämt.ex.säsongsvaroratt samt

ii a t.ex. viss kvalitet bör kunnasäsongsvaror typ tomaterav av en
avföras från vidare diskussioner i det här sammanhanget. priserDe som
observeras viss månad eller tjänster enhet bidraren avser varor som per
lika mycket till hushållens levnadsstandard vilken tid på åretoavsett
det kan därför direktDe tolkas det aktuella prisläget förär. som en
årskonsumtion.

Säsongsrensning imputeringsmetodsom

Låt för del b, föriisäsongsvaroranta att typ t.ex.oss en av
uppvärmning, vinterjackor lokaltrafikens periodkort, speglarsamt en
säsongsmässig prissättning hushållens givna preferenser änsnarare
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variationer från utbudssidan. Om de säsongsvisa prisskillnadema på
dessa nyttigheter skillnaderna i hus-mellan säsongernamotsvarar
hållens värdering respektive nyttighet kan de hypotetiska prisernaav
fiavseende köp ekvivalenta med köpen under övrigadeärsom
månaderna skattas konventionell säsongsrensning.genom en

Exempelvis: Vid beräkning indexlänk avseende detärav en mars
imputerade priset för aprilköp lika med det observerade priset i mars
justerat med den etablerade säsongsmässiga relationen mellan
observerade priser för månaderna april och motsvarandePå sättmars.

priset för majköp lika det observerademed priset i justeratär mars
med den etablerade säsongsmässiga relationen mellan observerade

förpriser månaderna maj och Säsongsfaktorema skattasmars, osv.
utifrån historiska prisdata vinterjackor eller bestäms utifrån basårets
fastställda el lokaltrafik. imputeradeoch Det priset på vidjtaxa vara
köp månad prisläget månad falletenligt år kan i det skrivas,m y

fi:,m;j s;1‘p;’mS

där säsongsfaktorer.är

Icke jämförbara varor

På andra ii b kan hushållens värderingar till-säsongsvaror typav av
gången till nyttighetema variera säsongsmässigt forpå sättsamma som
el, vissa kläder och för lokaltrafik, priserna varierar positivtutan att
med efterfrågan. Glass och hotellrum ej turisthotell kan kanske tjäna

exempel på sådana områden. glass priserna praktisktFör är tagetsom
desamma året hushållen värdesätter betydligt högrerunt, trots att varan
under under andra årstider. deGenomän sättaattsommaren
hypotetiska lika det observeradepriserna med aktuella priset
överskattar indexet kostnaden for viss levnadsstandard underen

Ävenoch underskattar den under andra tider på viåret.sommaren om
under sommarmånaderna i princip skulle vilja imputera lägre
kvalitetsjusterade hypotetiska priser för den del glasskonsum-av
tionen sker under året, och under vinter-omväntrestensom av
månaderna, så saknar vi all grund för bestämma storleken påatt en
sådan justering. aktuella observerade priset får därför i praktikenDet
gälla vår bästa skattning vad det aktuella prisläget implicerarsom av
för priser vid köp ekvivalenta med dem under andraär görssom som
månader.
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Hotellprisema lägre på då hushållen efterfrågarär t.o.m. sommaren
dem betyder hushållen vidDet köp hotelltjänstermest. attsom av
under för mindre belopp erhåller bidragstörreett t.o.m. ettsommaren,
till sin levnadsstandard vad andra tider på året. Detän görman
förhållandevis låga pris observeras under bör därförsom sommaren

uppfattas förkunna det hypotetiska pris kangränsövresom en som
aktuelladet prisläget avseende köp ekvivalenta medäranses vara som

de köp under andra tider på året. På motsvarande gällergörs sättsom
under de tider på året då hotellprisema relativt hushållen förhögaär att
det högre beloppet inte erhåller undernyttaens samma som sommaren.

förhållandevis högaDet pris observeras under den delenstörresom av
därför uppfattasåret kan lägre för det hypotetiska prisgränssom en

då kan det aktuella prisläget avseende köp ärsom anses vara som
ekvivalenta med de köp under heller i detInte härgörssom sommaren.
fallet kan vi de hypotetiska priserna lika med detgöra än sättaannat att
aktuella observerade priset.

saknasVaror som

det gäller i råkar vi för det saknasNär säsongsvaror typ ut att ettav
observerbart pris för den aktuella månaden. Också dessa kanvaror
delas in i underkategoriema säsongsvariationemaa kan sägasom-
härröra från utbudssidan och b de helt eller delvis beror påom- -
hushållens givna preferenser.

saknadFör a kan existerande efterfrågan intetypen vara av en
tillgodoses i någon utsträckning. Kanske gäller det färska välsmakande
jordgubbar i januari. Den ekonomiska till indexteorinansatsen
implicerar i det fallet, det aktuella priset det förhållandevis högaäratt

innebär ingen efterfrågar jordgubbar. Eftersomreservationspris attsom
så det sålunda skattade aktuellaa reservationsprisetär ärtypvaran av

det hypotetiska pris också skall den aktuella prisnivånutgörasom anses
för köp under andra delar året. Ambitiösa metoder för skattaattav
reservationspriset kan här Laspeyreslänkensöka substitutionsfel. Vi

iåterkommer till det i avsnitt

b kan saknas därför ingen efterfrågarEn den undertyp attvara av
den aktuella tiden på året. princip skulle vi vilja hypotetiskaI imputera
priser för köpen under de andra månaderna förhåller sig på sä-ettsom
songsmässigt normalt till priset den aktuella månaden, efter-sätt men

sådant saknas måste imputeringen pågöras sättett annat t.ex.som -
de priser imputerades aktuellt prisatt anta att senast ettgenom som

kunde observeras alltjämt gäller eller de förändrats lika mycketatt som
priserna på några andra varor.
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4 Månadens årsmedelpris -teknisk

beskrivning

År-till-månad-länken jämför prisläget viss aktuell månad medåren m y
prisläget förår y-2. Indexet elementärt avseende dett aggregat en vara

produkt länkar. december den länkmånadOmär ärtreen av som
tillämpas, betyder det år-tiIl-december-Iänk, december-till-en en
december-Iänk och december-tiII-månad-länk. Vi bortser här frånen
existensen butiksvikter jfr. Bilaga avsnitt 5.5:av

y-2.12 y-1,12,mm ,v.mIy—2;d Iy—2;d, Iy-2,l2;d. Iy—1,l2;dX x-

pf-1,12/py—2,12p}y—2,12/pl pj/,m/pi/—l,l2-2

Jed" " m,2X X
:JE2/pf 2,12 2,12/pj Lnlpf,1,1;

led-z JEd-i J54

där observerade priser för icke ellerär säsongvara, säsongvarap, en en
respektive månad i butik sa.2,a, d1 respektive säljerjtypav som

under respektive år.varan

12

Zlwm;jpf2,mjäv-Z 9

medelpriset i butik under basåret y-2. säsongsvikter förär j ärwm-
butik dvs. respektive månads volymrnässiga butikens totalaandel av
försäljning sällan eller aldrig känd lika medDen är sättsutanav varan.

nationellt skattad månadsvikt, eller oftast lika meden .

efterfrågestyrdaMed säsongspriser

2 innebär via länkmånadema och jämförs prislägety-l,12 y-2,12,att
under den aktuella jämförelsemånaden med det genomsnittliga pris-
läget under basåret, genomsnitt priset respektive3är vägtettsom av
månad under basåret. priset hushållen värderarOm avser en vara som

pJ¥‘2‘l2/}—J’."2olika beroende på så kan inte förhållandetsäsong,

uttrycka förhållande mellan kostnaden enligt prisläget iett sant
december, basåret, och kostnaden under hela basåret, for visstett
bidrag till hushållens levnadsstandard. enda möjlighetenDen är om
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y-2,l2 fifzkan uppfattas helt jämförbartmedettp; som

412,årsmedel beräknat köp ekvivalenta,över är ävensom

med avseende på med dem gjordes under basåret. Dvs.säsong, som

12
Zwmjpy-2.12;},v—2.12 ~.v—2.l2 Ay-2./1 4PJ p ’
#l

‘z3’,:§:,’;;jdär kan uppfattas det pris skulle ha observerats isomsom

butik månad basåret länkmånadens prisläge föry-2 y-2,12j p om
ekvivalenta köp, hade gällt då. iredan 3.w,q w,,,;,~

/p}""12pfPå motsvarande den enda möjligheten skallsätt är att

uttrycka förhållande mellan kostnaden för visst bidrag tillett sant ett
hushållens levnadsstandard, i jämförelsemånaden och i länk-årm y
månaden december båda priserna kan uppfattas heltâr y-l, att som
jämförbara årsmedelpriser viktårets konsumtion,avseende dvs.

12

zy-l,l2 ~y—l,l2 y-2,,u 5P1 PJ wmjpy-1.12;}" ‘
#1

respektive

i12

z .v-2.aJM" ~y.m 6PJ P1 1w#;ipy.m;j_ -
#

Uttrycket för5 alltså det årsmedelpris kan beräknasanger som
butik avseende basåret i den sista andra länkmånadenprislägetj om
gällde alla månader under basåret. Uttrycket på motsvarande6 anger

det årsmedelpris kan beräknas prisläget under jäm-sätt omsom
förelsemånaden gällde alla månader under basåret.

Observera definierades4 årsmedelpris för butik ed;jatt ettsom
och det finns uttryck för butik jed., och;motsvarande 5att ett att
definierades årsmedelpris för butik jed och det finnsett att ettsom
motsvarande uttryck för butik jed1. Samtliga dessa fem årsmedel-
priser bör alltså in i för tydliggöra innebörden det2sättas att av
elementära då hushållens givna preferensfunktion förklararaggregatet
de säsongsmässiga prisskillnadema. bFör säsongsvara typen av
erhåller vi alltså
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y—2,l2 y-1,12y,m y,mIy—2;d Iy—2,12;d, Iy-—l,l2;dx x‘ ‘y—2;d,

z z/pj~y—2,l2 —y—2 ~y—l,12 ~y—2,l2 ~y—l,l2~y,mp" P1 PJ p;
jedI ja:-2 .7X x/I—;—2/fiy—2,12Z ñjy-zaz/ñjy-Liz vñjø-IJZ/ñ-JtgmV f

led-z

År-tiII-år-Iänken skulle säsongsmässigt helt okomplicerad, ochvara
beräkningstekniskt sammanfalla med detäven 3:e säsongsneutrala

indexet för intilliggande kalenderår, det inte för behovetovan, om vore
länkmånad. För d b kan år-till-år-länksäsongsvara typav en en av en

uttrycker förhållandet mellan prisläget år och prisläget år y-lsom y
skrivas produkt länkartvå år-tiII-december-Iänk ochsom en av en en-
december-tiII-år-länk:

y-1,12y. yIy—l;d Iy—1;d, Iy—l,l2;dx

Z~y—l,l2/—y—l -ygnlwy-LIZP1 P1 p; p;
fEd-i jed 3X

Z-y-ll-vy-LIZ ~y—1,l2/—y,mP1 p; PJ PJ
}€d—| jed

betyder imputeradeDet priser kommer med här föratt även att ange
prisläget under länkmånaden. systematiskt felEtt i imputeringen deav

psommånadspriser ligger till grund för årsmedelpriset under jäm-
forelseperioden i den första dellänken dock själveliminerandeär om

systematiska fel vidlåder bestämningen årsmedelprisetsamma av
under den andra dellänkens basmånad.

5 säsongsmässigEtt Laspeyres-fel

På den högre intermediära aggregeringsnivån huvudtexten,se avsnitt
3.4.2 år-till-månad-länken Laspeyres-index. bör därförär Detär ett
finnas tendens till överskatta prisläget under jämförelsemânadenatten
i förhållande till prisläget under basåret. berorDet på hushållenatt
under basåret haft möjlighet välja sammansättning års-att en av
konsumtionen så den optimal utifrån de priser gällde underatt var som
loppet helt år. sådanEn sammansättning konsumtionen inteett ärav av
optimal för viss månad, variationer i utbudet prisernagör atten om
awiker från årsgenomsnittet. Om däremot skulle välja beräknaattman
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typiskaår-till-månad-länken basis den för respektive månadpå av
motsvarande förvänta sig indexetkonsumtionen, bör på sätt attman

förhållande tillunderskattar prisläget under den aktuella månaden i
basåret.

betydandevissa konsumtionsområden karaktäriserasOm av
till uttryck isäsongsmässiga variationer i utbudet, också kommersom

effekterkraftigt säsongsmässigt fluktuerande priser, kan snedvridande
indexlänken elimineras âr-till-månad-länken istället beräknas påpå om

beaktar årskonsumtionenbasis vikter, i lika utsträckningstorav som
år-till-månad-länken förden typiska månadskonsumtionen. Dvs.som

kategori beräknas jfr. huvudtexten, avsnitt. 3.4.2, samten varor som
Bilaga 3:

P,m

geh

där

VrmgV
W 10

g Vm/15:2:

hela konsumtion inomoch där och värdet basåretsV,,,.g är av
underkategorin respektive värdet enbart under basårets månadg m.

innebär de aktuella varuviktema varierar från månad tillDet att
Även högre aggregeringsnivånmånad. vikterna på den närmastom

bestäms helt utifrån det totala konsumtionsvärdet under basåret, detär
beräkningomständighet beaktasmåste övervägerman enen som om

enligt 9.
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av

egnahemboendekostnader iIndex för

indexuttryckkostnad ochdefinitionGrundläggande av

tjänsterlivstidunder sinVaraktiga ström somavenvaror genererar
ingenDärvidlag detkonsumtionsändamål.anspråk förkan i ärtas

den. Försjälvhyr ellerskillnad hushållet äger ettmanomvaranom
förkostnadenden totalabestårhushåll själv äger varansom

kapitalkostnader.och Dedriftskostnaderkonsumtionen etc. avav
egnahemvärdeminskning.och dels Ettdels räntekostnader ärärsenare

frånbortservaraktighet. viutsträckt Ommed synnerligenen vara
viss tidpunktvidkapitalkostnadkan hushålls Kskattesystemet tett en

2som,‘skrivasförenklatför boende i egnahem,period,

+d—rr., Ia

marknadsvärde, den aktuelladär husets aktuella räntesatsenP, är som
placeringalternativerhåller vidtill ochhushållet kan låna enmansom

kapitalet värdeminskning år,aktuella relativad-m husetsär perav
två komponenter:är nettotsom av

fysiskförslitningvärded fastighetensdels den andel p.g.a.somav -
förlorat under loppetgåroch tilltagande obsolescensförslitning ettav-

Dale:för uttrycket,teoretiska grunden Jorgenson,diskussion denFör seaven
ofi DeterminantsBehavior. 1967, 129-155The Theory of Investment ss.

Jfr. vidareYork,Red. Ferber, NBER.Behavior. R. New t.ex.Investment
till denBilagabostadspolitik subventioner.tillEnglund, Peter: Vägen utanen

The TheoryErwin:utredningen 1996:156, ll; Diewert,Bostadpolitiska SOU s.
of Welfare Change. 1983,theCost-of-Living Index andof the measurement s.

Red.1983. W.E.Statistics Canada, OttawaLeveli Measurement,211 Price
theGillingham, Robert: EstimatingDiewert och C. Mommarquette; costuser

Februari 1980.Monthly Labor Review,owner-occupied housing.of
2 partiell kostnad,föruttrycki denna bilaga diskuterasI APPENDIX l ett en

delentill denindex ansluterpå kapital,exkl. samt ettränta eget avsom
kostnaden.
3 kapital. vidareför lånat Sedensamma rör ochalltsåRäntan egetantas vara

avsnitthuvudtexten 4.3.3.

9 19-2022Konsumentprisindex
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år. Förslitningsandelen inte tidsindexerad eftersom vi ifrånutgårär att
den densamma i alla tidpunkter perioder;är

dels relativ kapitalvinst fastighetsinflation avseende oför-etten - -
slitet fastighetskapital,

åUå
2-—-—— ,B

dvs. prisforändringen tidsenhet i tidpunkten andel detper som av
aktuella fastighetsvärdet. tidsenhetDen vi räknar med år liksomär

år och förslitning eftersomår viränta genomgående villper per
beräkna kostnaden för årskonsumtion. alltså den aktuellaären 7a
bostadsprisökningen i tidpunkten uttryckt i årstakt.t

kapitalvinstenOm fdrslitningen, vilket åtminstone påär större än
några siktårs har varit normalt för fastigheter, ökar värdet änsnarare
minskar. kan därförDet naturligt skriva kapitalkostnadenattvara mer
för boende minus värdestegringräntasom

-d,-rr. Ib

vi kan också skriva denmen som

I.Br.-7r.+d Ic

där differensen definierar den bostadsrealränta jämte forslit-r,-7:; som
ningen kapitalkostnaden för boendet före skatt.utgör

grundläggandeDet delindexet för hushållets kapitalkostnader före
skatt kan vi skriva kvoten mellan kostnaden för i allaettnu som
avseenden identiskt boende vid tidpunktertvå perioder, och0säg

P d:å: —1 3,
R,r0—7t0+d’01

/Po 51’,/6tObservera Rkvoten inte beror på eller på vidatt utanm; n,
alla tidpunkter från O till t{0, 1}.t

..., ...,
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egenskapergrundläggande indexetsDet

skillnaden mellan tidpunkter huset blivitOm den enda två är att mer
nyttjavärdefullt stiger index. helt enkelt dyrareP1Po så Det är ettatt
samtidigtkapital för boende. kapitalvinsten husinflationenOmstörre

större iställetminskar indexuppgången Om kapitalvinstenänär7r17q,
kapitalvinstenblir indexuppgången mindre.ökar Om steg7r.7zz,

indexet falla. Vad gäller förändringar itillräckligt mycket skulle t.o.m.
effekter indexet rimligen förväntarfår de de påräntesatsen som manr

sänkta tillsig. Höjda leder till index stiger ochräntor räntor attatt
index sjunker.

kapitalvinst hela tiden förändras parallellt bestämsOm ochräntesats
förhållandet mellan och påindexet PoP. sätt somsamma omav

oförändrade. däremot ochoch kapitalvinst Om räntesatsräntesats vore
olika leder det till kraftigarelativ kapitalvinst förändras åt håll,

kan få heltsvängningar i indexet och förhållandet mellan ochP. Po en
marginell betydelse för utvecklingen indexet på kort sikt.av

tabellexemplet nedan faller kapitalkostnaden med 28I procent,
boendekostnaden totalt med och totalindexet med14 5 procent,procent

husinflation, ochganska blygsamma förändringar räntenivå ochtrots av
för hushålletskostnaderna för drifi liksom kostnadernatrots att etc.,

övriga konsumtion, inte förändrats.

