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FÖRORD 
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delanden, Statistisk Information, november 19(50). 

Undersökningsledare har varit numera tf. byrådirektören i statistiska 
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varor, fria måltider m. m. 
inom olika yrkesgrupper. 
Kronor per hushåll och år 265 

Tab. 6.2 Livsmedelskonsum-
tionens procentuella fördel
ning på inköpta varor, fria 
måltider m. m. inom olika 
yrkesgrupper 265 

Tab. 6.3 Livsmedelskonsum-
tionens fördelning på inköpta 
varor, fria måltider m. m. 
inom olika hushållstyper. 
Kronor per hushåll och år 266 
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Sid. 
Tab. 6.4 Livsmedelskonsum-
tionens procentuella fördel
ning på inköpta varor, fria 
måltider m. m. inom olika 
hushållstyper 266 

Tab. 6.5 Konsumtionen av 
vissa livsmedelsprodukter 
inom jordbrukarhushål l med 
fördelning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden. 
Kronor per hushåll och år 267 

Tab. 6.6 Konsumtionen av 
vissa livsmedelsprodukter 
inom jordbrukarhushåll med 
fördelning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden. 
Kvantitet per hushåll och år 270 

Tab. 6.7 Konsumtionen av 
vissa naturaprodukter inom 
jordbrukarhushål l med för
delning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden. 
Kronor per hushåll och år 272 

Tab. 6.8 Konsumtionen av 
vissa naturaprodukter inom 
jordbrukarhushåll med för
delning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden. 
Kvantitet per hushåll och år 274 

Tab. 6.9 Konsumtionen av 
vissa naturaprodukter inom 
jordbrukarhushål l med för
delning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområ
den. Genomsnitt för de hus
håll som redovisat naturakon
sumtion av ifrågavarande pro
dukt. 
Kronor per hushåll och år 276 

Tab. 6.10 Konsumtionen av 
vissa naturaprodukter inom 
jordbrukarhushål l med för
delning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområ
den. Genomsnitt för de hus
håll som redovisat naturakon
sumtion av ifrågavarande pro
dukt. 
Kvantitet per hushåll och år 279 

Tab. 6.11 Konsumtionen av 
vissa naturaprodukter värde
rade till producentpriser inom 
jordbrukarhushål l med för-

Sid. 
delning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden. 
Kronor per hushåll och år 282 

Tab. 6.12 Den procentuella 
andelen jordbrukarhushåll 
som redovisat konsumtion av 
olika naturaprodukter med 
fördelning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden 284 

Tab. 6.13 Naturakonsumtio-
nens procentuella andel av 
totalkonsumtionen av olika 
livsmedelsprodukter inom 
jordbrukarhushåll med för
delning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden 286 

Tab. 6.14 Indextal (den ge
nomsnittliga konsumtionen för 
samtliga perioder = 100) för 
den värdemässiga summan av 
inköpta varor och naturapro
dukter per konsumtionsenhet 
beträffande vissa livsmedel 
under olika undersökningspe
rioder. Jordbrukare 288 

Tab. 6.15 Indextal (den ge
nomsnittliga konsumtionen för 
samtliga perioder = 100) för 
den värdemässiga konsumtio
nen av vissa naturaprodukter 
per konsumtionsenhet under 
olika undersökningsperioder. 
Jordbrukare 289 

Tab. 6.16 Livsmedelskonsum-
tionens fördelning på råvaror 
och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade 
produkter inom olika yrkes
grupper. 
Kronor per hushåll och år 291 

Tab. 6.17 Livsmedelskonsum
tionens procentuella fördel
ning på råvaror och halvfabri
kat resp. sammansatta och 
slutbehandlade produkter inom 
olika yrkesgrupper 292 

Tab. 6.18 Livsmedelskonsum-
tionens fördelning på råvaror 
och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade 
produkter inom olika hus
hållstyper. 
Kronor per hushåll och år 293 
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Sid. 
Tab. 6.19 Livsmedelskonsum-
tionens procentuella fördel
ning på råvaror och halvfa
brikat resp. sammansatta och 
slutbehandlade produkter inom 
olika hushållstyper 294 

Tab. 6.20 Livsmedelskonsum
tionens fördelning på råvaror 
och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade 
produkter inom olika kom
muntyper. 
Kronor per hushåll och år 295 

Tab. 6.21 Livsmedelskonsum
tionens procentuella fördel
ning på råvaror och halvfa
brikat resp. sammansat ta och 
slutbehandlade produkter 
inom olika kommuntyper 296 

Tab. 6.22 Livsmedelskonsum-
tionens fördelning på råvaror 
och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade 
produkter inom hushåll med 
olika antal barn. 
Kronor per hushåll och år 297 

Tab. 6.23 Livsmedelskonsum
tionens procentuella fördel
ning på råvaror och halvfa
brikat resp. sammansatta och 
slutbehandlade produkter 
inom hushåll med olika antal 
barn 298 

Tab. 6.24 Livsmedelskonsum-
tionens fördelning på råvaror 
och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade 
produkter inom olika yrkes
grupper. 
Kronor per konsumtionsenhet 
och år 299 

Tab. 6.25 Livsmedelskonsum-
tionens fördelning på råvaror 
och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade 
produkter inom olika hus
hållstyper. 
Kronor per konsumtionsenhet 
och år 300 

Tab. 6.26 Livsmedelskonsum-
tionens fördelning på råvaror 
och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade 

Sid. 
produkter inom hushåll med 
olika antal barn. 
Kronor per konsumtionsenhet 
och år 301 

Tab. 6.27 Konsumerade kvan
titeter av vissa livsmedel m. m. 
per hushåll och år inom olika 
yrkesgrupper 302 

KAP. 7. BOSTAD, SOMMARSTUGA, 
BRÄNSLE OCH LYSE 

Tab. 7.1 Lägenheternas pro
centuella fördelning efter upp
låtelseform inom olika yrkes
grupper 306 

Tab. 7.2 Lägenheternas pro
centuella fördelning efter lä
genhetens storlek inom olika 
yrkesgrupper. Samtliga hus
håll exkl. inneboende 306 

Tab. 7.3 Lägenheternas pro
centuella fördelning på olika 
kvalitetsgrupper inom olika 
yrkesgrupper. Samtliga hus
håll exkl. inneboende 306 

Tab. 7.4 Lägenheternas pro
centuella fördelning efter lä
genhetens storlek och hushål
lets storlek inom olika kom
muntyper. Samtliga hushåll 
exkl. inneboende 307 

Tab. 7.5 Lägenheternas pro
centuella fördelning efter upp
låtelseform inom olika hus
hållstyper. Samtliga hushåll 
exkl. jordbrukare 308 
Tab. 7.6 Lägenheternas pro
centuella fördelning efter lä
genhetens storlek inom olika 
hushållstyper. Samtliga hus
håll exkl. inneboende 309 
Tab. 7.7 Lägenheternas pro
centuella fördelning på olika 
kvalitetsgrupper inom olika 
hushållstyper. Samtliga hus
håll exkl. inneboende 309 
Tab. 7.8 Lägenheternas pro
centuella fördelning efter stor
lek (antal rum som dispone
ras av hushållet för bostad) 
inom hushåll av olika storlek. 
Samtliga hushåll exkl. inne
boende 310 
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Sid. 
Tab. 7.9 Genomsnittligt antal 
personer per lägenhet med 
fördelning efter lägenhetens 
storlek och kvalitet. Samtliga 
hushåll exkl. jordbrukare och 
inneboende 310 

Tab. 7.10 Hushållens kostna
der för bostad, sommarstuga, 
bränsle och lyse inom olika 
yrkesgrupper med fördelning 
efter bostadens upplåtelseform. 
Kronor per hushåll och år 312 

Tab. 7.11 Hushållens kostna
der för bostad, sommarstuga, 
bränsle och lyse inom olika 
hushållstyper med fördelning 
efter bostadens upplåtelseform. 
Kronor per hushåll och år 313 

Tab. 7.12 Bostadskonsumtio
nen inom olika yrkesgrupper. 
Kronor per hushåll och år 314 

Tab. 7.13 Bostadskonsumtio
nen inom olika hushållstyper. 
Kronor per hushåll och år 315 

Tab. 7.14 Bostadskonsumtio
nen inom olika kommuntyper. 
Kronor per hushåll och år 316 

Tab. 7.15 Bostadskonsumtio-
nen inom olika inkomstklas
ser. Ensamstående, ensamstå
ende med minderåriga barn 
och/el. studerande, makar utan 
barn, makar och minderåriga 
barn, makar och studerande 
och ev. minderåriga barn. 
Kronor per hushåll och år 319 

Tab. 7.16 Bostadskonsumtio
nen inom hushåll av olika 
storlek. 
Kronor per hushåll och år 320 
Tab. 7.17 Bostadskonsumtio-
nen efter bostadens storlek 
och kvalitet. Hushåll som hyr
de lägenheten i öppna mark
naden, hyrde genom arbets
givare till marknadshyra, hyr
de genom arbetsgivare till ned
satt hyra, hyrde av bostads
social stiftelse o. dyl., bodde 
i eget flerfamiljshus eller bod
de i en bostadsrättslägenhet. 
Exkl. jordbrukare . 
Kronor per hushåll och år 321 

Sid. 
Tab. 7.18 Bostadskonsum
tion i % av totalkonsumtion 
inom olika hushåll fördelade 
efter bostadens storlek och 
kvalitet. Hushåll som hyrde 
lägenheten i öppna markna
den, hyrde genom arbetsgiva
re till marknadshyra, hyrde 
genom arbetsgivare till nedsatt 
hyra, hyrde av bostadssocial 
stiftelse o. dyl., bodde i eget 
flerfamiljshus eller bodde i 
en bostadsrättslägenhet. Exkl. 
jordbrukare 322 

Tab. 7.19 Bostadskonsumtio-
nen efter bostadens storlek 
och kvalitet. Hushåll som ha
de eget hem eller hade fritt 
upplåten eller mot nedsatt 
hyra (ej av arbetsgivare) upp
låten lägenhet. Exkl. jordbru
kare. 
Kronor per hushåll och år 322 

Tab. 7.20 Bostadskonsum
tion i % av totalkonsumtion 
inom olika hushåll fördelade 
efter bostadens storlek och 
kvalitet. Hushåll som hade 
eget hem eller hade fritt upp
låten eller mot nedsatt hyra 
(ej av arbetsgivare) upplåten 
lägenhet. Exkl. jordbrukare 322 

KAP. 8. INVENTARIER OCH HUS-
GERÅD 

Tab. 8.1 Innehav av vissa 
hemutrustningsartiklar med 
fördelning på yrkesgrupper. 
Samtliga hushåll exkl. inne
boende 325 

Tab. 8.2 Innehav av vissa 
hemutrustningsartiklar med 
fördelning på yrkesgrupper. 
Samtliga hushåll exkl. inne
boende 325 

Tab. 8.3 Innehav av vissa 
hemutrustningsartiklar med 
fördelning efter äktenskapets 
längd och bostadens upplå-
telseform. Hushåll med gift 
hushållsföreståndare och känt 
giftermålsår exkl. jordbrukare 
och inneboende 326 
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Sid. 
Tab. 8.4 Innehav av vissa 
hemutrustningsartiklar med 
fördelning efter kommuntyp 
och bostadens upplåtelseform. 
Samtliga hushåll exkl. jord
brukare och inneboende 326 

Tab. 8.5 Förekomsten av 
tvättstuga med maskinell ut
rustning i fastigheten med för
delning efter yrkesgrupp och 
bostadens upplåtelseform. 
Samtliga hushåll exkl. inne
boende 327 

Tab. 8.6 Förekomsten av 
tvättstuga med maskinell ut
rustning i fastigheten med för
delning efter hushållstyp och 
bostadens upplåtelseform. 
Samtliga hushåll exkl. inne
boende 328 

Tab. 8.7 Konsumtionen av in
ventarier och husgeråd inom 
olika yrkesgrupper. 
Kronor per hushåll och år 330 

Tab. 8.8 Konsumtionen av in
ventarier och husgeråd inom 
olika hushållstyper. 
Kronor per hushåll och år 332 

Tab. 8.9 Konsumtionen av in
ventarier och husgeråd inom 
olika kommuntyper med för
delning på egnahemsägare och 
icke egnahemsägare. Samtliga 
hushåll exkl. jordbrukare . 
Kronor per hushåll och år 335 

KAP. 9. KLÄDER OCH SKOR SAMT 
VISSA ANDRA PERSONLIGA 
NYTTIGHETER 

Tab. 9.1 Konsumtionen av 
kläder och skor, vissa andra 
personliga nyttigheter samt 
resor och egna fordon med 
fördelning efter individens ål
der, kön och civilstånd. 
Kronor per individ och år 339 

Tab. 9.2 Konsumtionen av
kläder och skor med fördel
ning efter hushållsförestån
darens yrke och individens 
familjeställning. 
Kronor per individ och år 342 

Sid. 
Tab. 9.3 Konsumtionen av 
kläder och skor med fördel
ning efter individens familje
ställning och kön. 
Kronor per individ och år 342 

Tab. 9.4 Hushållsförestånda
rens konsumtion av kläder och 
skor inom olika hushållstyper. 
Kronor per individ och år 344 

Tab. 9.5 Barnens och föräld
rarnas konsumtion av kläder 
och skor inom hushåll med 
olika antal barn. Makar och 
minderåriga barn. 
Kronor per individ och år 344 

Tab. 9.6 Konsumtionen av 
kläder och skor med fördel
ning efter hushållsförestån
darens yrke och individens 
ålder. Jordbrukare, tjänste
män och arbetare. 
Kronor per individ och år 346 

Tab. 9.7 Hushållsmedlemmar
nas procentuella fördelning ef
ter ålder, kön och civilstånd 
inom yrkesgrupperna (hus
hållsföreståndarens yrke) jord
brukare, tjänstemän och ar
betare 347 

Tab. 9.8 Konsumtionen av
kläder och skor inom olika 
yrkesgrupper med fördelning 
efter förekomsten av bil. 
Kronor per person och år 350 

KAP. 10. RESOR OCH EGNA FORDON 
Tab. 10.1 Förekomsten av bil 
inom olika yrkesgrupper 351 

Tab. 10.2 Förekomsten av bil 
inom olika hushållstyper 352 

Tab. 10.3 Förekomsten av bil 
inom olika hushåll fördelade 
efter hushållsföreståndarens 
ålder 353 

Tab. 10.4 Förekomsten av bil 
inom hushåll av olika storlek 353 

Tab. 10.5 Förekomsten av bil 
inom olika hushåll fördelade 
efter hushållsföreståndarens 
yrke och förekomsten av min
deråriga barn. Yrkesgrupper
na tjänstemän och arbetare 
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Sid. 
och hushållstyperna makar 
utan barn, makar och minder
åriga barn samt makar och 
studerande och ev. minder
åriga barn 354 
Tab. 10.6 Förekomsten av bil 
inom olika hushåll fördelade 
efter hushållsföreståndarens 
yrke och hustruns sysselsätt
ning. Yrkesgrupperna tjänste
män och arbetare och hus
hållstyperna makar utan barn, 
makar och minderåriga barn 
samt makar och studerande 
och ev. minderåriga barn 354 
Tab. 10.7 Förekomsten av bil 
inom olika hushåll fördelade 
efter kommuntyper 355 
Tab. 10.8 Kostnader för re
sor med allmänna trafikmedel 
resp. egna fordon inom olika 
yrkesgrupper fördelade efter 
förekomsten av bil. Samtliga 
hushåll exkl. pensionärer och 
övriga ej förvärvsarbetande. 
Kronor per hushåll och år 356 
Tab. 10.9 Den procentuella 
fördelningen av körda mil 
med bil för olika ändamål 
inom olika yrkesgrupper. 
Samtliga hushåll exkl. pensio
närer och övriga ej förvärvs
arbetande 357 

Tab. 10.10 Kostnader för re
sor med allmänna trafikmedel 
inom olika konsumtionsut
giftsklasser med fördelning ef
ter förekomsten av bil. Samt
liga hushåll exkl. pensionärer 
och övriga ej förvärvsarbe
tande. 
Kronor per hushåll och år 358 

Sid. 
Tab. 10.11 Driftskostnader 
för bilar inom olika konsum-
tionsutgiftsklasser. Hushåll 
med bil. 
Kronor per hushåll och år 358 

KAP. 11. HUSHÅLLENS UTGIFTER FÖR 
GÅVOR OCH UNDERSTÖD, KON
SUMTIONENS SÄSONGVARIA
TIONER SAMT KREDITKÖP 
OCH INKÖP I UTLANDET 

Tab. 11.1 Gåvor och under
stöd till andra än hushålls-
medlemmar. 
Kronor per hushåll och år 360 
Tab. 11.2 Indextal (den ge
nomsnittliga konsumtionen 
för samtliga perioder = 100) 
för den värdemässiga konsum
tionen per person under olika 
undersökningsperioder 362 
Tab. 11.3 Kreditköpen inom 
olika yrkesgrupper med för
delning på huvudgrupper av 
varor och tjänster. 
Kronor per hushåll och år 366 
Tab. 11.4 Kreditköpens pro
centuella andel av totalkon-
sumtionen av olika varor och 
tjänster med fördelning på 
yrkesgrupper 367 

Tab. 11.5 Inköp i utlandet 
med fördelning på huvudgrup
per av varor och tjänster inom 
olika yrkesgrupper. 
Kronor per hushåll och år 368 
Tab. 11.6 Inköp i utlandet 
med fördelning på olika grup
per av varor och tjänster med 
särredovisning av vissa skå
nekommuner. 
Kronor per hushåll och år 368 

DIAGRAMFÖRTECKNING 
Diagram 2 .1 Variationskoefficienter. 

