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Útdráttur 

 

Fjallað er um mælingar verðvísitalna á Íslandi frá sögulegu sjónarmiði og helstu þættir raktir. 

Neysluverðsvísitalan er skilgreind, uppbygging hennar skýrð og helstu vísitölur að baki 

útreiknings hennar tilgreindar, svo sem Laspeyres- og Paasche-vísitölur. Farið er yfir aðferðir 

Hagstofunnar við gagnaöflun og útreikning á neysluverðsvísitölunni og reifaðir annmarkar þar 

á. Helstu skekkjum og bjögum við gagnaöflun og útreikning neysluverðsvísitölunnar er lýst og 

til hvaða mótvægisaðgerða unnt er að grípa til lágmörkunar á þeim. Að lokum er framkvæmd 

rannsókn til mats á efra stigs staðgöngubjaga í neysluverðsvísitölunni til að leggja mat á 

mögulegt umfang hans. Vísitalan var endurreiknuð yfir tímabilið 1997-2013 eða alls 16 ár með 

aðferð sem leitast við að samtímamæla neysluvogir hvers tímabils með nýrri gögnum. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var að verðbólga sé ekki ofmetin hér á landi vegna efra stigs 

staðgöngubjaga. 

 

Abstract 

 

The measuring of price indices in Iceland is discussed from a historical point of view and the 

main factors revealed. The consumer price index is defined, it‘s structure explained and the 

key indices for it‘s calculation are specified, such as the Laspeyres- and Paasche-indices. 

Statistics Iceland‘s methods of data collection and calculation of the consumer price index are 

explained and the shortcomings of it‘s methods identified. The main errors and biases of data 

collection and calculation of the consumer price index are described and what measures can be 

taken to minimize them. Finally a research is carried out to assess the upper level substitution 

bias in the consumer price index. The index was recalculated over the period 1997-2013 or a 

total of 16 years, using a method that seeks to measure current weights of consumption for each 

period using newer data. The result of the research was that inflation is not overestimated due 

to upper level substitution bias in the consumer price index in Iceland. 
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Formáli 

 

Ritgerðin “Neysluverðsvísitalan, sögulegt ágrip, skilgreiningar og samanburðarrannsókn” er 

14 eininga lokaverkefni til BS prófs við viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi  

við vinnslu verkefnisins var Árni Sverrir Hafsteinsson kennari við Háskólann á Bifröst. Kann 

höfundur Árna bestu þakkir fyrir samstarfið og faglegar ábendingar við vinnslu þess. 
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1. Inngangur 
 
Sögulegt ágrip mælinga verðvísitalna hérlendis verður tekið til umfjöllunar frá því að regluleg 

útgáfa á hagskýrslum hérlendis hófst með skýrslum um landshagi á árunum 1858-1875. Þróun 

mælinga verðvísitalna verður rakin allt fram til þess hvernig málum þessum háttar í dag. 

 

Fjallað verður um vísitölu neysluverðs og raktir þeir þættir sem búa að baki uppbyggingu á 

vísitölunni ásamt nánari skilgreiningu þeirra. Farið verður yfir helstu aðferðir við útreikning 

vísitalna en fræðilega er þar um tvær meginaðferðir að ræða. Annars vegar fastgrunnsvísitölur 

sem byggja á því að grunnútgjöldum er haldið föstum við útreikning þeirra og hins vegar 

framfærsluvísitölur þar sem gert er ráð fyrir tengslum á milli verðs og magns. 

 

Fjallað verður um helstu fastgrunnsvísitölur, svo sem Laspeyres- og Paasche-vísitölur og 

hvernig þær nýtast við útreikning á vísitölum. Mismunandi gerðir gagna þarf við útreikning 

þeirra og niðurstöður þeirra bjagast í ólíkar áttir. Fjallað verður um afburðavísitölur og á hvaða 

hátt þær skera sig úr frá fastgrunnsvísitölum, varðandi gerðir gagna sem til þarf og aðra nálgun 

þeirra í útreikningum. 

 

Farið verður yfir framkvæmd við útreikning á vísitölu neysluverðs á Íslandi. Hvernig Hagstofa 

Íslands framkvæmir rannsóknir á útgjöldum heimilanna til ákvörðunar á neysluvogum, safnar 

verðupplýsingum og nýtir síðan vogirnar til að vega saman verðbreytingarnar til útreiknings á 

vísitölunni. Aðferðir þær sem Hagstofa Íslands beitir við útreikninginn eru margþættar og farið 

verður ítarlega yfir hvert skref þeirra. Ýmsar skekkjur geta orðið við framkvæmd svo 

viðamikilla rannsókna og er farið yfir hverjar þær eru helstar. Þá er farið yfir helstu bjaga sem 

orðið geta við mat á vísitölunni og grein gerð fyrir hverjun þeirra. Þar ber hæst staðgöngubjagi 

sem verður jafnframt inntak í rannsókninni sem framkvæmd er í verkefninu. 

 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á bjögum verðvísitalna. Fjallað verður um skýrslu Boskin-

nefndarinnar sem er sú erlenda rannsókn sem hvað hæst hefur farið. Einnig verður fjallað um 

tvær innlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið, annars vegar rannsókn framkvæmd árið 2011 

af Bjarna V. Halldórssyni, Oddgeiri Á Ottesen og Stefaníu H. Stefánsdóttur á efra stigs 

staðgöngubjaga, en sú rannsókn var jafnframt höfð til viðmiðs við rannsóknina sem 

framkvæmd var í verkefninu. Þá verður fjallað um rannsókn sem Hagstofa Íslands framkvæmdi 

árið 2011. 
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Rannsókn verkefnisins snýr að því að meta staðgöngubjaga á efra stigi í neysluverðsvísitölunni 

á Íslandi og hvort verðbólga sé ofmetin af hans völdum. Sótt voru gögn af vefsvæði 

Hagstofunnar fyrir vísitölur ásamt vogum fyrir undirvísitölur áranna 1997-2017. Leiðrétt var 

fyrir flokkum sem ekki voru alltaf inni í vísitölunni og grunnurinn síðan endurreiknaður þannig 

að hann væri að meðaltali samtímamældur fyrir tímabilið 1997-2013 eða alls 16 ára tímabil. 

Með þessu móti ætti staðgöngubjaga á efra stigi fræðilega að hafa verið eytt að mestu leyti út 

úr endurreiknuðu vísitölunni. Birt vísitala Hagstofunnar á grunni 1997=100 var síðan leiðrétt 

fyrir sömu flokkum og endurreiknaða vísitalan og samanburður gerður milli vísitalnanna. 

Niðurstaðan var sú að verðbólga sé ekki ofmetin vegna staðgönguáhrifa á efra stigi í 

neysluverðsvísitölunni. Er það í samræmi við niðurstöðu rannsóknar Hagstofunnar frá 2011. 

 

2. Sögulegt ágrip mælinga verðvísitalna á Íslandi 
 

Regluleg útgáfa á hagskýrslum hérlendis hófst með Skýrslum um landshagi á Íslandi á árunum 

1858-1875. Hið íslenska bókmenntafélag stóð að útgáfunni sem styrkt var af landstjórninni. Í 

Skýrslum um landshagi birtust í fyrsta sinn nýjir skýrsluflokkar, svo sem verslunarskýrslur, 

verðlagsskrár, skýrslur um fjárhag landsins og efnahag sveitarsjóða. Landstjórnin tók yfir 

hagsýslugerðina árið 1874 og voru þær í fyrstu birtar í Stjórnartíðunum en urðu síðar að 

sjálfstæðri ritröð undir nafninu Landshagsskýrslur fyrir Ísland á árunum 1899-1912. 

Landstjórnin fékk aukin völd til upplýsingaöflunar vegna hagskýrslugerðar með lögum um 

hagskýrslur sem sett voru árið 1895. Árið 1904 var hagskýrslugerð svo færð til 

fjármálaskrifstofu við stofnun Stjórnarráðs Íslands (Guðmundur Jónsson og Magnús S. 

Magnússon, 1997). 

 

Mikil umskipti urðu í hagskýrslugerð með stofnun Hagstofu Íslands með lagasetningu árið 

1913 og hóf hún starfsemi í byrjun árs 1914. Staða Hagstofunnar innan stjórnkerfisins var frá 

uppafi nokkuð sjálfstæð. Heyrði hún í fyrstu undir ráðherra Íslands en varð árið 1917 að 

sérstakri deild undir stjórn fjármálaráðherra. Árið 1969 var síðan ákvarðað með lögum að staða 

Hagstofunnar skyldi verða að öllu leyti sú sama og annarra ráðuneyta. Sterk tengsl eru því milli 

Hagstofunnar og stjórnsýslunnar og þarfir ríkisins fyrir tölfræðilegar uppýsingar ætíð mótað 

verkefni hennar (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 
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Verkefni Hagstofunnar á fyrstu áratugum eftir stofnun hennar árið 1913 snéru að talnagerð um 

mannfjöldaskýrslur, verslunarskýrslur, búnaðarskýrslur og fiskiskýrslur. Upp úr 1930 bættust 

iðnaðarskýrslur við en illa gekk framan af að annast gerð þeirra vegna aðgengis að 

upplýsingum. Útkoma Hagtíðinda hófst árið 1916 og þar voru birtar ársfjórðungslegar skýrslur 

um verðlag smásölu í Reykjavík. Verðlagsskýrslur þessar urðu síðan grunnur að útreikningum 

Hagstofunnar á vísitölu framfærslukostnaðar sem hófust árið 1922 (Guðmundur Jónsson og 

Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

Hagstofan hóf að safna gögnum um atvinnutekjur sjómanna, iðnaðarmanna og verkamanna í 

kaupstöðum og kauptúnum árið 1948 og frá árinu 1959 var gagna aflað um alla launþega sem 

stóð fram til ársins 1979. Gögnin voru notuð ákvörðunar á verði landbúnaðarafurða og auk 

þess við gerð þjóðhagsreikninga. Megin starfsemi Hagstofunnar á eftirstríðsárunum var gerð 

skýrslna um utanríkisverslun, mannfjöldaskýrslur, verðmælingar og vísitölur (Guðmundur 

Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

Verðmælingar ásamt útreikningi vísitalna hafa verið ríkur þáttur í starfsemi Hagstofunnar frá 

upphafi. Söfnun gagna um útsöluverð kaupmanna í Reykjavík á algengum matvörum og 

nauðsynjavörum hófst árið 1915 með gögnum frá árinu áður. Útreikningur Hagstofunnar á 

verðlagsbreytingum fyrstu árin var framkvæmdur með einföldu meðaltali án tillits til skiptingar 

heimilisútgjalda. Breyting varð á þessu árið 1922 þegar samræmis var gætt við aðferðir í 

nágrannalöndum og skipting heimilisútgjalda áætluð í útreikningum til að hægt væri að reikna 

vísitölu framfærslukostnaðar. Vísitalan var bakreiknuð til ársins 1914 og síðan árlega fram til 

ársins 1939 (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

Hagstofan hefur annast vísitölu byggingarkostnaðar frá árinu 1939, í fyrstu árlega en síðar með 

aukinni tíðni og mánaðarlega frá árinu 1983. Vísitala byggingakostnaðar sýnir breytingar á 

byggingarkostnaði fjölbýlishúss. Verð á aðföngum til bygginga, svo sem verð byggingarefna 

og kostnaður vegna launa liggur til grundvallar vísitölunni. Byggingarvísitalan er oft nýtt til 

verðtryggingar verksamninga (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

Að lokinni síðari heimsstyrjöldinni hófst vinna við útreikning þjóðartekna og var mið tekið af 

þjóðhagsreikningakerfi sem var í þróun í Bretlandi og víðar. Með stofnun Framkvæmdabanka 

Íslands árið 1953 komst fastur grundvöllur á gerð þjóðhagsreikninga þar sem bankanum var 

falin gerð þeirra. Gerð þjóðhagsreikninga færðist yfir á Efnahagsstofnun árið 1962 og hélst þar 
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fram til ársins 1972 þegar Framkvæmdastofnun ríkisins tók til starfa og hagrannsóknardeild 

stofnunarinnar tók yfir gerð reikninganna. Hélst það skipulag þar til Þjóðhagsstofnun var sett 

á laggirnar árið 1974 en þar hefur gerð þjóðhagsreikninga farið fram síðan (Guðmundur 

Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

Frá júlí 1939 til júní 1940 var í fyrsta skipti framkæmd könnun á neysluútgjöldum heimila 

hérlendis til að skapa öruggari grundvöll um útreikning hennar og skapa traust um 

niðurstöðurnar í þjóðfélaginu. Hagstofan hefur frá árinu 1939 reiknað vísitölu 

framfærslukostnaðar með reglulegum hætti, lengst af mánaðarlega og hefur grundvöllur þeirra 

miðast við 6 neyslukannanir á tímabilinu 1939-1990. Í mars 1995 var nafni vísitölunnar síðan 

breytt í vísitölu neysluverðs með útgáfu laga nr.12/1995 um vístölu neysluverðs. Þar segir í í 

1.gr. „Hagstofa Íslands skal reikna og birta vísitölu sem sýnir breytingar á verðlagi einkaneyslu. 