Tabell: för hushåll, exempelBeräkning index ettav

IndexTidpunkt 0 Tidpunkt 1
tidpunkt

% tkr % tkr 0l00

Bostadens värde 1 000 1 030

6,5 65 6,0 62Ränta, r
Relativ kapitalvinst, 2,5 -25 3,5 -36p
Förslitning, d 101,0 10 1,0
Kapitalkosmad 3,5 36 725,0 50

Drifi 50 50etc.
boendekostnad 86 86Sza 100

Övrig konsumtion 200 200
Total konsumtion 300 286 95

4 ingen motsägelse i värdet huset stigit samtidigtDet är att somav
husprisema snabbarehusinflationen minskat. betyder baraDet ännuatt steg

vid tidpunkten
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långsiktigtEtt perspektiv konstant bostadsrealräntas
-

Eftersom det inte möjligt kortsiktiga förändringarär mätaatt av
bostadsrealräntan, på tillförlitligt föreslås i huvudtexten, avsnittett sätt,
4.3.2, kapitalkostnaden skall vidräknas den för prisbastidpunktenatt
skattade bostadsrealräntan. iDen sammanhanget relevanta
bostadsrealräntan uppfattas därvid skillnaden mellan vidräntansom
placeringar förhållandevispå lång sikt, längden påmotsvararsom
hushållens bostadsinnehav, och husinflationsförväntningarwa på

lika lång sikt. sålundaEn definierad realränta normalt trögrörlig.är
faktiskaDen bostadsrealränta belastat boendet helaöversettsom

innehavet, och kan avläsas bostaden slutligennärpost avyttrats,som ex
bör därför inte avvika särskilt mycket från den kan skattas ante,som ex
vid början eller under loppet innehavet. För ingåendeav av en mer
diskussion hänvisas till huvudtexten.

Uttrycken lc och kan3 under den här förutsättningen skrivas:

Blro +d,-rrä 4

respektive

I{iI§:ro—7ro‘+dI S
I’0ro—7r0+d’01 K0

dvs., med basperiodens och förväntade relativa kapitalvinst iräntesats
täljarenfsåväl Kapitalkostnaden uppfattas alltsånämnaren som som

proportionell det aktuella värdet fastigheten.mot av

5 förslag med konstantEtt bostadsrealränta framfördes ursprungligenen av
tillSCB Indexnämnden i början 1980-talet. Se Index-PM 143,t.ex.av nr

nänmden 1983.
6 ocksåDet möjligt tillgodose restriktionen konstant bostadsrealräntaär att

sättaattgenom

nä.alternativt +- - -,
file,innebärDet den komponenten, respektive ingår med detatt ena r,

observerade värdet, medan den andra komponenten, respektive ettges,
imputerat värde. den här enkla modellenI skulle de alternativen också
fungera. När skattesystemet i beaktande fär det emellertid konsekvenser.tas

berorDet på kapitalvinster från försäljning privatbostad beskattasatt av
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Skattesystemet

beakta vadlbtill formen i uttrycketåtergåLåt sagtssommenoss nu
och lägga till skattesystemet:långsiktighet,om

—d+P.1- r.6:rr:-1mr. - 6

+RT¢1 -E Sr +0:

och0,3,f.n.för kapitalinkomster, 30där skattesatsen procentär
kapital-beskattningsbarrealisationsvinstenandelden ärär somav
såledesraden i 6f.n. 0,5. Förstainkomst, 50 procent anger

fastighetsskattförekapitalinkomstskattefterkapitalkostnaden men
förmögenhets-påfastighetsskatt, effekterAndra raden avserm.m.

under-vidmerkostnader för skatträntebidragskatten, storasamt ev.
eftersomfrån dessa komponenter,fortsättningen bortseVi skall iskott.

vidarefortsatta diskussionen seför denväsentligade inte är
bilaga.dennaAPPENDIX 2

efterkapitalkostnadenmellanförhållandetindexEtt angersom
bostadsrealränta, kanmed konstantperiod ochskatt, i period och1

skrivas somnu

dBlu-n z,917r§—1-—å —
7,

dR,1—O 20t907r§ ,Ko 1- —--

delsfastighetsvärden ochändradedelsindex påverkasdvs. ett avsom
skattesatser/regler.ändradeav

SkattereglerPrisbasperiodens

och i huvudtextenfleraemellertid hushållen påpåverkarSkatten sätt,
fördelnågonanvändning, intetanke indexetsanförs det, med på äratt

-minskningboendekostnadsökningdenensidigt beaktaatt som en
jämförelseperiodenKostnaden under-höjning medför.skattesänkning

reglernagällandeunder basperiodenberäknas vid dedärför1 avses
Index-realisationsvinster.skatten påkapitalinkomstskatt inkl.avseende

förutsättning skrivasunder dennauttrycket kan7

beskattning innebärSkillnaden ikapitalinkomster.annorlunda andra attän
förändringarkortsiktigavarierar medkapitalkostnaden efter skatt räntanav

husinflationstakten.förväntaderespektive den
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P,1— -dnror0—1 zo0ofl§l —I 8°‘ 1;,1— d’z0r0 1 r0¢907r0Ko — — —

och förändringarna indexet beror därmed enbart på förändringarav av
fastighetens värde.

Samtliga hushåll

Den totala kapitalkostnaden, exkl. fastighetsskatt för samtligam.m.,
hushåll he{1, i prisbasperioden kan utifrån första raden
i uttrycket 6 skrivas:

}:Ko;hZ:1’o;;.17o"o;h"1" 7065x7563: 9" -

Denna kostnad föreslås approximeras med

1- -D,rom-1- roösXüä 10

bestämmer kapitalkostnadsindexets vikt i KPI. det skattadeärsom
marknadsvärdet under prisbasperioden viktperiodens egnahems-av
stock. denR0 under prisbasperiodenär genomsnittligt gällande lång-
siktiga n;vid placeringar.räntan de långsiktiga förväntning-ärnya

avseende den allmänna inflationen, inte skiljer sig frånarna antassom
motsvarande förväntningar avseende husinflationen se vidare huvud-

avsnitt 4.3.3.texten
Kapitalkostnadsindexet för samtliga hushåll bildas attgenom

samtliga viktperiodensöver hus-håll i såväl täljarensummera som
i 8.nämnaren



Bilaga 25951999:124SOU

åKozh dI0:h1- 7o6o;:h7oro:h"1" "
lIII

dBxhkl To07’;:h17oro:h
11x _

h1fiR:h1T0r0:h1T0Q))7(‘:h_d)

7r;,, objekt.för alladensammabostadsrealräntan ru ärVi antar att -
medidentiskblir dåhus-hållkostnadsviktenrelativaDen per

fastighetskapitaletsamladedetandelbostadens av

H
PK 12W0,War i- H ,

zh:
:h

h: 1

fastighetsprisindexkapitalkostnadsindexetvarför utgörs ettav
egnahemstockenavseende av

l
PW, x— 13FPIO,
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APPENDIX 1

partiellt kostnadsuttryckEtt

Om avsikten hade varit knyta indexet till hushållens penning-att
inkomster pensioner, löner, ränteinkomster äretc.summan av- -
uttrycken la-c i princip för omfattande.

WYhushållAnta med löneinkomst förmögenhet Fett samten en
Pplacerad till Hushållets totala penninginkomster inkl.räntan r.

kapitalinkomster, används till hyran for bostadH för täckasamt atten
kostnaden för konsumtionenM övriga Sparande förekommerav varor.
inte, dvs.

PYWY+rFH+ M. 14

Anta hushållet istället har möjlighet den aktuella bostadenatt ägaattnu
och finansierar innehavet med dels lån lån AP, där Å andelenett är
lånat kapital bostadens aktuella värde och delsP, med kapitalegetav
1-Ã.P. egnahemsägarenFör gäller låneränta för densamma som
tidigare hyresvärden och avkastningen på alternativa placeringar är
också lika, liksom driftskostnaderna Z. Boendekostnaden därförär
densamma för hyresgästen och den består dels kapitalkostnadensom av

enligtK, uttrycket lb, och dels driftskostnadert.ex. av

HK+ZPr-7r-d+Z. 15

inkomstDen bekostar boendet dock annorlunda hus-närutsom ser
hållet egnahemsägare. Penninginkomsten baraär är nu

YWY+rF—r1—,1P, 16

rl ÃPdär det pennigbelopp hushållet iär avstår påränta egetsom-
kapital det placerat i bostaden. Eftersomnär boendekostnadenär är
densamma tidigare f°ar vi tänka egnahemsägaren ocksåattsom oss
utnyttjar imaginär egnahemsinkomst på belopp för atten samma
bekosta boendet. Dvs.
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PY+r1—/1PK+Z+M. 17

kostnaden måsteintresse till den delbegränsar vårtOm av somnu
ifrånegnahemsinkomsten draspenninginkomster, skallbekostas av

17,uttrycket

PYK-r1-ÅP+Z+MPK+Z+M, 18

där

Pr—;r—d—P1—,1rK—P1-—.rPK:
19

PÅr -7z-d,

exkl. påkapital. indexkapitalkostnaden exkl. på Ett räntaräntaär eget
uttrycket skrivaskapital kan analogt med 5eget somovan,nu,

dPl/1r—PK e0+1 01P101: 20z P02r0—n;+dPK.,

förkonstant uttrycklåneandelen Å skall hållasförutsättsHär ettatt som
kanskattesystemetstandard med avseende på ñnansieringssättet.lika

läggas till analogt med i uttrycken 6-8 ovan.
till grund för indexetdock inte föreslagits liggaUttrycket 20 har

huvudtextenvidarekapitalkostnader inom egnahemsposten seför
avsnitt 4.1.3.
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APPENDIX 2

Övriga skatte- och subventionseffekter

Andra raden i uttrycket skrevs6

RT¢tE—S+Qt’ e

PT det för taxeringsåret omräknade bastalet taxeringsvärdet, och ¢är
fastighetsskattesatsen. effektenF på boendekostnadenär är av

förmögenhetsskatten:

FwPw-PT-Mo,

PWdär förmögenhetsskattesatsen och deklarationsvärdet vidär ärw
alternativ placering och beloppsgränsenW för beskattningsbarär
förmögenhet f.n. 900tkr. skillnaderOm i förhållandet mellan
deklarationsvärdet och marknadsvärdet i utsträckning speglarstor
skillnader i likviditet och risk mellan olika tillgångar börtyper av
förmögenhetsskatten inte beaktas. räntebidragS utgår tillär som
fastigheten. Q slutligen den ytterligare räntekostnad,är netto, som upp-
står vid underskott kapital:stora av

1"PÃr BLr 07: E‘o 1°+- — — —

z"E‘ 3,r Pl /1r1- - — - — —

där den skattesats, f.n.r 2l 0,2l, tillämpas den delär påprocent som
underskott överstiger brytpunkten för reducerad skatte-ettav som

reduktion fför underskottsavdrag f.n. l0Otkr,B andra beskatt-är
Ifningsbara kapitalinkomster och andra avdragsgilla kapitalutgifter.är

Båda delarna uttrycket för sig betingade underskottär ettav var av
bortfaller förstaB annars. Den delenstörre än uttrycket ärav

merkostnaden vid bostadskonsumtion och den andra delen uttrycketav
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Skillnadenbostadskonsumtion. utgörvidmerkostnaden mer-är
bostadskonsumtion.kostnaden av
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ibiasriskerBedömning av

konsumentprisindex KPI
Dalénfil. dr. Jörgenav

Inledning
internationella debattendengenomgångdennaI görs omrapport aven

biasensbedömningmotsvarandefel isystematiska KPI görssamt aven
svenskastorlek i det KPI.

s.k.naturligtvis dendebattdennaicentrala dokumentet ärDet
award More Accuratehuvudbetänkande TBoskinkommissionens a

bedömningendäral, 1996Boskinofof the Cost Living, etMeasure
indexenheterpå 1,1%biasöverskattandeharUSA:s KPIgörs att en

per ar.
förstadenhuvudavdelningar. ItvåharFöreliggande rapport

annorstädes. Iochi USAdebatteninternationellasammanfattas den
Sverigesgenomgångmotsvarandeavdelningenandraden görs aven

KPI.

biasutredningarInternationella

1996BoskinUSA et-

Utgångspunkter

det faktumBoskinbiasbedömningamautgångspunkt för ettarSom
fonnulering.med följ andelevnadskostnadsindexskall skattaKPI ettatt

andexampleperiods, for 1975of living betweenin theThe change twocost
givenneeded inhave 1975,people wouldmuch incometells how1995, us
offwellleastbethatand services inof goodsprices to atthe asasyear,

then. sid. 1availableservicesandtheir incomein giventhey 1995are
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Därutöver följande förtydliganden:görs t.ex.
s.k.En superlativ indexformel utmärktutgöraanses en

approximation det index skulle erhållas vid fullständigav som en
kunskap konsumenternas preferenser sid. 23om .Vad gäller aggregeringen konsumenter påtalas dessaöver haratt
olika preferenser och det problematiskt talaäratt genom-att om en
snittlig eller representativ konsument. sid. 30 Detta problemen

dock endast inämns samband med diskussion värderingenen om av
produkter och butiker.nya

kommissionenNär övergår till diskutera och evalvera de olikaatt
felkälloma måste dock tolka bedömningarna avseende någonman som
slags medelkonsument. Alternativt skillnaden i utfall inteattanser man
skiljer sig väsentligt mellan olika individer och grupper.

bör dockDet observeras inget försök exakt preciseraatt görs att mer
den variant teoretiskt levnadskosmadsindex mätasav som avses genom
KPI.

Typer biasav

Kommissionen identifierar fyra bias:typer av

substitutionsbias på hög nivå

Vad gäller substitutionsbias på hög nivå förskjutningar iavses
konsumtionens fördelning mellan 207 produktstrata och 44 geografiska
områden i USA. Bias här konsumenternas index obeaktadeavser av
substitution produkter ökat i pris sådana ökatmotav som mer som
mindre. För uppfattning detaljeringsnivånatt i produktstratage en om
kan koladrjyckernämnas respektivestrata andra kolsyradesom
drycker, pojktrbjor respektive pojkskjortor kollektivresorsamt inom
städer respektive Det sigtaxiresor. alltså i vissrör utsträckning om
produktgrupper mellan vilka efterfrågeelasticiteten kan förväntas vara
hög.

Kommissionens bedömning storleken på denna bias vilarav
entydigt på BLS-beräkningar jämför Laspeyresindex medettsom
denna nedbrytning med superlativt index dock med månadsbasett

kan beräknas i efterhand. Enligt de bedömningamasenastesom är
denna bias tidsperiodenöver 1987-1995 i genomsnitt 0,15 se t.ex.
Shapiro Wilcox, 1997.
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nivå.på lågSubstitutionsbias

vilkenför bestämmasannolikhetsurvalgenomgåendeanvänderBLS att
prismätas. Denskallförsäljningsställei vilketproduktvariant som

TillLaspeyresindex.denna nivåpåskall skattasformel ettär ävensom
och effekterefterfrågeelasticiteterhögaofta mycketföljd de avav

elleriproduktvarianternärliggandeuppstår mellansådana sammasom
betingasprisvariationerdebutikernärliggande storasamt avsom

skattadehar det Laspeyres-kampanjer såoch kortvarigasäsongeffekter
och Smedley 1995Moultonnivå.bias på dennaavsevärdindexet en

BLS-metodenmodifieringartill Senarebias 0,49.skattade denna av
tilldenpublicering reduceratBoskinkommissionensförhade vid tiden

geometriskttillbeslutad övergångaprili 1998Genom0,25. en
januarimed 1999.från ochförsvinnadenna biasmedelvärde bedöms

kvalitetsförändringarprodukter ochNya

ikontroversiella delpostenoch samtidigtdenDetta mestär största
bearbetningTabell nedanbiasskattningar. 1kommissionens är av enen

produktgruppviskommissionenssid. 61-62 itabell på rapport som
bedömningar.redovisar dess

till följdbiasbedömningarBoskinkommissionensTabell 1: avav
produkter.ochkvalitetsförändringar nya

till total biasBidragGenomsnittlig biasVägningstalProduktgrupp
avseende 1996

0,0530,3117hemma och uteMat
l 540,3741Bostad

0,0501,006Kläder och skor
0,0580,3417Transporter
0,1942,647Hälsovård
0,0400,904Underhållning
0,0200,287Andra produkter
0,5690,612100Totalt

l kommissionenpåsarmoliktsiffror berorbäggeSkillnaden mellan dessa att
högre.hälsovård bordevikten föräven att varaanser



268 Bilaga 6 SOU 1999:124

Här skall kort sammanfattas den diskussion ledde fram till de isom
tabellen redovisade bedömningama.