Livsmedel 63 
Diagram 2.2 Variationskoefficienter. 

Andra varor än livsmedel 63 
Diagram 3.1 Konsumtionens procentuella 

fördelning på huvudgrupper av varor 
och tjänster. Samtliga hushåll 75 

Diagram 3.2 Konsumtionen i kronor 
per hushåll och per person och år 
inom olika yrkesgrupper 76 

Diagram 3.3 Konsumtionen i kronor 
per person och år inom olika hus-
hållstyper 77 

Diagram 3.4 Konsumtionen i kronor 
per hushåll och per person och år 
inom olika kommuntyper 78 

Diagram 5.1 Den procentuella skillna
den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa livsmedel mel
lan hushåll med förvärvsarbetande 



14 

Sid. 
hustru och hushåll med icke förvärvs
arbetande hustru (logaritmisk skala). 
Hushållsföreståndarens ålder under 
30 år 241 

Diagram 5.2 Den procentuella skillna
den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa livsmedel mel
lan hushåll med förvärvsarbetande 
hustru och hushåll med icke förvärvs
arbetande hustru (logaritmisk skala). 
Hushållsföreståndarens ålder 30—39 
år 242 

Diagram 5.3 Den procentuella skillna
den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa livsmedel mel
lan hushåll med förvärvsarbetande 
hustru och hushåll med icke förvärvs
arbetande hustru (logaritmisk skala). 
Hushållsföreståndarens ålder 40—49 
år 243 

Diagram 5.4 Den procentuella skillna
den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa livsmedel mel
lan hushåll med förvärvsarbetande 
hustru och hushåll med icke förvärvs
arbetande hustru (logaritmisk skala). 
Hushållsföreståndarens ålder 50 år 
och över 244 

Diagram 5.5 Den procentuella skillna
den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa andra varor 
och tjänster än livsmedel mellan hus
håll med förvärvsarbetande hustru 
och hushåll med icke förvärvsarbetan
de hustru (logaritmisk skala). Hus-
hållsföreståndarens ålder under 30 år 245 

Diagram 5.6 Den procentuella skillna
den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa andra varor 
och tjänster än livsmedel mellan hus
håll med förvärvsarbetande hustru 
och hushåll med icke förvärvsarbetan
de hustru (logaritmisk skala). Hus-
hållsföreståndarens ålder 30—39 år 246 

Sid. 
Diagram 5.7 Den procentuella skillna

den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa andra varor 
och tjänster än livsmedel mellan hus
håll med förvärvsarbetande hustru 
och hushåll med icke förvärvsarbetan
de hustru (logaritmisk skala). Hus
hållsföreståndarens ålder 40—49 år 247 

Diagram 5.8 Den procentuella skillna
den i genomsnittlig konsumtion per 
hushåll och år av vissa andra varor 
och tjänster än livsmedel mellan hus
håll med förvärvsarbetande hustru 
och hushåll med icke förvärvsarbetan
de hustru (logaritmisk skala). Hus
hållsföreståndarens ålder 50 år och 
över 248 

Diagram 5.9 Procentuell merkonsum-
tion i hushåll med förvärvsarbetande 
hustru jämfört med hushåll med icke 
förvärvsarbetande hustru 249 

Diagram 6.1 Livsmedelskonsumtionen 
inom olika yrkesgrupper 264 

Diagram 7.1 Bostadskonsumtionens an
del av totalkonsumtionen inom olika 
inkomstklasser 317 

Diagram 7.2 Bostadskonsumtionens an
del av totalkonsumtionen inom hus
håll av olika storlek 318 

Diagram 9.1 Konsumtionen av kläder 
och skor inom olika åldrar, kön och 
civilstånd. Kronor per individ och år 338 

Diagram 9.2 Konsumtionen av kläder 
och skor hos olika hushållsmedlem
mar. Kronor per individ och år 341 

Diagram 9.3 Barnens konsumtion av
kläder och skor inom hushåll med 
olika antal barn. Makar och minder
åriga barn. Kronor per individ och år 343 

Diagram 9.4 Konsumtionen av kläder 
och skor efter ålder inom olika yr
kesgrupper (hushållsföreståndarens 
yrke). Kronor per individ och år 345 

Symboler använda i tabellerna 
Explanation of symbols 

Upprepning » Repetition 
Intet finns att redovisa — Magnitude nil 
Mindre än hälften av den an

vända enheten 
0 
0,0 

Magnitude less than half of 
unit employed 

Uppgift ej tillgänglig eller allt
för liten för att redovisas .. Data not avai lable 

Logiskt omöjlig uppgift . Category not applicable 
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Summary in English 

Introduction 

The 1958 household budget survey, 
carried out by the Swedish Social Wel
fare Board, gives information about the 
private consumption of households in 
slatistical terms. Estimates are given of 
consumption of goods and services by 
type of family, age group, occupational 
group and income group etc. 

Coverage 
The survey covers both urban and 

rural districts all over the country, and 
all types of private households and all 
occupational groups as well as nonem-
ployed persons are included. 

Selection of households 

The selection of households was ba
sed on two-stage and three-stage proba
bility sampling. Three-stage sampling 
was only used in the large cities, where 
it was necessary to effect division into 
districts. The first stage in the two-stage 
procedure, applied to other localities, 
consisted of the primary units (municip
alities), in the master sample, drawn 
by the Research Institute of the Central 
Bureau of Statistics, and the second 
stage of households. 

Given the limitations of our budget 
and the need for specifying the report 
for certain groups (occupational, in
come etc.), we decided to confine the 
selection to about 4 500 households. On 
the basis of the variances computed 
from the data yielded by a similar sur
vey in 1952, we came to the conclusion 
that at least 300 households were requ
ired in each group for which detailed 
estimates of consumption were to be 
given. This meant that certain groups 
must be over-represented, viz. wage-

earners in several income groups and 
farmers with holdings of a certain size. 
The sampling fractions ranged from 
1/50 to 1/1000. All in all, there are some 
2,5 million households in Sweden. The 
sampling and survey unit is the »board 
household», defined here as an aggrega
tion of persons living in the same dwel
ling and sharing the same meals, at 
least in part. 

Survey period 
The survey period nearly coincides 

with the calendar }ear 1958. The year 
was divided info 12 periods of 30 or 31 
days each. The first period ran from 
January 10 to February 8, 1958, and 
the last period from December 10 to 
January 9, 1959. Every household is 
included for one period only, with one-
twelfth of the households being chosen 
for each period from tables of random 
numbers. 

Method of data collection 

The primary source of data came from 
account diaries kept by household mem
bers themselves. In cases where one or 
all of the members of one household 
failed to keep their records or refused 
to keep any records, an interviewer at 
the end of the period inquired about 
income and outgo for the period not 
covered by the accounts (the 'compensa
tory» interview). 

The accounts were to contain a daily 
specification of all income received and 
expenditure paid out, as well as of pro
ducts taken from the household's own 
farm or business. Note was also to be 
taken of every product delivered to the 
household during the period, also if 
they had only been paid for partially 
or not at all. 
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This procedure aimed to measure con
sumption according to the value of goods 
and services delivered to the household 
during the period. In consequence there
of instalments paid on goods supplied 
before the start of the period were not 
included in the consumption values 
when we processed the data. 

Working materials 

The following materials were used: 
(a) a questionnaire for the introductory 
interview; (b) four types of account 
books and instructions; (c) a question
naire for the compensatory interview. 

(a) Questionnaire for the introductory 
interview. 
This questionnaire sought informa
tion on size of household, occupa
tions of its members, size and 
equipment of dwelling etc. 

(b) Account books. 
Book »M»: the principal ledger of 

household accounts, to be kept 
by the household member buying 
most of the food. It contained 
five sections: »T» for recording 
occupation, age etc. of the mem
bers of the household; »K» for 
recording cash disbursements and 
receipts; »K» for recording credit 
purchases; »E» for recording con
sumption of the household's own 
products and »B» for recording 
the mileage of cars and motor
cycles, classified under three head
ings as follows: home-to-work 
transportation; other private 
transportation; business trans
portation. 

Book »Ö»: to be kept by all re
maining household members ex
cept children. It was similar to 
book >M» but did not contain 
sections »T<> and »E». 

Book »B»: a smaller book intended 
for the use of children between 8 
and 15 years of age. 

Book »D>: to be kept by retailers 
and other business proprietors for 

noting those products withdrawn 
for private use. 

(c) Questionnaire for the compensatory 
interview. 
This was a 50-page form which 
sought information on purchases 
and deliveries pertaining to all the 
roughly 400 product groups etc., 
in accordance with the commodity 
classification which were to be used 
in the tabulation of the data. 

Field work 

Data were collected by field workers 
belonging to the Research Institute of 
the Central Bureau of Statistics. These 
persons are specially trained to perform 
interviews. Before the start of the cost-
of-living survey the field workers took 
part in a special training course. The 
first part was correspondence course, 
comprising four letters of about 25 pages 
each. The second part was a two-days 
conference which brought the field wor
kers together to hear lectures and take 
part in practical exercises. 

The following procedure was observed 
in contacting households: 

1) Several days before a survey period 
was due to begin the field worker 
mailed a letter to notify the house
hold that it had been randomly select
ed for the survey. After adding cer
tain particulars and urging the house
hold to cooperate, the field worker 
said that he would make a personal 
call within a couple of days. 

2) At his first visit the field worker 
presented the account books and in
structed household members on how 
to keep them. He then performed 
the introductory interview. 

3) After a lapse of about one week, the 
field worker called again at the 
household or telephoned to find out 
whether any details of the accounts 
were unclear in members' minds. 
This was a verification procedure 
to assure the field worker that the 
accounts were being properly kept. 
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4) At the close of the accounting period 
the household returned the books 
to the field worker, who made a 
preliminary examination and got in 
touch with the household to obtain 
any missing or extra information. 
A closer examination of the books was 
then made by the Social Welfare 
Board. It was necessary to contact 
about 50 °/o of the households for 
additional data, which were obtained 
bv the field workers. 

5) If households were prevented by ill
ness, travelling or other reasons from 
keeping the books up to date or even 
starting them, or if they refused to 
keep records, equivalent data were 
sought by means of the compensa
tory interview carried out after the 
close of the accounting period. 

The extent to which books were kept 
and interviews performed is shown in 
the following table. 

Punch-card processing 

In order to process the data with the 
least possible manual labour, we devis
ed code words of five letters each for 
every product group (of which there are 
about 400) in the commodity classifica
tion which was to govern in reporting 
on the data. The code words chosen 
were associated with component pro
ducts in each group to permit easy re
call. Inasmuch as the key-punch opera
tors were required to learn the code 
words by heart, they were able to puncli 
information directly from the account 
books; in cases where receipts and dis
bursements were difficult to classify 
into product group, the operators were 
supplied with the code words. Every 
punch card was transcribed with certain 
information on the households as well 
as four entries referring to product code, 
product amounts, quantities for some 
products, and for some products the 
number of the household member to 
which the expenditure pertained. Punch-

card data were then run through an elec
tronic computer, with the results print
ed on summary cards which could 
then be tabulated on conventional punch-
card machines. 

Organization 

The Social Welfare Board had three 
statisticians and from six to nine cal
culation clerks engaged on the survey. 
As previously stated, the Research In
stitute of the Central Bureau of Statistics 
handled the field work; while the collec
tion of data was in progress, the insti
tute had one statistician, one clerk and 
about 160 field workers on the job. 

A summary of the results is given in 
the following table which shows the 
average consumption per household in 
different occupational groups. 

The estimates in this table refer to 
the population as whole, and the figures 
obtained from the survey have thus 
been recomputed according to the dif
ferent sampling fractions given above. 

2 
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Average consumption per annum per household in different occupational groups (in Swedish crowns) 



19 

Average consumption per annum per household in different occupational groups (in Swedish crowns) 
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Average consumption per annum per household in different occupational groups (in Swedish crowns) 
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Glossary in English 

abonnemang subscriptions 
advokat lawyer, solicitor 
affär shop 
agaspis Aga cooker 
agglomerationsgrad degree of agglomera

tion 
akvariefisk aquarium fish 
al lmänna trafikmedel public conveyance 
allmänt barnbidrag. . general child-allow

ance 
amortering amortization 
annan, annat, andra . other 
annorstädes elsewhere 
anordning arrangement 
ansjovisinläggning . . tinned anchovies 
ansvarsförsäkring . . third-party indem

nity insurance 
antal number (of) 
antikvitet antiquity 
anträffbar available, could be 

found 
använda use 
användning , use 
apelsin orange 
appara tur apparatus 
arbetare wage-earner, worker 
arbete work, labour, job 
arbetsgivare employer 
arbetskläder working clothes 
arbetsskjorta working shirt 
a rmatur lamp-fittings 
a rmbandsur wrist watch 
artikel article 
arv inheritance 
arvode fee 
avbetalning instalment 
avgift charge, fee 
avlopp drainage 
avstämning (mellan 

inkomster och ut
gifter) 

balance (between in
comes and expen
ditures) 

babykläder baby clothes 
bad bath 
baddräkt bathing costume 
badrock bathing-wrapper 
badrum bathroom 
bakelse pastry 
banan banana 
bank bank 
banktillgodohavande credit balance at 

bank 

barn child 
barnbarn grandchild 
barnfamilj family with children 
barnmat baby food 
barnvagn pram 
bastskor bast shoes 
basurval master sample 
befolkning population 
begagnad used 
bekvämlighet convenience 
belåning mortgaging 
beräknad -t -de . . . . assessed 
besläktad related 
beställningssydda 

kläder 
made-to-measure 

clothes 
besök visit(s) 
bidrag contribution (s) 
bijouterier trinkets 
bil motorcar 
binäring subsidiary means of 

livelihood 
biograf cinema 
bladgrönsaker leafy vegetables 
blommor flowers 
blus blouse 
bo live 
bok (böcker) book(s) 
bokföring bookkeeping 
bomull cotton 
bomullstyg cotton fabric 
bordsur table clock 
borste brush 
bortfall non-response 
bostad dwelling 
bostadsrättslägenhet . apartment purchased 