Vísitalan skal reist á grunni sem Hagstofan ákveður samkvæmt niðurstöðum neyslukönnunar“ 

(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

 

3. Vísitala neysluverðs 
 
Verðvísitala (e. price index) er skilgreind sem mælikvarði eða fall sem dregur saman breytingar 

á verði vörusafns frá einu ástandi til annars (tímabili eða staðar). Að öllu jöfnu er verðvísitala 

vegið meðaltal breytinga vöruverðs safnsins milli tímabila (Diewert, 2003). 

 

Vísitala neysluverðs (e. consumer price index) er ein mest notaða verðvísitalan og mælir 

breytingar á verðlagi einkaneyslu. Breytingar á vísitölu neysluverðs eru notaðar sem viðmið 

fyrir verðbólgu (e. inflation). Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun almenns 

verðlags og er jafnan mæld sem tólf mánaða breyting á vísitölu neysluverðs. Í  verðbólgu felst 

að verðgildi peninga minnkar, þ.e. minna magn af vörum og þjónustu fást fyrir sömu upphæð 

en áður (Hagstofa Íslands, 2017). 

 
Samkvæmt skilgreiningu í lögum nr.12/1995 ásamt síðari breytingum mælir vísitala 

neysluverðs breytingar á verðlagi vegna einkaneyslu hérlendis. Vísitala neysluverð nefndist 

framfærsluvísitala áður fyrr og hefur hún verið reiknuð hér í einhverju formi frá árinu 1914. 

Frá árinu 1939 hefur grunnur vísitölunnar verið reistur á neyslurannsóknum. Frá árinu 1997 

hefur farið fram árleg endurskoðun í mars á neyslugrunni vísitölunnar og niðurstöður árlegra 

útgjaldarannsókna hafa verið nýttar frá árinu 2002. Vísitalan var síðast sett á grunn = 100 í maí 
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1988, en við hverja skiptingu á grunnum vísitölunnar hafa niðurstöður verið keðjutengdar. Við 

árlega endurskoðun voga í mars myndast þannig nýr grunnur.  Frá mars 1997=100 hefur 

samræmis verið gætt við hið alþjóðlega flokkunarkerfi COICOP og birting undirvísitalna og 

niðurstaðna verið framkvæmd samkvæmt því (Hagstofa Íslands, 2017; UNSD, 2017). 

 

Vísitala neysluverðs er fyrst og fremst nýtt til mælingar á verðbólgu. Hún er einnig notuð til 

verðtryggingar samkvæmt lögum nr.38/2001 ásamt síðari breytingum um vexti og 

verðtryggingu. Þar er kveðið á um gildistíma vístölunnar í þeim tilgangi. Þá eru vísitala 

neysluverðs ásamt undirvísitölum hennar einnig mikilvæg tæki við ákvörðun peningastjórnar 

Seðlabanka Íslands (Hagstofa Íslands, 2017). 

 
Vísitala neysluverðs mælir meðalverðbreytingu á neysluafurðum heimilanna milli mánaða og 

mælir þannig verðlag einkaneyslu (e. private consumption). Skilgreining á einkaneyslu er 

samandregið verðmæti á útgjöldum heimila til kaupa eða nota á vörum og þjónustu (hér eftir 

verður notað orðið afurðir yfir bæði vörur og þjónustu) (Hagstofa Íslands, 2008a). 

 

Einkaneysla er skilgreind í staðli þjóðhagsreikninga SNA 2008 (e. System of National 

Accounts) útgefnum af Sameinuðu þjóðunum og flokkuð samkvæmt neysluflokkunarkerfi 

þeirra COICOP (e. Classification of Individual Consumption by Purpose). Um er að ræða 

flokkunarkerfi fyrir vörur og þjónustu til sundurliðunar á útgjöldum heimilanna til að hægt sé 

að meta vægi einstakra liða einkaneyslunnar. Flokkunarkerfið skiptist í 14 útgjaldaflokka en af 

þeim nýtir Hagstofan fyrstu 12. Hagstofa Íslands notar staðla þessa við útreikning á vísitölu 

neysluverðs og þjóðhagsreikninga. Sama fyrirkomulag er til staðar hjá öðrum ríkjum 

Sameinuðu þjóðanna (Hagstofa Íslands, 2017; UNSD, 2017; ISWGNA, 2009).    

 

Í grunninn er hugmyndin sú að vega verðbreytingar á ólíkum afurðum saman í eina stærð miðað 

við vægi þeirra í neyslu heimilanna. Til að unnt sé að framkvæma það þurfa að liggja fyrir 

upplýsingar um verð og magn afurða þeirra sem neytt er af heimilunum á hverjum tíma (Kári 

Joensen, 2009; Hagstofa Íslands, 2013). 

 

Þar sem aðgengi að slíkum upplýsingum er ekki fyrirliggjandi eru framkvæmdar 

úrtakskannanir þar sem annars vegar verðupplýsingum er safnað og hins vegar er vægi 

neysluvoga heimilanna er ákvarðað. Um tvær ólíkar rannsóknir er að ræða og er fjallað um 

framkvæmd þeirra í kafla 5. Vogir verðvísitölu eru vigri (e. vektor) sem sýnir hlutfallslegt vægi 
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einstakra afurða í vísitölunni og er ætlað að sýna samsetningu neyslu heimilanna á hverjum 

tíma á eins nákvæman hátt og unnt er (Kári Joensen, 2009; Hagstofa Íslands, 2013). 

 

Mikilvægt er að neysluvogir heimilanna endurspegli sem best neyslusamsetningu heimilanna í 

raun.  Mánaðarlega er verðupplýsingum síðan safnað og vogirnar nýttar til að vega saman 

verðbreytingarnar á tímabilinu líkt og fjallað er um hér síðar í kafla 5. Vísitala neysluverðs er 

sett fram með mis miklu niðurbroti, efra lagi þar sem ólíkir flokkar eru vegnir saman og neðra 

lagi þar sem flokkarnir eru síðan greindir niður með nákvæmari hætti, allt niður í einstaka 

afurðir (Kári Joensen, 2009; Hagstofa Íslands, 2013). 

 

Neysluvara er skilgreind sem vara sem heimilisfólk notar, beint eða óbeint til að uppfylla eigin 

þarfir eða langanir. Í þessu felst að varan skapar notagildi fyrir heimilisfólkið. Húsnæði er notað 

til að veita húsnæðisþjónustu sem neytt er af íbúum eða eigendum eftir því sem við á og fellur 

því undir COICOP flokkunarkerfið (ILO, 2004; UNSD, 2017). 

 
Þrjár aðferðir eru notaðar við að reikna út kostnað við húsnæði í vísitölunni, einfaldur 

notendakostnaður, húsaleiguígildi og nettókostnaður og er mismunandi milli landa hver 

aðferðanna er notuð (Hagstofa Íslands, 2013). Þar sem leigumarkaðir eru smáir er víða notuð 

notendakostnaðar aðferðin. Reiknuð er ársgreiðsla af markaðsvirði eignar og reiknuð húsaleiga 

metin miðað við ákveðna raunvexti og afskriftir, þar sem raunvextirnir eru ávöxtunarkrafan 

sem gerð er á fjármagnið sem bundið er í eigninni eða fengið að láni. Dæmi um lönd sem nota 

þessa aðferð eru Ísland, Finnland og Bretland. Þar sem leigumarkaðir eru öflugir og mikið 

framboð af sambærilegu leiguhúsnæði er víða notuð húsaleiguígildis aðferðin. Leigumarkaður 

þarf að vera frjáls og án niðurgreiðslu stjórnvalda eða markaðsstýringar til að aðferðin virki 

sem skyldi. Þessi aðferð hentar ekki á Íslandi sökum þess hve leigumarkaður hér er smár. Dæmi 

um lönd sem nota þessa aðferð eru Danmörk og Þýskaland. Þriðja aðferðin er síðan 

nettókostnaðar aðferðin, en hún byggir á mati húsnæðisliðarins miðað við nettókaup, þ.e. 

nýbyggingar umfram afskriftir á húsnæði. Aðferð þessi leiðir almennt til meiri breytinga á 

vogum og er tengdari hagsveiflum en fyrrgreindu aðferðirnar tvær. Dæmi um lönd sem nota 

þessa aðferð eru Ástralía og Nýja-Sjáland (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Vísitala neysluverðs er fastgrunnsvísitala (Lowe). Nánar verður fjallað um Lowe-vísitölu í 

umfjöllun um verðlagsvísitölur síðar í ritgerðinni. Fastgrunnsvísitölur byggjast á því að 

grunnútgjöldum er haldið föstum við útreikninginn og eru þær stundum nefndar hreinar 
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verðvísitölur þegar talað er um að miðað sé við fast magn við mælingar þeirra á 

verðbreytingum. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á vöruvali neytenda þó verðbreytingar verði 

á verðhlutföllum í forsendum við útreikning á fastgrunnsvísitölum (Rósmundur Guðnason, 

2004). 

 

4. Helstu aðferðir við útreikning vísitalna 
 

 4.1 Almennar vísitölujöfnur 

 
Fræðilega eru tvær meginaðferðir notaðar við útreikning vísitalna, fastgrunnsvísitölur (e. fixed 

base indices) og framfærsluvísitölur (e. cost of living indices). Fastgrunnsvísitölur byggja á því 

að við útreikning þeirra er neyslusamsetningu haldið fastri. Fastgrunnsvísitölur eru stundum 

nefndar hreinar verðvísitölur þar sem þær mæli einvörðungu breytingar á verði miðað við fast 

magn. Ekki er gert ráð fyrir staðkvæmni (e. substitution), þ.e. ekki er gert ráð fyrir breytingu 

á vöruvali neytenda þó verðhlutföll breytist við útreikning á fastgrunnsvísitölum. Við 

útreikning á framfærsluvísitölum er á hinn bóginn ráð fyrir því gert að tengsl séu á milli verðs 

og magns. (Rósmundur Guðnason, 2004; Lequiller and Blades 2014).  

 

4.1.1 Lowe-vísitala 

 
Algengast er að um sé að ræða fastgrunnsvísitölu (Lowe) þar sem neyslurannsókna er þörf yfir 

ákveðið tímabil þannig að hægt sé að meta vægi vara og þjónustu í neyslukörfunni. Hagstofan 

framkvæmir útgjaldarannsókn sína í þessu tilliti og er fjallað um framkvæmd hennar í kafla 5. 

Lowe-vísitöluna má setja fram á eftirfarandi hátt (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 2009; 

Rósmundur Guðnason, 2004):    

 
 
Lowe-vístala 
 

𝐿𝑜𝑤𝑒 = ∑
𝑝𝑖

𝑡

𝑝𝑖
0

𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖

𝑏 (3.1) 

 
 

Þar sem i = vörur, 1, …, n, pi = verð vöru i, 𝑞𝑖
𝑏 = hlutdeild vöruflokks að meðaltali í 

heildarútgjöldum á tímabili b. 
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4.1.2 Laspeyres-vísitala 

 
Algengasta form fastgrunnsvísitalna er Laspeyres-vísitala sem er sérstakt tilvik Lowe-vísitölu. 