Livsmedel. Kommissionen hänvisar till kvalitetshöjningar till följd
i varuvarianter se Hausman,t.ex. 1996, studieav nya typav en ny av

fiukostflingor, ii ökad tillgång färskpå frukt och grönsaker på
vintern, iii trend tjänster imot stormarknademaen mer som
eliminerar behovet åka till små specialbutiker,att särskilt färsk fisk-av
marknader och delikatessdiskar, iv den genomgående ökningen istora
sortimentet v ökad variation och bekvämlighetsamt vad gäller utemat
både McDonalds och lyxrestauranger särskilt.nämns Retoriskt ställs
frågan: "How much would have the privilege oftoa consumer pay
choosingfiom the ofvariety items available todayin supermarket in-
stead of being constrained the much limitedto availablevarietymore
30 ago Svaret kommissionen: 5-20% föryears ges av matmer
hemma. Motsvarande för förutemat 10% dennaresonemang svaretger
produktgrupp. Genom dividera dessa skattningaratt med 30 år erhålls
den årsvisa biasen.

Boende. ingårHär hyr- och ägarbostäder i USA mätta genom en
hyresekvivalentmetod, bränsle,även och tele, möbler, vitvaror,men
radio-TV Vad gäller själva bostaden bygger kommissionensm.m.
bedömning på jämförelse mellan 1976 och 1993 hyranen av per
bostadsenhet med kvalitetsutvecklingen bostadsyta,mätt antalsom
badrum, simbassänger, fri parkering, klimat fler lägenheter i Södem,
luftkonditionering Man finner då hyran lägenhet ökatattm.m. 1%per

år snabbare KPIän kvaliteten ökat betydligtattper En 10%men mer.
förbättring 40 åröver bias på 0,25 år för själva bostaden.ger en per
Bland övriga inom boende krediterasposter särskilt kabel-TV, möbler
och telefontjänster med 10% kvalitetshöjning på 10 år eller 1%en per
år. För vitvaror och radio-TV bygger bedömningen på Gordon 1990

med hjälp modelljämförelser byggda på konsumentrapportersom av
skattade biasen under 1973-83 till 2,83 för vitvaror och 4,69 för radio-
TV. Med hänsyn tilläven produkter video skattarnya som m.m.
kommissionen denna bias till hela för5,6 åren 1994-1996. Den utifrån
ovanstående bedömningar sammanvägda biasen för boendeposten blir
så 0,37.

Kläder. Kommissionen inte den vanliga uppfattningenaccepterar att
det inte någonägt kvalitetsutveckling vad gäller kläder.rum Man

förbättringarnämner denim jeans och shorts , avancerade löpar-som
skor, strykfria och lätta regnkläder.tyger Biasbedömningen bygger på

jämförelse mellan KPI-kläder och Sears katalogen en postorderfinna
i vilken identiska jämförts mellan 1985 och 1993. Man farm dåvaror

KPI ökade 1,92%att snabbare Sears priserän Sears undertrots att
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signöjerdettamarknadsandelar. Trotsförloradeperioden
bias.på 1%skattningenkonservativadenmedkommissionen

bilar,begagnadeochhär ärDeTransporter. posternastora nya
vilkakollektivabilförsäkringbilunderhåll, transporterbensin, samt av

kommissionenbilar atti USA. För65%flygresor är störst ansernya
årligadensänkthartill 1993,från 1970livslängd, 48%ökadederas

0,79%.medelvärdeårligtellermed 16,7%användarkostnaden ett
periodensinträffat underskall hasänkningdennadelenDen större av

ochgäller i dagden nivåårdel 0,59%tidigare somanses varapermen
grunderoklaraför migdag. Påbias iskattningenföljaktligenblirdet av

med hän-bilar 1,59%begagnadeförbiasenskattningenblir enav
bilkostnaderövrigabilar. Förför antaslivslängdsbiasentillvisning nya

till 0biasenkollektivaoch för sättsbiaslitenmycket transporteren
rabatterade1972-82starkt positivdock attden ansågs resorp.g.a.vara

beaktades.
allraharBoskinenligt störstadenHälsovård. Detta etär post som

jämfördelsforskningsresultatpåbyggerSkattningenbias. som
delsföregångare,patenterademed sinadirektläkemedelgeneriska

föri ställetfrån grå starrbotadför bliprisett.ex.prissätter attoutput
operation. Dessutomsjukhus ellervårddag påinput en ett anseren

denhelabordehälsovårdförvikten motsvaraBoskin attet
direktbetalasdenoch inte barakostnadensamhällsekonomiska avsom

vissabehandlingeniförbättringarnamycketkonsumenten. De stora av
hälso-påverkathamed dettabordeår synsättundersjukdomar senare

vårdsindexet.
tid-ochtidningarförföreliggabiasUnderhållning. Ingen anses

behäñad meddäremotleksakerochSportutrustningskrifter. varaanses
kapitalvaror. Dennafördenmindre 2%någotbias bara änärsomen

förbiasenför vilkaspelelektroniskafrånheltbias härröraanses
motiontjänsterapplicerbar. Förpå 15%persondatorer somvaraanses

komforten vidiökningenbiasingen trotsinträdesavgifteroch antas
idrottsevenemang.besök på

medökathakvalitetFinansiella tjänstersprodukter.Andra anses
kvalitetsökning.ingenåret,2% antasannarsom

butikerNya

BLS-beräkningartillpunktdennapåhänvisarKommissionen som
biasbensin.livsmedel och Dennaför vissabias till 0,25dennaskattar

leda tillalltsåochvikt ett40% KPI:stotaltkunna beröra avanses
komponenthela KPI. Denna representerarförpå 0,10biasbidrag

butiker.utgåendeochnytillkomnaurvaletmellan iprisnivåskillnader i
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Obs. dock hela denna skillnad inte betraktasatt bias barautansom en
del den, kvalitetsskillnadär mellanresten butiker.av

Man kan möjligen fråga sig vad distinktionen mellan denna felkälla
och substitutionsbias på låg nivå Den får docksenare anses vara
enbart följd den använda aggregeringsforrneln medan "nyaen av
butiker förskjutningar i butikspopulationen.avser

sammanlagd bedömning

Tabell 2 nedan redovisar kommissionens sammanlagda bedömning.

Tabell 2. Sammanlagd bias i USA:s KPI enligt Boskin 1996et

Biaskälla Skattning
Substitutionsbias på hög nivå 0,15
Substitutionsbias på låg nivå 0,25
Nya produkter och kvalitetsförändringar 0,60
Nya butiker 0,10
Totalt 1,10 rimligt intervall: 0,8-1,6

Debatten Boskinrapportenom

BLS svar

I BLS 1997 den myndighet producerar sittKPI officiellager som svar
på kritiken. Vi sammanfattar här i den del självasvaret som avser
bedömningen biasens storlek. Punkterna redovisas i den ordningav

BLS dem.tarsom upp

BLS vikten för hälsovårdatt korrekt och följerär normalanser
KPI-praxis utesluta tjänsteratt betalas konsumenternassom ur

ficka.egen
2. BLS kommissionens bedömningaccepterar substitutionsbiasenav

på hög nivå.
BLS ifrågasätter däremot storleken substitutionsbiasen på lågav
nivå. Kommissionens bedömning vila på det geometriskaattanses
medelvärdet estimator iär allarätt produktgrupper medan BLS

den i vissa fall, däratt substitutionselasticiteten liten kananser är
underskatta det indexet.sanna
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till följdbiasskattningkommissionensBLS nyaavatt avanser
detmedi ochmöjliga feletför det attbutiker övre gränsär en

kvalitetbutiker harantagandetpåbygger att somsammanya
Reinsdorfsextrapoleringengamla. Dessutom att avmananser

grund.saknarproduktgrupperandratillskattningar1993
tillmedbörjatillBLShänvisarkvalitetsförändringargäller attVad

justeringarnafaktiskt företagnabyråndedet faktum att av
1,7%med 1,2%kvalitetshöjning övergenomsnittligimplicerar en

KPI-hela Dvs.KPI.vikten70% överrepresenterar avgrupper som
år.1,2%hade varitkvalitetsjusteringar störreökningen perutan

kommissionensmotexempel tillempiriskatvåappendixI ett ges
frukt ochfärskförkalkylerdessifrågasätterbedömningar som

bensin.grönsaker samt
lägen-ökningenuppgiftkommissionensBLS att avomanser

denHelaöverskattad.ochfelaktiggenomsnittsytahetemas är
med detta.försvinnerbostadförbiasenskattade

företagnadel deraspåpekar BLSgäller bilarVad att aven
tillrelateradeaspekterfaktiskt ärkvalitetsjusteringar somavser

livslängd.bilarnas
grundadebedömningarvanskligtdetkläder BLS göraattFör anser

förprisförändringarpåpekarSpecielltidentiska attpå manvaror.
modell.införandetmedsambandijustmånga görs av en nyvaror

ingårHärmycket heterogenhälsovårdpåpekarBLS är10. att grupp.en
kvalitets-därpsykologeroptik,tandläkeri,sådantäven m.m.som

dock påhållersnabb. BLSvarit likaintemåhändautvecklingen nu
hälsovård.mätningsinförbättringar iinföra fleraatt av

väldefinieradnågontillämpatkommissionenkonstaterarBLS11. att
skattningar.för sinametod

medföraskulle kunnafaktorerpåinte tittatharKommissionen12. som
komfort vidlägreexempelindex. Som nämnsunderskattningar av

utbildningen. Dessaden högrekvalitet iförsämradflygresor samt
kommissionendetbetydelseeventuellt änantyds större avvara av

bensin-vidkreditkortsläsareautomatiskainförandetbeaktade av
stationema.

prisför-helabortlänkametodentillämpadeibland att13. Den
tillledaocksåriskerarvarubytenojämförbara attvidändringen

underskattning.

synpunkterAndra

1996Wilcox görShapiroriksbanksekonomematvåDe en
ungefärtilllederKPI-biasbedömningsjälvständig sammasomav

totaltunder 1,0kommissionenslutsatskvantitativa strax mensom -
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lägre för och kvalitetsförändringar. De tillämparnya varor rena
intervallskattningar i stället för punktskattningar vilket försvårar
jämförelsen del.en

Erwin Diewert 1995 i princip bedömningargör samma som
kommissionen.

Nakamura 1995 tillväxten underskattats ochattanser
prisölcningarna därmed överskattats med 2-3% i USA detp.g.a. oupp-

konsumentöverskottmätta följd produkter,är produkt-som en av nya
varianter och törsäljningskanaler. Bedömningen grundas på en
produktområdesvis genomgång ekonomin.av

Joel Popkin 1997 delar däremot i huvudsak BLS’ bedömning och
ifrågasätter hela analysen kvalitetsbias. Han erkänner substitutions-av
biasen samtidigt dess komponenter inte additivaatt ärmen menar utan
överlappande.

Jim Klumpner 1996 ifrågasätter också kommissionens
bedömningar vad gäller kvalitetsförändringar.

Nordhaus’ 1998 erinrar sina tidigare utredningar prisetom om
ljus. Dessa implicerar ljusbias pâ 3,6% årligen i KPI mellanetten
1800 och 1998 skulle kunna extrapoleras till antal liknandeettsom
tectonic shifis. diskuterarHan så utvidgat levnadskostnadsindexett

inkluderar arbetsgivarfringisar, socialfiirsakringsskatter ochsom
sociala regleringar ökar trygghet och säkerhet. Han redovisarsom en
kalkyl leder fram till den minskade dödlighetensatt värde försom
konsumenterna mellan 1970 och 1990 i USA motsvarade ökaden
konsumtion på 1,3% år. Sist inte minst visar han analysper men en

jämför ökningen i hushållens faktiska medianinkomst mellan 1968som
och 1994 med undersökning där urval hushåll fått på fråganetten svara

de tycker de fått det bättre eller sedan förraatt året.sämre dennaUrom
analys härleder han KPI-bias på O,5-2,5 år.en per

I Boskin 1998 går kommissionsledamötemaett et isvar - -
svaromål på BLS kritik deras utredning. De dockmot ingagör
detaljerade kommentarer till ovanstående kritikpunkter nöjer sigutan
med understryka deras totalsiffraatt på 1,1 står fast.att De noterar att
enighet tycks råda substitutionsbiasens storlek påpekarom attmen
vissa indicier kan tyda på den kan ytterligare någon tiondelattnya vara
högre.

2 Nordhaus har också mycket stark tilltro till den ekonomiska vetenskapensen
krafifullhet för prismämingssytte: Price indexes of the inventionsgreatare one
of economics. They allow in timely fashion theto ofus measure movementa
the general price level and, through deflation of nominal magnitudes, to
calculate real incomes and real Fundamental breakthroughsoutput. in index
number theory solid microeconomic foundationput beneath this impressivea
edifice. sid 59
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tillkommaföråtgärderradgenomfört attpraktikenhar iBLS en
1999. HanGordoniredovisasvilkabiasproblemet,med upp-rätta

till 0,5.återstående biasendärefterändå denskattar

BoskinrapportenkringreflektionerNågra

degrundfastarestår på änsubstitutionsbiasBedömningama avav
halvagodta drygtförefaller BLSkvalitetsförändringsbias. Grovt sett

januariFrånexplicit.intedettaungefär 0,6alltså sägsskattningen, men
minskaberäknasvilketmedelvärdetgeometriskadetinför BLS1999

år.0,25medKPI percza
kallasskulle kunnanågotformuleras1998BoskinI et som

drastiskaväljer dennaprismätning. termJagförBoskinparadigmet
ideologisk/filosofiskfrågadetupplevereftersom jag äratt enom

illustrerarsjälvklar. Jagintegrundvetenskapliga ärföreställning, vars
citat:med någraden här

improved,existingandtimeall theintroducedbeingproducts onesNew are
in-demand hasricher,becomehavemarket. ...Astheleavewhile others we
ofcharacteristicsandgoodsfromservices toshiftedcreasingly to away

andquality,enhanced variety greatersuchservicesandgoods moreas
theseprovideentrepreneurshipandTechnologyconvenience.

kursivvårsidCharacteristics.

showdoesdiscountersfrompurchases notshift of as athe uptoconsumers
thethatpurchasestheirreveal bythoughdeclineprice consumerseven

personalofpotential lossfor thethandeclineprice compensatesmore
sid 9services

of,inventionof thevaluethepreciselywillthoughEven measureneverwe
trianglessurplustheknoweconomistsairplane,the jet consumerweassay,

kursivtörf.sid 16,positive, not zeroare

ikonsumtionenNärdragalltså iBoskinparadigrnet att: ensäger stora
frånförskjutsutvecklingteknologiskmedmarknadsekonomifri en

konsument-uppstårprodukt/butik så ettprodukt/butik till annanen
ochkvalitets-mellantolkasskalli KPI att nettotöverskott ett somsom

skalldärförochkonsumentmajoritetenförpositivprisändring är som
neråt. Detprisförändringendenjustering uppmättaföranleda aven

prägla detkan inte sägasparadigmdetta representerar somsynsätt som
efter.arbetartraditionelltprisstatistiker

värderingsfrinågondet finnsfråganpåosöktlederDetta om
ochbelagtvetenskapligtovanståendemätning. synsättBör varaanses

detellerprismätningarför ärtill grundläggasdärmed kunna snarare
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fråga ideologiskt betingad, marknadsliberal föreställningom en som
inte bör få påverka officiell statistik

Biasutredningar avseende andra länders KPI

Kanada

Crawford 1993, riksbanksekonom, källor till bias.treen anger
Varusubstitution, vilket identisktär med substitutionsbiasgrovt sett

på hög nivå, behäñad med bias mellan 0,1 ochanses 0,2 ochvar en
troligen 0,1. Uppskattningennärmare grundas, liksom i de amerikanska
skattningama på jämförelser med superlativa index i efterhand.

För produkter först bedömningengörs denya högstatt motsvarar
0,5% konsumtionen under givet år. Om derasett relativaav pris-
minskning 50% på fyraär år 1l% år skulle den årliga biasenper
kunna bli högst 0,06%, vilket leder till slutsatsen biasen kanatt vara
högst 0,1 år.per

Vad gäller kvalitetsbias faller Crawford tillbaka på Gordons 1990
skattningar för varaktiga i USA. Han kvalitetsförbättringantarvaror en
på för1% dessa vilket skulle bias på högst 0,2%, vikten förenärge en
varaktiga i Kanada ungefär 16%.ärvaror

Vad gäller butikssubstitutionsbias empiriskgörs genomgången av
förskjutningen mellan olika slags butiker. Högst 2% konsumtionenav
inom berörda KPI-områden som i sin högsttur 40% helaantas vara av
KPI förskjutas lågprishandlare år.mot Medanses 10% pris-per en
nivåskillnad skulle biasen kunna bli högst 0,020,40,10,08% år.per

Därutöver Crawfordgör jämförelse mellan alternativa metoderen
beräkna egnahemsposten.att Den officiella metoden som betecknas

outlays liknar i mycket den svenska,som dockmoney ocksåsom
inkluderar kapital. Han jämför dennaeget med alternativ metoden som
betecknas rental equivalence och där hyresbostädemas hyres-som
utveckling imputeras. Han finner då den officiella metodenatt ligger
0,2% den alternativaöver i genomsnitt under perioden 1983-91, vilket
skulle kunna tolkas bias i den officiella metoden likasom en gärnamen

bias i den alternativamotsatt metoden.som en
Den bedömningen blirsammantagna överskattandeatt bias ien

Kanadas KPI mindreär 0,5% ochän mycket väl kan 0 undernäravara
många perioder.