(without actual 
property owner
ship) from a co
operative building 
society 

bostadssocialt syfte 
(lagenhet upplåten 
i) 

apartment let on spe
cial subsidized 
terms to a family 
with children, a 
pensioner or an old 
person 

bränsle fuel 
bröd bread 
buljongtärning bouillon cube 
burk lin 
buss bus 
byxor trousers 
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båt boat 
bär berry (icsl 
bönor beans 

centralvärme central heating 
charkuterivaror . . . . cured meats 
choklad chocolate 
cigarrett cigarette 
cigarr cigar 
cigarrcigarrett cigarillo 
citron lemon 
civilstånd marital status 
cykel bicycle 

daghem day-nursery 
daglig daily 
dammsugare vacuum-cleaner 
damunderkläder . . . ladies' underwear 
delat shared 
detaljgrupper detail groups 
diskmedel washing-up agent 
diverse utgifter . . . . sundry expenses 
djupfryst deep-frozen 
draperi drapery 
driftskostnader . . . . running costs 
drivmedel fuel 
droskbil taxi-cab 
dryck beverage 
dräkt costume 
duschrum shower-room 

egen, eget, egna . . . . (a person's) own 
eget hem a single family home 
eldningsolja stoking oil 
elektricitet electricity 
elektrisk electrical 
elkastrull electric saucepan 
enbart solely 
enfamiljshus one-family house 
enhet unity 
enkel-t simple 
onkelkök a kitchen only 
enkelrum single room 
ensamstående living alone (without 

dependants) 
ersättning compensation 

fnckföreningsavgift . trade union contribu
tion 

facklitteratur professional litera
ture 

familj family 
familjemedlem member of a family 
fmniljeställning . . . . relation to the head 

of household 
far father 
fastighet real estate 
fastighetsförsäkring . real estate insurance 

fat dish(es), barrel(s) 
fernissa varnish 
fickur pocket watch 
film film 
filmjölk sour milk 
filt blanket 
fisk fish 
fiskbullar fish-balls 
fiskfärs creamed fish 
fiskkonserver preserved fish 
fjäderfä fowl, poultry 
flerfamiljshus multifamily buil-

ding(s), apartment 
house (s) 

flicka girl 
flingor flakes 
flyg aviation 
fläsk pork 
fläskkotlett pork cutlet 
folktandvård national dental ser

vice 
folkpension old-age pension 
folkräkning census 
fond fund 
fordon vehicle 
form form 
fotogen paraffin oil, kerosene 
fotograf photographer 
fotografisk photographic 
fotvård pedicure 
fiakt freight 
framkallning development 
franskbröd fiench rolls, buns 
fri, fritt, fria free 
frisérsalong hairdressing saloon 
fritidsskjorta sport shirt 
frukt fruit 
fruktkonserv tinned fruit 
fruktmusl fruit must 
frysbox freeze box 
frö seed 
färdiglagad ready cooked 
färg colour 
färgning dyeing 
färsk -t -a fresh 
född horn 
födelseår year of birth 
förbättring improvement 
fördelning distribution, grouping 
förening society 
föreningsavgift union (society) mem

bership lee, contri
bution to society 

föreningslägenhet . . cooperative housing, 
society dwelling, 
cooperative flat 

företag enterprise, undertak
ing 
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företagare entrepreneur, em
ployer 

förhyrd -t -da let 
förmögenhetsskatt . . property tax 
försäkring insurance 
försäkringsavgift . . . insurance premium 
försäljning sale 
förteckning list 
förtäring utom hem

met eating out 
förvaltning administration 
förvärvsarbetande . . economically active 

galoscher galoshes 
garage garage 
gardiner curtains 
garn yarn 
gasspis gas stove 
gemensam common 
genomsnittlig average 
gift married 
giftermålsår year of marriage 
glas glassware 
glass ice-cream 
glödlampa electric light bulb 
golvur grandfather 's clock 
granskning examination 
grapefrukt grape fruit 
grav grave 
grupp group 
gryn grain, grits, groats 
grädde cream 
grönsaker vegetables 
grönsakskonserver . . tinned vegetables 
gula ärter yellow peas 
gummikostnader . . . rubber costs 
gummistövlar rubber boots 
gymnastik gymnastics 
gymnastikskor gym shoes 
gåva gift 
gäst guest 
gödningsämne fertilizer 

halsduk scarf 
handfat basin (s) 
handskar gloves 
hantverk handicraft 
havregryn rolled oats 
helgprydnader Christmas etc. deco

rations 
hem home 
hembiträde domestic servant 
hemhjälp domestic help 
hemma at home 
hemmavarande . . . . living at home 
hemutrustning household equipment, 

furniture and fit
tings 

herrunderkläder . . . . men's underwear 
hink pail, bucket 
hjälp help 
hobby hobby 
honung honey 
hotell hotel 
hotellrörelse hotel business 
hund dog 
hus house 
husgeråd household utensils 
hushåll household 
hushållsföreståndare head of a household 
hushållslinne household linen 
hushållsmedlem . . . . member of a house

hold 
hushållstextilier . . . . household textiles 
hushållstvätt household washing 
hushållstyp type of household 
husligt arbete housework 
husmoder housewife 
hustru wife 
huvudbonad headgear 
huvudgrupp main group 
huvudmål principal meal 
hyra, hyrd(-0 rent, rented 
hyresfritt rent-free 
hålkort punch-card 
hårt bröd crisp bread 
hårvatten hair-lotion 
hårvård hair-culture 
hängsle brace 
högre tjänsteman . . higher-grade official, 

higher salaried em
ployee 

höns fowl, chicken (s), 
poultry 

idrottsevenemang . . sports event(s) 
inackordering hoarding, boarder 
inbetalning payment, contribu

tion 
individ individual 
industri industry 
ingånget entered into 
inkomst income 
inköp purchase 
in natura in kind 
inneboende ledger 
inrikes inland 
insats stake, nucleus 
insektsmedel insecticide 
insättning deposition 
intervju interview 
inventarier furniture, fixtures, 

fittings 
investering investment 
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jacka jacket 
jordbruk agriculture, farming 
jordbrukare farmer 
juice juice 
jumper jumper 
järnväg railway 
jäst yeast 

kafébesök visits to cafes 
kaffe coffee 
kaffebröd fancy bread 
kakao cocoa 
kakmix cake-mix 
kalvkött veal 
kam comb 
kapital capital 
katt cat 
kemisk tvätt dry-cleaning 
kex biscuit 
kjol skirt 
kläder clothes 
klädespersedlar . . . . articles of dress 
klänning dress 
knappslagning button covering 
kniv knife 
kokgas cooking gas 
kokkärl pols and pans 
koks coke 
kokskåp miniature kitchen in 

cupboard 
kokvrå kitchenette 
kol coal 
kommun municipality 
kommunal municipal 
konditoribesök visits to tea-shops 
konfektion ready-made clothing 
konsert consert 
konserverad preserved 
konsumtion consumption 
konsumtionsutgift . . expenditure on con

sumer goods 
kontant cash 
kontantöverskott . . . surplus of cash 
konvalescentvård . . . convalescence care 
kortare shorter 
kostnad expense 
kostym suit 
krage collar 
kredit credit 
krukväxt potted plant 
kryddor spices 
kudde cushion, pillow 
kurs course 
kvartil quartile 
kvinna woman 
kyckling chicken 
kylskåp refrigerator 
kål cabbage 

kängor boots 
kök kitchen 
köksfläkt kitchen fan 
köksredskap kitchen tool(s) 
kön sex 
köpa buy 
köping market town, urban 

district 
körkort motor-licence 
körskola driving-school 
kött meat 
köttfärs forcemeat 
köttkonserver tinned meat 
köttsoppa meat broth 

lack lacquer 
l?gfartskostnad . . . . registration fee 
landsbygd rural district(s) 
leksaker toys 
lekskola nursery school 
levnadskostnadsun

dersökning cost of living survey 
linne linen 
livränta life-annuity 
livsmedel provisions 
lotteri lottery 
lotterivinst lottery prize 
lyse lis>ht(ingl 
lågskor shoes 
lån loan(s) 
lägenhet flat, apartment 
lägre tjänsteman . . . lower-grade official, 

lower salaried em
ployee 

läkarvård medical care 
läkemedel medicine 
län administrative di

strict, province 
längd duration, length 
längre longer 
läskedrycker mineral waters, re

freshing drinks 
lätt. -a light 
lök onion 
lön wage, salary 
löntagare wage-earner, salaried 

person 
lösnummer single copy(ies) 
lösöre personal estate 

madrass mattress 
majonnäs mayonnaise 
majsflingor corn flakes 
makar med barn . . husband and wife 

with children 
makar utan barn . . husband and wife 

without children 
makaroner macaroni 
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malldrycker beers 
man, män man, men 
margarin margarine 
marknad market 
marknadshyra rent equal to rents in 

the open market 
marmelad marmalade, fruit con

serve 
maskin machine 
massage massage 
mat food 
matberedningsma- food-preparing ma

skiner chines 
material material 
materialinsamling . . collection of material 
matfett household fats, edible 

oils and fats 
matolja table or frying oil 
matta carpet, rug, mat 
medelfel s tandard error 
medeltal average, mean 
medhjälpande assistant, help-male 
median median 
medicin medicine 
mejeriprodukter . . . . dairy produce 
mil, antal körda . . . . mileage 
minderårig minor I child | ren 11 
minskning decrease 
mjuk soft 
mjöl flour, meal 
mjölk milk 
m. m etc. 
moped powered bicycle, mo

ped 
mor mother 
morgonrock dressing-gown 
motorcykel motorcycle 
motorfordon motor vehicle I si 
munvatten mouth-water 
musikinstrument . . . musical instrument (s) 
myndighet authority 
måltid meal 
målt idsabonnemang . meal-checks 
möbeltyg furniture fabric 
möbler furniture 

nattlinne nightgown 
natura in kind 
naturaförmåner . . . . emoluments in kind 
nedre kvartil lower quartile 
nedsatt reduced 
negativ negative 
netto net cash 
nummer number 
nybyggnad new building 
nylon nylon 
nylonull nylonwool 
r.ytlogods utility goods 

näringsgren industry division of 
economic activity 

nöje amusement, enter
tainment 

offentlig public 
ogift unmarried 
okänd, -t unknown 
olja oil 
ombyggnad reconstruction, re

building 
omkostnad expense 
område district, area 
optisk optical 
ort place, locality 
oskummad unskimmed, whole 
ost cheese 
ostyckat not cut up 
overall overall 
oxkött beef 

pappersartikel paper article 
paraply umbrella 
pengar money 
penninginrättning . . financial institution 
penningmedel money, cash 
pension pension, superannua

tion 
pensionat pension, boarding-

house 
pensionsförsäkring . annuity insurance 
pensionär pensioner 
period period 
person person 
personlig personal 
pipa pipe 
piprensare pipe-cleaner 
piptobak pipe-tobacco 
pjäxor ski-boots 
planta plant 
plast plastic 
plastartikel plastic article 
plastduk plastic cloth 
pojke boy 
poliklinikavgift . . . . clinic fee 
porslin china 
portfölj brief case, portfolio 
postporto postage 
potatis potatoes 
potatismjöl potato-flour 
prenumeration subscription (tor 

newspapers etc.I 
pressning pressing 
primär urvalsenhet . primary sampling 

unit 
privat private 
privatpraktiserande . private practitioner 
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procentuell in per cent, percen
tage (adj.) 

producentpris producer 's price 
produkt product 
propp I el l fuse 
prydnadsföremål . . . ornament 
puddingpulver pudding powder 
pullover pullover 
pure puree 
pyjamas pyjamas 
päls fur 
päron pear(s) 

radio radio set 
radiolicens radio licence 
rakdon shaving gear 
rakning shaving 
redskap instrument(s), tool(s) 
regelhunden regular 
regnplagg waterproof garments, 

rain-clothes 
rekreation recreation, holiday 
ren reindeer 
rengöringsmedel . . . . cleaning material(s) 
renhållning refuse removal. 

scavenging 
reparation repair 
resa travel 
restaurang restaurant 
rimmad, -t lightly salt d 
riskförsäkring risk insurance 
rock overcoat 
rotfrukter root-crops 
rum room(s) 
rumsuthyrning letting rooms 
rundsmörjning greasing 
ränta interest 
rökt smoked 
röntgenhehandling . . X-ray treatment 
rörelse (förelag) . . . business, enterprise 

saft fruit-syrup 
sak object 
saknas is (are) lacking, mis

sing 
salt salt 
saltad, -t salted 
saltsjöfisk seafish 
samfärdsel intercourse, commu

nication 
sammanräknad added up 
sammansättning . . . . composition 
sammet \ civet 
samtliga all 
samtrafik transfer traffic 
semester holiday fs) 
shorts shorts 
siden silk 

silke silk 
sill herring 
silver silver 
sirap treacle 
sjukhjälp sick relief 
sjukhusvård hospital care 
sjukkassa health insurance 

fund 
sjukvård medical care, care of 

the sick 
sjukvårdsartiklar . . . medical supplies 
skaldjur shellfish 
skaldjurskonserver . . shellfish preserves 
skatt tax 
sked spoon 
skinka ham 
skinnkläder leather garments, 

leather clothing 
skjorta shirt 
skogsareal wood area 
skogsbygd woody district, wood

land 
skogsbär wood berries 
skokräm shoe-cream 
skolböcker schoolbooks 
skollunch school lunch 
skolålder school age 
skor footwear, shoes 
skorpa rusk 
skrivmateriel writing materials 
skrädderiarbete . . . . tailormade 
skulptur sculpture 
skummjölk skim milk 
skämtart iklar comic articles 
skärp spat 
skönhetsmedel cosmetics 
skönhetsvård beauty culture 
slips tie 
släkt related 
släkting relative 
slättbygd plain, flat country 
smycke jewel 
småkakor cookies 
smålägenheter small apartments 
smör butter 
smörgåsmat sandwich spreads, 

meats 
snabbak cake-mix 
snus snuff 
sociala bidrag social allowances 
socialvård social welfare 
socker sugar 
soldräkt beach costume 
sommarstuga country-cottaye 
soppa soup 
sotning chimney-sweeping 
sparande saving(s) 
specerier groceries 
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specificerad specified 
spegel mirror 
spelkort playing cards 
spis stove 
sportart iklar sports equipment 
spridning dispersion 
sprit spirits 
spri tdrycker alcoholic beverages 
spårvagn tram 
stad town, city 
starköl (klass III) . . strong beer (S\v. class 

III) 
slatlig state, national. 

public 
stearinljus candle 
stekpanna frying pan 
stickmaskin knitting machine 
stickprov sample 
storlek size 
s t rumpor socks, stockings 
strykning ironing 
studerande student(s) 
städrock apron 
svagdricka small-beer 
svärfar father-in-law 
svärmor mother-in-law 
sybehör sewing materials 
sylt j am 
sylön dressmaker 's fee 
symaskin sewing machine 
sysselsättning occupying 
sås sauce 
sällskapsresa conducted travel 
sällskapsspel parlour game 
sänglinne bed-linen 
sötsaker sweets 
sötvaltensfisk fresh-wafer fish 

landkräm foothpasie 
tandläkare dentist 
tandvård dental care 
tavla painting 
taxerad assessed 
taxering assessment 
taxeringsnämnd . . . . Assessment Board 
te tea 
leater theatre 
telefon telephone 
telegraf telegraph 
televisionsapparat . . television set 
tennis tennis 
tidigare earlier 
tidning newspaper 
lidskrift periodical 
tillfällig occasional 
tillgång asset, resource 
tillskott accruement, contri

bution 

tippning pools 
tipsvinst pool prize 
tjock thick 
tjänare servant 
tjänst service, employment 
tjänstebil non-private car 
tjänsteman salaried employee, 

official 
tjänstepension, -ering superannuation, pen

sion on retirement 
tjänsteresa official travel 
toalettartiklar toilet-accessories 
tobak tobacco 
tofflor slippers 
tomater tomatoes 
tomt site 
tomträttsavgäld . . . . leasehold fees, ground 

rent 
torkad, -t, -de dried 
totaiisator sweepstakes, totaliza

tor 
traktamente (daily) allowance (for 

expenses) on offi
cial business 

transaktion transaction 
transport transportation 
tuggtobak chewing tobacco 
tunn grädde ordinary cream 
TV-licens TV-licence 
tvål soap 
tvätt washing 
tvättinrättning laundry 
tvättmaskin washing-machine 
tvättmedel washing-agent 
tyger fabrics 
tårta gateau 
täcke quilt 
tändstickor matches 
tätort urban area 

underhåll maintenance 
underkläder underwear 
understöd (financial) relief 
undersökning inquiry, investigation 
undervisning instruction, teaching 
uppbördsverk tax-surveying depart

ment 
uppgift information, data 
upplåtelseform (för 

bostad) form of lease (for a 
dwelling) 

upplåten, -et, -na . . let 
uppmaskning hose-mending 
upptagande av taking up 
ur watch 
urval sample 
utgift expense 
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ulfalina livförsäk
ringar 

life insurances fallen 
due 

utlandet foreign countries, 
abroad 

utlåning lending 
utrikes resa travel abroad 
utrustning equipment 
uttag withdrawal 
utvald selected 
utvärtes external 

vantar mittens 
varor goods 
varp warp 
varugrupp group of goods 
vatten water 
vattenledning water-conduit 
vaxduk oilcloth 
wc water-closet, wc 
veckotidning weekly paper, ma{ 

zine 
ved wood 
verksamhet activity, work 
verktyg tool(s) 
vetemjöl wheat flour 
vin wine 
vindruvor grapes 
vivre board, keep 
vuxen, -et, -na . . . . grown-up, adult 
väggur wall-clock (s) 
vägningstal weights 
vägran refusal 
vällingpulver gruel powder 
värde value 
värdepapper securityfies^ 

värderad assessed 
värme heat 
väska bag 

ylle wool 
yoghurt yoghurt 
yrkesställning occupational status 

åkerareal ;\rea of arable land 
ålder age 
åldersfördelning . . . . grouping by ages 
åldersgrupp age group 
år year 
återbekomna lån . . . loans repaid (by the 

borrower) 
återbetalda lån . . . . loans repaid (to the 

lender) 
återbäring restitution, return on 

annual purchases 

ägare owner (s) 
ägg egg(s) 
äktenskap marriage 
älg elk 
änkepension widow's national 

pension 
äpple apple 
ärter peas 

ökning increase 
öl (klass II) beer (Sw. class II) 
öppna marknaden . . the open market 
övre kvartil upper quartile 
övrig, -t, -a other 
överdragsrock overall 
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Kap. 1. Undersökningens planläggning och utförande 

1. 1. Bakgrund och syfte 

1958 års levnadskostnadsundersökning 
utgör ett led i de studier av hushållens 
konsumtionsförhållanden, som sedan 
lång tid tillbaka bedrivits i Sverige. Den 
närmast föregående undersökningen av
såg konsumtionsförhållandena under 
1952 och av tidigare undersökningar kan 
nämnas 1951 års undersökning, som om
fattade hushåll på landsbygden, och 1948 
och 1947 års undersökningar, som avsåg 
hushåll i tätorterna. Under andra världs
kriget gjordes löpande undersökningar 
angående livsmedelskonsumtionen och 
före kriget utfördes undersökningar 
1933, 1923 och 1913. En kort beskriv
ning av samtliga tidigare undersökningar 
återfinns i bilaga E. 