Laspeyres-vísitala miðar við vogir liðinna tíma, en eldri vogir eru alltaf tiltækar þannig að 

einungis þarf að safna verði til að nýta hana við útreikning. Laspeyres-fastgrunnsvísitala er í 

eðli sínu bjöguð upp á við, þ.e. hún skilar almennt hærri niðurstöðu en raunin er (Rósmundur 

Guðnason, 2004; Lequiller and Blades 2014). 

 
Laspeyres-vísitala 

𝐿𝑎𝑠𝑝𝑒𝑦𝑟𝑒𝑠 = ∑
𝑝𝑖

𝑡

𝑝𝑖
0

𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖

0 (3.2) 

 

Þar sem 0 og t tákna byrjun og endi mælingartímabils og 𝑝𝑖 og 𝑞𝑖 tákna verð og hlutfall hvers 

vöruflokks í heildarútgjöldunum. 

 

Laspeyres-vísitala er því Lowe-vísitala þar sem 𝑞𝑖 =  𝑞𝑖
0  þar sem miðað er við vogir liðinna 

tíma (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

4.1.3 Paasche-vísitala 

   

Paasche-vísitala er líkt og Laspeyres-vísitala sérstakt tilvik af Lowe-vísitölu. Ólíkt Laspeyres-

vísitölu miðar Paasche-vísitala við samtímavogir. Því þarf við notkun hennar stöðugt að vera 

að meta nýjar vogir auk verðsöfnunar. Mun meiri vinna liggur því að baki því að nota Paasche-

vísitölu umfram Laspeyres-vísitölu. Engin fræðileg rök mæla þó með annarri framar hinni. 

Paasche-fastgrunnsvísitala er bjöguð niður á við, þ.e. hún skilar almennt lægri niðurstöðu en 

raunin er (Rósmundur Guðnason, 2004; Lequiller and Blades 2014). 

 
Paasche-visitala 
 

𝑃𝑎𝑎𝑠𝑐ℎ𝑒 = ∑
𝑝𝑖

𝑡

𝑝𝑖
0

𝑛
𝑖=1 𝑞𝑖

𝑡 (3.3) 

 
Paasche-vísitala er því Lowe-vísitala þar sem 𝑞𝑖 =  𝑞𝑖

𝑡 þar sem miðað er við samtímavogir. 
 



  
 

 16 

Munurinn á Laspeyres-vísitölunni og Paasche-vísitölunni liggur því í að sú fyrrnefnda er miðuð 

við vogir liðinna tíma en sú síðarnefnda er miðuð við samtímavogir (Rósmundur Guðnason, 

2004). 

 

Hægt er að draga úr muninum á Laspeyres- og Paasche-vísitölunum með því t.a.m. að skipta 

oft um útgjaldagrunn neysluvísitölunnar. Vandamálin vegna allra verðvísitalna, hvort sem 

þeim er ætlað að mæla verðbólgu eða breytingar á framfærslukostnaði eru gæði voganna sem 

miðað er við og hversu réttar þær eru (Hill, 1999).  

 
 

4.2 Afburðavísitölur 

 
Afburðavísitölur (e. superlative indices) eru samhverfar og taka því til tveggja tímabila, eldra 

og nýrra. Það sem helst torveldar samtíma notkun þeirra við útreikning á vísitölum er skortur 

á vogum líðandi stundar (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

4.2.1 Fisher-vísitala 

 

Fisher-vísitalan er þekktust meðal afburðavísitalna og oft nefnd eðalvísitala. Hún er 

margfeldismeðaltal af Laspeyres-vísitölunni og Paasche-vísitölunni og því sett fram á 

eftirfarandi formi: 

 
Fisher-vísitala 

   𝑃𝐹√𝑃𝐿𝑃𝑃 (3.4) 

 
Fisher-vísitalan uppfyllir ein afburðavísitalna öll prófin samkvæmt prófanaaðferðinni og er 

þannig sambærileg margfeldismeðaltali í grunnvísitölum. Prófanaaðferðin (e. test procedure) 

snýr að því að meta tæknilega eiginleika vísitalna. Sett eru fram mismunandi skilyrði sem 

vísitölurnar þurfa að uppfylla eigi þær að flokkast sem góðir verðmælikvarðar og prófanir 

gerðar sem lúta að því. Dæmi um próf í prófanaaðferðinni er óhæði mælieininga (e. invariance 

to changes in the units of measurement) sem felur í sér að vísitalan breytist ekki við breytingar 

á mælieiningum (Rósmundur Guðnason, 2004). 
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4.2.2 Walsh-vísitala 

 

Walsh-vísitala er Lowe-vísitala þar sem 𝑞𝑖 = √𝑞𝑖
𝑡𝑞𝑖

0 og eru vogirnar í henni margfeldismeðaltal 

af magni á tveim tímabilum. Hún er sett fram á eftirfarandi formi: 

 

Walsh-vísitala 

𝑃𝑊 =
∑ 𝑝𝑖

𝑡𝑛
𝑖=1 √𝑞𝑖

𝑡𝑞𝑖
0

∑ 𝑝𝑖
0𝑛

𝑖=1 √𝑞𝑖
𝑡𝑞𝑖

0
 (3.5) 

 

(Rósmundur Guðnason, 2004) 

 

4.2.3 Törnquist-vísitala 

 
Törnquist-vísitala er skilgreind sem margfeldismeðaltal af verðhlutföllum sem vegið er með 

meðalútgjöldum mismunandi tímabila. Hún er sett fram á eftirfarandi formi: 

 

Törnquist-vísitala 

   𝑃𝑇 = ∏ (
𝑝𝑖

𝑡

𝑝𝑖
0)

𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1  (3.6) 

 

þar sem  𝑆𝑖 = (𝑤𝑖
𝑡 + 𝑤𝑖

0)/2 og 𝑤𝑖 er útgjaldavog fyrir vöru i í hlutfalli við heildarútgjöld,  

𝑤𝑖
𝑗

=
𝑝𝑖

𝑗
𝑞𝑖

𝑗

∑ 𝑝
𝑖
𝑗𝑛

𝑖 𝑞
𝑖
𝑗 þar sem j=0, t. 

 
(Rósmundur Guðnason, 2004) 
 

Hafa ber í huga að við keðjutengingu vísitalna skapast hætta á ofmælingu verðbreytinga. Talað 

er um rek (e. drift) í vísitölum en það orsakast við miklar verðbreytingar í mánuðinum þegar 

keðjutenging á sér stað og vísitalan leitar ekki í sömu stöðu að nýju þegar verðbreytingarnar 

ganga til baka, t.d. við árstíðabundnar verðbreytingar. Gæta verður sérstaklega að þessu 

þegar keðjutengingar eiga sér stað og almennt er ekki mælt með keðjutengingum gagna sem 

mikið flökt er á (ILO, 2004). 
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5. Framkvæmd við útreikning á vísitölu neysluverðs á Íslandi 

 

5.1 Aðferðafræðin 

 
Með vísitölu neysluverðs er mæld meðalverðbreyting neysluvara heimilanna milli mánaða. 

Þannig mælir vísitalan verðlag einkaneyslu sem skilgreind er sem samtals verðmæti útgjalda 

heimila við kaup á vörum og þjónustu (Hagstofa Íslands, 2017). Hugmyndin er að stofni til sú 

að vegnar séu saman verðbreytingar ólíkra vara miðað við vægi þeirra í neyslu heimilanna. 

Þörf er á upplýsingum um verð og magn þeirra vara sem neytt er af heimilunum á hverjum 

tíma, en sökum umfangs slíkrar gagnasöfnunar er hún ekki raunhæfur kostur. Til að vega upp 

á móti þessu eru framkvæmdar úrtakskannanir, annars vegar til söfnunar á verðupplýsingum 

og hins vegar til mats á neysluvogum. Mikilvægt er að könnun á neysluvogum sé ítarleg þannig 

að hún endurspegli neyslusamsetningu heimilanna á sem raunhæfastan hátt. Mánaðarlega er 

verðupplýsingum síðan safnað og vogirnar nýttar til að vega saman verðbreytingarnar (Kári 

Joensen, 2009; Hagstofa Íslands, 2013). 

 

5.1.1 Útgjaldarannsóknin 

 

Rannsókn á útgjöldum heimilanna framkvæmd af Hagstofu Íslands hefur þann megintilgang 

að afla upplýsinga fyrir útgjaldagrunn sem byggt er á við útreikning á vísitölu neysluverðs.  

Vísitölu neysluverðs er ætlað að leggja mat á verðbreytingar útgjaldaliða tengdum 

heimilisrekstri og daglegu lífi fólks. Með rannsókninni fást fram upplýsingar um vægi á vörum 

og þjónustu í hlutfalli við útgjöld heimilanna. Auk þess að nýtast við útreikning á vísitölu 

neysluverðs nýtist rannsóknin og niðurstöður hennar við gerð þjóðhagsreikninga og fleiri 

hagrannsóknir (Hagstofa Íslands, 2013; Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Útgjaldarannsóknin skilar mikilvægum upplýsingum um neyslumynstur þjóðarinnar og að auki 

upplýsingum um samsetningu heimilisútgjalda miðað við ýmsa félagslega og efnahagslega 

þætti. Niðurstöður eru birtar eftir búsetusvæðum, gerð heimila, útgjaldahópum og tekjuhópum. 

Lítið úrtak hvers árs er vegið upp með því taka saman gögn þriggja ára og fá þannig fram 

marktækari niðurstöður. Árlega birtast nýjar niðurstöður útgjaldarannsóknar og hefur elsta árið 

þá verið tekið út en nýju ári bætt við á móti. Með rannsókninni er reynt að leiða í ljós hver 

útgjöld heimilanna eru, svo og skipting þeirra. Rannsóknin nær ekki til útgjalda erlendis 

(Hagstofa Íslands, 2013; Rósmundur Guðnason, 2004). 
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Grunnur neysluverðsvísitölunnar byggir að miklu leyti á niðurstöðum útgjaldarannsókna 

framkvæmdum af Hagstofunni. Grunnurinn frá árunum 1997-2001 er að mestu byggður á 

niðurstöðum rannsóknar sem gerð var árið 1995. Útgjaldarannsóknin hefur verið samfelld frá 

árinu 2000 og frá árinu 2002 hafa niðurstöður hennar verið nýttar við árleg grunnskipti. Í 

hverjum mánuði er upplýsingum um vöruverð safnað og notað til að meta verðlagsbreytingar. 

Safnað er yfir 20.000 verðum í hverjum mánuði á rúmlega 4.000 vörum og þjónustuliðum. 

Upplýsinga er aflað af spyrlum Hagstofunnar í verslunum en að auki fást upplýsingar með 

vefskilum, með símhringingum og eins af heimasíðum fyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2013). 

 

5.1.2 Úrtak 

 

Við val í úrtak útgjaldarannsóknar Hagstofunnar er miðað við fjölskyldunúmer aðila á aldrinum 

18-74 ára sem eru skráðir í þjóðskrá og hafa lögheimili á Íslandi. Þar sem miðað er að því að 

mæla útgjöld til reksturs heimilisins er rannsóknareiningin heimili og þátttakendur allir þeir 

aðilar sem hafa búsetu á heimili þess sem fyrir valinu er. Sé sá sem valinn er til úrtaks búsettur 

utan skráðs lögheimilis ræður búseta hans úrtakinu og verða íbúar þar því þátttakendur í 

rannsókninni í stað íbúa á lögheimili hans. Til heimilis teljast þeir einstaklingar sem búsettir 

eru undir sama þaki og hafa sameiginlegt heimilishald meðan á rannsókn stendur. Meðalstærð 

heimila reiknast út frá heildarúrtaki rannsóknarinnar og tekur því einnig til heimila sem neita 

þátttöku (Hagstofa Íslands, 2013). 

