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underliggande inflationen UND1X förblir låg under prognospe-
rioden (se diagram 137). Det efterfrågerelaterade inflationstryck-
et väntas bli dämpat men ökar successivt i takt med att produk-
tionsgapet sluts. Enhetsarbetskostnaderna ökar mycket långsamt 
inledningsvis men något snabbare 2006. Under inledningen av 
2004 är UND1X-inflationen påfallande låg och bedöms uppgå 
till 1,0 procent mätt som årsgenomsnitt. UND1X-inflationen 
väntas därefter uppgå till 1,3 procent 2005 och 1,5 procent 2006.  

Räntekostnaderna bedöms stiga mot slutet av prognosperio-
den, som en följd av styrräntehöjningar. Detta medför att KPI-
inflationen väntas bli 1,6 procent 2005 och 2,3 procent 2006.  

Tabell 31 Konsumentpriser 
Årlig procentuell förändring 

2003 2004 2005 2006

Årsgenomsnitt 

UNDINHX 3,6 1,7 2,0 2,2
UNDIMPX –0,2 –0,4 0,0 0,3
UND1X 2,3 1,0 1,3 1,5
UND1X utan energi  1,5 1,0 1,6 1,9
Räntekostnader (bidrag till KPI) –0,3 –0,5 0,3 0,8
Indirekta skatter (bidrag till KPI) 0,2 0,2 0,0 0,0
KPI 2,0 0,6 1,6 2,3
HIKP 2,3 1,1 1,2 1,4

Decembervärden 

UNDINHX 3,3 1,4 2,1 2,3
UNDIMPX –1,3 0,7 0,0 0,4
UND1X 1,7 1,2 1,4 1,7
UND1X utan energi 1,2 1,2 1,7 2,1
KPI 1,4 0,9 2,0 2,4
HIKP 1,8 1,3 1,2 1,5

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

Metodmässiga förändringar i be-
räkningen av inflationen och KPI 

 
Inflationstakten kommer delvis att beräknas på ett nytt sätt 
från och med nästa år. Tidigare har beräkningen av infla-
tionstakten inkluderat en korrigering som har neutraliserat 
effekten av att konsumtionen ändrar sammansättning över 
tiden. Syftet har alltså varit att spegla årliga prisförändringar 
vid oförändrat konsumtionsmönster. Från januari 2005 
kommer inflationstakten att beräknas direkt som den pro-
centuella förändringen i konsumentprisindex under de se-
naste tolv månaderna. Inflationstakten enligt det nu gällan-
de beräkningssättet har i genomsnitt sedan 1981 varit ca 0,2 
procentenheter högre än 12-månadersförändringen i kon-
sumentprisindex. 

Diagram 137 Underliggande inflation 
Årlig procentuell förändring, månadsvärden 
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Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinsti-
tutet. 
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Beräkningen av måtten för underliggande inflation 
kommer att modifieras på motsvarande vis, men det är svå-
rare att fastställa den exakta effekten av metodförändringen 
för dessa mått. Konjunkturinstitutet uppskattar att diffe-
rensen mellan de två beräkningsmetoderna uppgår till 
0,1 procentenheter i genomsnitt för UNDINHX respektive 
0,3 procentenheter för UNDIMPX. 

   Tabell 32 Inflationsprognoser. Nuvarande beräknings- 
   metoder inom parentes. 

Årlig procentuell förändring. Årsgenomsnitt 

2004 2005 2006 

KPI 0,6 (0,6) 1,6 (1,8) 2,3 (2,5) 
UND1X 1,0 (1,0) 1,3 (1,5) 1,5 (1,7) 
UNDINHX 1,7 (1,7) 2,0 (2,1) 2,2 (2,3) 
UNDIMPX –0,4 (–0,4) 0,0 (0,3) 0,3 (0,6) 

Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet. 

Även metoden för att beräkna konsumentprisindex ändras 
något men dessa bedöms endast få en marginell inverkan 
på den beräknade inflationen.29 Riksbanken har klargjort att 
metodförändringarna inte orsakar någon modifiering av 
målformuleringen för penningpolitiken. Målet framöver är 
således att inflationen mätt på det nya sättet ska vara 2 pro-
cent, med ett toleransintervall på plus/minus en procent-
enhet. Detta motsvarar en inflation mätt på det äldre sättet 
på ca 2,2 procent. Förändringen bedöms inte få några lång-
siktiga effekter för den reala ekonomin men innebär i prin-
cip att inhemska priser och löner på sikt kommer att öka 
0,2 procentenheter snabbare per år medan nominella räntor 
blir motsvarande högre och växelkursens utveckling mot-
svarande svagare. 
 

 

 

 

                                                      
29 Enligt Statistiska centralbyrån kan inte någon statistiskt säkerställd 
förändring fastställas. 
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