Den undersökning, vars huvudresultat 
nu presenteras i den föreliggande voly
men, skiljer sig i metodiskt hänseende 
liksom också i fråga om undersök
ningens syfte och målsättning i väsent
liga hänseenden från de tidigare under
sökningarna. 

Allmänt uttryckt kan undersökningens 
syfte sägas vara att ge uppgifter om kon
sumtionsförhållandena inom hushålls
sektorn. I konsumtionen ingår ett stort 
antal varor och tjänster, och undersök
ningen skulle för var och en av dem ge 
konsumtionens storlek mätt i pengar. 
Undersökningen skulle således omfatta 
lika många variabler, som det antal grup
per av varor och tjänster, vari konsum
tionen indelades. För åtskilliga nyttig
heter kan uppgifter om konsumtionens 
storlek inom hushållssektorn erhållas ur 
annan statistik, såsom statistiken över 
importen, över handelsomsättningen etc. 
Sådan statistik kan dock inte ge upp
delningar för olika befolkningsgrupper. 
Konsumtionsundersökningens huvudsyf
te kan sägas vara just att möjliggöra 

ett studium av konsumtionsförhållande
na separat för olika befolkningsgrupper. 
Undersökningen skulle slutligen också 
ge uppgifter om konsumerade mängder 
av vissa livsmedel m. m. 

Erfarenheter från de tidigare under
sökningarna visar, att resultaten utnytt
jas för en mängd skilda ändamål. Bland 
annat på grund av att undersökningen 
nu omfattar ett större antal hushåll än 
vid någon tidigare undersökning kan 
man vänta sig, att resultaten denna gång 
kommer att utnyttjas ännu mera än tidi
gare. Den valda undersökningsmetodi
ken begränsar dock i vissa hänseenden 
användbarheten av resultaten. 

Bland de ändamål, för vilka upplys
ningar om konsumtionen av olika varor 
och tjänster enligt tidigare erfarenhet 
visat sig användbara, kan i första hand 
nämnas konjunkturinstitutets årliga be
räkningar av den privata konsumtionen. 

Vidare föreligger behov av upplys
ningar om konsumtionen av olika varor 
och tjänster med särredovisning för oli
ka befolkningskategorier, såsom skilda 
hushållstyper, inkomstklasser, yrkes
grupper, lokala områden osv. Bland så
dana ändamål, som under senare år 
varit aktuella, kan nämnas olika utred
ningar i syfte att studera och jämföra 
det ekonomiska läget för olika grupper i 
syfte att föreslå förändringar i värdet 
av socialpolitiska förmåner, i reglerna 
för beskattningen etc. Av särskild bety
delse är härvidlag behovet att kunna 
särredovisa olika kategorier av jord
bruksbefolkningen samt att kunna jäm
föra dem med andra befolkningskate
gorier. Detta behov visade sig vara av
sa stor betydelse, att det i väsentliga 
hänseenden påverkade planen för un
dersökningen i det att jordbrukarhus-
hållen blivit relativt sett mer represen
terade än vad de eljest skulle ha blivit. 
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1. 2. Plan för undersökningen 

Undersökningen har i sina huvud
drag gått till på följande sätt. 

De i undersökningen deltagande hus
hållen har valts genom ett slumpmässigt 
urval ur de år 1956 avlämnade mantals-
hlanketterna. Alla slags privata hushåll 
har därvid medtagits, men vissa kate
gorier av hushåll har överrepresenterats. 
Därigenom har öppnats möjligheter så
väl till skattningar av den totala privata 
konsumtionen som till särredovisning av 
befolkningskategorier, vilka vid propor
tionellt urval skulle ha blivit alltför 
knapphändigt företrädda. Närmare upp
lysningar om urvalsenheten och om un
dersökningsenheten samt om deras av-
gränsning och om själva urvalsförfaran
det lämnas nedan i avsnitt 1.4. 

Undersökningsåret 1958 indelades i 
tolv undersökningsperioder, var och en 
omfattande 30 eller 31 dagar. Den första 
av dessa perioder började den 10 januari 
1958 och den sista slutade den 9 januari 
1959. De utvalda hushållen fördelades 
slumpmässigt på de nyssnämnda tolv 
undersökningsperioderna med en tolfte
del på varje period. De upplysningar, 
som insamlades från hushållen, skulle 
hänföra sig till den period, som de till
delats. 

Uppgifter om konsumtionen insamla
des från de utvalda hushållen i första 
hand genom bokföring, men då denna 
av någon anledning ej fullföljdes eller 
inte alls kom till stånd, genom intervju. 
En särskild intervju ägde dessutom rum 
med alla hushåll omedelbart före perio
dens början varvid insamlades uppgifter 
om hushållets sammansättning, om bo
stadens storlek och standard m. m. Sam
tidigt instruerades hushållsmedlemmar
na om hur bokföringen under den föl
jande månaden skulle gå till. 

I fråga om skälen för den valda un
dersökningsmetoden kan följande näm
nas. 

Förkrigstidens undersökningar lik
som krigsårens livsmedelsundersök-
ningar omfattade hushåll, som rekryte

rats bland medlemmar i vissa föreningar 
och på annat likartat sätt. Observatio
nerna skedde i förkrigstidens undersök
ningar genom bokföring under ett helt 
år. På grund av främst denna långa bok
föringstid fullföljde många av de ur
sprungligen medtagna hushållen icke 
bokföringen. Även i livsmedelsundersök
ningarna under kriget, vilka omfattade 
bokföring under två eller fyra veckor, 
fick man ett rätt stort bortfall. 

Med dessa metoder för valet av hus
håll kunde man givetvis inte begagna 
undersökningsresultatet för slutsatser 
om befolkningen i dess helhet eller om 
olika befolkningskategorier, såsom barn
familjer etc. Under efterkrigstiden an
sågs nödvändigt att planlägga undersök
ningarna på ett sådant sätt, att allmänna 
slutsatser om befolkningen i dess helhet 
och om den totala privata konsumtionen 
kunde bli möjliga. Detta har lett till 
sannolikhetsurval av hushåll jämte åt
gärder för att hålla bortfallet nere. Ett 
dylikt urval av hushåll skedde första 
gången vid 1947 års undersökning. 

Vid de undersökningar, som ägde rum 
under åren 1947—1952, skedde observa
tionerna i huvudsak genom intervjuer, 
som ägde rum en kort tid efter observa-
tionsårets slut. Hushållsmedlemmarna 
uppmanades då att för var och en av-
ett stort antal varugrupper ge en skatt
ning av inköpens storlek i pengar räknat 
under hela det förflutna året, I fråga 
om livsmedel efterfrågades vid intervjun 
dock inga detaljuppgifter. Kompletteran
de uppgifter härom inhämtades genom 
bokföring för viss tid efter intervjun. 

Den sålunda tillämpade undersök
ningsmetoden hade stora fördelar men 
också ett flertal nackdelar. Sålunda 
måste man räkna med betydande mätfel 
i samband med årsintervjuerna, trots att 
varuspecifikationerna var mindre detal
jerade än som i och för sig var önsk
värt. I fråga om livsmedel fick man vis
serligen detaljerade uppgifter, men bort
fallet var härvidlag betydande och det 
var vidare en nackdel att dessa upp
gifter hänförde sig till ett annat år än 
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intervjuuppgifterna. Dessa nackdelar 
ledde till den metod för 1958 års under
sökning, som beskrivits i det föregående, 
med slumpmässigt valda hushåll och 
bokföring under en månad samt kom
pletterande intervjuer för hushåll, som 
av olika skäl ej kunde fullfölja bokfö
ringen. I syfte att stimulera hushållen 
att medverka beslöts att de skulle er
hålla ersättning för sitt arbete med bok
föringen. Vidare bestämdes som ovan 
sagts bokföringsperiodens längd till en 
månad, en period som antogs vara till
räckligt kort för att få hushållen att 
medverka och samtidigt tillräckligt lång 
för att få godtagbara observationer med 
hänsyn till den ökning av varianserna 
man får, då man väljer kortare observa-
tionsperioder. 

1. 3. Konsumtionsbegreppet och 
dess avgränsning 

Begreppet konsumtion kan definieras 
som förbrukningen av reala tillgångar 
och tjänster. En dylik allmän definition 
är emellertid ej tillräcklig, när det gäller 
att utföra en statistisk undersökning av 
den art det här är fråga om. Hur de 
viktigaste definitions- och gränsdrag
ningsproblemen lösts behandlas nedan. 

Man kan urskilja tre olika principer 
eller tillvägagångssätt, när det gäller att 
mäta konsumtionens storlek, nämligen 
(a) förbrukningsprincipen, (b) leverans
principen och (c) betalningsprincipen. 

Den förstnämnda innebär, att man sö
ker få ett mått på hur mycket som för
brukats under den avsedda tidsperioden. 
Ett tillämpande av denna princip inne
bär bland annat att man beträffande 
icke varaktiga konsumtionsvaror måste 
ha uppgifter om förrådskonsumtion, 
samt i fråga om varaktiga konsumtions
varor hur stor del av varans värde, som 
kan anses ha förbrukats under perioden. 
Härför erfordras uppgifter om bland 
annat total livslängd eller förbruknings-
tid för alla olika varor och varornas 
skick vid förbrukningsperiodens början 
och om denna inte sammanfaller med 

undersökningsperiodens början den tid
punkt då varan levererades. Med leve
ransprincipen menas, att konsumtions-
värdet är lika med summan av de varor 
och tjänster, som levererats till hushållet 
under undersökningsperioden oavsett om 
varan eller tjänsten betalats, och med 
betalningsprincipen summan av de ut
betalningar hushållet gjort under perio
den och oavsett om varan eller tjänsten 
levererats under perioden. 

Det är tydligt att man med utgångs
punkt från en ekonomisk definition av 
begreppet konsumtion helst borde söka 
följa förbrukningsprincipen. I praktiken 
är den emellertid omöjlig att tillämpa, 
beroende bland annat på den godtyck
lighet, som skulle komma att vidlåda alla 
beräkningar av värdeförändringarna hos 
varaktiga konsumtionsvaror. Valet kom 
följaktligen att stå mellan leverans
principen och betalningsprincipen. 

Åtskilliga skäl av praktisk natur talar 
för betalningsprincipen. Sålunda före
faller det troligt, att man får bättre upp
gifter vid en redovisning av faktiska ut
betalningar än av nominella inköp (le
veranser). Detta sammanhänger främst 
med att betalningsprincipen överens
stämmer med vanlig hushållsbokföring, 
då man ju brukar notera faktiska ut
gifter och inkomster men ej dessutom 
värdet av varor, som levererats till hus
hållet men inte betalats eller endast be
talats till en del. För utbetalningar finns 
vidare ofta verifikationer av något slag, 
vilket inte alltid är fallet vid kreditköp, 
exempelvis vid kontoköp i livsmedels
affär. Räkningar för kreditköp kan bli 
tillgängliga först vid en senare tidpunkt, 
och därigenom ökas risken för att in
köpet kan bli bortglömt eller upptaget 
till felaktigt belopp i bokföringen. 

Trots dessa skäl och de komplika
tioner i administrativt hänseende, som 
en tillämpning av leveransprincipen 
måste föra med sig, bestämdes att denna 
skulle tillämpas vid undersökningen. Av
görande härför var i första hand kon
junkturinstitutets förord för denna prin
cip. Det förutsattes att denna beräk-
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ningsprincip vore bättre ägnad att läm
na kompletterande uppgifter till de av 
institutet utförda nationalinkomstberäk
ningarna än betalningsprincipen. Ett till-
lämpande av leveransprincipen syntes ej 
heller stå i strid med undersökningens 
övriga syften. 

Det är svårt att säga huruvida de 
nyssnämnda företrädena hos leverans-
principen har uppvägt nackdelarna. Till 
de senare hör, förutom en eventuell ök
ning hos mätfelen och viss fördyring av 
undersökningen, också att varianserna 
har blivit betydligt större. (Se bilaga B.) 
I samband med utförandet av en ny 
levnadskostnadsundersökning torde det 
bli anledning att ånyo överväga, huru
vida betalnings- eller leveransprincipen 
hör tillämpas. 

Leveransprincipen innebär, att kon
sumtionens storlek mäts av värdet av 
till hushållen under observationsperio
den levererade varor och tjänster. Av 
praktiska skäl har emellertid principen 
icke kunnat tillämpas genomgående för 
alla grupper av varor och tjänster. Bland 
undantagen, där i stället betalnings
principen tillämpats, kan nämnas följan
de. Hyra för bostad ingår med faktiskt 
under observationsperioden erlagt be
lopp oavsett om betalningen avsåg annan 
tidsperiod, exempelvis kvartal. Kostna
der för reparationer av t. ex. eget hem 
ingår med belopp lika med gjorda ut
betalningar utan hänsyn till att arbetet 
kan vara utfört exempelvis före bokfö
ringsperiodens början. Vidare kan näm
nas kostnader för elström, gas och tele
fon samt prenumeration på tidningar. 

Även om leveransprincipen ligger till 
grund för beräkningarna av konsum
tionens storlek i fråga om olika varor 
och tjänster, skulle i bokföringsböcker
na dock noteras alla utbetalningar av
seende varor, som levererats till hus
hållet före observationsperiodens början 
och förskott avseende senare leveranser. 
Dessa utbetalningar har vid bearbet
ningen endast kodats på huvudgrupper. 
(Se varulistan bil. F, grupperna Y 01 
01—Y01 06.) 

Oberoende av vilken observationsme
tod, som begagnats för inhämtandet av 
uppgifterna, måste man principiellt och 
operationellt fixera gränsen för vad man 
menar med konsumtion. Vad det härvid
lag särskilt gäller är att avgränsa pri
vata utgifter från utgifter för rörelsen 
eller jordbruket, att dra gräns mellan 
konsumtion och sparande samt att av
göra vilka slag av naturakonsumtion, 
som eventuellt skall redovisas, samt vilka 
värderingsregler, som därvidlag bör till-
lämpas. Vid lösandet av dessa gräns
dragningsproblem har tidigare praxis, 
konjunkturinstitutets beräkningsprinci
per och internationella rekommendatio
ner varit vägledande. Rent praktiskt lös
tes problemen på så sätt, att det i instruk
tionerna för ombuden och i anvisningar
na för bokförarna angavs, hur redovis
ningen borde ske. I samband med den 
centrala granskningen tillsågs därjämte, 
att i görligaste mån likformighet iakt
togs. 