 

Í útgjaldarannsókninni er árinu skipt í 26 tveggja vikna tímabil og eru 47 heimili af handahófi 

valin fyrir hvert tímabil eða samtals 1.222 heimili á ári. Að minnsta kosti 3 ár þurfa að líða 

áður en sama fjölskyldunúmer getur lent í þátttöku að nýju. Sía þarf frá heimili eftir úrtak sem 

ekki heyra undir það, svo sem einstaklinga búsetta á stofnunum, vinnubúðum verktaka eða 

erlendis og veldur það því að heildarúrtakið verður í hvert sinn öllu minna en áætlun stóð til 

(Hagstofa Íslands, 2013). 

 

5.1.3 Kvittanaaðferðin 

 

Hagstofan hefur nýtt sér sundurliðaðar kvittanir sem matvörukeðjur og fleiri verslanir láta 

viðskiptavinum í té við rannsókn á útjgöldum heimilanna. Kvittanaaðferðin gengur út á safna 

þessum ítarlegu upplýsingum og nýta kerfisbundið við tölfræðilega úrvinnslu. Hagstofan hóf 

að nota þessa aðferð við útgjaldarannsókn árið 1995 og hefur frá árinu 2000 nýtt hana í óslitinni 
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rannsókn á útgjöldum heimila. Þátttakendur í útgjaldarannsókninni skila inn kassakvittunum í 

staðinn fyrir að þurfa handvirkt að sundurliða kaup sín í búreikningshefti sem þeir fá, en ætlast 

er þó til að þátttakendur skrái heildarfjárhæð innkaupanna í heftið. Þetta hefur í för með sér 

minni vinnu fyrir þátttakendur en skilar Hagstofunni auk þess ítarlegum upplýsingum sem 

nýttar hafa verið við mat á keðjuvogum í vísitölu neysluverðs (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Rannsóknin er tvíþættt og fer þannig fram að þátttakendur eru beðnir um að halda búreikning 

í tvær vikur. Í því felst að þátttakendur fá send sérstök búreikningshefti til að færa inn 

heildarfjárhæð hverra innkaupa og safna þar saman kassakvittunum. Miðað er við að útgjöld 

allra heimilismeðlima 12 ára og eldri séu skráð. Seinni hluti rannsóknarinnar felst síðan í því 

að þátttakendur eru spurðir um fátíð og/eða stærri útgjöld sín yfir þriggja mánaða tímabil, svo 

sem rekstur á húsnæði og bifreið, lántöku og kaup á húsgögnum og heimilistækjum. Að auki 

er síðan aflað fleiri gagna, svo sem úr skattskrá, þjóðskrá og fasteignaskrá. Talsvert brottfall á 

sér stað við úrtaksrannsókn Hagstofunnar þar sem valin heimili neita annað hvort þátttöku eða 

skila ófullnægjandi gögnum. Þannig var endanleg svörun í rannsókninni árin 2010-2012 

49,7%. Reynt er að vega upp ófullkomin gögn með því að áætla það sem upp á vantar og er þá 

miðað við heimili af sama búsetusvæði og sömu heimilisgerð sem skiluðu fullnægjandi 

gögnum (Hagstofa Íslands, 2013). 

 

Ýmislegt getur haft áhrif á áreiðanleika útgjaldarannsóknarinnar, hátt brottfall sem getið er um 

hér að framan, breytileiki og há staðalskekkja vegna flokkunar stopulla útgjalda eftir t.d. búsetu 

og heimilisgerð, breyttrar hegðunar þátttakenda meðan á rannsókn stendur og vegna útgjalda 

sem flokkuð eru sem viðkvæm, svo sem kaup á áfengi og lyfjum sem gjarnan eru rangt talin 

fram (Hagstofa Íslands, 2013). 

 

Til neyslu í rannsókninni teljast fjárútlát vegna kaupa á neysluvörum og þjónustu. Undir þetta 

falla kaup á vörum og þjónustu af innlendum vefsíðum og einnig vörukaup af erlendum 

vefsíðum. Þá teljast leiguígildi vegna afnota af eigin íbúð auk tilkynningargjalda og 

vanskilagjalda einnig til neyslu í rannsókninni. Útgjöldin eru flokkuð í samræmi við COICOP-

flokkunarkerfið samkvæmt alþjóðlegum staðli þar sem vörur og þjónusta eru flokkuð eftir 

notagildi þeirra (Hagstofa Íslands, 2013). 

 

Í rannsókninni er landinu skipt niður í þrjú búsetusvæði, höfuðborgarsvæðið, annað þéttbýli 

sem miðast við sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins með 1.000 íbúa eða fleiri og dreifbýli 
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sem miðast við sveitarfélög með færri en 1.000 íbúa. Leiðrétt er fyrir misstórum heimilum með 

því að umreikna stærð þeirra í neyslueiningar til að vega upp á móti stærðarhagkvæmni stærri 

heimila og lægri útgjalda vegna barna en fullorðinna. Þannig fær hver einstaklingur á heimilinu 

tiltekið vægi eftir lífaldri og heimilisstærð (Hagstofa Íslands, 2013). 

 

5.1.4 Verðsöfnun 

 
Safnað er saman verði allt að 220 þúsund vara og þjónustu árlega vegna úrvinnslu 

neysluverðsvísitölunnar eða rúmlega 18 þúsund á mánuði. Að auki er safnað að meðaltali um 

1 þúsund vöruverðum mánaðarlega sem ekki fellur undir þetta. Þar er t.d. um að ræða vörur 

sem bæst hafa við úrtakið og færðar eru þar inn smám saman. Vísbendingar frá 

verðupptökufólki, óslitin neyslurannsókn eða tölvugögn frá verslunum hafa áhrif til að nýjar 

vörur eru teknar inn (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

5.1.5 Framkvæmd 

 

Grunnur vísitölunnar tekur bæði til búðavoga og vöruvoga. Sundurliðun voga einstakra liða 

eru oft ekki til og niðurstöður oftast reiknaðar út með verðum. Undirvísitölur eru reiknaðar 

samkvæmt útgjaldavogum grunnliða vísitölunnar. Mismunandi reikniaðferðum er beitt í grunni 

og við heildarútreikning vísitölunnar, þar sem grunnliðir hennar eru lagðir saman og 

heildarniðurstaða fengin. Ýmsum aðferðum er hægt að beita við útreikninginn og fer það eftir 

sundurliðun grunnupplýsinga og því hversu miklar og ítarlegar upplýsingar eru aðgengilegar 

(Hagstofa Íslands, 2011). 

 

Við útreikning á heildarvísitölu er byrjað á að reikna út meðalverðbreytingar hvers grunnliðar 

og þeir síðan lagðir saman og samtölur fyrir milliflokka og heild fundnar. Notast er við Lowe-

vísitölu við útreikning á heildarvísitölu og er hún keðjutengd árlega í mars og niðurstöður 

marsmælinga á gömlum og nýjum grunni nýttar (Hagstofa Íslands, 2011). 

 

Eigið húsnæði reiknast sem einfaldur notendakostnaður að teknu tilliti til niðurfærslna og 

tregbreytanlegra raunvaxta. Þá er verðbreyting allra fasteigna nýtt til mats á breytingum á 

húsnæðisverði (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Svo dæmi sé tekið er grunnur dagvöru árið 2010 byggður á útgjaldarannsóknum áranna 2008-

2010 þar sem útgjöld áranna 2008 og 2009 eru framreiknuð frá ársmeðaltali til verðlags ársins 



  
 

 22 

2010. Mánaðarleg verðbreyting vísitölunnar reiknast þannig frá grunni í mars á hverju ári. 

Grunnurinn spannar vogir vísitölunnar þar sem megin undirstaða hennar er lögð (Hagstofa 

Íslands, 2011). 

 

5.1.6 Aðferðir við útreikning 

 

Við útreikning í grunni vísitölu neysluverðs eru fimm aðferðir nýttar (Hagstofa Íslands, 

2017): 

1) Útreikningur á um 56% útgjaldanna fer fram með einföldu 

margfeldismeðaltali verðs (Jevon) 

2) Útreikningur á um 18% útgjaldanna fer fram með vegnu margfeldismeðaltali 

dagvöruverðs 

3) Útreikningur á um 21% vísitölunnar fer fram með Lowe eða einföldu 

meðaltali verðs (Dutot) 

4) Útreikningur um 1% útgjaldanna fer fram með afburðavísitölu (Fisher) 

5) Aðrar vísitölur ná til um 4% útgjaldanna. 

 

Nánar um hverja hinna 5 aðferða hér að neðan og ástæður notkunar hverrar þeirra: 

 

Einfalt margfeldismeðaltal (1) er nýtt við útreikning á um 56% útgjaldanna í grunni 

vísitölunnar. Með margfeldismeðaltalinu er leiðrétt fyrir staðkvæmdaráhrifum sem orsakast 

af breytingum neytenda á neyslu vegna hækkunar eða lækkunar vöruverðs. Sé vara ekki til 

þegar verðsöfnun á sér stað er notast við síðasta mælda verð vörunnar. Þessi reikniaðferð 

skilar meiri áreiðanleika í útreikningi þegar vörur eru misleitar, verð er breytilegt og þegar 

ónóg sundurliðun er á voginni. Séu vöruliðir einsleitir nægja oft fá verð til útreiknings. Gerð 

og stærð pakkninga á vörum hefur ekki áhrif á niðurstöðu útreiknings margfeldismeðaltals og 

mega vörur í mismunandi pakkningum því vera undir sama grunnlið. Með einföldu 

margfeldismeðaltali mælast staðkvæmdaráhrif einvörðungu innan grunnliða, en ekki milli 

þeirra (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Vegið margfeldismeðaltal dagvöruverðs (2) er nýtt við útreikning tæplega 18% útgjaldanna í 

grunni vísitölunnar. Matvöruverslunum er skipt niður í fjórar samsteypur og innan hverrar 

samsteypu eru síðan skiptingar í keðjur. Keðjurnar halda úti starfsemi á öllu landinu og eru 

skilgreindar sem grunneiningar dagvöruvísitölunnar. Með keðjuvogum einfaldast útreikningur 
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vísitölunnar og auðveldar einnig viðbrögð við breyttum verslunarháttum, t.a.m. þegar ein 

verslun tekur við af annarri sem hætt hefur störfum. Samþjöppun á markaði matvöruverslana 

er ein ástæðan en þrjár samsteypur hafa ráðið þar stórum hluta markaðarins. Þá er verð verslana 

innan sömu keðju svipað, óháð landfræðilegri staðsetningu þeirra. Innan keðju er 

margfeldismeðaltal (Jevons) allra vöruverða viðkomandi grunnliðar vísitölunnar reiknað við 

útreikning vísitalna grunnliða í dagvöru í vísitölu neysluverðs (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Útreikningsþrep: Innan vöruflokks (grunnliðar) K, í keðju J, reiknast óvegið 

margfeldismeðaltal af verðathugunum i: 

 

   𝑃𝑗𝑘
𝑡 = ∏ (𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑡 )
1/𝑛

,𝑛
𝑖=1  fyrir 𝑝𝑖𝑗𝑘 > 0  (4.1) 

 

þar sem verðathuganir eru mældar frá i = 1,…, n, 

keðjur eru mældar frá j = 1,…, m og grunnliðir eru mældir frá k = 1,…, h. 

 

Jafna (4.1) skilar verðtöflum 𝑃𝑗𝑘
𝑡  sem sýnir meðalverð í útreikningsmánuði á grunnliðum k í 

keðju j og einnig 𝑃𝑗𝑘
0  sem sýnir meðalverð á grunnliðum k í keðju j á grunntímanum. 

 

Til auðveldunar á útreikningi er tekinn lógariþmi báðum megin og verður þá útkoman: 

      

   log 𝑃𝑗𝑘
𝑡 =

1

𝑛
∑ log 𝑝𝑖𝑗𝑘

𝑡   (4.2) 

 

Aðgerðir (4.1) og (4.2) eru framkvæmdar með sama hætti fyrir alla grunnliðina, annars vegar 

í mars ár hvert á grunntíma vísitölunnar og hins vegar í hverjum útreikningsmánuði 

(Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Næst eru vogir teknar með í útreikninginn og söluhlutdeild hverrar keðju í hverjum grunnlið 

dagvöru notuð til að vega saman niðurstöðu. Vegin margfeldismeðaltöl eru reiknuð fyrir 𝑃𝑗𝑘
𝑡  

og 𝑃𝑗𝑘
0  og verðbreyting fundin á grunnlið k frá grunntíma vísitölu til útreikningsmánaðar. 