I Crawford 1998 bedömsrapport biasenen tillsenare 0,5- som-
förväntat värde och högst 0,7. Hans skattning fördelar sig i fem delar:
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nivå 0,1,högsubstitutionsbias på
0,l-0,15,produkternya

0,1-0,15,brands;varianternya
0,1-0,2kvalitetsbias samt

0,07-0,1.butiksbias

varaktigafrånhärröraväsentligenprodukterför varorBiasen ansesnya
varianterförden ärochhemelektronik,och grovvitvaror ennya

Gordonsdels frånhanutgårvaraktigaVad gällerbedömning. varor
under-finnsdetocksåUSA attförberäkningar noterar1990 enmen

kläder.kanskeochhyrorbias förskattande

Storbritannien

OultonföreliggerIndex RPIRetail Pricesbias iTvå rapporter om -
detförefallerOulton representera1996.Cunninghamoch1993

riksbanksekonom.Cunninghammedan ärfinansdepartementetbrittiska
biasutredningarradeniförstabland degenomgångOultons är av

ochekonom-frånantydningarmyckettidiga,föranleddesoch grovaav
LiksomflerapåKPI-bias procent.möjlig,riksbankshåll storom en

skullevaraktigaförskattningarGordonshanfinnerCrawford varoratt
eftersommindrebutiksbiasen ärpå 0,2. Hanbias atttrormotsvara en

amerikanska. Handenmindreändratshar ändetaljhandelnbrittiskaden
möjligadeflestadeomdömesammanfattande attkonstaterar avettsom

påteckennågrafunnitintehanöverskattandebiasriskema att enär men
år.2%mycketsåöverskattning på persom

Substitutionsbiasengenomgång.sindetaljerad iCunningham är mer
0,05-0,1%.tillkalkylerunderliggandebedömsnivåhögpå utan

för-analysefterbedömd0,l-0,25till 0,2Butiksbiasen avsätts en
OultonLiksombutikstyper.olikaförmarknadsandelarskjutning av

RPIde 20%påskattningarGordonshan avserapplicerar somav
fårprodukter0,2-0,3. Förblirbiasenoch finnervaraktiga att nyavaror
förIntervallet0,15%.tillfrån 0,0intervallmycketframhan stortett -

till 0,8%.5%från 0,3sålundablirtotal bias
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Frankrike

Lequiller 1997 präglas starkt statistikproducentens perspektivav
författaren vid skrivandet ansvarig chef för de franska KPI-var
beräkningarna till skillnad från Boskinkommissionens mikro-
ekonomiska utgångspunkt. Han går igenom de olika felkälloma och gör
följande bedömningar:

Eftersom Frankrike tillämpar årskedjat index medett två år gamla
vikter så Lequiller substitutionsbiasen högatt nivå för-anser är
sumbar eller ickeexisterande. Denna slutsats motiverar han ytterligare
med studie visar fastbasindex för årenatt 1980-90ett skulleen ökasom
0,1 1 år det kedjade indexet.procent än Denna studie omfattademer per
de 295 produktgrupper den aggregeringsnivånhögstautgörsom

På mellannivån uppdateras inte vikterna varje år. föranlederDetta
gissning substitutionsbias på 0,05-0,10 denna nivå.en om en
På den lägsta nivån, de elementära används fasta vikter.aggregaten,

Här har Frankrike börjat införa geometriska medelvärden med effekten
index minskas medatt 0,10 år, betydligt mindre i USA.än Mot-per

svarande tal skulle alltså kunna tidigaresägas utgöra existerandeen
bias.

För produkter och kvalitetsändringar ingen kvantitativnya anses
bedömning kunna Boskinkommissionensgöras. skattningar anses
ogrundade och eventuella fel lika under-gärna överskattande.vara som

För butiker bias på 0,1 rimlig hälftennya anses att anta,en vara av
skillnad mellanuppmätt medelprisemas och prisindexetsen utveckling.

Den sammanlagda biasen i intervall mellan 0,10ett och 0,25.anges

Tyskland

Probleme der Inflationsmessung in Deutschland Hoffmann, 1998 är
utgiven ekonomiska forskningsgruppen vid Deutsche Bundesbank.av

Liksom andra biasutredare fastslår Hoffmarm uppskattningenatt av
bias i huvudsak med COLIgörs måttstock.ett Han diskuterar docksom

falletäven med rent prisindex reineett Teuerung. Hoffmann
behandlar fyra biaskomponenter:

Produktsubstitutionsbias substitutionsbias på hög nivå utvärd-
med hjälp efterhandsberäkningar avseende superlativaeras index,av

3 Denna slutsats strider dock den teorin substitutionsbias.mot gängse Närom
viktema, i det franska fallet, hämtade frånär period innansom denen som
jämförelsen tenderar den beräknade prisförändringen bortseavser frånatt
substitutionsmöjlighetema vilket skapar bias i förhållande till deten sanna
levnadskostnadsindexet.
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produkt-gälla för allabias skullelivsmedel.bara inom Om sammamen
Medår.i snitt 0,05bli KPI-nivåbias påresultatetskulle perengrupper

för andrasigländer visatskillnaden i andrahänvisning till störreatt
tillbias kan uppgåstorleken dennahanproduktgrupper bedömer att av

0,10.
substitutionsbias låg nivå.påuttryckligenHoffmann intenämner

tillämparTysklandeftersomtordeimplicita bedömningHans att,vara
elementäraggregatfonnel, så uppstårmedelpriserkvoten mellan som

ingen sådan bias.
detaljeradhjälpmedKvalitetsförändringsbias utvärderas av en

olikapåvisasKPI-reglema vid varubyten. Dessastudie de tyska geav
härvidkritiskt antagandeolika inflationsnivåer. Etteffekt vid är att

maximalt 1%medproduktspektrum ökarhelakvaliteten KPI:söver per
hänvisning tillantagande medmotiverar dettaHoffmannår. enen

bedöms50%åroch realinkomst på 2%ökning i produktivitet varavper
måttlig isominflationenkvalitetsförbättringar. Omspenderas på ärnu

mindreinflationenunder 0,50 år. Omblir biasen ärdagsläget strax per
pris-de lokalaförutsätterBedömningenökar biasen.eller högre att

centrala instruktionerna.följer demätama
ligga påbedömningarutländskai linje medNyproduktsbiasen anses

0,10.c:a
till delshänvisningmedButikssubstitutionsbiasen kalkyleras en

tillförhållandeutveckling iförmedelprisernasjämförelse mellan mat
iförändringsstrukturenstudiemotsvarande KPI-index, dels aven

kanbias knappastblir dennaSlutsatsendetaljhandeln i Tyskland. att
överstiga 0,10.

undertill 0,75utifrån ovanstående 3AbedömsTotalbiasen procent
omständigheter.normala

studier därintressantainnehåller också mycketHoffmannrapporten
förprisutvecklingenskatta denteknik används förhedonisk att sanna

före-dessa studierfrånfrysskåp. Resultatentvättmaskinen, kyl- och
huvudslutsatsema.väsentligen påverkafaller dock inte att

Japan

intervalltill 0,90i KPIuppskattar biasen JapansShiratsuka 1999
kvalitetsför-behandlingendetta beror 0,700,35-2,00. Av avav

påbutiker och 0,10produkter, 0,10 påändringar och nyanya
nivå.substitutionsbias på låg
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Bias i Sveriges konsumentprisindex

Begrepps- och metoddiskussion

statistiskAtt mätning har bias innebär dess resultat haratten en en
tendens systematiskt skilja sig från det i någon bemärkelseatt önskade

sanna resultatet mätningen. Vi skiljer principiellt mellan biasav
och varians, där det resultatens slumpmässiga fördelningsenare avser

förväntadedet värdet.runt
biasBegreppet förutsätter alltså vi först definierat måttstockatt en

vilken felen skall utvärderas. Denna måttstock kan intemot utgöras av
något teoretiskt levnadskostnadsindexänannat LKI. Ett problemett
med detta begrepp dock det inte fullt operationelltär kräveräratt utan

antal ytterligare förtydliganden och specifikationer. hänvisningett Med
till Bilaga vi härl några sådana kompletterande förutsättningaranger

ligger under biasdiskussion.vårsom

Vad gäller aggregeringen produkter så s.k.över superlativtär ett
index god approximation till LKI.en
Ett LKI enda individ/hushåll. På samhällsnivå måste viavser en
tänka aggregering hela befolkningen, plutokratisktöver elleross en
demokratiskt eller någon idé representativ konsument.om en
Alternativt kan vi peka på det finns visst empiriskt stöd föratt ett
föreställningen index för olika socialgrupper inte skiljeratt sig
väsentligt tiden. Analysen nedan vilar, liksomöver de i andra
länder, förutsättningennärmast måttet plutokratisktäratt ett

index befolkningen.sammanvägt Förhoppningenöver samtidigtär
något annorlunda definierat mått inteatt ett längre tids-över en

period skall systematiskt annorlunda.vara
avgränsningEn konsumtionsbegreppet nödvändig förär attav

markera KPI:s defmitionsområde. begränsarHär vi i princip tilloss
nationalräkenskapemas NR begrepp privat konsumtion, dvs. till de
produkter varor och tjänster konsumenterna betalarsom ur egen
ficka och alltså KPI skall de förändringaratt mätaanser av
kostnadema för dessa produkter, erforderliga för konstantärsom en
levnadsstandard betingat oförändrad tillgång till produkterav en

inte finansieras den plånboken. skallT.ex. höjdsom genom egna en
eller sänkt nivå på tillgången till offentliga tjänster inte påverka
KPI.
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diskussion bias har tidsdimension.En också Biasen varierar överav en
tiden enskilda år och längre tidsperioder. huvudsakligaDetöver över
intresset i utredningens perspektiv bör knytas till överblickbaren
framtida period och kämfrågan i denna utredning blir då: Vilka är
riskerna för bias under deKPI med den metodikåreni närmaste som

tillämpas SCB Våra analyser nedan självklara skäl gjordaärnu av av
på historiskt material medan slutsatserna inriktade på framtiden.är

Vad vi intresserade huruvida det finns tendenser tillär är över-av
eller underskattning. Enligt statistisk samplingteori biasgenereras av
alla avvikelser från det ideala förfarande väl-utgörssom av en
definierad population objekt alla har känd, positivav som en sanno-
likhet komma med i urvalet och mätvärden observeras fel.att utanvars
I KPI:s delundersökningar uppfylls i aldrig dessastort sett
förutsättningar och resultatet blir därmed samplingteoretisken ur syn-
vinkel obegränsad uppsättning fel.systematiska Endastnärmast ett
fåtal dessa har emellertid någon tendens längre tids-överatt ettav
perspektiv eller överskattaunder- index och huvudintresset kommer
därför inriktas på dessa. neutral bias eller riktningsokändTermemaatt
bias kommer användas i de fall, där väsentliga brister i förfarandetatt
föreligger kan någon tendens till eller under-säga över-utan att attman
skattning blir resultatet.

På grund bostadspostens storlek 1/3 vikt och mycketKPI:sav av
speciella utformning väljer vi behandla alla aspekter denpå iatt ett
särskilt avsnitt i slutet. till dess gäller diskussionen följaktligenFram
övriga delar med 2/3KPI den totala vikten.av av

Slutligen: Siffrorna nedan i första hand långtidsindex. deIavser
fall, där bedömningen blir annorlunda det gäller korttidsindexnär

detta särskilt.anges

Produktsubstitution

Med produktsubstitutionsbias det fel begåstermen attavses som genom
prisindex tillämpar konstanta vikter och därvid bortser frånett

konsumentens möjlighet inom för oförändrat produkt-att, ettramen
sortiment, förskjuta sina konsumtionsval från produkter relativprisvars
ökat till dem relativpris minskat.vars

högPå Härmed den aggregeringsnivånivå. NRsavses som ges av
årligen uppdaterade konsumtionsbelopp. Bilaga skattas dettaI 2 fel

skillnaden mellan långtidsindex nuvarande definitionmed ochsom
superlativt index, räknat med kalenderår basår.ett ett som

Skillnaden förblir då långtidsindex i genomsnitt -0,04 under-
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mellan -0,27variationmed1981-98bias årenskattande över en
medmotsvarande bias +0,08korttidsindex bliroch +0,13. För en

och +0,19.-0,02variation mellan
ovanföraggregeringsnivåemaHärmedintermediär nivå.På avses

fyraExempel deNR-nivån.under ärelementära aggregat men
tillm.fl.franska, kexproduktgrupperna ris, pasta, aggregerassom

dammsugareelvisp,tvättmaskin,bröd,ochmjöl, gruppernagryn
lokaltrañkbolagolikahushållsapparater,till somaggregerassom

detaljhandels-olikaellerlokaltrafikochtill buss-aggregeras
uppdaterasnivåPå dennaprodukt.tillbranscher aggregeras ensom

ocheftersläpningde meduppdaterasårligen eller såvikternainte
konsumtionaktuella åretsdetsällandärföravspeglarvikterna

substitutions-konsumenternasalkohol.fr.a. Dettaundantag gör att
indexöverskattning. Itillledervilketbeaktas,möjligheter

ochmellan +0,05bias tillliknandeskattadesFrankrike se ovan en
skattning intedennadockomständighetspeciell+0,10. En gör att

pris-nämligenförhållandensvenskatillöverföras attkan en
långtidsindexiproduktgrupperi vissa görsvikternaomräkning av

det.realitetende iaktuellt årfrån ärvikterna utan attvoresom om
nivå påtillochnivå 100mellanskerDetta ner engrupperc:aaven

bröd ochochför mjöl,vamkoder,delgrupper300 t.ex. grync:a
medför vikternaförfarandehushållsapparater. Detta syste-att

andraföroch vicei prisökatför produktermatiskt sänks versasom
dekrävsunbiasedskallförfarandedetta attFör att varagrupper.

Emellertid kannorrnalelastiska.berörda ärvarugruppema
mindreallmänhetnivå i ändenna ettelasticitetema på antas vara

underskattandevissförfarandet harmedföravilket skulle att en
överskattandeden Laspeyres-dockmotverkastendens. Denna av

bedömningslutligaVårintennediära nivån.den lägreeffekten på av
riktningsokänd med nolldärför den mestnettobiasen ärär att som

värde.sannolika
prisobservationer,enskildaaggregeringenlåg HärPå nivå. avavses

förstavikter tillmed mycketellervikter ettofta utan grova
Dalén,RA-formelnden s.k.tillämpasSverigeindex. Ielementärt
medel-geometrisktapproximation till1992, ettnäraär ensom

nonnalelasticitet.vidLKIapproximerarsinvärde, i nära etttursom
troligtområdendet på mångaförefallerdöma attbilaga 2Av att

väsentligt Detlåga nivå ärpå denna större änpricelasticiteten ett.är
genomsnittgeometriska indexet idetinte säkertemellertid ändå att
nuvaranderiktning påfeletsfallfel iväsentligtvisar ärvart-
därför vårvibedömningbästaokänd. vårkunskapsnivå Som sätter

biasen tillpunktskattning för
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butikerprodukter ochNya

Butiker

likhet med flera de utländska biasstudiema grundar viI vårav
bedömning biasen för butiker statistik strukturför-på överav nya
ändringen inom detaljhandeln. Under förmodligen lång historisken
period har successiv förskjutning skett från små butiker med högreen
prisnivå till butiker, först snabbköp sedan stormarknader och låg-större
priskedjor prisnivå ochmed lägre omsättning. utvecklingDennastörre
har inom många varuområden den statistiskaägt rum men
informationen lättast tillgänglig inom dagligvaruhandeln.är

Källor för den kvantitativa diskussionen nedan Jacobssonär et
1993 årgångar tidskriften Svensk Dagligvaruhandelsamt tre av
1996-1998.

Mellan och ökade1986 1991 antalet anställda detalj-10stora
handelsbutiker med 2% år medan de mindre minskade med 4-c:a per

Jacobsson, tabell5% 1993, 5.1. Cityvaruhusens andel detalj-av
handelsomsättningen minskade från 14,3% 1976 till 5,5% 1991 medan
stormarknademas ökade från till3,6% 5,8% under tid dzo,samma
tabell 5.3.

tabell redovisas förskjutningama i marknadsandelar mellan3 1981
och 2000.

Tabell 3: Marknadsandelar inom dagligvaruhandeln 1981-2000.

Andel Andel Bedömd andel
1981 1991 2000

Cityvaruhus 13,3 6,4 3
Stormarknader 4,9 7,8 10

m2Övr. supennarkets med säljyta400 41,6 52,1 63
Servicebutiker 8,1 9,3 6
Övriga butiker 32,1 24,4 18

Totalt 100 100 100
Källa: Jacobsson 1993, tabell 5.12et

De kategorier ökar och kan generellt lågprisprofil2 3 haantassom en
och vi deras marknadsandel från tillgår 46,5% 73% underattser
perioden, ökning med 1,5 procentenheter år. Under årenen cza per

ökar enligt tidskriften1994-1997 Svensk Dagligvaruhandel 1996-
lågprisbutikemas1998 enligt deras klassificering marknads-egen

andel inom dagligvaruhandeln med drygt årligen. branschen1% Inom
allmän bedömning genomsnittprisnivån i 10%nämns ärattsom en
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lägre i lågpriskanalema i beståndet. Då skulle den KPIän resten av av
prisutvecklingen inom området bli 10%1,5%uppmätta mestsom

för låg.O,15%
Dagligvaromas andel den konsumtionenprivata 1991 16%av var

liknande tendenser, sannolikt mindre effekt, sigmed görmen men
gällande andra produktområden husgeråd och radio-vitvaror,som

vitvaror, förtäring och fritidsartiklarTV, hemmet i någon månutom
kläder och skor. Sammanlagt har dessa produktgrupper 33%samt av

KPI:s totala vikt. för detta fels storlek vi därförSom övre gräns sätter
33%0,150,05.