För några viktigare utgiftsposter an
ges i det följande vilket förfaringssätt 
som tillämpats. 

Bostadskostnader. I eget hem, där för
utom ägarens bostad fanns inrymd även 
lokal, som användes i egnahemsägarens 
rörelse eller var uthyrd, skulle för huset 
gemensamma kostnader såsom yttre re
parationer och uppvärmning fördelas i 
proportion till golvytan i respektive bo
staden och lokalen, såvitt inte andra 
uppgifter, som kunde antas ge en rik
tigare uppdelning av kostnaderna, var 
tillgängliga. 

Telefonkostnader. Dessa kostnader har 
som regel i sin helhet ansetts som privat 
konsumtion. Endast i de fall uppgifts-
lämnaren uttryckligen angivit att tele
fonkostnaderna till viss del är utgifter 
för rörelsen etc. har totalkostnaden för
delats på hushållet och förvärvsverk
samheten. 

Kostnader för egna fordon. Kostnaderna 
för egna fordon — bilar och motor
cyklar — skulle enligt instruktionen re
dovisas i sin helhet, oavsett om fordonet 
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delvis begagnades även för icke privata 
resor. Kostnaderna fördelades i samband 
med bearbetningen i förhållande till an
tal körda mil för privata respektive and
ra ändamål. Uppgiftslämnarna skulle i 
en särskild tablå i bokföringsboken dag 
för dag ange hur många kilometer for
donet körts och om resan avsåg a) resa 
till och från arbetet, b) annan privat 
resa eller c) resa i arbetet eller tjänsten. 
I de fall vederbörande under resan ut
rättat både privata ärenden och sådana 
som sammanhängde med yrkesverksam
heten skulle detta anges, såvitt inte resan 
till helt övervägande del var att hän
föra till endera slaget. Resor som så
lunda inte kunde hänföras till vare sig 
privatresa eller annan resa delades med 
hälften på vardera slaget. 

Utgifter under tjänsteresor. Resekost
naden om det var fråga om eget fordon 
behandlades enligt vad ovan sagts. Ut
gifter för mat, även restaurangmåltider, 
har helt hänförts till privat konsumtion. 
Det överensstämmer med konjunktur
institutets beräkningsmetoder i fråga om 
den privata konsumtionen1. Biljettkost
nader vid tjänsteresor med allmänna tra
fikmedel samt hotellkostnader är inte in
räknade i de privata konsumtionsut
gifterna. 

Räntor på lån. Räntor för intecknings
lån avseende egna hem, sommarstugor 
och tomter vilka inte kunde hänföras till 
rörelse eller annan yrkesverksamhet in
går som konsumtion i respektive varu
grupper. Räntor på lån som inte avser 
fastigheter (konsumtionslån) ingår i 
konsumtionen och har hänförts till en 
särskild varugrupp. Det må uppmärk
sammas att sådana räntekostnader inte 
medräknades som konsumtionsutgift i 
1952 års levnadskostnadsundersökning. 
Motivet för att dessa räntekostnader här 
inräknats i konsumtionsutgifterna är, 
att det inte ansetts vara någon principiell 
skillnad mellan sådana kostnader och 

det extra pålägg på priset som konsu
menten får betala vid avbetalningsköp. 
På senare år har även konsumenterna 
erbjudits ökade möjligheter till krediter 
genom initiativ från banker och bransch
sammanslutningar samt genom att kon
sumentkooperationen infört så kallade 
låneköp. 

Sjukvårdskostnader. Enligt anvisningar
na skulle uppgiftslämnaren som utgift 
redovisa bruttokostnaderna. Ersätt
ningar från allmän sjukkassa eller and
ra försäkringsinrättningar eller arbets
givare skulle redovisas som inkomst. 
Även om bruttokostnaden i princip in
går som konsumtionsutgift torde dock 
i vissa fall vederbörande endast ha redo
visat nettoutgiften. Detta gäller speciellt 
ersättningar för sjukhusvård. I fråga 
om läkemedel ingår endast den del av 
kostnaden som betalts av hushållet. Lä
kemedelsrabatterna är alltså inte inräk
nade i de redovisade utgifterna. 

Gåvor. Såväl kontanta gåvor som gåvor 
i form av nyttigheter är medräknade i 
konsumtionen, varvid dock endast gåvor 
till personer som ej tillhörde givarens 
hushåll har registrerats som gåva. Kon
tanta gåvor redovisas som konsumtions
utgift hos givaren och som inkomst hos 
mottagaren. Andra gåvor än kontanta in
går som konsumtion hos givaren, och har 
vid bearbetningen av materialet hänförts 
till den varugrupp som gåvan enligt 
varuklassificeringen tillhör men redo
visas varken som konsumtion eller in
komst hos mottagaren. 

Lotterivinster. Penningvinster inklusive 
skatt är redovisade som inkomst. Vinster 
i form av varor eller tjänster är upp
tagna till hela vinstvärdet, dvs. inklusive 
skatt, på respektive varugrupp. Even
tuell lotteriskatt har beräknats och är 
redovisad under gruppen skatter. 

Sparande. Problem rörande gränsdrag
ning mellan konsumtion och sparande 
har uppkommit i första hand beträffan-

1 Meddelande från konjunkturinstitutet, 
serie B 13, s. 104. 

3 
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de bostadsposten och försäkringar. I frå
ga om utgifter för bostaden har till spa
rande hänförts inköp av fastigheter samt 
nybyggnader och förbättringar. Vidare 
har, då fråga var om föreningslägen
heter, som sparande räknats inbetalning 
till fonder exklusive fonder för inre re
parationer. Vid gränsdragningen mellan 
reparation och förbättringar har upp
delningen som regel fått grundas på bok
förarens bedömning av vad som bör 
hänföras till det ena eller andra. När 
det gällde att hjälpa hushållen med bok
föringen hade lokalombuden instruktio
ner, som var utformade på så sätt att de 
så långt möjligt följde skattelagstift
ningens regler. I fråga om försäkrings
premier har avgifter för livränte- och 
kapitalförsäkringar hänförts till sparan
de, medan utgifter för andra försäk
ringar såsom pensionsförsäkringar ord
nade genom arbetsgivaren (endast ar
betstagarens avgift), olycksfallsförsäk
ringar och sakförsäkringar hänförts till 
konsumtionen med undantag för avgif
ter, som debiteras på skattsedeln, vilka 
i sin helhet redovisas under posten skat
ter. Riskförsäkring hänförlig till viss sak, 
såsom fastighet, fordon, båt etc. redo
visas under respektive varugrupp, me
dan övriga riskförsäkringar, såsom lös
öre- och olycksfallsförsäkring, hänförts 
till en särskild grupp. Amorteringar på 
lån har givetvis också hänförts till spa
rande. 

Naturaförmåner. I första hand tänker 
man härvidlag på hemmaproducerade 
vaior i jordbruket eller rörelsen, såsom 
livsmedelsprodukter eller bränsle, samt 
förmåner sammanhängande med anställ
ningen, såsom fri mat eller fria mål
tider, fri bostad, fria arbetskläder, fri 
telefon, fria resor eller fri bil. Att man i 
första hand tänker på dessa förmåner 
sammanhänger givetvis med att dylika 
naturaförmåner utgör skattepliktig in
komst. 

Åtskilligt annat kan emellertid i och 
för sig också betraktas som naturaför
måner. Man kan sålunda nämna för
måner som av staten eller kommunerna 

utan avgift eller till subventionerade 
priser ställs till hushållens förfogande, 
såsom fri skolgång, subventionerad sjuk
husvård, fri vistelse på barnkolonier och 
semesterhem, fria skolmåltider m. m. 
Exemplifieringen skulle kunna föras 
längre och utsträckas även till sådana 
förmåner som tillgång till bibliotek, 
rättsskydd, allmänna fritidsanordningar 
m. m. En annan naturaförmån av väsent
lig betydelse, som tillför hushållen en 
mängd konsumtionsvaror och tjänster, 
är husmödrarnas arbete i hemmet. I 
samband härmed kan även nämnas egen 
arbetsinsats på eget hem och repara
tionsarbeten på egna fordon. 

Exemplifieringen ovan antyder att 
hushållens naturaförmåner omspänner 
en rad olika områden och är av varie
rande värde för olika hushåll och av 
skiftande betydelse för samhällsekono
min i stort. 

När det gäller att belysa naturaför
månernas omfattning inom ramen för 
en hushållsundersökning möts man av 
många praktiska svårigheter. Natura
posterna måste värderas i pengar för att 
kunna sammanföras med övrig konsum
tion. Detta är nödvändigt för att kunna 
jämföra konsumtionsförhållandena hos 
olika kategorier av hushåll. För att be
räkningarna skajl bli enhetliga måste 
värderingen göras centralt på basis av 
kvantitetsuppgifter från hushållen. Det 
är uppenbart att såväl insamling av 
kvantitetsuppgifter som värderingen i 
pengar är svår att genomföra beträffan
de många av ovan nämnda naturaför
måner. Av praktiska skäl har därför det 
antal naturaförmåner, som medtagits i 
undersökningen, fått begränsas relativt 
starkt. Vägledande vid denna avgräns-
ning har varit dels att i möjligaste mån 
få med sådana förmåner, som är av re
lativt stor betydelse för många hushåll, 
dels sådana, som visserligen endast före
kommer hos viss eller vissa kategorier 
av hushåll men för dessa ingår med 
icke obetydlig andel i totalkonsumtionen 
och därför är av intresse när det gäller 
jämförelser med andra kategorier av 
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hushåll. Som exempel på naturaför
måner av sistnämnda slag kan nämnas 
joidbrukarnas konsumtion av egna pro
dukter. 

Med utgångspunkt från vad som sagts 
ovan och med hänsynstagande till 
önskemål som framförts från myndig
heter och institutioner i samband med 
undersökningens planering, bestämdes 
att uppgifter om naturaförmåner skulle 
inhämtas för följande varor och tjänster. 

Bostad. Uppgifter ha r inhämtats och 
värdering har gjorts beträffande fritt 
upplåtna bostäder samt bostäder, som 
vederbörande hyrt av arbetsgivare el
ler f. d. arbetsgivare till nedsatt hyra. 
Vidare har värdering av bostadsförmå
nen gjorts i fråga om alla egna hem, till 
vilka här även räknas jordbrukarnas 
bostäder. I fråga om dem som hyr till 
nedsatt hyra samt egnahemsägare in
hämtades även uppgifter om de faktiska 
utläggen för bostaden under observa
tionsperioden. För dessa sistnämnda ka
tegorier finns alltså dels uppgifter om 
faktiska utlägg, dels ett belopp avseende 
den värderade bostadsförmånen. 

Bränsle och lyse. Uppgifter har inhäm
tats beträffande fri ved och fri elström. 

Livsmedelsprodukter. Uppgifter om föl
jande produkter från jordbruk, träd
gård, jakt eller fiske har inhämtats: po
tatis, mjölk, ägg, höns, annat fjäderfä, 
fläsk, oxkött, kalvkött, kött från älg och 
ren, annat kött, fisk, vetemjöl, annat 
mjöl, gula ärter samt äpplen och ho
nung. Av de förtecknade varuslagen 
framgår att av trädgårdsprodukter en
dast medtagits potatis och äpplen. Så
ledes inga grönsaker eller andra frukter 
och bär än äpplen. Inte heller har vilda 
bär eller frukter medtagits. 

Fria måltider. Uppgifter har inhämtats 
om fria måltider (huvudmåltider såsom 
lunch och middag, ej kaffe och andra 
mellanmål) i samband med förvärvs
verksamheten samt om skolmåltider. 

Som fria måltider har inte räknats mål
tider som vederbörande erhållit i egen
skap av gäst hos annat hushåll. (Jfr s. 
73 angående beräkningen av antal kon
sumtionsenheter.) 

Fria arbetskläder. Uppgifterna avser fri 
uniform eller fria arbetskläder av där
med jämförbart slag. Skyddsrockar, 
överdragskläder o. dyl. har icke med
räknats. Som allmän regel för vad som 
skulle medräknas som fria arbetskläder 
sattes kravet, att utrustningen skäligen 
kunde antas vara använd inte bara i ar
betet utan även vid färd till och från 
arbetsplatsen. 

Naturaförmåner till studerande som ej 
bor hemma. Som framgår av redogörel
sen för urvalet (jfr s. 37) inräknades i 
hushållet även vissa studerande som ej 
bodde hemma under studietiden under 
förutsättning att de var mantalsskrivna 
hemma. Beträffande dessa har som na
turaförmåner medräknats fri mat och 
fritt husrum. Förmånerna har värderats 
och ingår i konsumtionsbeloppet. 

Utöver här ovan redovisade natura
förmåner tillkommer värdering av hem
biträdes arbete i hushållet. Här avses 
endast hembiträden, som inte stod i 
släktskapsförhållande till hushållsföre
ståndaren eller annan i dennes familj. 
Följande förfaringssätt har tillämpats. 
Till hushållsföreståndarens kontanta 
kostnad för hembiträdet har lagts vär
det av hembiträdets fria kost och logi. 
I hushållets totala konsumtion ingår 
alltså dels hembiträdeskostnaden (lön 
plus naturaförmåner) dels hembiträdets 
personliga konsumtion, som härleder 
från den kontanta lönen eller andra in
komster, som hon kan ha haft. Det må 
framhållas att denna naturaförmån är 
jämförbar med husmoderns arbete i 
hemmet, som emellertid icke medräk
nats. 

Detaljerade uppgifter om de regler, 
som legat till grund för värderingen av 
de medtagna naturaposterna återfinns i 
bilaga C. 
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1. 4. Urvalet 
Urvalsram och urvalsenhet. Vid val av 
urvalsenhet måste hänsyn tas till be
skaffenheten hos de register som står 
till förfogande för urvalet och till syftet 
med undersökningen, dvs. vilka data som 
skall redovisas. 

Register över hushåll eller personer, 
som kunde användas för urvalet, var 
mantalsblanketterna och mantalsläng
derna. Mantalsblanketterna redovisar be
folkningen hushållsvis, där hushållet 
närmast motsvarar kosthushållet dvs. en 
grupp personer, som har gemensam bo
stad och helt eller delvis gemensam mat
hållning. Vissa avvikelser förekommer 
emellertid, bland annat på så sätt, att 
vuxna personer i undantagsfall felaktigt 
lämnar en särskild blankett, samtidigt 
som personen i fråga förtecknats på den 
för hushållet gemensamma blanketten. 

Mantalslängderna kan förutsättas vara 
i det närmaste fullständiga samt inte på 
samma sätt som mantalsblajiketterna 
innehålla dubbelredovisade personer. I 
och för sig skulle det ha varit möjligt 
att företa ett hushållsurval ur längderna 
genom att man hade valt det hushåll, 
till vilket en utlottad person hörde. Den
na urvalsmetod skulle emellertid ha 
varit administrativt besvärlig, och därför 
valde man att begagna mantalsblanket-
terna som urvalsram. Urvalsenheten är 

alltså kosthushållet. Som ovan sagts fö
religger viss dubbelredovisning i man
talsblanketterna. För att inte detta skul
le snedvrida urvalet vidtogs särskilda 
åtgärder, vilka redovisas nedan i redo
görelsen för tillvägagångssättet vid ur
valet. 

Innan det bestämdes att urvalet skulle 
göras från mantalsblanketterna, utför
des en studie av i vilken omfattning per
soner, som var upptagna i mantalsläng
derna, saknades i mantalsblanketterna. 
Jämförelsen omfattade en kommun el
ler ett distrikt inom kommuner från 
varje fögderi inom Stockholms län, som 
ä r representerat i statistiska central
byråns basurval, och vidare inom Gälli
vare kommun, Malmbergets municipal-
samhälle och Hakkas kyrkobokförings
distrikt. Kommunerna och distrikten i 
Stockholms län uttogs genom lottning. 
Malmberget och Hakkas togs ut genom 
lottning bland tätorterna respektive 
landsbygdsdistrikten inom Gällivare 
kommun. Resultaten av jämförelsen 
framgår av tab. 1.1. 