Verðbreytingin er síðan nýtt við að reikna út vísitölu grunnliðar og vísitala dagvöru reiknuð í 

framhaldi sem Lowe-vísitala (Rósmundur Guðnason, 2004). 
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Aðferðin nær til vara af mismunandi stærð og gerð og eins eru sérvörur sem eingöngu fást í 

einni keðju teknar með. Þá er staðkvæmni milli verslana einnig leyfð, þ.e. reiknað er með að 

sé varan eða sambærileg vara ekki til í versluninni muni neytandinn kaupa hana annars staðar 

á meðaltalsverði þeirra verslana sem hún fæst í. Forsenda fyrir því að hægt sé að nota þessa 

aðferð er að mikill fjöldi verðathugana liggi að baki mati á meðalverði hverrar keðju 

(Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Einfalt meðaltal verðs (3) er nýtt við útreikning liða um 21% af vísitöluútgjöldunum. Nýtist 

aðallega þar sem sundurliðaðar vogir með ítarlegum viðbótarupplýsingum eru til staðar. 

Staðkvæmdaráhrifa gætir oft ekki með sama hætti og innan liða sem reiknaðir eru sem 

margfeldismeðaltöl. Ekki skiptir máli hvort notað er margfeldismeðaltal eða einfalt meðaltal 

við útreikninginn þegar vogir skiptast niður á einstaka vörur (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Afburðavísitala (4) er nýtt við útreikning liða um 1% af vísitöluútgjöldunum, en nákvæmar 

upplýsingar  er varðar samsetningu þeirra þurfa að vera fyrirliggjandi til að hægt sé að nýta 

aðferðina. Ólíkt fastgrunnsvísitölum mæla afburðavísitölur áhrif samsetningarbreytna. Sé ný 

vog fyrirliggjandi (Paasche) er hún notuð með eldri vog (Laspeyres) og Fisher-vísitala nýtt við 

útreikninginn. Dæmi um þetta eru verðbreytingar á gjaldskrám þjónustu sem haft geta í för 

með sér talsverðar breytingar á neyslusamsetningu. Samsetning útgjalda sem síðast var tiltæk 

er þá nýtt ásamt nýrri vog til að reikna út verðbreytingarnar og tillit með því móti tekið til 

breytinga vegna staðkvæmdaráhrifa (Rósmundur Guðnason, 2004). 

 

Liðir reiknaðir eftir vísitölum (5) eru um 4% af útgjöldum í neysluverðsvísitölunni. 

Hagkvæmni ræður oft notkun vísitalnanna og útreikningur þeirra iðulega ótengdur gerð 

neysluverðsvísitölunnar. Stærsti útgjaldaliðurinn sem reiknaður er á þennan hátt er viðhald 

húsnæðis og er efnisliðum þar breytt samkvæmt undirliðum úr vísitölu byggingakostnaðar. 

Launavísitala ræður breytingum aðra liða, t.a.m. vinna við viðhald húsnæðis (Rósmundur 

Guðnason, 2004). 

 

Skipulagning á vísitölugrunninum og hvaða heimildir eru nýttar við gerð hans skiptir miklu 

máli. Rannsókn Hagstofunnar á útgjöldum heimilanna er meginheimildin við gerð 

vísitölugrunnsins og eru gögn úr henni nýtt vegna útreiknings á liðum sem taka til um 64% af 

útgjöldum vísitölugrunnsins. Skortur á gögnum eða sundurliðun þeirra í neyslurannsókninni 

kallar síðan á nákvæmari öflun gagna sem ná yfir um 29% útgjalda í vísitölugrunninum. Má 
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þar nefna kaup á áfengi, tóbaki og lyfjum sem fólk er gjarnt á að vantelja í neyslukönnunum. 

Margir fleiri liðir eiga þarna undir. Þá eru reiknaðar út nettóvogir grunngagna sem taka til um 

7% útgjalda í vísitölugrunninum. Þar má nefna kaup á bílum, tryggingum og 

happdrættismiðum (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

Útreikningur neysluverðsvísitalna er flókinn og mismunandi aðferðir nýttar við hann. Bæði 

geta aðstæður og gögn haft áhrif á hvernig verkið er leyst af hendi. 

 

Afburðavísitölur eru samhverfar og taka því til magns tveggja tímabila. Vandamálið er að erfitt 

er að reikna þær tímanlega vegna skorts á rauntímaupplýsingum um vogir. Afburðavísitölur 

eru ólíkar fastgrunnsvísitölum þar sem við útreikning fastgrunnsvísitalna er annað hvort miðað 

við eldri vogir (Laspeyres) eða nýjar vogir (Paasche). Niðurstaða útreiknings fræðilega réttrar 

framfærsluvísitölu er nýtt við mat á bjaga í fastgrunnsvísitölu. Afburðavísitölur líkt og Fisher 

teljast leiða til fræðilega réttra niðurstaðna en skortur á samtímagögnum veldur því að nokkur 

tími þarf almennt að líða áður en þær nýtast til útreiknings (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

5.1.7 Skekkjuvaldar 

 

Ýmsir skekkjuvaldar geta haft áhrif á öllum stigum vegna útreiknings vísitölu neysluverðs. 

Geta þar komið til þættir vegna úrtaks, svo sem vegna gerðar þess, vegna svörunar, vegna 

aðferða við rannsóknina og vegna gagnaúrvinnslu (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

Úrtaksskekkjur (þekjuskekkja, brottfallsskekkja) (e. sampling error): Þegar þýðið endurspeglast 

ekki rétt með vörusafni eða úrtaki. Stærð á úrtaki og úrtaksaðferð ráða miklu um tölfræðilega 

marktækni. Aukin sundurliðun svara þátttakenda eykur líkur á skekkju. Líkt og fyrr greinir á 

sér stað mikið brottfall við úrtaksrannsókn Hagstofunnar, til að mynda var endanleg svörun í 

rannsókninni árin 2010-2012 aðeins 49,7%. Mikil skekkja í niðurstöðum hlýst af þessu en reynt 

er að vega hana upp með því að áætla það sem upp á vantar. Miðað er þá við heimili af sama 

búsetusvæði og sömu heimilisgerð sem skiluðu fullnægjandi gögnum (Hagstofa Íslands, 2017). 

 

Mæliskekkjur: Verða til þegar verði er safnað og geta til að mynda orsakast vegna ónákvæmni 

í vörulýsingum, ónákvæmum merkingum verslana eða röngum svörum hjá viðmælendum 

(Hagstofa Íslands, 2017). Mikilvægt er að gögnum sé safnað með stöðluðum hætti og fær 

starfsfólk Hagstofunnar þjálfun í stöðluðum og öguðum vinnubrögðum til að reyna að draga 
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úr mæliskekkjum. Ónákvæmar og mismunandi merkingar milli verslana hafa einnig áhrif á 

mæliskekkjur þar sem áætla getur þurft niðurstöður í sumum tilvikum. 

 

Úrvinnsluskekkjur: Þar er um að ræða skráningarskekkjur og fleira sem fram getur komið við 

úrvinnslu gagna. Hér er um að ræða mannlega þáttinn við úrvinnslu og mikilvægt að 

starfsmenn séu vel þjálfaðir til verksins og fylgi skýrum afmörkuðum verkferlum til að 

lágmarka möguleika á úrvinnsluskekkjum (Hagstofa Íslands, 2017). Hvar sem mannshöndin 

kemur við sögu er alltaf hætta á að mistök eigi sér stað. Hægt er að lágmarka áhættu á þessu 

með öguðum vinnubrögðum og með því að yfirfara gögn með reglubundnum hætti. 

 

Aðferðaskekkjur: Ólíkar aðferðir útreiknings vísitalna geta orsakað mismunandi skekkjur. 

Fastgrunnsvísitölur taka annað hvort mið af eldri neysluvogum (Laspeyres) eða nýjum vogum 

(Paasche). Hægt er að meta bjaga í fastgrunnsvísitölu með útreikningi á fræðilega réttri 

framfærsluvísitölu. Þar nýtast afburðavísitölur líkt og Fisher-vísitala, en skortur á 

samtímagögnum veldur því að þær nýtast ekki fyrr en langur tími er liðinn (Hagstofa Íslands, 

2017). 

 

Staðkvæmniskekkjur: Breytist innkaupavenjur heimila t.d. á þann veg að verslun sé beint 

þangað sem lægra vöruverð er að finna án þess að þess sé gætt í verslunarúrtaki kemur slík 

verðlækkun ekki fram í mælingu á vísitölunni. Þannig getur myndast staðkvæmniskekkja 

vegna innkaupa heimilanna sem krafist getur leiðréttingar. Staðkvæmni milli verslana myndast 

ef leita verður annað eftir að kaupa vöru vegna þess að varan er ekki til í versluninni, en leiðrétt 

er fyrir slíku við útreikning á neysluverðsvísitölunni. Sé vöruvogum ekki breytt þegar 

breytingar verða á neysluvenjum getur það haft í för með sér skekkju sökum staðkvæmni vöru 

og getur orðið bæði innan vöruflokka og eins milli þeirra. Slík breyting kemur ekki strax fram 

í fastgrunnsvísitölu. Breytingin verður ofmæld með Laspeyres vísitölu en vanmæld með 

Paasche vísitölu. Leiðrétt er með margfeldismeðaltali gagnvart staðkvæmni vöru innan 

vöruflokka. Við tíð skipti grunna dregur einnig verulega úr staðkvæmniskekkjum vísitalna 

(Hagstofa Íslands, 2017).  
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6. Bjagar við mælingar á vísitölu neysluverðs 
 

6.1 Helstu bjagar 

 
Ýmsir bjagar geta verið til staðar við útreikning á vísitölu neysluverðs og ómögulegt að koma 

að fullu í veg fyrir þá. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir bjögunum auk umfangs þeirra og 

bregðast við með mótvægisaðgerðum að því marki sem mögulegt er. Hér verða reifaðar helstu 

gerðir bjaga og eðli þeirra. 

  

6.1.1 Staðgöngubjagi 

 
Neysluhegðun neytenda tekur stöðugum breytingum við hlutfallslegar verðbreytingar á vörum. 

Verðteygni eftirspurnar er iðulega neikvæð sem hefur það í för með sér að hækki verð vöru 

kaupi fólk minna af henni og kaupi í hlutfalli meira af öðrum vörum í staðinn. Hægt er að skipta 

áhrifum verðbreytinga á eftirspurt magn af venjulegum vörum í tvennt. Annars vegar getur 

verið um staðgönguáhrif að ræða þar sem neytendur beina vali sínu að staðgönguvöru. Hins 

vegar getur verið um tekjuáhrif að ræða þar sem kaupmáttur neytenda breytist við 

verðbreytinguna. Áhrif verðbreytinga á eftirspurt magn af óæðri vörum er með ólíkum hætti. 