Från denna maximala effekt skall dock reduktion i den mångörasen
de försäljningskanalemas bedömskvalitet lägre de gamla.ännya vara
Vad kan de butikernas kvalitet i jämförelse med desägas om nya
gamla

Kvalitetssänkningen kan bestå i längre transportsträckor större
kostnader i tid och och högre otrivsel i köpladoma.pengar

kvalitetshöjning kan ligga i bättre parkeringsmöjligheterMen en
och sortiment tid konsumenten.åtstörre som sparar

faktum överströmning till de butikerna skerDet visaratt attnya
konsumenterna i varje fall inte betraktar kvalitetsförsämringen som
lika prissänkningen.stor som

Vi bedömer dessa kvalitetsfaktorer totalt drar något i negativatt sett
riktning och slutlig bedömning nybutiksbiassätter över-som av en
skattning i intervallet 0,03-0,05.

framtid föran-I kan den elektroniska handeln, via Internet,näraen
Ännuleda bedömning denna punkt. längepå så har dennaen annan

kanal inte uppnått någon marknadsandel det kan snabbtstor men
förändras. vissa produktområden böcker, Cd-skivor kanalenInom är
redan betydelse och enligt enkät till de svenska köpmännen,av en
redovisad i Fri medianbedömningenKöpenskap 1998, ligger på att
Intemethandelns andel dagligvaruförsäljningen kommer ligga påattav

inom2-5% två år. säkra betalningssystem införts kanNär på Internet
utvecklingen bli mycket snabb.

Produkter

Införandet produkter kan betraktas flerapå nivåer. Dels gällerav nya
det helt och tjänster bygger på teknologitypernya av varor som en ny
och/eller tillfredsställer konsumentbehov. På varusidan tänkerett nytt

sådantvi på videokamera, mobiltelefon och På tjänstesidanPC.som
kan utförsåkning skidor, hamburgerrestaurangerpå ellernämnas
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gymanläggningar. sådanaFör produkter den ekonomiskteoretisktanses
korrekta behandlingen baspris för jämförelse med detattvara som en
första priset vid införande uppskatta s.k. reservationsprisettvarans som

det pris vid vilket efterfråganär skulle bli noll för representativen
konsument. Om lyckas införa produkt i KPI med dess faktiskaman en
pris baspris mycket tidigt, torde dock biasen bli mycket litensom
eftersom marknadsandelen i tidigt stadium också liten.ett är

Den takt med vilka produkter infogas i Sveriges KPI mycketärnya
varierande. Persondatom infördes 1996 och mobiltelefonen 1994,
vilket torde ganska efter det de blivit massmarknads-snart attvara

Åprodukter medan de i USA korn in i KPI först 1998. andra sidan kan
anföras sådant flygcharterresor införd 1989, kanske år för25som

, utrikes flyg infört 1993 och motionsutövning infört 1997.sen
Kommunal bam- och äldreomsorg under och70- 80-talen växtesom
till konsumtionsområden har fortfarande inte införtsstora nedan.se

En genomgång nytillkommande varukoder i underKPI periodenav
1981-97 visar de genuint produkterna normalt tordeatt förnya svara
högst 1% vikten varje år, ofia mindre. Bland dessa återfinns dockav

sådantäven 1981 och benjaminfikus 1985 dvs.trasmattasom nya
återspeglar förändrade preferenser och där någonsnarastvaror som

överskattande bias betydelse knappast finns försenadav p.g.a.
introduktion. Frågan vilken relativpristrend och vilkenär vikt dessanu
produkter uppvisade innan de inlemmades i KPI. Normalt bör man
tänka sig produkterna faller snabbt i pris medatt mycket litenmen en
vikt i inledande skede innan de blirett massprodukter. Hoffmann
1998 tänker sig intervall på mellan och i fallande5 20% relativ-ett
pris. Vi bedömer den andel har mycket snabbt fallandeatt ettsom
relativpris, på 20%, knappast kan ha viktsäg på 0,l-0,2%.änen mer
Om så något med 0,2-0,4%större vikten, harsägen ettgrupp, av
fallande relativpris på 5-10% uppstår bias på mellan och+0,03en
+0,08. Vi bedömer detta realistisk storleksordningär på detta fel.att en

Men sedan tillkommer det också på lägre nivå produkt-en nya
varianter frukostflingor eller charterresemål.typ Ettett nytten ny av-
exempel i skala Konsums blåvitastörre varusortiment.är På denna nivå

avgränsningenär kvalitetsförändringar diskuteras nedanmot som
diffus. Man kan variant tillkommersäga näratt utan atten ny en annan
samtidigt försvinner så det KPI-synvinkel produktär i ochur en ny
med kvalitetsjämförelse inteatt görs.en

försökEtt har gjorts studera omsättningstakten i varusortimentetatt
på det område, där informationen lättast tillgänglig, nämligen daglig-är
varuområdet. SCB erhåller årligen filer med i princip fullständig
historisk information alla vamvarianter inom dagligvaruområdetom

sålts de dominerande blocken i Sverige: ICA,tre ochKFsom av
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urvalsdragningförprimärtanvänds SCBinformationDagab. Denna av
varjeinomomfattarPopulationenprismätning.varuvarianter förav

frånöka åroch mängdenvaruvariantergrossist för sig 15000 synesc:a
varupopulationer visarintilliggande årsmellanSamkömingar attår.

årligenmellan och 50%sig 10varukoderandelen ettrörnya -
i distributionssätt,ändringardöljerintervallmycket brett ävensom

äkta nytillskottetdetDock viförpackningsstorlekar ävenattvetm.m.
erinra någraräckerbetydande detvarianter på år attärett omav -

ibekanta med: Konsumsvälkonsumentervi allaexempel ärsomsom
lågprismärke ICA-motsvarandesortiment och Icasblåvita

utökasalla dessaSignumsortiment;handlarnas, Konsums nya
iiifilmjölk,olikaökade utbudetsnabbtkontinuerligt, det sortersav

innovationstakten vadivmåltider,fárdiglagadeantalet varianter av
miljövänligakoncentrerade ochinförandetfrukostflingor, vgäller av

etiska ochsortimentetviinte minsttvättmedel och sist avmen
produkter.ekologiska

konsumenternasBoskinparadigmet bedömermedi enlighetOm man
föruttryckvarianteralla dessaöverflyttning tillsuccessiva ettsomnya

bias-relativtmotiveradettakonsumentöverskott så kan storastort
dagligvaruom-10%skattningar. Som sägövre gräns att aven -

betalningsvilja föroch konsumenternasårligensättningen är attny
skulle då fåpriset. Vifaktiskadetlåg 10%dessa över ennya varor

KPI-dagligvaror.föröverskattande bias på 1%
fårvarje år ochmångaförsvinner ocksåEmellertid antamanvaror
dettafärre, konsumenterantal, visserligenför representerarettatt en

uteslutas deheller intekunskapsnivå kannuvarandeförlust. På vår att
omsättningenförbaraverkligt varianterna procentett avparsvararnya

därför liggabias tordeför dennaundreårligen. neremotDen gränsen en
butiksbiasenbias liksomdennavitiondels Om att typantarprocent. av

intervall för denerhållstotala viktpåverkar över-33% KPI:s ettav
analys detoch 0,33. Enmellan 0,03skattande biasen på närmare av

tidenskannerdata, vilketdeldagligvammaterialet liksombefintliga en
del.intervallin dettakunnaräckt till för, bordeinte snäva stora en

denna bias-låterpunktskattninghär frånVi avstår utanatt ange en
kvalitetsför-avseendebedömning nedansamladingå ikomponent en

produkter.ändringar och nya



Bilaga 6 285SOU 1999: 124

Kvalitetsförändringar

densannolikt också delposten isvårbedömdaDen störstamest men
dekonsumentprisindex den beror påbias vidlåder ärett somsom

och detprodukters innehåll och funktion påmånga små förändringar i
statistikproducenten. bias-dessa förändringar behandlas Dennasätt av

biassammanlänkad med framför allt denkälla kompliceratpå sättär ett
beror varianter.som nya

kvalitetsförändringsmetodikinledningsvis SCB:sbörDet noteras att
Vikraftigt från tillinte enhetlig varierarär utan varugrupp varugrupp.

huvudmetodema:här någranämner av
utförs försvinnandeDagligvaror. inga varubytenNästan utan varor

prisförändringen beräknas detberäkningen ochutesluts överur
årslänk jäm-oförändrade varianter in isortimentet. Nya utantas en ny

tillämpas.planerad överlappningsmetodförelse bakåt, varigenom en
Intervjuarnahemelektronik, skor, husgerådVaraktiga m.m.varor,

outreddvid varubyten under löpande år.kvalitetsbedömning Igör en
jämförelsevarianter in i årslänkutsträckning även utantas nya en ny

bakåt.
användsmetod, där årligen skattade koefficienterKläder. Hedonisk

biaskorrigering för denvid varubyten. direktEn görs som genereras av
årslänken gällerreaeffekter vid urvalsförfarandet inför den ävennya

skor.
gammalkvalitetsvärderingen mellanbilar.Nya En görexpertgrupp

inte direktbilmärke, liksom modelleroch modell. Ett nytt somny nya
jämförelse bakåt.utgående, dock in i årslänkersätter tas utanen ny

restaurangbesök, kollektivtrafiktjänsterFör görst.ex. m.m.som
oförändrad ochkvalitetsjusteringar kvalitetenaldrig några utan anses

produkter/varianter/försäljningskanaler in i länktas utannynya
jämförelse bakåt.

bedömningarbetrakta BoskinkommissionensLåt åter avoss nu
motsvarande svenskakvalitetsförändringsbias förse dem medmen

vägningstal.

1019-2022Konsumentprisindex
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Tabell Boskin4: als bedömning1996 bias till följdet av av
kvalitetsförändringar och produkter, tillämpad på Sveriges KPI.nya

Produktgrupp Boskin als Vikt, Vikt, Potentielltet
biasbedömning USA Sverige 1997 biasbidrag,

Sverige
hemmaMat och ute 0,31 17 20,4 0,063

Boende inkl. inredning 0,37 41 38,2 0,143
Kläder och skor 1,00 6 5,5 0,055
Transporter 0,34 17 18,3 0,062
Hälsovård 2,64 7 2,8 0,074
Underhållning Fritid, nöjen 0,90 4 8,4 0,076
Andra produkter 0,28 7 6,5 0,018
Totalt 100 100 0,481

I tabell redovisar4 vi vilken bias skulle bli resultatet attsom av
applicera Boskinkommissionens bedömningar rakt detav på svenska
KPI. Nedan diskuterar vi punkt för punkt rimligheten i sådan över-en
föring. Vi observerar inledningsvis skattningarna i tabell 4 denatt avser
sammanlagda biasen till följd såväl produkter, varianterav nya nya

hanteringen kvalitetsförändringar.som av
Mat. För dagligvaror vi nyvariantbias på mellan 0,1angav ovan en

och Vi Boskinkommissionens 0,31 ligger i den nedreattser snarare
änden detta intervall och alltså inte kan betraktas någon extremav som
siffra. Vissa de trender Boskin ökad service dock inteav anger synes

i utsträckning ha nått Sverige.ännu större
Boende. detSe särskilda avsnittet för själva bostadsposten. Häri

ingår dock hushållsmaskiner möbler och husgeråd.även Dennasamt
importeras ofta och marknaden domineras mindretyp ettav varor av

antal kända märken. Kvalitetsutvecklingen kan därmed antas vara
ganska likartad hela västvärlden. Boskinkommissionenöver upp-
skattade överskattande bias i USA:s KPI på 3% för vitvaror och 4%en
för radio-TV. bearbetningEn visarUSA:s KPI under periodenattav
1983-96 minskade radio-TV-index med i medeltal 2,6% år medanper
det svenska under perioden minskade1980-98 med 3,2% år. Omper

i stället skulle på relativprisindex radio/TV i förhållande tillettman se
KPI totalt visade det under perioden på genomsnittliga minskningar
med 8,1% i Sverige i5,9% USA. vitvaror dockFör KPI-gentemot är
talet i Sverige, såväl absolut relativt, högre det i USA ochänsom
denna effekt den för radio-TV. KPI-viktentar grovt sett ut motsatta är
f.n. för0,6-0,7% vardera dessa Om alltså påtrorav grupper. man
Boskinkommissionens bedömningar skulle dessa kunna bidragrupper
med överskattande bias på kanske 1,3%3%0,04%. För övrigaen
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vi tilltelefonhusgeråd ochinom boende möbler, accepterarposter --
reaeffekterdockbias seBoskins bedömning på 1%börja medatt

ökade utbudetfrån detväsentligen härstammaroch dennedan attanser
sammanlagd vikt på 6%.område harteletjänster. Detta czaenav

marknaderna i Sverigesiggäller kläder skiljerKläder och skor. Vad
införtvekandock kännamycket kantroligen inte så åt. Manoch USA

marginellaganskavadBoskins värderingar varasom synesav
för under-riskvid visade påUtredningar SCBförändringar. snarare en

tillleddeunder 1980-talet.kläderindex Dettaskattande bias i SCB:s en
reaeffekterkorrigering förhedonisk metodomläggning till samt som
varubyten inomkvalitetsjämförelser videliminerat denna risk. F.n. görs

led-BoskinparadigmetMedför definierade plaggtyper. somramen
överskattanderisk förföreliggadet dock allmäntstjäma torde sett en

förmarknad dendynamiskkonkurrensintensiv ochbias på så somen
utökats, liksomkraftigtSportklädessortimentet någotkläder. är som

ligga ibias torderisken förlågprisimporten. Den största om
Viplaggtyper.nytillkommandeminskar till följdrepresentativiteten av

medan denför Sverigeskattningbetraktar Boskins övre gränssom en
därförvi 0,5.punktskattningnoll. Somundre ärgränsen anger

vid prisprogramjanuari gjords SCB:sbilar. 1993Transporter, I en
bilindex.eventuell bias i KPI:sför undersökaliten studie att en

vadombads bedömabilmätningeni expertpanelen förLedamöterna
bilarförrimligt värdetidpunkt skullevid denna ett nya avvarasom

erhöllsdettamodell. Påfyra olika märken 1975 års sätt ettav
kvalitetsjämförelse mellandirektgrundat påalternativt prisindex, en

officiellamedjämföras KPI:solika kundebilar med årgångar, somav
prisutveckling påindexet impliceradealternativabilindex. Det en

Med 1993 årsår.officiella ökat med 8,08%år medan det5,94% perper
vadpreferenserför sig grundas på detta årsi ochbedömningar som

bias påöverskattandeskulle detta innebärabilsäkerhetgäller m.m. en
bilindex harmetod förförändring iprocentenheter. KPI:s2,1 Ingen

ibedömningväsentligtkan föranledagjorts efter 1993 annanensom
perioden legat 3%,vägningstal undertotala hardag. Bilamas runt

överskattande bias på 0,06.skulle blieffekten på totaltvarför KPI en
lokaltrafik.buss, båt,kollektivtrafik /Iyg, tåg,Transporter,

olycks-turtäthet, tidhållning,snabbhet,Kvalitetsfaktorer här kan vara:
peka påkända: lättdessa Detrisk och komfort. Nettot ärär attav

olyckor pånågranedlagda stationer, klotter,både försämringar stora
och turtäthet,ökad snabbhetoch förbättringartid, förseningarsenare

Vibokning och information.elektroniskstationer på tunnelbanan,fler
punkt-därförriktningsokänd ocheventuell biasbetraktar sättersomen

skattningen till
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Hälsovård. SverigeI sjukvården till delen offentlig-är största
finansierad och sluten sjukhusvård ingår överhuvudtaget i KPI.
Enligt vår princip betingad levnadskostnadsindex fallerom en
kvalitetsutvecklingen inom denna del utanför ochKPI skall påverka

biasbedömning. Delposten fördelar sig enligt: läkemedel 0,7%,en
öppen läkarvård 0,7%, tandläkare 1,0%, glasögon 0,2% och
Sjukvårdsartiklar 0,l%. receptbelagdaFör läkemedel Boskin-anger
kommissionen bias på 3,0%, grundad på aktuell forskningären som
Griliches och Cockbum, och1994 vi därför bör kunna applicerasom

Övrigapå Sverige.även dock områden med väsentligtposter avser
långsammare kvalitetsutveckling och, vad gäller den läkar-öppna
vården, inslag kvalitetsförsämringaräven i 90-talskrisens spår.av
Totalt det rimligt kvalitetsförbättringärsett påsmärreatt anta sägen
0,5% för dessa i längre tidsperspektiv. skulleDettaposter ett ge en
sammanvägd bias på för hälsoposten.1,2%

Underhållning och andra produkter. Vi saknar grund för en annan
bedömning Boskin. Elektroniska leksaker,än kabel-TV, hyra video-av
film, har onekligen revolutionerat underhållningen, dessäven om
samhällsnytta omtvistad. Se dock reaeffekter nedan.är

Reaeflekter. Slutligen måste vi peka på särskild omständighet ien
kedjeindex svensk bör påverka vår bedömningett de s.k.typav som -

reaeffektema. Dessa består i det faktum intervjuamaatt när en varu-
variant först väljs för prismätning har tendens välja ickeut atten en
prisnedsatt med ordinarie pris medan i mätårets sista månadvara varan
har normal och högre andel nedsatta priser. Norberg 1998 visar atten
för 30-tal s.k. kvalitetsvärderingsvaror omfattandeett 6,9% denav
totala KPI-vikten leder detta till neddragande effekt på 1%, dvsen en
total inverkan på påKPI 0,07 i negativ riktning. effektDenna behöver
inte nödvändigtvis underskattande bias tillutgöra delenstörreen -
gäller det sådana högteknologiska produkter mobiltelefon, hem-
elektronik och CD/TV-spel, där reaeffekten kan avspegla verkliga
kvalitetsskillnader. Dock påverkar den våra aggregerade bias-
bedömningar i negativ riktning eftersom detta speciell omständig-är en
het för Sverige. Till del denna effekt indirekt beaktad iären ovan-
stående detta gäller radio-TV-området. möblerFört.ex.resonemang -
och husgeråd, telefon för underhållning reducerar vi docksamt av
detta skäl bedömningen överskattande bias med sammanlagt 0,05.av

Denna genomgång leder till följande sammanfattande bild ioss
tabell
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produkter ochsvensk bias till följdTabell Vår bedömning5 av nyaav.
Bostadspostenkvalitetsförändringar.varianter behandlingsamt av

inkluderad.