Differensen mellan antalet personer, 
som är förtecknade på mantalsblanket
terna och mantalslängderna, bedömdes 
inte vara så stor, att mantalsblanketter
na av denna anledning ej skulle kunna 
användas som underlag för urval till 
levnadskostnadsundersökningen. 

Tab. 1. 1. Antal personer som var upptagna i mantalslängderna men ej återfunnits på mantalsblanketterna 
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Undersökningsenhet. Undersökningsen
heten var liksom urvalsenheten kost
hushållet. Hur ett hushåll i praktiken 
avgränsades från andra privata hushåll 
och gentemot anstaltshushåll redovisas 
i särskilda avsnitt nedan. 

I och för sig skulle det ha varit möj
ligt att begagna en annan undersöknings
enhet. Närmast diskuterades i samband 
med planeringen möjligheterna att be
gagna samma enhet, som i de av kon
junkturinstitutet utförda sparandeundev-
sökningarna, i vilka undersökningsenhe
ten har utgjorts av en »inkomstenhet». 
Gifta par samt barn under viss ålder 
har därvid räknats samman till en in
komstenhet, medan bland annat vuxna 
hemmavarande barn räknades som sär
skilda enheter. 

Enär en stor del av konsumtionen är 
gemensam för hela hushållet och ej an
nat än på ett rent schematiskt salt kan 
uppdelas på personer eller grupper av 
personer, som ingår i hushållet, så be
fanns det emellertid uteslutet att till-
lämpa någon annan undersökningsen
het än kosthushållet, vilket för övrigt 
utgjort undersökningsenhet i samtliga 
tidigare levnadskostnadsundersökningar. 

I fråga om flertalet klädespersedlar 
och vissa andra personliga artiklar är 
det möjligt att hänföra konsumtionen 
till viss person inom hushållet. En dy
lik redovisning lämnas i kapitel 9. Redo
visningar angående konsumtionens för
delning på olika grupper av inkomst
enheter kommer att lämnas i annat 
sammanhang och har icke medtagits 
i denna redogörelse. 

Gränsen gentemot anstaltshushåll. Till 
anstaltshushåll, som enligt vad som 
framgått av det föregående inte ingår i 
undersökningen, räknades personer som 
vistades på ålderdomshem, kronikerhem, 
barnhem, ungdomsvårdsskolor samt and
ra socialvårdsanstalter och fångvårds
anstalter. Dessutom hänfördes till an
staltshushållen elever på sjukhus och 
värnpliktiga som gjorde sin första tjänst
göring. Till privata hushåll räknades 
däremot personal på sjukhus och ålder

domshem etc. utom som nämnts elever 
på sjukhus, samt vidare elever på in
ternatskolor och personer som fullgjorde 
militära repetitionsövningar eller annan 
militärtjänstgöring som ej är att hän
föra till första tjänstgöring. 

Avgränsning av hushållet. Att under 
fältarbetet avgöra vilka som tillhörde 
hushållet enligt definitionen »gemen
sam bostad och helt eller delvis gemen
sam mathållning» medförde som regel 
inte några svårigheter. Vissa gränsfall 
uppstod dock. Beträffande bostaden be
stämdes att med gemensam bostad skulle 
inte endast avses gemensam lägenhet. På 
landsbygden förekommer det exempelvis 
att ett hushåll i allmän betydelse kan ha 
bostadsutrymmen i mera än en byggnad. 
Några hushållsmedlemmar kan ha sov
rum el. dyl. i flygelbyggnad eller annan 
med huvudbostaden närliggande bygg
nad. I sådana fall ansågs samtliga ha 
gemensam bostad och räknades som ett 
hushåll under förutsättning att de hade 
gemensam mathållning. 

Som hushållsmedlem räknades även 
studerande som under studietiden vista
des på annan ort men var mantalsskriven 
hemma. Mantalsskrivningen antogs vara 
ett uttryck för den studerandes ekono
miska samhörighet med hushållet, och 
det ansågs av praktiska skäl lämpligare 
att hänföra sådana studerande till för
äldrarnas hushåll än att räkna veder
börande som enskilt hushåll eller till 
det hushåll, där han var bosatt under 
observationsperioden. 

I de fall hushållen förändrades under 
observationsperioden genom avflytt-
ningar och dylikt tillämpades följande 
regler. Som hushållsmedlemmar räkna
des alla som fanns i det på ovan angi
vet sätt definierade hushållet vid obser
vationsperiodens början inklusive så
dana som tillfälligt var bortresta och 
inte enligt huvudregeln skulle räknas till 
ett annat hushåll. Hushållsmedlem som 
avflyttade under perioden räknades än
då till hushållet och fick lämna redovis
ning för hela perioden. Under perioden 
inflyttade personer räknades som gäster 



38 

och lämnade inte uppgifter om sina ut
gifter och inkomster. Inom hushållet 
under observationsperioden nyfödda 
räknades dock som hushållsmedlemmar 
från och med födelsen. 

Personer som vid periodens början 
var eller under perioden tillfälligt in
tagits på sjukhus eller anstalt räknades 
som hushållsmedlemmar. På anstalt el
ler sjukvårdsinrättning varaktigt intagna 
räknades till anstaltshushållen (jfr ovan) 
och ingår således inte i undersökningen. 

Om hela hushållet flyttade under ob
servationsperioden, skulle uppgifter än
då lämnas för hela perioden. 

Tillvägagångssättet vid urvalet. Urvalet 
gjordes till en del som tvåstegsurval och 
till en del som trestegsurval. Primära 
urvalsenheter (pue) var enheterna (kom
munerna) i statistiska centralbyråns bas
urval1. Sekundära urvalsenheter var di
strikt (varje distrikt bestod av ett eller 
flera taxeringsdistrikt eller valdistrikt) 
inom kommun tillhörande basurvalet 
och tertiära enheter hushåll. Trestegsur
val användes för de större städerna, där 
det av praktiska skäl var olämpligt att 
göra hushållsurvalet från samtliga man
talsblanketter. 

Målsättningen för undersökningen var 
bland annat att konsumtionsförhållan
dena inom vissa hushållstyper, inkomst
klasser och yrkeskategorier skulle kun
na särredovisas. Detta gällde bland an
nat löntagare av hushållstypen makar 
och minderåriga barn inom vissa in
komstklasser och jordbrukare med bruk
ningsdelar av olika storlek. 

På basis av variansberäkningar, som 
gjorts på material från 1952 års levnads
kostnadsundersökning, kom man fram 
till den tumregeln, att varje grupp som 
skulle särredovisas borde omfatta minst 
ca 300 hushåll. För vissa utgiftsposter 
och över huvud taget vid grövre indel
ningar av konsumtionen kunde det räc

ka med ett något mindre antal, medan 
man för mera detaljerade uppdelningar 
och särskilt för vissa varuslag borde ha 
ett större antal hushåll. Som en tum
regel ansåg man sig dock kunna använ
da nyssnämnda antal, 300 hushåll. Dessa 
förutsättningar innebar att man måste 
överrepresentera vissa grupper. 

Med utgångspunkt från den givna 
kostnadsramen och nyssnämnda krav 
på särredovisning av vissa grupper be
stämdes att urvalet skulle omfatta in
alles ca 4 500 hushåll. Då urvalet från 
mantalsblanketterna gjordes kunde ej 
de olika strata (inkomst- och yrkes
grupper m. m.), på vilka olika urvalssan
nolikheter skulle tillämpas,, särskiljas. 
Mantalsblanketterna innehöll bland an
nat ej uppgifter om inkomster och i 
vissa fall, speciellt beträffande jordbru
kare, var uppgiften om yrke inte an
given med tillräcklig noggrannhet. Från 
mantalsmaterialet uttogs därför ett stör
re antal hushåll än vad som erfordrades 
för undersökningen. Från detta större 
antal gjordes sedan utlottningen av hus
håll inom olika strata. Urvalsfraktioner
na sattes så att man från mantalsmate
rialet skulle erhålla ca 10 000 hushåll. 
Detta antal räckte för överrepresenta
tionen inom alla grupper utom be
träffande grupperna jordbrukare med 
brukningsdelar på 10—19, 20—29 och 
30- hektar åker. För att erhålla erfor
derligt antal hushåll inom dessa grup
per gjordes ett tilläggsurval från Riks
förbundet Landsbygdens Folks (RLF) 
centrala register över jordbruksfastig
heter inom de kommuner som tillhörde 
basurvalet. 

Som ovan nämnts förekommer det, 
att för ett och samma hushåll kunde 
ha lämnats mer än en mantalsblankett. 
Om hänsyn ej togs härtill vid utlott
ningen av hushåll skulle sådana hus
håll ha större sannolikhet att komma 
med i urvalet än andra hushåll. Det be
stämdes därför att blanketter, där på 
visst sätt definierad hushållsföreståndare 
ej var förtecknad, icke skulle tas ut. I 
praktiken innebar detta att det för varje 

1 Beträffande basurvalets konstruktion se 
T. Dalenius, Statistiska Centralbyråns orga
nisation och verksamhet, Statistisk Tidskrift 
1954: 1 s. 60. 
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blankett som utlottades måste under
sökas, om hushållet representerades av 
mer än en blankett och i så fall på vil
ken av blanketterna som hushållsföre
ståndaren var antecknad. I vissa fall 
kunde då urvalet gjordes icke fastställas 
om hushållsföreståndaren stod på den 
utlottade blanketten. I sådana fall an
tecknades förhållandet, och det skulle 
senare i samband med insamlingen och 
granskningen av materialet avgöras om 
hushållet skulle ingå i undersökningen. 

Vid urvalet betecknades som hushålls
föreståndare: 1) i hushåll med man och 
hustru: mannen, 2) i hushåll med endera 
far eller mor (även fosterföräldrar) och 
barn, där fadern eller modern var född 
1892 eller senare: fadern eller modern, 
3) i hushåll med endera far eller mor 
och barn, där fadern eller modern var 
född 1891 eller tidigare: det äldsta av 
barnen, 4) i övriga hushåll: den äldsta 
medlemmen såvida denne inte var an
ställd i hushållet eller var inackorderad. 
Vid bearbetningen av uppgifterna från 
hushållen gjordes undantag från denna 
vid urvalet använda definition på hus
hållsföreståndare, såvida det av upp
gifterna framgick, att annan person i 
hushållet, framförallt med hänsyn till 
ekonomiska faktorer, borde betecknas 
som hushållsföreståndare. Detta har be
tydelse bland annat vid redovisningar 
med uppdelning av hushållen efter 
exempelvis hushållsföreståndarens yrke 
eller ålder. 

Vid beräkning av de urvalssannolik
heter som skulle tillämpas inom de pri
mära urvalsenheterna utgick man från 
folkmängden den 1 januari 1957 exklu
sive anstaltsfolkmängd. Den genomsnitt
liga hushållsstorleken antogs vara den
samma som den genomsnittliga hus
hållsstorleken i 1952 års levnadskost
nadsundersökning eller 2,9 personer. 
Med en beräknad folkmängd exklusive 
anstaltshushållen på 7 120 000 erhölls 

urvalsfraktionen 1/246 då 10 000 hushåll 

12,9 • 10 000 1 
S k u l I e t a S u t ( 7120 000 = 246 Ur-

valsfraktionen sattes av praktiska skäl 
1 

till 240- Urvalsfraktioner som skulle 

tillämpas inom primära urvalsenheter, 
där distriktsurval ej kom i fråga be
stämdes enligt formeln: 

där Pjj är lika med den sannolikhet 
varmed den primära urvalsenheten i 
stratum j var vald. 

Beträffande urvalet av distrikt för
fors på följande sätt. Det upprättades 
en lista över de kumulerade summorna 
av folkmängden i distrikten inom den 
eller de kommuner i respektive pue där 
distriktsurval tillämpades. Efter slump
mässigt valt startnummer uttogs distrik
ten genom systematiskt urval från den 
nämnda listan över de kumulerade be
folkningstalen. Intervall vid det syste
matiska urvalet var kvoten mellan an
talet distrikt, som skulle uttas, och di
striktens sammanlagda folkmängd. Ur
valssannolikheten för hushållsurvalet i 
puen där distriktsurval tillämpades be
räknades ur följande formel: 

där P h är lika med den sannolikhet med 
vilken distriktet är valt och d är lika 
med antalet distrikt som skulle uttas. Pjj 
är lika med urvalssannolikheten för 
puen enligt ovan. 

Urvalet av hushåll från mantalsblan
ketterna gav ca 11 300 hushåll mot be
räknat ca 10 000. Att flera hushåll än 
beräknat erhölls berodde bland annat 
på att genomsnittsantalet personer per 
hushåll sjunkit mellan 1952 och 1956. 
Det genomsnittliga antalet personer per 
hushåll visade sig nämligen vara 2,8 
enligt 1958 års undersökning, medan 
motsvarande antal i 1952 års undersök
ning som nämnts var 2,9. 

Överrepresentation av vissa grupper 
m. m. Som tidigare nämnts gjordes det 
slutliga urvalet från dels de ca 11 300 
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hushållen som uttagits från mantals
blanketterna dels från RLF:s register 
över jordbruksfastigheter. Vid utlott-
ningen av hushåll från mantalsmateria
let förfors på följande sätt. Arbetet ut
fördes på häradsskrivarkontoren och 
övriga institutioner där materialet för
varades. För varje uttaget hushåll ifyll
des en urvalsblankett. På denna anteck
nades bland annat puens nummer, hus
hållets adress samt fastighetsbeteckning, 
förvärvsarbetande hushållsmedlemmars 
namn, yrke, födelsetid och civilstånd 
samt i förekommande fall giftermålsår. 
Därjämte antecknades om det kunnat 
fastställas att hushållsföreståndaren 
fanns på den utlottade mantalsblanket
ten eller ej. Det befanns att för ca 8 % 
av blanketterna var det osäkert om hus
hållsföreståndaren fanns på den utlotta
de blanketten. Definitiv kontroll härav 
skulle som ovan sagts göras senare i 
samband med insamling och granskning 
av materialet. Från taxeringslängderna 
inhämtades uppgifter om den samman
räknade nettoinkomsten för taxering till 
statlig inkomstskatt beträffande samtliga 
hushållsmedlemmar. Uppgifterna avsåg 
inkomståret 1956. 

De på detta sätt inhämtade uppgifter
na användes för uppdelning av materia
let på olika strata för det slutliga ur
valet. Komplettering av uppgifterna 
gjordes dock i fråga om yrkesbeteck
ningen i vad gällde jordbrukare. Alla 
blanketter där hushållsföreståndaren 
kunde antas vara jordbrukare uttogs, 
och uppgifterna jämfördes med upp
gifterna i RLF:s register. Från detta 
register inhämtades även uppgifter om 
brukningsdelarnas storlek. 

Uppgifterna på urvalsblanketten över
fördes till hålkort. Slutligt urval gjordes 
från listor över dessa hålkort varvid 
korten sorterades på grupper, för vilka 
olika urvalsfraktioner skulle tillämpas. 
Urvalsfraktionerna bestämdes så att det 
för varje grupp, som skulle särredo-
visas, erhölls erforderligt antal hushåll. 
Nedan anges urvalsfraktionerna för 
olika grupper. 

Löntagare med barn 

Hushållets inkomst högst 10 999 kr 1/ 
500 
1/ 

» » 11000-17 999 » 
1000 

1 
» » 18000— » 

250 

Jordbrukare 

Med brukningsdelar på 2— 4 ha åker 
6 r 1000 

1 
» » » 5 — 9 » » 

250 
1 

» » » 10—19 » » 
100 

1 
» » » 20—29 » » 

50 
1 

» » » 30— » » 
100 
1 

övriga grupper 1000 

Urvalet från hålkortslistan gjordes 
systematiskt. Först uttogs från listan 
ett proportionellt urval så stort att det 

motsvarade urvalsfraktionen 1/1000- De på 

detta sätt uttagna hushållen gavs en 
särskild beteckning så att det under 
bearbetningen skulle vara möjligt att 
särskilja detta proportionella urval. Där
efter uttogs från var och en av grupper
na genom systematiskt urval så många 
som svarade mot de givna urvalsfrak
tionerna. 

Som tidigare antytts var urvalet från 
mantalsblanketterna tillräckligt stort 
för att erhålla erforderligt antal hus
håll i alla grupper utom för grupperna 
jordbrukare med brukningsdelar på 
10—19, 20—29 och 30- hektar åker. 
Tilläggsurval för dessa grupper gjordes 
från RLF:s register. 