Þannig hefur verðlækkun á vöru áfram fólginn í sér hvata fyrir neytendur til að kaupa meira af 

vörunni. Kaupmáttaraukningin við verðlækkunina hefur aftur á móti öfug áhrif þegar um óæðri 

vörur er að ræða þar sem neytendur kaupa minna af óæðri vörum við aukinn kaupmátt 

(Nicholson & Snyder 2008).   Staðgöngubjaga (e. substitition bias) er iðulega skipt í efra stig 

og neðra stig. Bregðist neytendur við verðhækkunum einnar vöru með hlutfallslega meiri 

kaupum af öðrum vörum, svonefndum staðgönguvörum, er rætt um staðgöngubjaga á neðra 

stigi. Leiði hækkanir verðs í einum flokki hins vegar til aukinnar eftirspurnar neytenda eftir 

vörum í öðrum vöruflokkum er rætt um staðgöngubjaga á efra stigi. Staðgönguvörur eru 

skilgreindar sem vörur sem komið geta í stað hvor annarrar, dæmi um staðgönguvörur eru kjöt 

og fiskur. Verðhækkanir á fiski geta leitt til þess að neytendur auki neyslu sína á kjöti á kostnað 

neyslu sinnar á fiski. Til að taka nýlegt raunhæft dæmi um staðgöngubjaga má nefna mikla 

verðlækkun á ferskum berjum með tilkomu Costco inn á markaðinn. Fersk ber höfðu alla jafna 

borið hátt verð í verslunum hérlendis og álitin hálfgildings munaðarvara. Leiddi það til 

takmarkaðrar eftirspurnar eftir þeim og framboðið magn í verslunum almennt í samræmi við 

það.  Með auknu framboði og mikilli lækkun á ferskum berjum, einnig hjá samkeppnisaðilum 

Costco vegna mótvægisaðgerða, hefur neysla á þeim margfaldast og neysla staðgönguvara 

dregist saman á móti. Breytingar þessar koma ekki fram í neysluvogum sem notaðar eru í dag 
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og mun það taka 3,25 ár fyrir breytingarnar að koma að fullu inn miðað við núverandi 

framkvæmd ákvörðunar neysluvoga. Neyslukannanir taka einvörðungu til voga vara á efra stigi 

en reynt er að draga úr staðgöngubjaga á neðra stigi með því að nota margfeldismeðaltal af 

verðum í stað þess að nýtast við einfalt meðaltal við vísitöluútreikninga  (Bjarni V. Halldórsson 

o.fl., 2011). Með tíðum skiptum á neyslukörfu er einnig talið að hægt sé að minnka 

staðgöngubjaga í vísitöluútreikningi (White, 1999). Margfeldismeðaltal er nýtt til leiðréttingar 

á staðkvæmni en á milli verslana er staðkvæmni leyfð. Til leiðréttingar á staðgöngubjaga vegna 

innkaupa, svonefndra verslunarbjaga er notast við keðjuvogir og jafnframt gæðaleiðréttingar. 

Keðjuvogir auðvelda útreikning á vísitölunni og einfalda ferlið vegna breyttra verslunarhátta, 

sér í lagi þegar ein verslun hættir og önnur verslun tekur við. Í keðjuvog reiknast 

margfeldismeðaltal (Jevons-vísitala) af öllum vöruverðum sem heyra undir viðkomandi 

grunnlið í vísitölunni þegar reiknaðar eru út vísitölur fyrir grunnliði dagvöru í 

neysluverðsvísitölunni. Forsenda keðjuvoga er svonefnd kvittanaaðferð sem fjallað var um hér 

að framan í kafla um neyslukannanir (Rósmundur Guðnason, 2004). 

  

6.1.2 Kaupháttarbjagi 

 
Verslunarhættir taka sífelldum breytingum og er breytt neysluhegðun neytenda í samræmi við 

það. Hætti verslun störfum neyðast neytendur til breytinga á neysluhegðun nema ný verslun 

komi í stað hinnar á sama stað. Að öðrum kosti þurfa þeir að finna aðra verslun til að sinna 

innkaupum sínum. Inntakið er viðbrögð neytenda og kaupi þeir vörur á öðrum stað á lægra 

verði þarf að gera ráð fyrir því við útreikning vísitölu, að öðrum kosti verður bjagi vegna 

innkaupa heimila í vísitölunni, svonefndur kaupháttarbjagi (e. shopping substitution bias). 

Skortur á upplýsingum hefur hingað til hamlað því að hægt sé að fylgjast með slíkum 

breytingum. Þá hefur alþjóðleg umræða ekki farið hátt og leiðréttingar vísitalna vegna þessa 

eru fátíðar (Boskin o.fl., 1996). Raunhæft dæmi um kaupháttarbjaga er til að mynda innkoma 

Costco inn á eldsneytismarkaðinn og rof á því fákeppnisumhverfi sem á honum ríkti áður. 

Eldsneytisverði virtist haldið uppi áður á kerfisbundinn hátt með samráði milli aðila á markaði 

þar sem verðið var einsleitt auk þess að vera hátt. Þó Costco reki aðeins eldsneytissölu á einum 

stað var fyrirtækið komið með 15% markaðshlutdeild í eldsneytissölu á landsvísu haustið 2017 

örfáum mánuðum eftir opnun með því að bjóða eldsneytið á tugum króna lægra verði á lítrann 

en samkeppnisaðilar. Breyting þessi kemur þó ekki fram við útreikning á 

neysluverðsvísitölunni í dag miðað við framkvæmd mælinga á henni þar sem Costco er enn 

ekki inni í vísitölunni. Einu áhrifin eru því fólgin í þeirri lækkun á eldsneytisverði sem 
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samkeppnisaðilar hafa farið í, sem þó er langt frá verði því sem Costco býður. Þetta leiðir að 

óbreyttu til ofmats á eldsneytiskostnaði í vísitölunni vegna kaupháttarbjaga. 

 

6.1.3 Gæðabreytingabjagi 

 

Vanmat vegna gæðabreytinga vara leiðir til þess að verðbólga verði ofmetin. Mest hætta er á 

slíku við snögga hækkun verðbólgu og mikla breytingu innkaupa heimila. Auk áhrifa 

vöruverðs hefur þjónustustig verslunar einnig áhrif á neytendur og val þeirra. Þjónustustigið 

tekur til allra þeirra þátta er varða hugmynd neytandans um gæði í vali á verslunarstað auk 

flestra þátta sem ákvarða gerð verslana. Hér má nefna þætti eins og vöruframboð, fjölda 

verslana í hverri keðju, staðsetning verslana, fjölda búðarkassa, opnunartíma verslana og hvaða 

greiðslufyrirkomulag er í boði. Þættir þessir þurfa allir að endurspeglast rétt í verðmælingunni. 

Hafa ber hugfast að gæði eru almennt huglæg jafnt og einstaklingsbundin. Vandasamt er því 

að meta þjónustustigið nema með tilliti til vöruúrvals (Rósmundur Guðnason, 2004). 

  

6.1.4 Nýjungabjagi 

 

Vöruframboð tekur breytingum í tímans rás, nýjar vörur koma á markað og gæði vara breytast. 

Getur þetta leitt til bjaga í verðbólgumælingum, svokölluðum nýjungabjaga (e. new goods 

bias). Kaup neytenda á nýjum vörutegundum í stað þeirra eldri leiðir til bætts hags þeirra með 

tilkomu nýrra vörutegunda en verðbólgumælingar ná yfirleitt ekki yfir slíkan ábata. Nokkur 

tími líður áður en ný vörutegund á markaði er tekin inn í vísitölu neysluverðs. Bjagi myndast 

vegna þessarar biðar þar sem um verulega lækkun eða hækkun nýrra vörutegunda á markaði 

getur verið að ræða. Þá getur veruleg breyting einnig orðið á vægi þeirra á stuttum tíma. 

Mögulegt er að draga úr nýjungabjaga með tíðari uppfærslu neyslukörfunnar og aukast þá líkur 

á að hækkanir og lækkanir nýrra vörutegunda komi fram í vísitölunni. Nýjungabjagi verður þó 

alltaf til staðar að einhverju leyti þar sem hagur neytenda eykst iðulega með nýjum 

vörutegundum (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 2011). Til að taka raunhæft dæmi um nýjungabjaga 

má nefna sjallsíma. Sé dæmi tekið til dæmis af S-línu Samsung þá kemur ný og betri útgáfa 

símans á markað á hverju ári á sama eða svipuðu verði og útgáfa sú sem leyst er af hólmi hafði 

verið seld á. Þannig fá neytendur í hendur betri vöru á sama verði og þar með bættan hag án 

þess að verðbólgumælingar nái yfir hann. 
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6.1.5 Aðrir bjagar 

 

Fjöldi annarra bjaga er mögulegur. Breytt hegðun þátttakenda í neyslukönnun eða skortur á 

upplýsingum um tiltekna neyslu geta valdið bjaga. Dæmi um slíkt eru upplýsingar um kaup á 

áfengi, tóbaki og lyfjum sem vart varð við í neyslukönnunum Hagstofunnar að rangt var greint 

frá, enda litið á upplýsingarnar sem viðkvæmar. Öðrum leiðum er nú beitt af Hagstofunni til 

að ákvarða neyslu á þessum vörum (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 2011). 

 

Þá breytist framboð eða aðgengi að vörum oft í tímans rás. Dæmi um það er framboð á fersku 

grænmeti og ávöxtum á Íslandi sem hefur margfaldast  á síðustu áratugum. Ekki er lagt mat á 

slíka virðisaukningu fyrir neytendur við útreikning neysluvísitölu (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 

2011). 

 

Breytt skattaumhverfi getur leitt til áhrifa á neysluvísitöluna. Dæmi um það er hækkun vísitölu 

neysluverðs ef tekjuskattur er lækkaður en virðisaukaskattur hækkaður. Ekki er þó gefið að 

neytendur séu verr settir eftir slíkar skattabreytingar (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 2011). 

 

Þá er þjónusta veitt af ríkinu ekki tekin inn í útreikning vísitölu neysluverðs. Ljóst er að hagur 

neytenda hefur batnað með bættri heilbrigðisþjónustu í tímans rás. Einnig stunda nú fleiri 

langskólanám en áður. Væru skattar lækkaðir og útgjöld einstaklinga aukin til menntamála 

myndi það leiða til hækkunar neysluvísitölunnar. Ekki er þó víst að neytendur yrðu verr settir 

eftir slíkar breytingar (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 2011). 

 

Að framansögðu má ljóst vera að neysluverðsvísitalan er ekki nákvæmur mælikvarði vegna 

kostnaðar til viðhalds á sömu lífsgæðum. Engu að síður er hún með mikilvægari vísitölum sem 

gefnar eru út. Því er áríðandi að gera sér grein fyrir hverjir annmarkar hennar eru sem og bjagar 

í mati hennar. 

 

 

 

 



  
 

 31 

7. Rannsóknir á bjögum verðvísitalna 

  

7.1 Erlendar rannsóknir 

 

7.1.1 Skýrsla Boskin-nefndarinnar 

  

Árið 1995 var sett á laggirnar nefnd af öldungadeild Bandaríkjanna til að rannsaka og meta 

umfang bjaga í neysluverðsvísitölu. Fyrir lá að ofmat á vísitölunni hafði áhrif til hækkunar 

greiðslna úr félagslega kerfinu sem vaxið hefðu umfram verðlag. Var kostnaður vegna þessara 

umfram hækkana metinn á milljarða dollara ár hvert. Í forsvari nefndarinnar var Michael J. 

Boskin hagfræðingur og er nefndin jafnan kennd við hann (Kári Joensen, 2009). 

 

Skýrsla Boskin-nefndarinnar sem lögð var fram árið 1996 er án efa þekktasta og áhrifamesta 

rannsókn á bjaga verðbólgumælinga sem framkvæmd hefur verið og mikið til hennar vísað. 

Lagt var mat á fjórar tegundir bjaga í skýrslunni, staðgöngubjaga, kaupháttarbjaga, 

gæðabreytingabjaga og nýjungabjaga (Boskin, o.fl., 1996). 

 

Í rannsókn Boskin-nefndarinnar var staðgöngubjaga skipt í efra og neðra stig og er þar miðað 

við hvort breyting er á vægi vara innan flokks eða milli flokka. Vísitala neysluverðs í 

Bandaríkjunum er mæld af bandarísku vinnumálastofnuninni og skiptir hún vörum og þjónustu 

í 207 flokka. Boskin-nefndin nýtti þessa 207 flokka í rannsókn sinni við mat á efra stigs 

staðgöngubjaga. Gert var ráð fyrir að bandaríska vinnumálastofnunin nýtti hækkun á 

Laspeyres-vísitölu við mat á verðbólgu og voru mælingar hennar í rannsókninni bornar saman 

við metna verðbólgu reiknaða út af nefndinni frá hækkun Törnquist-vísitölu. Mat á vísitölu 

neysluverðs í Bandaríkjunum er framkvæmt með Lowe-vísitölu og fer fram mat á vægi 

neyslukörfunnar áður en verðmælingartímabilið hefst (Boskin, o.fl., 1996). 