Bidrag till totalBias inom ViktVarugrupp grupp
bias

0,062200,31Mat
0,039Hushållsmaskiner 3 1

6 0,030Möbler husgeråd, telefon 0,5och
0,0280,5 5,5Kläder och skor
0,0633Transport, bil 2,1
0,00013övrigt 0Transport,

2,8 0,032Hälsovård 1,2
0,056Underhållning nöjen 0,67 8,4Fritid,
0,0180,28 6,5Andra produkter
0,32866,5Summa

Övriga statistiska felkällor

Boskininspireraditill bias brukarde källorUtöver nämnas ensom
felkällorstatistiskafinns andraekonomisk analys även typer somav

prismätfeltäckning,kan upphov till bias. Vi härnämner tre typer:ge
specielltäckning betraktar vi delsoch urvalsbias. Vad gäller posten -

privatföri dag 1,5%offentliga omsorgstjänster c:a avsom svarar—
dels övriga täckningsbrister.konsumtion och

Undertäckning offentliga omsorgstjänsterav

undertäckningsposten i konsument-Omsorgsavgifter den störstautgör
nedan.från bostadsrätter och fritidshus seprisindex, bortserom man

äldre- ochkommunala avgifter för barn-,områdenDe äravsessom
nationalräkenskapemasområden ingår dock ihandikappomsorg. Dessa

fastalöpandeprivat konsumtion, såväl iNR redovisning somav
styckpristänkande, dvs.fastprisberäkning bygger påpriser. NRs ett

tjänst ochvissmånga individer utnyttjattill hur enman ser som
dividera deapplicerar basperiods priser på detta antal. Genom atten

i fastamotsvarande serierNR-seriema i löpande priser medrelevanta
jämföras med detimplicitprisindex kanpriser erhålls IMPIett som

i nämligenfått dessa KPI,index i praktiken posterrepresenterasom
KPI-totalt.
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kanDet diskuteras hur förhållerIMPI sig till ideala indexKPI:s i
den för omsorgsområdet speciella situationen med inkomstrelaterade

Eftersom svårigheten den frågan självataxor. avgöraatt ärsenare
orsaken till omsorgsavgifter ingår i fråganKPI svår besvara.att är att
Dock kan IMPIsägas index däratt närmast motsvarar ett
inkomstförändringamas effekter tillåts slå igenom direkt i index, s.k.en
inkomstexogen metod. alternativa,Den inkomstendogena, metoden

som förenklat "låtsas inkomsterna ökar kommerKPI attsom om som
leda till lägre indextal under perioder ökande realinkomster dåav men
realinkomstema under 1980-95 har ökat med endast drygt ‘/2% årper

blirså skillnaden mellan inteansatsema stor.

Tabell 6: Jämförelse mellan NRs implicitprisindex för omsorgstjänster
och KPI. Källa SCB 1997a.
År NR-omsorg, KPI totalt, totalvikt KPI-bias

IMPI, t-1/t årsmedelvärde promille
80 100,0 100,0 8,2
81 124,2 112,1 9,2 -0,11
82 108,4 108,6 9,6 0,00
83 106,1 109,0 9,9 0,03
84 106,2 108,0 10,1 0,02

85 102,0 107,4 9,8 0,05
86 107,2 104,2 9,9 -0,03
87 104,6 104,2 9,9 0,00
88 102,4 105,8 9,7 0,03
89 100,4 106,5 9,4 0,06

90 l 14,1 110,4 9,9 -0,04
91 111,4 109,4 10,1 -0,02
92 110,7 102,2 11,6 -0,10
93 117,5 104,7 13,4 -0,17
94 108,8 102,2 14,4 -0, 10

95 106,2 102,5 15,2 -0,06
96 102,7 100,5 15,2 -0,03

Medelvärde, 81-96 11,1 -0,03
Medelvärde, 81-89 7 00
Medelvärde, 90-96 12,8 -0,07

tabellI 6 redovisas jämförelse mellan IMPI och forKPI årenovan en
1981-96. Biaseffekten på harKPI varierat mellan under-skattningen
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förgenomsnittenheter. Iöverskattning på 0,06ochpå enheter0,17 en
följd dennatillmed enheterunderskattats 0,03perioden har KPI av

på 80-underskattning 0sig dennadock fördelarundertäckning, som
90-talet.talet och 0,07 på

dettainomkvalitetsförändringamainteskattning beaktarDenna
90-taletunderpersonaltäthet inom barnomsorgenMinskadområde.

minskadeföräldrar,försämring mångauppfattastorde menavsom en
äldreomsorgensamtidigt förbättringar. Inomtäckningköer och ökad är

talarökad resursbristbedömninginitieradsaknas underlag för menen
justeringsammanlagtföranlederför försämring Dettaägtatt enrum.en

riktning. kvalitets-negativ Omi ytterligareuppskattade biasendenav
blivit 10%oförändrad inom barnomsorgförändringen totalt är men

postenhelaäldreomsorgen 40%10-årsperiod inomundersämre aven
Med vikt på 1,5%år.prishöjning på 0.4%dettamotsvaras enperenav

ytterligare -0,006.blir bidraget till KPI-bias
underz0,1biasentill den totalabidragetVi storattnoterar var

snabbtområdedettadå avgifternabörjan 90-talet,några år i av
och efter dennasubventionsgrad.minskad Företill följdökade av

hundradelar. vårSomendast legat på någraden iperiod har stort sett
Då dennadärför siffran -0,04.biasrisken väljer vibedömningbästa av

vanskligt ha någondetpolitiska beslutberoendebias är attär av
framtiden.storlek idess tecken ochbestämd uppfattning om

Övriga täckningsbrister

hushållenskonsumtiontäcksområde KPI inomEtt ärstort som av
torde denfackföreningsavgifterdär störstaideella organisationer, vara

bias-uteslutningdennaeffektenvärderingdelposten. En uravav
från denvi avstårproblemprincipiellasynpunkt pâ så många attstöter
ändamålkonstföremål, integällerhär. Detsamma mäts separatsomsom

tredjeokänt. Ettkonsumtionsbelopp, därigenomoch ärNRav vars
sjukhusvårdför slutenvarit täckt avgifterområde är somsom

grunden. Detoch uteslutits på denoffentlig konsumtionräknats som
privatpromilleutgjorthar tidigare ‘/2-1uteslutna beloppet av
och vihälsovårdsposteningår det ifrån och med 1998konsumtion och

explicit värdering dennadärför från någonavstår post.av
försäljnings-produkter ochpopulationtäckning denBristande avav

delunder-i de flestaNR-ändamål förekommeriställen ingår ettsom
tidsperspektivlängrebiaskälla iflesta fall dennasökningar. deI är ett

befaradär kanvi några fall,neutral. Här motsatsen.nämner man
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Telefoni. Vikt 2,1%. Undersökningen täcker aktörer oftanya som
konkurrerar med lägre priser. kanDetta leda till överskattningen av
prisutvecklingen. Ingår i skattning i tabell

Frölök. Vikt 0,2%. vägningstalDetta täcker allt döma ävenattav
trädgårdsutrustning, gräsklippare, häcksaxar Eftersom det.ex. etc.

kan ha långsammare prisutveckling börantas över-senare en en
skattning index bli följden.av

Kabel-TV. Vikt 0,2%. Delindex omfattar bara filmkanaler med en
bedömningsvis elastisk efterfrågan och prisminskningar. Det mer
oelastiska basutbudet med prisökningar ingår ej. torde ledaDetta till en
underskattning index.av

Annan undertäckning betydelse med riktningsokändstörreav men
bias är:

i Varor i dagligvarusystemet kommer med i sannolikhets-som
urvalet. Det gäller levereras grossister nytill-samtvaror som av
komna ny-varabias behandlas nedan. Representeras ingå-varor av
ende varugruppsvis.varor,

ii Vissa försäljningskanaler. Postorder, torghandel, imat
trañkbutiker, taxfreeförsäljning. Representeras ingåendeav
försäljningskanaler, varuvis taxfreeutom representerassom av
KPI-totalt.

iiiS0mmarvaror och vissa andra Gäller baddräkter,säsongvaror.
färska jordgubbar, glasspinnar, semlor, julgranar, julskinka och
liknande ting. Representeras den respektiveav varugrupp vara
ingår

ivMotorcyklar. Representeras till hälften bilar, till hälftenav av
cyklar.

v Långväga busstrafik och flygbussar. Representeras lokaltrafik.av
viEn fortfarande liten kanske snabbt växande källa till under-men

täckning Intemetforsäljning.är Representeras produktgmppsvis av
ingående försäljningskanaler.

felkällorDe diskuterats i detta avsnitt bedömningsvis ingetsom ger
nettotillskott till den totala biasen.

Prismätfel

iDet del fall inte enkelt det konsumentenär faktisktmätaatten av
erlagda priset. Skälen kan olika former dolda rabatter ellervara av
prutmåner i förhållande till det officiella priset. Här vi någranämner
exempel på sådana felkällor.
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bensin. Neutraltochför dagligvarorRabatter, bonus, kuponger om
Anledningoförändrad tiden.omfattningenbedömningen överärär att

finns ej.till antagandeannat
begagnadeochslutligt pris påvad gällerFörhandlingsutrymmet nya

in.listpris SCBtill detfel i förhållandebilar leder till tarett som
tidsperspektivmycket långtneutral iBiasen troligen ärär ett men

ochmindre prutmånvid stärkt konjunkturunderskattande över-
ökad prutmån.konjunkturskattande vid försvagad

introduktionsrabatter pådiversedagstidningarFör är prenumera-
underha ökatfrekvens kan bedömasbeaktade.tioner Dessas senare

Viktenindex.viss överskattningmedföraår vilket skulle kunna aven
bias påmed årligsådagstidningar 0,5%,för prenumererade är encza

hundradel på indexsigkan det högst% röraett om enpar
0,020,5 %.

tjänster kan haavseende reparationer,fiktiv beräkningEn storen
bias.neutralmen

ytterligaresista-minuten-priser charterresorpåObeaktade är en
för bilar.Konjunkturvariationen liknar denneutral biaskälla.

bias.inte alls. Neutralböcker beaktasReapriser på
ifrån deibland långtutrikes flygresorpriserna förDe äruppmätta

ökat underpriskonkurrensenvilägre, priserna. Omverkliga, antar att
index ha blivit följden.kan viss överskattningår avsenare en

beaktas ej.filmkanaler KanSpecialerbjudanden påKabel-TV.
infördes.överskattning då dessatill vissmöjligen ha lett

till dentillskottbedömningsvisi detta avsnittFelen ett extrager
antagligenfelbidraget häröverskattande biasen på 0,02. Det största ger

utrikes flygresor.

Urvalsbias

sannolikhetsmässigturvalendelundersökningar intemångaI utangörs
samplingteorincutoffprincip. Enligtellervariant kvota-med någon av

storlek. prismätningssamman-okänd Iupphov till biasdetta avenger
skulle ha någondenna biasanledning befarasaknas normalthang attatt

möjligt exempel påtendens.underskattande Ettbestämd elleröver-
kvalitets-underbeaktatsreaeffektenden s.k.ärmotsatsen ovan,som

förändringar.
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Bostäder

Bostadskonsumtionen i Sverige kan fördelas i fyra huvudkomponenter:

Hyreslägenheter
Bostadsrättslägenheter
Egnahem
Ägda fritidshus

Härvid bortses då från det hyrda fritidsboendet ingår isom
"hotelltjänster"

Nationalräkenskapema uppskattar konsumtionsvärden för 1+2
tillsammans och3 4 för sig enligt följandesamt synsätt.var
Konsumtionsbeloppet hyra, flerfamiljshus beräknas faktiska hyrorsom

m2-hyranför hyresbostäder imputerade hyror för bostadsrätter, där+
för hyreslägenheter imputerats. Konsumtionsbeloppet för nyttjande-

mz-hyravärde, småhus bygger också för hyreslägenheter applicerat
m2-yta,på småhus här har dessutom uppräkning gjorts medmen en

tomtvärdet, där uppräkningsfalctom utgjorts taxeringsvärdetomtensav
i förhållande till byggnadens. Konsumtionsbeloppet för nyttjandevärde,
fritidshus däremot baserat på drifiskostnader.är rena

Vad gäller bostadskonsumtionen prismätningskonceptet i KPIär
mycket omtvistat och varje diskussion bias hänsynmåste tilltaom
detta faktum. förEndast hyreslägenheter, detdär gäller faktisktmätaatt
betald hyra, råder enighet mätningens mål. övrigaFör treom
komponenter mätkonceptet omtvistat. i dennaFör situation belysaär att
frågan bias väljer vi känslighetsanalyser huvudmetod.vårom som
Frågeställningen blir då: Vad hade alternativa till det faktisktsynsätt
tillämpade lett till för resultat

Vi väljer strukturera analysen enligt följande:att

Metodfel, egnahem. Genom simuleringar alternativa påsynsättav
egnahemspostens lösning kan få uppfattning skillnadenman en om
mellan det officiella indexet och de index baseras på andrasom
synsätt.
Fel2. uteslutning bostadsrätter. Bostadsrätternap.g.a. av

i praktiken hyreslägenhetema. Vilka resultatrepresenteras nu av
skulle erhållas med andra angreppssätt

eIF uteslutning fritidshus. Fritidshusen tillrepresenterasp. a. av nu
ungefär lika delar egnahemmen och hyreslägenhetema. Vilkaav
resultat skulle erhållas med andra angreppssätt
Viktfel,4. NR. NRs vikter i praktiken framräknadeutgörs av
benchmarks från 1978. Under 1999 revideringstörre görasavses en



l 295Bilaga 6SOU 1999: 124.

bedömningarkanberäkningar göraspreliminäraledningoch med av
riktning.felensde tidigareav

förinomfelkällorvi allaHärunder läggerdelindex.Fel i ramen
för sig.enskilda delindexmätningen varav

egnahemMetodfel,

diskuterakunnaomtvistad. FörindexdeñnitionEgnahemspostens är att
nuvarandedetta.uppfattning Denemellertid habehöver vibias omen

förkostnadernatotaladedärpåberäkningen bygger synsättett
vägningstalet exkl.totaladetföljs.småhuset Avinnehavet av

räntekostnader förtotala vikt15% KPI:suppvärmning på svararavc:a
drygt 10%,fastighetsskatt förför 10%,avskrivningar60%,cza

10%.för knapptoch försäkringva-avgifterför ochreparationer 10%
helaorsaker. Delstvådominans harRäntekostnademas stora anses

alltså interäntekostnader,belastas medanskaffningsvärdehusets
kapitaletdetmotivetdelen medlånadeendast den ävenatt somegna
Dels räknasalternativavkastning.bostaden hariinvesterats en

fastig-direkt skattepost,samtidigtskatträntekostnaden fore som en
med i kalkylen.finnshetsskatten, också

underräntekostnaderförviktenberäkningdennaklartDet är att av
neddragande effektkraftigthafiharstarkt fallande90-talets räntor en

ibiasmetod hardennabedömningendärför denVipå index. attgör en
diskuteradeKPI-utredningenochde i HIKPförhållande till nu

metoderna.
egnahems-alternativa definitionerantalsimulerar nedanVi ett av

utfall 1981-97.kvantifiera dessasförsökerochposten
skalldennaMedEKVHyresekvivalentansatsen. ansats egna-

möjligtbostäder såhyrda närahemmen representeras somsomav
visimulera denna ersätteregnahemsenhetema. Förliknar ansatsatt

medfastighetsskatteindexochavskrivnings-räntekostnads-,KPI:s
hyresindex.

diskuteratsdennaNET INettoanskaflhingsansatsen. ansats som
fastighetennyinköptabetraktas denalternativ i HIKPett somsom

bortsimulerar dennakonsumerad. Viomedelbart att taansats genom
kapitalkostnadenlåtaräntekostnadsindex och representerasKPI:s av

avspeglariavskrivningsindexetnuvarande settdet stortsom
gruppbyggdaförbyggnadsprisindex BPIenligtnybyggnadskostnaden

ställethar i BPIdessa åroch fordet inte såföresmåhus 1984 var
avskrivningsviktennuvarandehar denNET1direkt. Ianvänts

och 1‘/2%.mellan Istabilt legat 1periodenhelaundertillämpats, som
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har iNET2 stället vikt tagits in värdetutgörsen ny som av av
nybyggda småhus under varje förår sig. viktDenna varierar kraftignya
under perioden från år faller6% 1981 den till ungefär under‘/2%cza-
de åren.senaste

Uteslutning. UTE många länder, liksomI f.n. i inteHIKP, tas
egnahemmens kapitalkostnad med i KPI. Vi simulerar denna ansats

beräkna exkl. Räntekostnads-,KPI avskrivnings- ochattgenom
fastighetsskatteindex.

Alternativkostnadsansatsen. REAL föreslåsDenna iansats
utredningens huvudbetänkande. Vi simulerar den lyftaatt utgenom
räntekostnader, avskrivningar reparationer lyftaKPI insamt samtur
fastighetsprisindex med vikten 4,4%.

tabell 7a-bI nedan redovisas den bias blir resultatet någonsom om
dessa alternativa definitioner skulle den riktiga. Viav anses vara

observerar då den i KPI använda definitionen systematiskt lägreatt ger
utfall samtliga andra definitioner hela den studeradeän över
tidsperioden.

Som punktskattning vår bias väljer vi siffran -0,30 utgörav som
skillnaden i förhållande till utredningens huvudförslag vad gäller egna-
hemsposten.
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medalternativt KPIochofficielltmellanSkillnad DIFFTabell 7a:
texten.enligtakronymeregnahemspostendefinitionerolika av

Årssiffror.