Urvalsfraktionerna för detta tilläggs
urval beräknades enligt formlerna: 

(jordbrukare med 20—29 ha åker) och 
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(jordbrukare med 10—19, 30- ha åker) 
där Pjj i likhet med vad som ovan sagts 
angående urvalet från mantalsblanket
terna är lika med den sannolikhet var
med den primära urvalsenheten i stratum 
j är vald. 

Om det vid urvalet från RLF:s re
gister erhölls ett hushåll som tidigare 
utlottats i mantalsurvalet överhoppa
des detta hushåll i RLF:s register och 
i stället togs det hushåll som låg när
mast efter. Förfaringssättet som var 

praktiskt att tillämpa medförde teore
tiskt viss biasrisk, vilken dock bedöm
des vara av underordnad betydelse. 

Från de på detta sätt erhållna hus
hållen (brukningsdelarna) uttogs ge
nom systematiskt urval från varje stor
leksgrupp så många som svarade mot 

urvalsfraktionerna yr och yjrjr för res
pektive storleksgrupperna 20—29 samt 
10—19 och 30- ha åker. 

I tab. 1. 2 redovisas urvalet med för-

Tab. 1. 2. Hushållens fördelning på urvalsgrupper m. m. Antal hushåll 
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delning på urvalsgrupper och hushålls
typer och med angivande av den urvals
fraktion, som tillämpas för olika grup
per. Totalantalet utvalda hushåll upp
går till 4 495. 

Det i tabellen angivna antalet inklu
derar hushåll där det var osäkert om 
hushållsföreståndaren fanns på den ut
lottade blanketten. Antalet hushåll där 
urvalsblanketten klassificerades som 
dubblettblankett visade sig senare vara 
53. (Jfr även s. 51 angående redovis
ningen av materialets omfattning.) 

Undersökningsåret och hushållens för
delning på olika perioder. Undersök
ningsåret var uppdelat på 12 perioder 
av vilka var och en var 30 eller 31 da
gar. Första perioden upptog tiden 10 
januari—8 februari 1958 och sista pe
rioden tiden 10 december 1958—9 ja
nuari 1959. Varje hushåll medverkade 
endast under en period. Vid hushållens 
fördelning på olika perioder förfors på 
följande sätt. Hushållen uppsorterades 
först på puen. Man beräknade det antal 
gånger som antalet hushåll i puen var 
delbart med 12. Med hjälp av slump
tabell utlottades först på olika perioder 
det efter divisionen eventuellt uppkom
na överskjutande antalet. Därefter ut
lottades på olika perioder övriga hus
håll. När en period fått fullt antal, dvs. 
antalet hushåll i puen dividerat med 
12 plus eventuellt ett från överskjutan
de antal, överhoppades denna period 
vid den fortsatta utlottningen av hus
håll inom puen etc. Vid utlottningen av 
hushåll inom nästföljande pue utlotta
des överskjutande antal i första hand på 
sådana perioder som ej kommit med i 
detta avseende vid utlottningen inom 
närmast föregående pue. Puena be
handlades i löpande följd enligt den 
numrering de erhållit inom basurvalet. 
Antal hushåll inom en pue varierar så
lunda från en period till en annan med 
högst ett. Totalantalet hushåll i varje 
period uppgick till 374 eller 375. 

1. 5. Organisation 
Intervjublanketter och bokföringsböc
ker. Som tidigare framhållits lämnade 
hushållen uppgifter om inkomster och 
utgifter etc. under observationsperioden 
i första hand genom bokföring. I vissa 
fall ersattes eller kompletterades bok
föringen med ersättningsintervju res
pektive kompletteringsintervju. Dess
utom gjordes omedelbart före observa
tionsperiodens början en så kallad in
ledningsintervju med hushållet. Nedan 
ges en kortfattad beskrivning av de 
bokföringsböcker och intervjublanket
ter, som användes. 

(a) Blankett för inledningsintervju. 
Intervjun omfattade frågor rörande 
hushållets storlek, hushållsmedlem
marnas yrke, bostadens storlek och 
standard m. m. 

(b) Bokföringsböcker: 
»M-häftet», huvudboken för hus

hållets redovisning, användes av den 
som stod för de flesta livsmedelsin
köpen. Boken innehöll 5 avdel
ningar, nämligen avd. T för redo
visning av hushållets sammansätt
ning under bokföringsperioden; avd. 
K för redovisning av kontanta ut
gifter och inkomster; avd. R för redo
visning av kreditköp; avd. E för re
dovisning av egna produkter; avd. B 
för redovisning av körda mil med bil 
och motorcykel. 
»ö-häftet» användes av andra vuxna 
hushållsmedlemmar än den som 
hade M-häftet. Det var utformat 
som M-häftet men innehöll ej avd. 
T och E. 
»B-häftet» var en mindre bok av
sedd för barn mellan 8 och 15 år. 
»D-häftet» var avsedd för detalj
handlare och andra rörelseidkare för 
anteckning av produkter som tagits 
från den egna rörelsen. 

(c) Blankett för ersättnings- och kom
pletteringsintervju. 
Blanketten omfattade ca 50 sidor 
upptagande frågor om inköp och 
leveranser beträffande alla de ca 400 
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varugrupper etc. på vilka materialet 
skulle kunna särredovisas. 

Det begagnade blankettmaterialet har 
till sina huvuddrag avtryckts i bil. G, 
vari även anvisningarna till bokförarna 
finns återgivna. 

Fältarbetet. Insamlingen av uppgifter 
från hushållen skedde genom medver
kan av fältorganisationen inom statis
tiska centralbyråns utredningsinstitut. 
Institutet ha r inom basurvalets olika 
kommuner för intervjuarbete särskilt 
utbildade lokalombud. Innan undersök
ningen igångsattes, fick ombuden un
dergå särskild utbildning för detta ar
bete. Utbildningen bedrevs på så sätt 
att ombuden först fick gå igenom en 
korrespondenskurs omfattande 4 brev 
om vardera ca 25 sidor. Därefter sam
lades ombuden till en tvådagarskurs 
med föreläsningar och praktiska öv
ningar. Fem dylika kurser ägde rum, 
och i varje kurs deltog 30—40 personer. 
Tillsammans utbildades ca 160 ombud 
för arbetsuppgiften. En del av dessa 
var avsedda som reserv och kom aldrig 
att delta i arbetet. 

Ombudets kontakt med hushållet 
skedde enligt följande rutin: 
1) Ett pa r dagar före undersöknings

periodens början översände ombudet 
till hushållet ett brev vari lämnades 
vissa uppgifter om undersökningens 
syfte och meddelades att hushållet 
utlottats. Hushållet ombads medver
ka och vidare meddelades att om
budet skulle besöka hushållet inom 
ett par dagar. 

2) Vid första besöket överlämnades bok
föringsböckerna, och hushållet in
struerades om hur böckerna skulle 
föras. Dessutom genomfördes inled
ningsintervjun. 

3) Efter ca en vecka tog ombudet som 
regel ånyo kontakt med hushållet 
genom besök eller per telefon för 
att efterhöra, om det var något som 
man var tveksam om beträffande 
bokföringen och för att kontrollera 
att den fullföljdes på ett riktigt sätt. 

4) Efter bokföringsperiodens slut över
sände hushållet böckerna till ombu
det, som gjorde en preliminär 
granskning av bokföringen och tog 
kontakt med hushållet för komplet
teringar om så erfordrades. Sedan 
materialet översänts till socialstyrel
sen granskades detta noggrannare. 

5) I de fall hushållet av någon anled
ning (sjukdom, resa etc.) ej kunnat 
genomföra bokföringen alls, påbörjat 
men ej fullföljt denna eller vägrat, 
försökte man som ovan sagts, er
hålla motsvarande uppgifter genom 
en ersättnings- eller kompletterings
intervju efter bokföringsperiodens 
slut. 

Om hushållet inte kunde nås före 
bokföringsperiodens början men kon
takt med hushållet erhölls under pe
rioden, gjordes en kompletteringsin
tervju för den del av perioden som gått, 
medan hushållet fick föra bok för den 
del av perioden som återstod. Erhöll 
lokalombudet redan före periodens bör
jan uppgift om att hushållet tillfälligt, 
exempelvis under semestern, vistades 
på annan ort, uppsöktes hushållet på 
den tillfälliga adressen. Detta skedde 
antingen genom det lokalombud som 
först sökt hushållet eller av annat om
bud, om detta med hänsyn till ombu
dets och hushållets vistelseorter var 
lämpligt. 

Åtgärder mot bortfall. I samband med 
organiserandet av undersökningen vid-
togs olika åtgärder för att i görligaste 
mån reducera bortfallet. Härvidlag kan 
pekas på publiciteten kring undersök
ningen och särskilt i samband med 
dess påbörjande. Genom ett anförande 
i radio och på annat sätt uppmanades 
allmänheten att lämna sin medverkan. 
Även i de meddelanden, som tillställdes 
varje utvalt hushåll, inskärptes bety
delsen av att alla utvalda hushåll med
verkade samt förklarades, att ett bort
fall hade allvarliga följder för resulta
ten. 

Vidare kan pekas på alt undersök-
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ningen skedde med hjälp av ombud, 
som erhållit en grundutbildning för in
tervjuarbete, vari ingår instruktioner 
för hur de skall förfara samt upplys
ning om den betydelse bortfallet har 
för statistiska undersökningar. I den 
särskilda utbildning (jfr s. 43), som 
ombuden fick innan undersökningen 
igångsattes, ingick dessutom speciella 
anvisningar i syfte att nedbringa bort
fallet. Sålunda gavs detaljerade instruk
tioner om förnyade besök i de fall kon
takt inte kunde erhållas vid första be
söket, och anvisningar gavs om olika 
möjligheter att få uppgifter om uppe
hållsort då alla hushållsmedlemmar var 
tillfälligt bortresta. Om hushållet inte 
kunde nås före bokföringsperiodens 
början, skulle förnyade försök göras 
senare. Kompletterings- och ersättnings
intervju fick i så fall tillgripas. Sådana 
förnyade försök skulle göras intill en 
månad efter observationsmånadens ut
gång. Kunde trots detta ingen kontakt 
nås med hushållet skulle ytterligare för
sök icke göras. 

Om hushållet vägrade vid första kon
takten, fick som regel ett annat lokal
ombud besöka hushållet. När någon 
hushållsmedlem vistades på annan ort, 
sändes i vissa fall bokföringsbok till 
denna per post. Detta gällde även per
soner som tillfälligt vistades utomlands. 
Vidare kan nämnas att chefsombuden i 
de fem olika distrikt, vari fältorganisa
tionen är indelad, under pågående in
samlingsarbete underrättades om bort
fallets storlek i olika puen, så att de 
kunde vidta särskilda åtgärder om detta 
befanns möjligt och lämpligt. 

Granskning. Som ovan sagts gjorde lo
kalombudet en första preliminär gransk
ning av bokföringen, så fort denne er
hållit materialet från hushållet. Sedan 
materialet inkommit till utredningsin
stitutet, gjordes där en grovgranskning 
av bokföringsböcker och intervjublan
ketter. Då kontrollerades främst att redo
visning fanns för alla hushållsmedlem-
mar och för hela redovisningsperioden. 

Var materialet bristfälligt i sådant av
seende, tog institutet omedelbart kon
takt med lokalombudet. Denne fick då i 
uppdrag att snarast infordra komplette
rande uppgifter, såvitt det icke av för
hållandena i övrigt framgick att det inte 
var möjligt att få ytterligare uppgifter 
från hushållet. 

Efter denna grovgranskning på utred
ningsinstitutet översändes materialet till 
socialstyrelsen, som gjorde en systema
tisk och noggrann genomgång av allt 
material. Denna granskning ledde i för
hållandevis många fall till att komplette
rande upplysningar fick inhämtas från 
hushållet. Omkring 50 °/o av hushållen 
fick kontaktas på nytt, vilket kan synas 
vara en anmärkningsvärt hög siffra. An
ledningen härtill var främst de mycket 
långtgående kraven på detaljredovisning 
av olika varor och tjänster. I anvis
ningarna till bokförarna och i instruk
tionerna för lokalombuden var detta be
handlat och ett flertal exempel på till
fredsställande och ofullständig specifice-
ring var angivna. Oaktat detta kunde inte 
undvikas att man erhöll uppgifter om 
inköp etc. som var otillfredsställande re
dovisade. Som exempel på de långtgå
ende specificeringskraven kan nämnas, 
att tandvårdskostnad skulle särskiljas 
på folktandvård och tandvård hos pri
vatpraktiserande tandläkare, tyger skulle 
kunna särskilja på fyra grupper, näm
ligen ylletyger, bomullstyger, nylon- och 
perlontyger samt tyger av siden, sam
met och linne e t c , husgerådsartiklar 
skulle kunna åtskiljas bland annat med 
hänsyn till om de var gjorda av porslin, 
glas eller plast, avgifter till daghem och 
lekskolor skulle särredovisas med hän
syn till om de var kommunala eller pri
vata. Redan när varugrupperingen fast
ställdes, stod det klart, att man i många 
fall skulle få uppgifter, som inte var till
räckligt specificerade. Det övervägdes 
därvid om anvisningarna till bokförarna 
skulle göras utförligare eller om man i 
stället i efterhand skulle komplettera 
uppgifterna. Att göra anvisningarna till 
bokförarna så uttömmande att det fanns 
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fullständiga upplysningar för alla varor 
och tjänster, skulle ha lett till att anvis
ningarna blivit så omfångsrika, att det 
kunde befaras att de inte skulle komma 
att bli lästa alls av bokförarna. En annan 
svårighet som föranledde relativt många 
förfrågningar var redovisningen av kre
ditköpen. Särskilt må nämnas jordbru
karnas återtåg av produkter från produ
centföreningarna. Det visade sig att det 
överhuvudtaget var förenat med en hel 
del svårigheter att tillämpa leveransprin
cipen (jfr ovan s. 31). Vid granskningen 
syntes det i vissa fall tveksamt om hela 
värdet var redovisat för en på kredit 
köpt vara. I sådana fall fick man kon

takta hushållet på nytt för att få en 
mer tillfredsställande redovisning. 

I samband med granskningen gjordes 
för 136 hushåll från perioderna 1 och 4 
en sammanräkning av inkomster och ut
gifter i syfte att få en uppfattning om re
dovisade inkomster och utgifter överens
stämde. Det visade sig, att det som regel 
var god överensstämmelse mellan redo
visade inkomster och utgifter. I nedan
stående tablå visas det absoluta och re
lativa antalet hushåll med olika stor av
vikelse mellan inkomster och utgifter. I 
tablån redovisad procentsats är skillna
den mellan redovisade inkomster och ut
gifter i procent av inkomsten. 

Avstämningen inskränktes till dessa 
136 hushåll, dels därför att resultat från 
avstämningen syntes visa så begränsade 
avvikelser mellan redovisade inkomster 
och utgifter att inte några särskilda åt
gärder av detta skäl borde vidtas under 
pågående fältarbete, dels därför att ar
betet med avstämningen var synner
ligen tidskrävande. I samband härmed 
må även refereras något från de anvis
ningar som gavs till bokförarna om 
redovisningen av inkomsterna, och de 
överväganden som gjordes i samband 
med utformningen av anvisningarna. 
Det ansågs ofrånkomligt att inkomster
na i vissa avseenden endast skulle kunna 
redovisas ungefärligt. För exempelvis 
jordbrukare och andra egna företagare 
är det inte möjligt att i samband med 
en hushållsbokföring ange jordbrukets 
eller rörelsens verkliga netto. Inkoms
terna redovisades i många fall som ut
tag från rörelse eller bank, och dessa 
belopp stod sannolikt inte alltid i över
ensstämmelse med faktiskt netto. I an
visningarna sades att egna företagare 

fick redovisa inkomsterna på två olika 
sätt nämligen 
»1) Om bokföring finns, som redovisar 

privata uttag ur rörelsen etc. skall 
endast dessa uttag antecknas som 
inkomst. Utgifterna för rörelsen tas 
inte upp. 

2) Om ingen sådan bokföring finns, 
skall hela bruttoinkomsten från 
rörelsen, jordbruket eller fastig
heten antecknas. Därjämte anteck
nas i kolumn 4 utgifter för rörel
sen, jordbruket eller fastigheten. 
Här antecknas exempelvis löner till 
anställda, inköp av fodervaror, rå
varor eller inventarier.» (Se anvis
ningarna till bokförarna, bilaga G, 
s. 418.) 