 

Balk og Diewert (2003) hafa bent á að meiri bjagi komi fram með Lowe-visitölu heldur en með 

Laspeyres-vísitölu og því meiri sem lengra tímabil er nýtt við mat á vogum neyslukörfunnar. 

Við mat á staðgöngubjaga Lowe-vísitölu komust þeir að eftirfarandi niðurstöðu: „Almennt 

virðist viðurkennt að breytingar á neysluverði séu mældar með Lowe-vísitölu fremur en með 

Laspeyres-vísitölu. Í þessari rannsókn voru settar fram nálganir á staðgöngubjaga Lowe-

vísitölunnar. Einfalt en raunhæft dæmi var notað til að átta sig á stærð þessa bjaga. Mikil fylgni 

virðist vera milli bjagans og þess tíma sem liðinn er frá ákvörðun neyslukörfunnar og 

viðmiðunarmánaðar verðs“ (Balk og Diewert, 2003). 
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Við mat Boskin-nefndarinnar á verðbólgu var byggt á þeirri forsendu að vogir neyslukörfunnar 

væru samtímamældar í upphafi og lok verðbólgutímabilsins. Sökum þess að tímabil mælingar 

nefndarinnar á verðbólgu var frekar langt eða 10 ár var talið raunhæft að setja fram þá forsendu. 

Við tíðar uppfærslur neyslukörfunnar fara lengd gagnasöfnunar og úrvinnsla að skipta 

hlutfallslega meira máli (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 2011). 

 

Neðra stigs staðgöngubjagi var metinn af Boskin-nefndinni með samanburði verðbólgu þegar 

notað er margfeldismeðaltal við verðmat annars vegar. Hins vegar verðbólgu þegar venjulegt 

meðaltal er notað til útreiknings á meðalverði á vörum í hverjum undirflokki þar sem vöruvogir 

eru ekki metnar. Nefndin taldi að eyða mætti út neðra stigs staðgöngubjaga með notkun 

margfeldismeðaltals (Bjarni V. Halldórsson o.fl., 2011). 

 

Verðteygni eftirspurnar hefur þó í raun áhrif á margfeldismeðaltalið. Sýnt hefur verið fram á 

að forsenda þess að margfeldismeðaltal gefi óbjagað mat vegna meðalverðs vara sé að 

verðteygni eftirspurnar þeirra sé nákvæmlega 1, að öðrum kosti komi fram bjagi (Shapiro og 

Wilcox, 1997).  

 

Birtar niðurstöður Boskin-nefndarinnar á mati bjaga mælinga neysluverðsvísitölunnar á mati 

framfærslukostnaðar eru settar fram í eftirfarandi yfirlitstöflu: 

 

Tafla 1: Niðurstöður Boskin-nefndarinnar á bjaga í neysluverðsvísitölunni 

 

 

Líkt og sjá má á yfirlitstöflu úr skýrslu Boskin-nefndarinnar er heildarbjagi við útreikning á 

neysluvísitölunni áætlaður um 1,10% á ársgrundvelli. Af metnum heildarbjaga er 

staðgöngubjagi talinn nema um 0,4% á ársgrundvelli, þar af er efra stigs staðgöngubjagi talinn 

nema um 0,15% á ársgrundvelli eða um 13,6% heildarbjagans (Boskin, o.fl., 1996). 
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Sú breyting var gerð í kjölfar Boskin-skýrslunnar að við útreikning á neðra lagi vísitölunnar 

var tekin upp aðferð sem styðst við margfeldismeðaltal. Dæmi um jöfnu þar sem byggt á 

margfeldismeðaltali verðhlutfalla og notuð er til útreiknings verðbreytinga í neðra lagi 

vísitölunnar er Jevons-vísitöluformúlan. Með henni er óvegið margfeldismeðaltal reiknað og 

með því gert ráð fyrir að vogir haldist jafnar þó að breyting verði á verðhlutföllum (Kári 

Joensen, 2009). Bent hefur verið á að til að sú forsenda haldist þurfi einingarteygni varanna að 

vera með þeim hætti að hækki verð einnar vöru þá lækki neysla hennar í sömu hlutföllum og 

hlutfall vörunnar innan vörukörfunnar haldist þar með óbreytt, þ.e. verð og magn breytist 

hlutfallslega eins (Dalton, Greenlees og Stewart, 1998). 

  

Einingarteygni er því innbyggð í Jevons-vísitöluformúluna og notkun hennar við útreikning 

margfeldismeðaltals í neðra lagi vísitölunnar nálgast kosti afburðavísitalna án gagna til mats á 

nýjum vöruvogum sem nauðsynleg eru til útreiknings á afburðavísitölum eins og til að mynda 

Fisher-vísitölu (Kári Joensen, 2009). Með notkun margfeldismeðaltals er þar með dregið 

verulega úr staðkvæmdaráhrifum vísitöluútreiknings og jafnvel að þau hverfi að öllu leyti í 

neðra lagi vísitölunnar (Diewert, Huwiler og Kohli, 2009). 

 

Í efri flokkum vísitölunnar eru á hinn bóginn vörur vegnar saman sem ekki eru góðar 

staðgönguvörur innbyrðis, dæmi um það er bifreið og raftæki og hentar því ekki að beita 

margfeldismeðaltali við útreikning verðbreytinga í efra lagi vísitölunnar (Kári Joensen, 2009). 

 

White (1999) benti á eftir útkomu skýrslu Boskin-nefndarinnar að neysluverðsvísitala mæli 

kostnað fastrar neyslukörfu hjá föstu úrtaki söluaðila yfir tímabil og megi því líta á hana sem 

nálgun sannrar framfærsluvísitölu og sem mælingu á verðbólgu í hagkerfinu. Á seinni tímum 

hafi áhyggjur yfir möguleikum þess að bandaríska vísitalan ofmeti verðbólgu þó aukist. 

Árlegar breytingar á neysluverðsvísitölunni séu nýttar til breytinga á bótagreiðslum í félagslega 

kerfinu og launasamningar auk þess oft tengdir breytingum á neysluverðsvísitölunni. Að því 

marki sem neysluverðsvísitalan ofmeti verðbólgu séu einstaklingar að fá til sín hækkanir vegna 

breytinga á framfærslukostnaði sem ekki hafi átt sér stað, til mikilla vandkvæða vegna 

fjárhagsáætlana stjórnvalda og vísaði þar m.a. til útkomu rannsóknar Boskin-nefndarinnar 

(White, 1999). 
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7.2 Innlendar rannsóknir 

 

7.2.1 Rannsókn Bjarna, Oddgeirs og Stefaníu á efra stigs staðgöngubjaga 

 

Árið 2011 var gerð rannsókn á efra stigs staðgöngubjaga í verðbólgumælingum á Íslandi af 

Bjarna V. Halldórssyni, Oddgeir Á Ottesen og Stefaníu H. Stefánsdóttur. Rannsóknin var birt 

í Tímariti um viðskipti og efnahagsmál, 1.tölublaði 2011, en umrætt tímarit er ritrýnt. 

Í rannsókninni var nýst við undirvísitölur og vogir fyrir undirvísitölur frá 1997 þegar árlegar 

breytingar Hagstofunnar á grunninum hófust og fram til ársins 2009. Einungis þeir flokkar sem 

sem alltaf voru metnir með neyslukönnunum á tímabilinu voru notaðir í rannsókninni en hinum 

sleppt. Flokkarnir sem nýttir voru í rannsókninni taka til um 2/3 voga vísitölunnar. 

Með vegnu meðaltali neysluvoga fram í tímann var fundin út neyslukarfa sem byggðist að 

meðaltali á 0 ára gömlum gögnum og borin saman við verðbólgu á sama tíma mælda af 

Hagstofunni með neysluvogum sem innihalda að jafnaði 3,25 ára gömul gögn. Notuð var 

einfölduð útgáfa af Marshall-Edgeworth vísitölunni við endurreikning vísitölunnar. 

Niðurstaðan var mat á efra stigs staðgöngubjaga upp á að meðaltali 0,45% á ári eða 0,3% að 

teknu tilliti til hlutfalls voga vísitölunnar sem nýtt var við rannsóknina (Bjarni V. Halldórsson 

o.fl., 2011). 

 

7.2.2 Rannsókn Hagstofunnar 2011 

 

Árið 2011 framkvæmdi Hagstofan tvískipta rannsókn til að bera saman annars vegar birta 

vísitölu samkvæmt reglulegum útreikningum á vogum og hins vegar endurreiknaða vísitölu 

þar sem vogirnar voru nær samtímamældar (Hagstofa Íslands, 2011). 

 

Í fyrri hlutanum var neysluverðsvísitalan endurreiknuð fyrir árin 2001-2010 og niðurstöður 

útgjaldarannsóknar hvers árs notaðar sem grunnur. Með því byggðist útreikningurinn á nær 

raunverulegum útgjöldum ársins. Gera verður þó fyrirvara á því að lítill fjöldi heimila í úrtaki 

hvers árs getur þó haft veruleg áhrif á staðalskekkju í gögnunum (Hagstofa Íslands, 2011). 

 

Samanburðurinn við birta neysluverðsvísitölu yfir tímabilið skilaði keimlíkum niðurstöðum. 

Mesti munurinn var í janúar 2003 þegar birta vísitalan var 0,8% lægri en samanburðarvísitalan 

og í janúar 2008 þegar birta vísitalan var 0,8% hærri en samanburðarvísitalan. Yfir 
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heildartímabilið 2001-2010 reyndist birta vísitalan þó einungis skila að meðaltali 0,01% hærri 

niðurstöðu en samanburðarvísitalan (Hagstofa Íslands, 2011). 

 

Í seinni hlutanum var samanburður gerður á birtri verðþróun og afburðavísitölu. Sú staðreynd 

að neysluverðsvísitölur séu yfirleitt fastgrunnsvísitölur felur í sér að ekki á sér stað 

endurskoðun á hlutfallslegu vægi útgjaldaflokka, þrátt fyrir að ljóst sé að neyslusamsetning 

neytenda breytist við breytingar á tekjum eða vöruverði. Sýnt hefur verið fram á það fræðilega 

að afburðavísitölur, líkt og Fisher-vísitala séu sannar framfærsluvísitölur sem taki tillit til 

neyslubreytinga. Fisher vísitalan er líkt og fyrr hefur verið greint frá margfeldismeðalal tveggja 

fastgrunnsvísitalna. Annars vegar Laspeyres-vísitölu, sem tekur mið af skiptingu útgjalda við 

upphaf tímabils. Hins vegar Paasche-vísitölu, sem tekur mið af útgjaldaskiptingu við lok 

tímabils. Sjaldan er hægt að nota þessa aðferð við vinnslu reglulegra hagtalna eins og 

mánaðarlegra vísitalna þar sem gögn liggja ekki fyrir nógu tímanlega um skiptingu útgjalda í 

lok tímabils. Með því að endurnýja grunn Laspeyres-vísitölu örar minnkar munurinn á milli 

hennar og Paasche-vísitölu og færir hana nær því að vera sönn framfærsluvísitala. 

Gagnlegt getur verið í þágu rannsóknar að reikna Fisher-vísitölu þegar aðgengi er að 

nauðsynlegum gögnum er til staðar og fá samanburð við verðþróun í þeim tilgangi að meta 

gæði birtu vísitölunnar (Hagstofa Íslands, 2011). 

 

Notuð var Fisher-vísitala til að mæla verðbólgu á tímabilinu 2001-2010 og samanburður gerður 

við verðbólgu eins og birt neysluverðsvísitala hafði mælt hana á tímabilinu. Niðurstöður 

rannsóknar á útgjöldum heimilanna frá fyrra ári voru nýttar fyrir Laspeyres-vísitöluna en 

niðurstöður sama árs fyrir Paasche-vísitöluna. Sama átti við um verðbreytingarnarnar, þannig 

voru útgjöld fyrra árs nýtt í Laspeyres-vísitölunni en sama árs í Paasche-vísitölunni. Niðurstaða 

nálgunar þessarar skilaði mestum mun í janúar 2008 þegar birta vísitalan var 0,9% hærri en 

Fisher-vísitalan og í janúar 2009 þegar birta vísitalan var 0,8% lægri en Fisher-vísitalan. 