REALÅR UTENET2NETEKVINDOFF
0,390,110,200,12-0,04109,3881

-0,62-0,99-0,75-0,94-1,23109,8982
-1,01-1,35-1,33-1,34-1,25109,2583
0,230,00-0,02-0,018-0, 1108,1184

0,40 0,470,410,410,45105,7685

-0,63-0,72-0,72-0,72-1,16103,2386
-0,48-0,13-0,18-0, 18-0,42104,8987
-0,270,16-0,010,020,05106, 488 l
-0,390,080,040,06-0,06106,7089
0,1 10,33-0,000,05-0, 1310,7090 1

-0,010,46-0,04-0,06,36107,9891
0,940,440,390,38-0, 3101,88 l92

-0,27-0,44-0,65-0,64-0,8293 103,91
-0,37-0,3 l-0,33-0,40-0,50102,2994
-0,04-0,47-0,38-0,50 -0,17102,2995

-1,50-0,98-1,43-1,36-l,3599,5696
-1,16-1,08-1,01-1,13-1,14101,4097
-0,78-0,60-0,72-0,6599,5598 -

med olikaalternativt KPIofficiellt ochmellanSkillnadTabell 7b:
decenniumGenomsnitt samtegnahemsposten.definitioner perav

perioden.helaminimummaximum och över

REALUTENET2NETEKVINDOFF
-0,26-0,27-0,26-0,29-0,4380-tal 107,04
-0,34-0,29-0,43-0,45-0,7390-tal 103,29
-0,30-0,28-0,34-0,37-0,58105,1680+90-tal
0,940,460,410,410,45Max.utfall
-1,50-1,35-l,43-1,36-l,35Min.utfall
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Fel behandling bostadsrätterp.g.a. av

Bostadsrättemas vikt i f.n.KPI 3,5% jämfört medär hyresrättemas
10,8%. Med hänsyn till utredningens huvudförslag ävenatt
fortsättningsvis konsumtionen inom bostadsrättssektomrepresentera

hyresekvivalentansats bör tillämpas inomsynsättgenom en samma
denna sektor för hyreslägenheter. Vi hänvisar därför till dettasom
avsnitt nedan.

Fel behandling fritidshusp.g.a. av

Fritidshusen, enligt NR för 1,2% den privatasom svarar c:a av
konsumtionen i KPI f.n. till ungefär likarepresenteras delar av
egnahem och hyreslägenhetema. Det utredningen tillämpadeav nu

innebär emellertidsynsättet fritidshusen skall behandlas påatt samma
egnahemmen,sätt dvs med den s.k. realränteansatsen. Ensom

biasbedömning kommer därför ha två komponenter, medatt samma
vikt. Dels skillnaden mellan hyresindex och realränteansatsen för
egnahem vi fritidshusensäven prisutvecklingantar att representeras av
fastighetsprisindex. Dels den konstaterade biasen i det nuvarande
egnahemsindexet. Den förra komponenten har positivt tecken ochett
den andra negativt tecken och enligtett tabell 7b dessaärovan
komponenter ungefär lika 0,28 0,30. Den hittillsstora valdaresp.
uteslutningsansatsen kan följaktligen inte hävdas sig under- ellervare
överskatta index.

Viktfel

Enligt de NR-kalkylema har viss underskattning konsumtionnya en av
bostadsrätter förelegat under i varje fall de åren tillsammansav senaste

med överskattning konsumtionen i egnahem medan hyreslägen-en av
hetemas vikt varit ungefär korrekt. Eftersom bostadsrättemas avgifter
ökat i takt med hyreslägenhetemasnästan och följaktligen avsevärt-
snabbare egnahemsindexän så drar denna faktor i någon mån i-
underskattande riktning. Cza 1% KPI:s totala vikt kan behöva flyttasav
från egnahem till bostadsrätter, hade 3-4% snabbare avgifts-som
utveckling egnahemskostnademaän varvid effekten blir högst 0,04%.
Denna underskattande bias kan dock adderas till den för egna-
hemsposten, varför vi inte med den i sammanfattningen nedan.tar
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hyresundersökningdelindex,Fel i

ungdoms-ålderdomshem,bostäder såsomKollektivaUndertäckning.
möbleradepersonalbostäder,vissastudentbostäderhotell och samt

tordeUndertäckningenpopulationen.iingårbostäder och garage
förgrundingendet finnsoch attnågrasigendastdock procentröra om

biasBedömddetta.föranledsbiaspå denriktningenbestämma avsom
0. -

lägenhetshyrorgällerVadprodukter.Kvalitetsförändring, nya
januari 98. Numeramedochfrånmetodomläggningskedde en

hyres-Bostads- ochlägenheter1000suburval påundersöks ett ur
justeringefterdirektjämförsMånadshyromaurval.undersökningens

dockharpraktikenikvalitetselement;s.k.förekomständradför av
läggskronordå 30beaktats,kabel-TVinförandeendastunder 1998 av

vidbeaktaskvalitetsändringarAndratill bashyran. rapporteras men
indexberäkningen.

fårhyresindexiliggakankvalitetsbetingade bias treDen nusom
delar.

ibeaktaskvalitetensänkerförslitningenlöpandei Den som
Randolphbias.underskattandedärför orsakaoch kanKPI en

till 0,3-bostadsindexUSA:seffekt pådennauppskattar1988
påverkakunnabiasskulle dennaSverigeår. I0,4% per

ochviktenmed 14%bostadsrätter,inkl.hyresindex, avcza
totalt.på-0,05 KPIbias påmedföradärmed kunna czaen

vidkvalitetshöjningarbeaktadeotillräckligtellerObeaktadeii
1998 harbias. Underäverskattandetillledaombyggnad kan en

i KPI:skvalitetshöjningarobeaktade ägtfall 1‘/2%12 rumav
eller ståttrivitslägenheterhar någralägenhetsurval. Därutöver

uteslutitsharlägenheterdessaSamtliga urtomma.
lågtkabel-TVvärdetDock får satt.beräkningarna. anses varaav

100 krpåtorde liggaabonnemangsavgiftmånatligvanligEn c:a
betala dettavilligaintealla konsumenter är attoch även om

konsumentöverskottteorin ävenenligtdetså finnsbelopp enom
kabel-TV-vi isolerarbetala Omviljaskulledel mer.som

kvalitets-obeaktadföreliggerdetochinförandet att enanser
genomsnittligt1,7%kr/månad czavärd 70 ettförbättring av

lägenhets-i helainförs4000/månad,påhyresvärde somc:a
årligresultatetblirIO-årsperiod så över-underbeståndet enen

pådärmed 0,025% KPI.ochhyresindexpå0,17%skattning på
kvalitetsförbättrings-andraräknathögtkan ävenDetta menvara

effekter finns.
jämförelseårsskiftenain vidlänkaslägenheter utaniiiNya som

ihyresnivånmellanskillnadenden månbias itillbakåt leder en
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och gamla lägenheter inte likanya motsvaras storav en
kvalitets-skillnad. För andra produktgrupper denna biasär
vanligen överskattande. Hyresregleringen på äldre bostäder med
åtföljande brist på dessa kan dock medföra konsumenternaatt
tvingas i nyproduktionensöver dyrare bostäder väljeränsnarare
detta själva. Den metoden skulle då eventuellt kunna hanya en
underskattande effekt. Denna effekt fanns dock inte alls med
hyresundersökningens tidigare metod. Till saken hör att
nybyggnationen lägenheter varit mycket låg under 90-talet.av
Enligt BHU hyresnivån i deär lägenheterna 15-20%nyaste
högre beståndetän helhet. Minst hälften detta måstesom av
dock kvalitetsförbättring. Under 90-talet haranses vara
beståndet utökats med 1% år. Den underskattande biasenc:a per
kan då bli högst l0%l%0,l% på hyresindex eller 0,015% på
KPI år, troligen betydligt mindre.per

Prismätfel. harDet blivit vanligt hyresgästerna väljeratt övertaatt en
del underhållsansvaret själva nedsättning i hyran. Principenmotav en

då hyran vid fulltär underhåll skallatt misstankerapporteras men
föreligger detta alltid denI mån felatt föreliggergörs. här detom är
f.n. underskattande. Felet sannolikt mycket litet.är

otalbedömning.T Vad gäller lägenhetshyror har vi kunnat spåra tre
källor till under- och till överskattande bias. Därutöver finns, vaden
gäller täckning, andra felkällor riktning okänd. Medärvars ovan
redovisade siffror skulle KPI-effektema bli -0,05+0,025-summan av
0,015-0,04, alltså underskattning med fyra hundradelar. Vien
betraktar inte detta någon initierad bedömning docksom men som
mittpunkten i ganska brett osäkerhetsintervallett också innehållersom
positiva värden.

Fel i övriga delindex

elundersökningKPI:s har fram till och med 1998 haft betydande
brister. Framöver kommer förändringar ske på dennastora marknadatt
och metoden f.n. under utredningär vid SCB. Innan den framtida
metoden fastställd detär svårt diskuteraär dess felrisker, klartatt men
är väljeratt Laspeyresartad teknik kan de överskattandeom man en
substitutionseffektema leverantörsbyten bli betydande. Tidigarep.g.a.
har byten varit omöjliga varförnästan den eventuella biasens riktning
varit obestämd. Det går dock inte i dag något bestämtsägaatt om
dessa effekter.
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föreligger i flerabristerrelativt mindregäller deDetsamma sett som
avseendebostadsområdet,påmindre underökningamaandra deav

va-avgifter, reparationerenergi, m.m.
omöjlig bedömadenna biaskomponentVi betraktar därför attsom

underskattning.risk fördock medf.n., över- änstörreen

Totalbedömning

form de kvantitativasammanfattandetabell iVi redovisar i 9
gjortsbiasbedömningar som ovan.

biasbedömningar.Tabell Sammanställning9. av

storlekBiasbidragetsBiaskälla
+0,08LTIX: -0,04, KTIX:nivåProduktsubstitution, hög

0mellan- och låg nivåDzo,
0,04butikerNya

kvalitetstörändringar 0,33produkter, varianterNya samt
-0,04offentliga tjänsterUndertäckning,

0,02Prismätfel
-0,30Metodfel, egnahemsposten
-0,04flera felHyror, summa av

0,09-0,03 0,13LTIX: 0,01 KTIX:Totalt

förstorleksestimat inte relevantfeli tabellendelpost ärEn avser vars
där dennaliksom deninomframtiden. harDen satts parentes summa

intekorttidsindex ingårpågäller byggeringår. Vad HIKP som
till erhålls värdet 0,43,denna läggsegnahemsposten. Om post som

mindre viktsummatill denmed hänsynemellertid måste räknas upp
förbiasbedömningtill detta blir våromfattar. Med hänsynHIKPsom

docklevnadskostnadsindextill somi relationdet svenska HIKP ett
betingat viför indexmåttstock detta 0,5,erkänns accepterarattavsom

egnahemskosmaderna.principen uteslutaden tillämpadeHIKP attav
möjligbedömningför så initieradsiffror stårDessa är attsomen

bedömas erhållasden bias kankunskapsnivånuvarandepågöra somav
bibehålls.metodlösning Denuvarandeunder kommande år KPIsom

tidsperiod. Underlångbiaseffekt undergenomsnittlig ettenavser en
framgårannorlunda såsombli väsentligtenskilt kan effekternaår av
till följdi bedömningenbetydande osäkerhetendetaljanalysen. Den av

klartformulering måsteoprecisaunderliggande mätkonceptensde
idenna osäkerhetuttryck fördock frånVi avstår ettpoängteras. att ge

intervall.
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The economic notion of revealed preference provide guidancecan
here.

C We that the Boskin paradigm Dalén, 1998b be criticallypropose
accepted. That general rule, without exceptions, benotas a can
assumed that product, model of high-tech producta new newa a or

outlet which gains market shares competition with othera new
close substitutes does because gives the valueso consumer more
for money and thus surplus. Somewhat looselycreates a consumer
this follows from the notion of revealed preference. This added
value result of either lower price which accompanied bynota a

correspondingly lower quality higher quality whicha notor a
accompanied by correspondingly higher price.a

D Changes in products required by legislation should only count as
quality improvements the that the in her marketto extent consumer
behaviour has shown her preparedness for theto pay more
characteristic/optional extra.

Available methods their potentials and

shortcomings
In this section number of methods which generallypresentwe a are
available and used discussed today. discussWe their motivation andor
potential well the bias risks associated with each of them.as as one

Simple methods: direct price comparison, link-to-

show-no-change, imputation and deletion

The usual procedure in CPI, used productmost toa groups,
somehow select well specified item in particular outlet the basea a
period and continue look for the price of exactly that item in thatto
outlet long still sold there significant quantites. When thisas as

longer the replacement chosen which pricedno case a
thereafter. The quality adjustment issue then how price change
estimated between the last month of the replaced item and the first
month of the replacing item.

Direct price that justcomparison continue thetomeans we compare
prices replacement has taken place. the individualIn thisas no case

clearly appropriate only the quality difference between the items
negligible. But the scale, which whataggregate matterson
statistics, the method only biased the that thereto extent an
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biasesindividualelse thedirection,certaininchangequality aaverage
believegoods,high-techsuchproductscancel. In weasareas,many

havewill thenmethodthisandquality improvementtherethat an
productforcandidateclearlyhowever,method is,Theupward bias. a
productSuchchange.qualitysmallwith aggregateveryzero orgroups

low-techand otherfurnitureshoes,andclothingbemightgroups
and services.goods

of thewholethethatLink-to-show-no-price-change treatwemeans
ofmonthfirstand thereplaced itemof themonthlasttheprice between

thereassuming thatthusdifference,qualityitemreplacmentthe aas
adjusted bypricereferenceUsually, theprice change.has been no

countriesmethod inThisdifference.of theratiothe manyamount or
items non-thethatthemethod under twodefaultused areexcuseas a

hasmethodthisthatdemonstratecomparable. atoeasy
producttheingoinginflationpositivetherebiasdownward on

price increaseswhereproductsbelongs. Foritemwhich thetogroup
thisorderof thequality improvementsaccompanied by sameare

Still, therecomparison.directthanbiassmallerwould havemethod a
thisbiasof theestimate the extent case.tono way

replaced itemof themonthlastthethat, betweenImputation means
imputed fromchangepricereplacing item,of themonththe firstand

which thehigherelementary tothe aggregateinmatched items orsame
theintendencythereunbiased unlessmethodThisitem belongs. a

varietieswhenpreciselyprice changesintroducemarket arenewto
onlyimputation,theformethodof thisvariantintroduced. A to use,

used.beenmethod hasapprovedotherwhichforreplacements some
imputa-classtheunderby the BLSusedmethodThis meanname

tion.
thefromdeleteditemdisappearingthatDeletion ameans

ofmonthlastafter itsreplacement,withoutaltogether,computation so
fromdiffersitems.matchingonlybasedchangepricethat on

changepriceobserveddeleting alsobyabovedescribedimputation as
beforeperiodthe lastperiodreferencethefromdeleted item tofor the

inferiorthusmethodthis tosimpler,Althoughdeletion.the
thrownarbitrarilychangeprice outobservedimputation in that some

estimate.of the
special circumstancesbiased. Undermethodsthe simpleAll of are

would thenmethodsand thesmallassumed becould bebiasesthese to
food andforusedmethoddeletiontheacceptable. Atbe present,

priceDirectnegligible.bethoughtbiasitswherenecessities todaily
oftenplaces,otherand inmealsforusedcomparison restaurant

methodsOtherquality changes.therecognisingexplicitlywithout are
used.muchnot
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Hedonic regression

There by large body of literature the theory and practicenow, a on
of hedonic regression for estimating price change in dynamic markets,
where products and their characteristics undergo continual change. The
method consists in estimating the value of the characteristics through
multiple regression with price the dependent variable and by usingas
the estimated coefficients for estimating the price index one way or
another.

The application of hedonic regression in CPI calculationscurrent
has far that multiplicative coefficientsmeant estimatedso are
intermittently often byyear regressing the log of the priceonce a
against number of characteristics based sample of varieties anda on
their prices that existed in the reference period earlier. When thereor

replacements the index during the these coefficientsare year are
then used for adjusting the reference price. It would be possible to use
other methods based continual reestimation of the coefficients buton
such methods untested.yetare as

The advantages and problems connected with the hedonic
regression method have been extensively discussed by authorsmany
and impossible summarise here. importantto makeare even toseems

distinction between its retrospective studies of price changea use on
hand which what the scientific literature has almost exclusivelyone

been occupied with and its ongoing price indexuse an program on
the other hand. Kokoski 1993 hasBLS the latter perspectiveat and
makes number of interesting observations what required fora on a

cost-of-living index betrue be constructed into ofto terms
characteristics The bottom line of her thatargument.

where the variety wide and quality changesspectrum large,not tooare
the implicit prices of the characteristics of goods probably usefulare

of real quality differences. p. 37measures

Moulton and Moses 1997, also BLS, make the followingat
of the hedonic method fromassessment applied point of view:an

Well-specified hedonic models probably the robust methodrepresent most
currently used by the BLS, but well known that in hedonic modelerrors
specification lead of quality adjustment into either direction. p.can errors
329-330

One such troublesome error when characteristic turnsa new up
the period which did exist incurrent model in the referencenot any
period e.g. DVD player in PC.a a

This method far used Sweden only for clothing items. theInso
U.S. the BLS for clothing and for and plans extendrentsuses to to
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other The experience largely positive, theproductmany groups.
main wide of varieties and stableprobably being the spectrumreason

of Characteristics should be however, thattime. Weset over aware, we
able of in the regressions, thenot to types garmentsare cover new so

product problem resolved.notnew
hedonics have far beenFor CPIsattempts to notcars, use so

successful. example, Gordon that hedonicsFor 1990 cannotnotes
with fuel which key quality charac-teristic. Thecope economy a

cofficient collineartends the sign, partly because withto get wrong
weight whose coefficient has the opposite sign. CSO 1993In a paper

conference the describes negative resultsILO CPIs UK CSOto an on
with experimental index: coefñcients significant andnotan were
unstable resulting sometimes behavedtime and the indicesover

experienceserratically. Other similar but undocumented negative are
of the oral tradition price statisticians.part among

the other hand, hedonics has been used withFor PCs, someon
in Producer Price Indices, Sinclair and Catron 1990success see e.g.