Meðaltal áranna 2002-2010 var þó mjög lágt og skilaði birta vísitalan 0,01% lægri niðurstöðu 

en Fisher-vísitalan (Hagstofa Íslands, 2011). 
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8. Rannsóknin 
 
Rannsóknin gengur út á það að meta efra stigs staðgöngubjaga í neysluverðsvísitölunni á 

Íslandi fyrir tímabilið 1997-2013. Í þeim tilgangi verður vísitalan endurreiknuð fyrir tímabilið 

og borin saman við birta vísitölu til að fá fram mat á stærð bjagans. 

 

Fræðin segir að fastgrunnsvísitala sem styðjist ekki við samtímagögn sé líkleg til að ofmeta 

verðbólgu og ýmsar rannsóknir styðja það, þar á meðal rannsókn Boskin-nefndarinnar frá 1996 

sem fyrr er fjallað um. Hagstofan leiðréttir fyrir bjögum með ýmsum hætti við útreikning á 

neysluverðsvísitölunni og í rannsókn sem framkvæmd var af henni árið 2011 til að meta 

staðgöngubjaga í efra lagi vísitölunnar kom fram að hann væri vart til staðar. 

 

8.1 Rannsóknargögn 

 

Gögnin sem rannsóknin byggir á voru sótt af vefsvæði Hagstofunnar og eru eftirfarandi: 

“Vísitala neysluverðs, undirvísitölur frá 1992”; “Vísitala neysluverðs, vogir fyrir 

undirvísitölur frá 1992” (Hagstofa Íslands, e.d.a; Hagstofa Íslands, e.d.b). Notuð voru gögn 

frá mars 1997, sem markar upphaf þess tíma að Hagstofan hóf árlegar uppfærslur á 

neyslugrunninum og fram til mars 2017, alls gögn yfir 20 ára tímabil.  

 

Einvörðungu flokkar sem voru metnir yfir allt tímabilið við mat á neysluvogunum voru nýttir 

við rannsóknina. Eftirfarandi flokkum var því sleppt og leiðrétt fyrir þeim í forsendum 

rannsóknarinnar, bæði í birtu og endurreiknuðu vísitölunni, sjá viðauka 2 og viðauka 3. 

Umræddir flokkar ákvarða um 1/3 af vogum neyslukörfunnar: 
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Tafla 2: Flokkar sem teknir voru út úr vísitölunni við rannsóknina 

 

 

 

Sett var upp tilgátupróf til að fá fram mat á því hvort notkun neyslukörfu sem að meðaltali er 

samtímamæld skili sömu niðurstöðu á verðbólgumati og aðferðir Hagstofunnar gera. Sett er 

fram núlltilgáta um að mismunur á vísitölunum sé ekki til staðar. Gagntilgátan er að 

endurreiknaða vísitalan skili lægri niðurstöðu á verðbólgumati en birta vísitalan. 16 

gagnapunktar eru nýttir við matið á mismuninum. Gert er ráð fyrir að mismunur lúti 

normaldreifingu. Notast er við einhliða t-próf með 15 frígráðum.  

 

 8.2 Aðferðarfræði 

 

Líkt og að framan hefur verið greint byggir Hagstofan útreikninga sína á neysluverðsvísitölunni 

á neysluvogum sem að jafnaði eru 3,25 ára gamlar. Aðferðarfræðin við rannsóknina byggir á 

því að meta neysluvogir á miðju verðmælingartímabilinu. Nýtt eru gögn yfir neysluvogir á 20 

ára tímabili, frá 1997-2017 sem ná þar með fjórum árum í tíma fram yfir tímabil það sem 

endurreiknað er fyrir. Miðað er við neysluvogir þremur og fjórum árum fram í tímann fyrir 

hvert ár og tekið vegið meðaltal þessara neysluvoga í hlutföllunum ¾ af þriðja ári og ¼ af 

fjórða ári, en með þeim hætti verður meðalaldur neysluvogar núll á miðju ári mælingar. Þetta 

er sama aðferðarfræði og notuð var í rannsókn Bjarna, Oddgeirs og Stefaníu (Bjarni o.fl., 

2011). Rannsókn þeirra er höfð til hliðsjónar við þessa rannsókn. 
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 8.3 Framkvæmd 

 

Rannsóknin fer þannig fram að gerður er samanburður á birtri neysluverðsvísitölu 

Hagstofunnar á grunni 1997=100 og endurreiknaðri vísitölu fyrir tímabilið 1997-2013. Leiðrétt 

er í báðum vísitölum fyrir liðum sem ekki voru inni yfir allt tímabilið við mat á vogunum sem 

að baki þeim liggja. Við rannsóknina er stuðst við undirvísitölur ásamt vogum fyrir 

undirvísitölur birtar af Hagstofunni fyrir tímabilið 1997-2017. Þannig eru nýtt birt gögn 

Hagstofunnar yfir 20 ára tímabil til að endurreikna vísitöluna fyrir 16 ára tímabil. Forsendan 

sem byggt er á við endurreikninginn er að nýta gögn fram í tímann til að endurmeta 

neysluvogirnar þannig að þær verði að meðaltali samtímamældar. 

 

Endurreiknaða vísitalan er síðan reiknuð á eftirfarandi hátt fyrir hvern lið: 

 

  𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑟𝑒𝑖𝑘𝑛𝑢ð 𝑣í𝑠𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎 = ∑ 𝑉𝐸,𝑖,𝑡
𝑛
𝑖=1 𝑈𝑖,𝑡 (7.1) 

 

Þar sem 𝑉𝐸,𝑖,𝑡 er endurreiknaður vísitöluliður 

Þar sem 𝑈𝑖,𝑡 er vog fyrir undirvísitölu hverrar vöru (i) á tíma (t). 

 

 8.4 Niðurstaða 

 

Rannsókn verkefnisins snéri að því að meta staðgöngubjaga á efra stigi í neysluverðsvísitölunni 

á Íslandi og hvort verðbólga sé ofmetin af hans völdum. Endurreiknaða vísitalan reyndist ýmist 

liggja ofan eða neðan við birta vísitölu Hagstofunnar. Lægst fór hún 0,94% undir birtri vísitölu 

en hæst fór hún 1,57% yfir birtri vísitölu. Meðaltal alls tímabilsins var 0,096% eða 0,064% yfir 

birtri vísitölu þegar búið er að leiðrétta fyrir hlutfallinu, en 1/3 flokka var sleppt úr vísitölunni 

eins og fyrr greinir. Niðurstaðan var því sú að verðbólga sé ekki ofmetin vegna staðgönguáhrifa 

á efra stigi í neysluverðsvísitölunni. Er það í samræmi við niðurstöðu rannsóknar Hagstofunnar 

frá 2011 en í ósamræmi við rannsókn Bjarna, Oddgeirs og Stefaníu sem mátu staðgöngubjaga 

á efra stigi vera 0,3% á ársgrundvelli. 
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Tafla 3: Mismunur á vísitölu neysluverðs og endurreiknaðri vísitölu 

 

 

 

 

Tafla 4: Niðurstaða einhliða t-prófs við mat á vísitölunum 
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Mynd 1: Samanburður vísitölu neysluverðs og endurreiknaðrar visitölu 

 

 

 

9. Umræður og ályktanir 
 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á bjaga á neysluverðsvísitölum hníga að því að hann 

sé almennt til staðar í allnokkrum mæli og valdi viðvarandi ofmati vísitalnanna á verðbólgu. 

Þá virðast fræðimenn almennt einnig hneigjast að þessari ályktun. Viðvarandi ofmat á 

verðbólgu getur haft verulega skaðleg áhrif á hagkerfið í heild eins og reifað hefur verið hér að 

framan, meðal annars í umfjöllun um rannsókn Boskin-nefndarinnar. Bjagar á vísitölum eru af 

mörgum gerðum og stjórnast af mismunandi þáttum. Þó almennt hafi þeir áhrif til hækkunar á 

vísitölunni eru einnig dæmi um að þeir hafi áhrif til lækkunar. Erfitt er að halda utan um þá 

þætti sem bjögunum geta valdið og ómögulegt að koma að fullu í veg fyrir þá. Mikilvægt er þó 

að vera meðvitaður um að þeir séu til staðar, umfang þeirra og hvaða áhrif þeir geta haft. 

 

Fyrir framkvæmd rannsóknarinnar hafði skýrsluhöfundur gert ráð fyrir að endurreiknaða 

vísitalan yrði allnokkuð lægri en birta vísitalan. Það kom því mjög á óvart hversu litlu munaði 

á þeim og reyndar var endurreiknaða vísitalan 0,06% hærri að meðaltali á tímabilinu. 
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Niðurstaðan er ekki langt frá niðurstöðu rannsóknar Hagstofunnar frá 2011 en er í nokkru 

ósamræmi við aðrar rannsóknir sem skýrsluhöfundur hefur kynnt sér við vinnslu þessa 

verkefnis. Hagstofan notaðist við afburðavísitölu við endurreikning sinn en miðaði leiðréttu 

vogina við styttra tímabil. Skýrsluhöfundur nýtti ekki afburðavísitölu við endurreikninginn. 

Aðferðarfræðin ber þó keim af notkun slíkrar vísitölu þar sem með tilfærslum á tímabilum 

neysluvoga og vegnu hlutfallsmeðaltali þeirra var fundin út áætluð samtímamæling neysluvoga 

til útreiknings á endurreiknuðu vísitölunni. Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir að ekki er 

um nokkurskonar rauntölur að ræða í þessu samhengi, heldur er einvörðungu verið að færa til 

og áætla út frá ónákvæmum niðurstöðum neysluvoga Hagstofunnar. Með þessu er verið að leita 

samanburðar á efra stigs staðgöngubjaga með tilfærslu tímabila. Niðurstaðan miðað við  þessa 

aðferðarfræði var að litlu munaði á birtu vísitölu Hagstofunnar og endurreiknuðu vísitölunni. 

Þess ber þó jafnframt að geta að ekkert tillit var tekið til annarra bjaga sem eru til staðar við 

útreikning á neysluverðsvísitölunni sem samkvæmt fræðunum hafa töluverð áhrif til hækkunar 

hennar umfram raungildi. Til að leggja mat raunveruleg áhrif þeirra þyrfti að ráðast í 

umfangsmiklar rannsóknir á mun fræðilegri nótum. Frekari rannsókna á viðfangsefninu er 

tvímælalaust þörf hér á landi og ætti í raun að fara fram með reglulegum hætti. Miklir 

hagsmunir eru í húfi bæði fyrir neytendur og hið opinbera að bjögum í útreikningi vísitalna sé 

haldið í lágmarki og til að svo megi vera þarf á þeim ítarlega greiningu með reglulegum hætti. 

 

10.  Lokaorð 
 

Aðferðarfræðin við rannsókn skýrsluhöfundar er vart yfir gagnrýni hafin og eflaust má finna 

einhverja vankanta á henni. Reynt var að vanda til verka við gagnavinnsluna, en töluverð 

handavinna liggur að baki henni með tilheyrandi hættu á úrvinnsluskekkju. Verkefnið var afar 

áhugavert og niðurstaðan kom á óvart eins og fyrr er greint. Hagstofan beitir ýmsum aðferðum 

til að leiðrétta fyrir bjögum og svo virðist sem aðferðir hennar skili nokkrum árangri. Mikilvægt 

er þó að auka vitund um áhrif bjaga á vísitölunni á hagkerfið i heild og ráðast í víðtækar og 

viðvarandi rannsóknir á þeim. Samhliða hefðbundnum útreikningi Hagstofunnar á 

neysluverðsvísitölunni mætti endurreikna vísitöluna með samtímagögnum jafnóðum og þau 

liggja fyrir til að hafa fastan samanburð við birtu vísitöluna bæði til aðhalds og eins 

endurskoðunar aðferða þegar vart verður við misræmi. Þó ekki sé hægt leiðrétta vísitöluna 

afturvirkt vegna tenginga ýmissa fjárskuldbindinga við hana væri þetta aðhaldstæki og eins 

fróðlegt innlegg í fræðilega sviðið. 
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