Dalén but There prioiri why1992 CPIs.not yetor no a reason
hedonics could work for also.CPIsnot

factor bear in mind the of the method. i the needA Dueto cost to
carefully specify detailed regression models forto many narrow

product differentcategories for clothing there about 25at presentare
models for different for largescaleused garments and the need a
collection of quality characteristics for fairly large sample of prices,a
the method will, the of the be expensiveat present state art, tovery
implement large scale.on a

experiments with and applications of hedonics clearlyMore are
desirable. The promising be household appliancesmost toareas appear
refrigerators, where severalwashing machines, TVs etc. and PCs,
studies with positive have done intemationally. Much ofresults been
the work preferably done international cooperation and due theto

restrictions this likely be the best forward.cost to way
hedonics the for all quality changeBut will becomenot panacea

problems in the foreseeable future.

Judgemental adjustment

The subjective of the value of quality adjustment theassessment
method used today in the the form ofKPI. Inmost expertcommon

judgement used for the form of price collectorandnew cars
adjustment used for of commodities,large number shoes,a e.g.
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furniture, TV/stereo/video, household appliances and equipment and

more.
The idea behind judgemental that the priceassessment expert or

collector should representative and reflect heract as a consumer
willingness for kind of quality change.certainto pay a

this methodFor thought have annual upward bias oftocars an
about thus2% and in need for change. clothingFora was
abandoned 1990 due underestimating bias forto a severe some

other products exhaustive haswomen’s For evaluationgannents. no
been done.

whole feeling thisAs that method vulnerable toa our
uncontroled bias unless carefully monitored and assessed.
Although evidence of large biases besides those for exist theatno cars

time, would be desirable successively towardspresent to move more
objective procedures.

Overlap pricing

Under certain conditions overlap pricing known be unbiasedto an
procedure. The method consists in pricing both disappearing anda a

item together in least period that price change could beatnew one so
estimated for the disappearing item that period and thetoup on new
item thereafter. This method appliedpresently large scale in theon a
base period December each when link started Inyear a new up.
December thus have planned overlap procedure.we a

consider this methodWe be unbiased wellto consumers are
informed and have real choice between the products.twoa

sometimes said that downward biased, where the
disappearing item sold reduced prices in clearance sales theat
overlap period the time the item coming inat atsame as new a
regular level. that this the factWe always The thatnotare sure case.

old item sold reduced prices just well be reflection ofatan may as a
its relative inferiority compared with the item. The price reductionnew
of the old item in this interpretation what needed continueto to
market alongside the and thus reflection of the qualitytruenew one a
difference.

Which of these views correct would like here thatWe to suggest
depends whether there obsolescence element involved. Byon an

this understand the phenomenon that the quality of itemsterm we new
in their unused form of products decreases time Fashion inover
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example‘ newlyanotherladies’ and other garments onesome
afier fewsales and pocket editionswhich end inpublished novels aup

years.
obsolescence the overlapelement ofproducts where thereFor an

the outgoing itemunderestimating bias sincemethod will cause an
early, high quality,the in itsits late, low quality phase, but new one

methodelement the overlapthere suchphase. Where ap-no
of dividing thethen reduces thatunbiased. The problemproximately to

this criterion.categories accordingproducts into totwo
example, PCsdo Take PCs. Newobvious how tonot areone

fasterstandards they haveclearly better by objective a processor,-
advancedhard disk and Yoularger etc. store morememory can

surfing andtasks like internetand performsoftware them newon
obsolescence elementthere alsocooler video But toetc. angames

model becomesperforming the old task the oldthe thatextent moreon
today 286 PCdo word processingdifficult. example,For on ayou

forsoftware it.buywill have service and carmot any newyouyou no
the market whichThis of obsolescence PCelement cause amayan

judgementwith the overlap method.certain underestimating bias In our
small.the bias will also bethis element small, however, so

associated withbias risksthere otherBesides obsolescence, twoare
couldThe firsttoday’s markets.the overlap method in oneconsumer

changed onlypricesdiscontinuity of inflationbe called the are—
connection with theand often inintermittently due costsmenuto

shortIf then the overlap periodintroduction of variety. verya new
inflationclearance sales and theperiod ofand just reflects shorta

leadingbe lost thisincreaseshigh, then price to anwaymay
underestimating bias.

theopposite direction. Wheresecond risk in theThe bias newgoes
willthan its predecessorbetter value forvariety gives much money

existing during theprice differentialquickly gain market shares. The
quality difference,be smaller than theoverlap period will then

overestimating bias.resulting in an
judge thewoulddynamic, low inflationtheIn present economy we

conditions ofthe first Underthansecond bias risk beto greater one.
well be reversed, however.this judgementhigh inflation may

‘ clothing that theobsolescence inAnother look women’s notetoattoway
items soldthe popularlarger in the early Later getassortment moreseason.

theyremain the late whenless popularwhereas the toout areseason,ones
quality ofinterpretation, theAlso under thissold reduced prices.at average

obsolescence.the late havethe product mix lower in season, so we
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thus identified forWe three possible risks bias associated withare
overlap pricing. of them underestimating andTwo oneare
overestimating. consider obsolescence the problem ofWe be greatestto

and effectthese where this large such for fashionwomen’sas
clothing, will have foravoid overlap pricing.or Butto correctwe
large obsolescence effects exceptions in markets. Thisare consumer

would obviously need research. accepted forButstatement more
large sections of andproducts, notably durables particularly appliances
and electronic goods, the overlap method would be robust and fairlya
inexpensive reduce biases.KPItoway

The risk associated with the overlap method probablynet more
under- than overestimating. When inflation high this tendency would
be whereas under deflation be reversed. Sincestronger, may even we
have inevitable upward bias resulting from the failure take thetoan

surplus created by products into full mightaccount,consumer new we
be prepared risk for small underestimating bias dueto accept toa a
quality change. believe this be the ofWe variant theto case any
overlap method used today in product with obsoles-smallareas no or

effects.cence

particular kind of overlap monthlyA chaining—-
and resampling MCR

practical difficultyOne with the overlap method that often not
known in advance how long certain variety will in the market.staya

kindSome of planned overlap then needed, whereby varietya new
selected before the old disappears. With the usual one-to-oneone
matching this difficult achieve, since difficult for priceto
collectors predict when should bereplacements made.to

option, suggested by Ralph callsAn Turvey, what heto use a
multiperiod overlap and which choose here call MonthlyMCRtowe
Chaining and Resampling. follows:The definition as
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Monthly Chaining and Resampling, Definition

fairly loose definition of representative item chosen.A E.g. PCa
26-34 TV sets.systems,

selected.’sample of outlets all varieties of this item TheseIn a are
kept the sample throughout their lifetime as long theyare as are

sold significantin quantities.
Resampling done themonth that sample alwaysevery so covers

itemsall sold that month.
Price change computed from month to nextone as an average

those items that in the sample in both months. Price changeover are
thus estimated from matched samples.

Price change from December the last month computed bytoup
multiplying the month—to-month links, i.e., by chaining.monthly

This method all itemsoverlaps month unlessguarantees every
disappear thethe time in outlet which usually theat not case.same

believe that the MCR method promising forWe manyvery
continued ofproduct update theto guaranteesareas. easy use, a

sample varieties for small biaseswith representativity and hasnew
for all product where obsolescense negligible. could firstgroups,
be introduced for household appliances and home electronics.

Research in this clearly also needed. comparison betweenAarea
MCR index and based hedonic regression would bean one on

particularly interesting.

2Actually take all varieties. The point that there bemustnot tonecessary
that the always representative of theresampling month samplesoevery

product mix.current
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Recommendations by product group

bias by product giveBilaga presented We6 assessment ana group.
of Table below.English version 1as

productsEstimated biases due quality change andTable KPI to new
excludedhousing

Weight, 1997 Contribution total biasProduct Bias togroup
and outdoors 0.31 20 0.062Food. homeat

Household 3 1.3 0.039appliances
fumiture, householdRadio/TV,

0.030equipment and telephone 0.5 6
0.028Clothing and shoes 0.5 5.5

and used 2.1 3 0.063New cars
Other 0 13 0.000transport
Health 1.2 2.8 0.032care
Entertainment 0.67 8.4 0.056
Other products 0.28 5 0.018
Total 66.5 0.328

specific in theseAgainst this background discusswe some measures
designed reduce this bias.product that togroups are

ofFood, home and homeat out

the food home, fastThe food bias arises from longtenn changes in at
convenience andfood and markets. variety andGreaterrestaurant

fresh around major factors foreasier food alltoaccess year were
in thequality improvements past.

andThe bias much good and outlet phenomenonvery a new
for change. Thethus difficult reduce by usual methods qualitytovery

for goodideal method estimating reservation price the notnewa-
operational.

adjustments done in the forexplicit quality KPIAt present no are
used December. Otherthese products. Overlap pricing

deletion of non-matching items used forreplacements andare rare
food supermarkets.

fast food communitytrend in the fast food marketA storesnew —
närbutiker which already the United likelyStates topresent-

attention in the future. difficultneed However, tomore near
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that will adjust for the surplusmethod generated bysuggest a consumer
this change.

The deletion method, when applied after referencethe period,
should be replaced by imputation method that earlier pricean so
changes for that item excluded. This relatively minor point,notare a
however.

Household appliances

Household appliances include refrigerators, freezers, washing
machines, dishwashers, microwave Forstoves, toasters etc.ovens,
these commodities price collectors make the quality adjustments
themselves. of their work has been done in thisNo assessment area.

recommend from the methodWe present toa move a more
objective This particularly promising for the application ofone. area
the MCR method discussed above. Hedonic regression would also be
possible although probably costly. evaluationForto toouse, purposes

would be valuable make one-off comparative study betweentovery a
the MCR and the hedonic method for least productat category.one

Radio/TV, furniture, household equipment and

telephone

This includes wide of goods and services withcategory a range
disparate problems. price adjustmentAt collector used forpresent

goods categories whereas adjustment done for andTVmost no
telephone services.

radio/TV, video,For the situation similar tostereo, etc.,cameras
that of the appliances above, although improvementqualitycategory
likely fasterbe in this since introducedmodelsto area, new are more
frequently. The MCR method the promising method here also.most

jñzmiture and householdFor price collector adjustmentequipment
probably without major problems, although Boskin considered there to
be certain bias also for this ofSome combination the simplecategory.a
methods discussed above would sufficientprobably be for these
categories. the long wouldIn MCR be option here too.run an

and telephone difficulties.TV much Theservices present greater
changes going thein markets extremely rapid and willon are now
continue be for the foreseeable future. kind of both goodsNewto so
and services will There be alternative here othertoemerge. seems no
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than central judgemental adjustments by basis. firstOnea caseon case
action here gather telephone, cable-TVTV, and servicesInternetto
in the subindex, and include the products associated with thesesame
services into them One problem with this that thesame group.
Coicop classification used in the theseHICP,system, separates
categories. The inclusion of and TV-channelsmore more one
subscription should be considered improvements should 24-houras as

channels, from the fromInternet TV TV theset,news access access
computer etc.

Clothing and shoes

The method hedonic adjustment plus sales effect adjustmentpresent
for clothing and price collector adjustment plus sales effect adjustment
for shoes.

The method for clothing advanced and improvementsvery are
hard shoes hedonicFor regression would beto suggest. toa move an
improvement, although with high priority, since the bias with thenot a

method believed be large.present not to
questionA whether the gains achieved by the hedonic method are

large enough motivate its higher in the long Norberg 1998to cost run.
demonstrates that the adjustments for quality change for clothingnet
close which implies that roughly the result would beto zero, same
obtained by direct price comparison obtained by the hedonicas are
method. The hedonic method however, robust against changesmore

thein product mix than the simple methods would be. The MCR not
generally suitable this due large obsolescence effects.toarea

andNew used cars

The bias today due the conservative valuation ofto expert
improvements models. that method warranted.new seems a new

possibilities standTwo here option pricing and MCR. Forout —
given above, the hedonic method unsuitable.reasons

option pricing characteristicsIn such airbags,extra stereoas car
included in this modelyear’s but in last year’ssystems etc. not are

valued their price when they earlier possible forat towere pay
separately. This option price tillvalspris then added theto
reference price of the before calculating the price relative.car
Sometimes certain fraction of that price50 75% taken, baseda or

that only of the preparedargument toon an some consumers were pay
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the fullwhy preferable takethat price. There totwo reasonsare
preparedprice, however. First, although not tosome consumers were

willingwould have beenthe full optional price to pay moresomepay
visible and by takingall changessurplus. Second,consumer not are

allowance for hidden improvements.100% makewe may some
whichthere improvementsAlso for used notarecars are

possibilitymethod. Option pricing would beacknowledged in todays a
modelproblems would be sincehere although the practical greater,too,

of for and kindchanges have be kept trackwould to many years some
value would have beof mark-down of the option priceproportional to

made.
applymodification in orderThe method would needMCR tosome

in outlet, kindwell Instead of selecting all itemsto an somenew cars.
models would beof of the sample with brands andmonthly update new

informationRegister produces timelyneeded. The Car on newvery
month afterwhich be used least for the secondregistrations, could at

of model. monthly resample, rather thanthe introduction A aa new
Ifmodels, would then be the natural choice.complete of newcoverage

i.e.,effects and price equilibrium holdsthere obsolescenceare no
suchreflect quality differentials,prices adjust immediately to a
carefulbe unbiased. These criteria needmethod would more

recommended forexamination before the method beMCR cars.can

Public otherand transport

public facilities like bus,This dominated by various transportarea
boat but also packaged air charter.railway, taxi, aviation, toursmetro,

categories.quality adjustments done for theseAt present, no are
infonned ofThe bias estimate in Table guess1 an azero

deteriorations.balance between both improvements and Better
couldadjustments desirable, since the real biasesinforrned quality are

have takebe well downwards. They would, however,upwards toas as
basis usingform of explicit central adjustments bythe case caseon a

frequency of services,specially collected quality data timeliness,on
could be doneconvenience, safety, accident Thisrates etc. as a once-a-

index. would stillquality adjustment, for the long-termyear e.g.
require certain increase of effort and cost.a

11 19-2022Konsumentprisindex
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Health care

This with large bias improved,bias. The duecategory toa a
medicines and dental treatments.

practice hospital included in the TheIn KPI.nottreatments are
private fees minimal and could be for lodging andpaymentare seen as
food only. Since the actual completely coveredalmosttreatments are
by logical of livingaccording the conditionalgoverment, to cost
principle regard quality changes being applicable the KPIto not toas
but non-existent price index for public consumption. Weto a propose
that the principle be applied doctors and fees forto acutesame nurses
consultations. This quality adjustments be madethat should notmeans
for these service.

Pharmaceuticals paid by theto greater extentare a consumers
themselves, although subsidies large. Today this subindexare
computed by the Pharmacy Apoteksbolaget andGovernment no
quality adjustments done. Explicit quality adjustments would beare

difficult in this but improvement would be somewhatvery area one
easier: generical medicines with their patentedTo compare new,
predecessors which based the substances instead ofare on same
linking them in without comparison backwards. This would leastat to

reduce the overestimating bias caused by successiveextentsome
improvements in medicines. method byThis presently used the U.S.

of Labor Statistics.Bureau
The largest of dental today paid of the patientsservicespart out

pockets. Quality adjustments will have be treated basisto on case asa
for other services and refer ofthe sample Newto treatments.
technology leading reliable fixings, less pain should beto etc.more
taken into account.

i
Entertainment

thisTo commodities like books, sportingcategory newspapers,
equipment and belong. There also services like admissionstoys toare
cinemas, video rentals, sportingtheatres, andevents, concerts own

activity fees and pricegyms etc.. sporting equipment,Forsport toys
collectors make quality adjustments but else hardly qualityany
adjustments done today.are

This bias estimate, which due the rapid expansion ofto sport
equipment and electronic and also taken from the Boskintoys games,
commission who for did assign bias contributionnotsome reason any
from the services part.
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The bias almost wholly attributable the introduction ofto new
products, for which the difficulties of accounting for the quality
changes insurmountable. however,In qualityare some cases,
adjustments could and should be done, than today.to greater extenta
An example where supplements with reading, TVnewspaper,a more
guides added.etc. are

Summary

haveWe pointed number of potential improvements in qualityat a
adjustment methods in the TheKPI. single promisingmostnew
improvement would be the of the MCR method which would notuse
require significant increases, although fewer outletsresource per
product would likely be balance the increase in varietiestonecessary

outlet. recommend its whereever obsolescense eflectsWeper use are
small and first and foremost for durables high-techand products.

advisable proceed stepwise and with only fewto to startseems a
products in first in order gather experience and furthertoa wave
evaluate the method.

Hedonic regression, the main competitor the MCR would beto
much demanding and possibly be used largecannotmore resource on a
scale. Reasearch the consistency of hedonic regression and thetoas
MCR in key product would be valuable.some areas

For alternative or complement optionMCRtonew cars an
pricing, where recommend taking of the of100% price the earlierwe
optional for adjusting referencethe price. does solve theextra not
matching problem, however, of how brands with oldto compare new

The wouldMCR provide remedy for this in theones. a case
obsolescence effects judged be small.toare

The role of judgemental adjustments ought decrease successivelyto
and replaced by objective methods whose properties easier tomore are
assess.

services,For however, there generally alternative tosome no
direct adjustment by basis. Avoiding adjustment,on a case case as
today, bound lead overestimating bias the long TV,to to an run.
telephone and servicesInternet particularly important focus intoare on
the few since important changes will take place here. Anext years

for quality adjusting public services also needs bestrategy transport to
worked These adjustments relatively few in number and needout. are

be done be preceded by special investigations andto once a year,
finally decided by the Index Board.
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