Som framgår av ovanstående citat 
ur anvisningarna behövde den av egna 
företagare redovisade inkomsten ej avse 
nettoinkomsten från rörelsen under ob
servationsperioden. 

I anvisningarna rekommenderades 
uppgiftslämnarna att avstämma kassan 
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varje dag. Under dagen bokförda ut
gifter och inkomster skulle summeras 
och kassan räknas för att man däri
genom skulle få en kontroll av att inga 
utgifter bortglömts. I praktiken torde 
inte denna rekommendation ha följts 
genomgående av hushållen. Dagskassan 
var visserligen som regel antecknad 
men syntes i många fall endast ha varit 
lika med den framräknade skillnaden 
mellan inkomster och utgifter i förhål
lande till förut antecknad kassa. 

Som framgår av vad som ovan sagts 
kan de i tablån redovisade avvikelserna 
mellan inkomster och utgifter inte utan 
vidare tas som ett mått på tillförlitlig
heter eller bristfälligheter i bokfö
ringen. 

Vad ersättnings- och kompletterings
intervjuerna beträffar skulle lokalom
budet efter avslutad intervju göra ett 
sammandrag av de uppgifter om in
komster och utgifter som erhållits. Var 
avvikelsen större än 10 %>, skulle ytter
ligare frågor ställas för att om möjligt 
få komplettering för eventuellt bort
glömda inkomster eller utgifter. 

Kodning. Sedan materialet granskats, ut
fördes erforderlig sifferkodning för att 
uppgifterna skulle kunna överföras till 
hålkort. För varje hushåll samt in
komstenhet och hushållsmedlem upp
rättades arbetstabeller på vilka utsattes 
sifferkoder för olika karakteristika, så
som hushållstyp, yrke, barnantal , bo
stadsstandard, efter vilka klassifice
ringar skulle kunna göras. För i böc
kerna noterade inköp och utgifter ut
fördes viss alfabetisk kodning. Denna 
kodning begränsades dock till ett rela
tivt litet antal noteringar, vilket möj
liggjordes genom att man införde ett 
kodord för var och en av de ca 400 
grupper av varor och tjänster på vil
ka materialet skulle kunna klassifice
ras. Denna ordkod utformades så att 
kodorden på ett naturligt sätt anknöt 
till den varugrupp ordet representerade 
och därför blev lätta att inlära. Utförda 
testningar visade att sådana kodord var 

betydligt lättare att inlära än siffer
koder, som i det här fallet hade måst 
göras femsiffriga. Av hålkortstekniska 
skäl måste alla orden bestå av fem bok
stäver. Som exempel på sådana kodord 
kan nämnas att vetemjöl betecknades 
med vmjöl, tunn grädde med tunnn, 
skaldjur med räkor, färska skogsbär 
med lingo, starköl med öltre, öl klass 
två med öltvå, herrunderkläder med 
kalso, bijouterier med bjäfs och kost
nader hos fotograf med uggla. (Jfr va-
rulistan i bil. F.) Endast vid varor som 
sällan förekom i hushållsböckerna eller 
då det av någon anledning syntes tvek
samt till vilken varugrupp noteringen 
skulle hänföras utsattes kodorden i 
boken i samband med granskningen. 
Genom denna metod kunde stansning 
till hålkort ske direkt från bokförings
böckerna utan annan föregående kod
ning av materialet än den som redo
gjorts för ovan. 

Hålkortsbearbetning. Som ovan sagts 
utfördes hålkortsstansningen dels från 
de arbetstabeller som upprättades vid 
kodningen av materialet, dels direkt 
från bokföringsböckerna. I de fall upp
gifterna från hushållet lämnats genom 
kompletterings- eller ersättningsinter
vju, stansades från intervjublanketten. 
Stansningen utfördes på alfabetiska 
stansmaskiner. För varje hushåll stan
sades med hjälp av de nämnda arbets-
tabellerna ett hålkort (ledkort) för hus
hållet, ett för varje inkomstenhet och 
ett för varje individ. Utgifter och in
komster stansades på särskilda kort. 
På varje sådant kort stansades utom 
hushållets identifieringsnummer och in
komstenhetens nummer även uppgifter 
för fyra varuposter. För varje post 
stansades dels kodordet, dels beloppet 
och kvantiteten, om sådan skulle vara 
noterad. I fråga om kläder och andra 
personliga artiklar stansades för varje 
post numret på den individ i hushållet 
som utgiften avsåg. Individerna erhöll 
löpande nummer inom varje hushåll. 
Vidare stansades en specialkod som an-
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gav vilken av följande grupper note
ringen var hänförlig till: 

1) kreditköp (exkl. present) 
2) egna produkter från jordbruk 

och trädgård 
3) naturaförmån som löneförmån 

eller enligt annat avtal 
4) uttag från egen rörelse 
5) present till annan än hushålls

medlem inköpt i Sverige kontant 
6) present till annan än hushålls

medlem inköpt i Sverige på kre
dit 

7) present till annan än hushållsmed
lem inköpt i utlandet 

8) andra inköp i utlandet än presen
ter 

9) lotterivinst 
10) övriga poster ej hänförliga till 

grupperna 1—9. 

För varje hushåll stansades sålunda 
kort med hushållets, inkomstenhetens 
och individens karaktäristika (ledkort) 
dels kort med uppgifter om utgiftspos
ter och inkomstposter (primärkort). 
Dessa kort bearbetades sedan på data
behandlingsmaskin. Vid denna bearbet
ning framställdes summakort avsedda 
för bearbetning på sorterings- och ta
buleringsmaskiner av traditionell ut
formning. 

Provundersökningar. Med hänsyn till 
att den planerade metoden för insam
lingen av primärmaterialet från hus
hållen inte hade tillämpats i någon ti
digare undersökning i Sverige och för 
att få intervjublanketter, bokföringsma
terial och anvisningar testade genom
fördes tre provundersökningar under 
våren och sommaren 1957. Dessutom 
användes provundersökningarnas resul
tat för bedömning av kostnaderna för 
fältarbetet. 

Avsikten med den första provunder
sökningen var att få en prövning av de 
förslag till hushållsböcker som utarbe
tats. Som bokförare deltog 23 på fri
villig väg uttagna lokalombud inom sta
tistiska centralbyråns ombudsorganisa
tion samt 15 jordbrukarhushåll , som 

uttogs genom förmedling av RLF. Bok
föringen pågick under tiden 30/1—12/2 
1957. I böckerna skulle alla hushållets 
utgifter och inkomster under observa
tionsperioden noteras. Dessutom skulle 
kvantiteter anges för samtliga livsme
del. Det förutsattes att det för många 
livsmedel skulle vara svårt för hushål
len att redovisa kvantiteter och redan i 
denna första provundersökning erhölls 
underlag för bedömning av för vilka 
varuslag, som kvantitetsuppgifter lämp
ligen skulle kunna infordras. 

Efter avslutad bokföring skulle hus
hållen på en särskild frågeblankett re
dovisa sina erfarenheter från bokfö
ringsarbetet och om möjligt ange för
slag till ändringar av böckernas utform
ning m. m. Många värdefulla synpunk
ter framfördes och dessa beaktades se
dan då böckerna omarbetades före nästa 
provundersökning. 

Den andra provundersökningen om
fattade såväl bokföring som intervjuer 
om utgifter och inkomster. Avsikten 
med intervjuerna var att få en testning 
av de blanketter, som skulle användas 
för inledningsintervju samt komplette
rings- och ersättningsintervju. Dessut
om gjordes genom en specialunder
sökning vissa försök att jämföra hus
hållens uppgifter då de lämnats genom 
intervju och då de lämnats med bok
föring. 

Kontakten med hushållen sköttes 
denna gång av lokalombud, som sedan 
skulle medverka i huvudundersök
ningen. Observationsperiod var tiden 
15/3—14/4 1957. Hushållen uttogs 
slumpmässigt. För att nedbringa lokal
ombudens resekostnader fick emellertid 
dessa själva välja 3 av 6 givna adres
ser. 51 hushåll mottog bokföringsböc
ker, och från dessa erhölls uppgifter 
genom enbart bokföring från 43, genom 
bokföring och kompletteringsintervju 
från 4 och genom ersättningsintervju 
från 3 hushåll. Ett hushåll vägrade att 
medverka. Efter undersökningsperio
dens slut sände hushållen böckerna till 
ombuden, som gjorde en preliminär 
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granskning av materialet. Granskningen 
och bearbetningen på socialstyrelsen 
tog även denna gång mest sikte på att 
dra ut erfarenheter tillämpliga vid om
arbetningen av böcker och intervjublan
ketter samt anvisningar. 

Som ovan antytts gjordes i samband 
med denna provundersökning även ett 
försök att jämföra uppgifter genom 
bokföring respektive intervju. Då det 
antal hushåll som deltog i undersök
ningen självfallet var alltför litet för att 
man skulle kunna göra jämförelser 
mellan grupper av hushåll, där den ena 
gruppen lämnade uppgifter genom bok
föring och den andra genom intervju, 
blev det nödvändigt att tillämpa både 
intervju och bokföring på samma hus
håll och för samma tidsperiod. Det 
gällde då att finna en sådan utform
ning att bokföringen så litet som möj
ligt påverkades av intervjuresultatet 
och vice versa. Det bestämdes att upp
giftsinsamlingen skulle begränsas till 
tre konsumtionsområden där man kun
de vänta sig relativt regelbundna utgif
ter, nämligen 1) tvätt- och rengörings
medel, 2) tobaksvaror och 3) resor med 
allmänna trafikmedel med undantag av 
semesterresor och resor i arbetet. I sam
band med att bokföringshäftena över

lämnades till hushållet gjordes en in
tervju, där konsumtionsförhållandena 
beträffande ovan nämnda varuslag 
efterfrågades. I intervjun frågades först 
efter den normala förbrukningen under 
en månad och därefter om man väntade 
sig större eller mindre utgifter under 
den kommande månaden, som alltså 
överensstämde i tiden med bokförings-
perioden. I de fall konsumtionen be
räknades bli annorlunda under bokfö
ringsperioden jämfört med normal för
brukning, efterfrågades hur stora ut
gifter man väntade sig. Efter bokfö
ringsperiodens slut jämfördes sedan 
hushållens utgifter enligt intervjuprog
nosen med utgifterna enligt bokfö
ringen. I detta avseende bearbetnings-
bara uppgifter erhölls från 41 hushåll. 

I nedanstående tablå redovisas den 
sammanlagda utgiftssumman för de 41 
hushållen beträffande de tre konsum
tionsgrupperna dels enligt bokförings
uppgifterna och dels enligt intervju
prognosen. Därjämte anges skillnaden 
mellan de två summorna i procent av 
bokföringsuppgifterna samt summan av 
avvikelserna oberoende av om de var 
positiva eller negativa för varje enskilt 
hushåll i procent av den totala utgiften 
enligt bokföringen. 

Som synes är det för tvätt- och ren
göringsmedel en avsevärd skillnad mel
lan väntade utgifter enligt intervju och 
bokförda utgifter, medan samma skill
nad för tobaksvaror och resor är påtag
ligt liten. Av den sista kolumnen fram
går att summan avvikelser mellan ut

gifter enligt intervju och bokföring är 
ganska betydande även för resor fast 
avvikelserna här nästan lika ofta är 
negativa som positiva vid jämförelse 
med utgifter enligt bokföringen. Vad 
beträffar tvätt- och rengöringsmedel 
har hushållen däremot nästan genom-
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gående högre väntade utgifter enligt 
intervjun än bokförda utgifter. Det 
förefaller sannolikt att skillnaden be
ror på att hushållet överskattat sina 
inköp under nästföljande månad vid in
tervjun. Flera förklaringar härtill kan 
tänkas. Frågorna gällde först utgifter 
under en månad med normal förbruk
ning varvid nio olika slags tvätt- och 
rengöringsmedel uppräknades. Detta 
inbjuder till överskattning. Om t. ex. ett 
hushåll köper en tvål varannan månad 
så uppges som normal månadsförbruk
ning snarare en tvål än ingen. När nästa 
fråga ställes om man tror att utgifterna 
för samma artiklar under den kom
mande månaden kommer att bli större, 
mindre eller lika stora är det utan tve
kan mest inbjudande att svara »ungefär 
lika stora» om man inte ha r sina inköp 
synnerligen väl planerade. Endast 6 hus
håll ha r också beträffande tvätt- och 
rengöringsmedel lämnat annan uppgift 
vid prognosen för den kommande må
naden än vad som »normalt» konsu
meras. Motsvarande siffror för tobaks
varor och resor är 1 resp. 7 hushåll. Ett 
annat skäl till överskattning av utgifter 
för tvättmedel kan vara, att man vill 
framstå som vän av renlighet och hy
gien och därför gärna uppger för myc
ket. 

Om man vågar dra några slutsatser 
av provundersökningarna, så kan det 
endast bli i form av hypoteser. 1) Upp
gifter om konsumtionsutgifter genom 
intervju är mera tillförlitliga för långa 
tidsperioder som t. ex. ett år än för korta 
som t. ex. en månad, eftersom uppgifter
na grundar sig på uppskattningar av vad 
man brukar ge ut för en viss vara. 2) 
Resultatens relativa tillförlitlighet vid in
tervjuundersökning beror till stor del 
på att felskattningarna tar ut varandra. 
3) Intervjumetod kan för enskilda ut
giftsposter ge mycket missvisande re
sultat, särskilt som utgifterna beräknas 
med utgångspunkt från normal för
brukning under en kortare tidsperiod 
och prestigehänsyn etc. inbjuder till 
över- eller underskattning. 

Sedan bokföringsböcker samt intervju

blanketter och anvisningar omarbetats 
med hjälp av erfarenheter från den and
ra provundersökningen, genomfördes yt
terligare en provundersökning. Denna 
omfattade såväl bokföring som inter
vjuer och observationsperioden omfattade 
tiden 4/5—3/6 1957. Till undersökningen 
uttogs 84 slumpmässigt valda hushåll 
och varje lokalombud fick 4 hushåll, vil
ka alla skulle kontaktas av ombudet. 
Hushållen skulle liksom vid föregående 
undersökning i första hand lämna upp
gifter genom bokföring, och intervjuer 
skulle tillgripas endast om så erfordra
des. I syfte att få ett visst minimiantal 
av intervjuer uttogs utöver de ovan 
nämnda 84 hushållen 10 för enbart in
tervjuer. Provundersökningen utforma
des i alla avseenden på sådant sätt, att 
den så långt det var möjligt överens
stämde med den plan man hade för den 
kommande huvudundersökningen. 

Av de 84 hushållen erhölls uppgifter 
genom enbart bokföring från 67. 3 hus
håll redovisades genom bokföring och 
intervju och 4 hushåll genom enbart in
tervju. Av övriga 10 hushåll vägrade 4 
att medverka, och från 3 hushåll upp
gavs att de på grund av sjukdom ej kun
de medverka. 3 hushåll hade flyttat 
och uppsöktes ej på sina nya adresser 
och ersattes ej heller med andra hushåll. 

Liksom vid föregående undersökning 
gjorde lokalombuden en preliminär 
granskning av materialet, innan det in
sändes. Hos socialstyrelsen gjordes en 
noggrann och systematisk genomgång av 
allt material, varvid bland annat fre
kvensen av olika slag av bristfälligheter 
noterades. Det undersöktes bland annat 
i vilken omfattning varubeskrivningen 
var otillräcklig för redovisning enligt 
den preliminärt fastställda gruppindel
ningen, och frekvensen av sådan otill
räcklig redovisning för olika varor re
gistrerades, och vidare undersöktes i vil
ken omfattning kvantitetsuppgifter sak
nades. Kvantitetsuppgifter infordrades 
endast för vissa särskilt angivna varor. 

På basis av detta material gjordes även 
en kostnadsanalys med uppdelning på 
olika kostnadselement såsom ombudens 

4 
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resekostnader och kostnader för inter
vjuer och för granskningsarbete samt 
ersättningar till ombuden för inlärning 
av instruktioner. Detta arbete gjordes i 
samarbete med statistiska centralbyråns 
utredningsinstitut. 

För att få ytterligare underlag för den 
slutliga kostnadsberäkningen utförde ut
redningsinstitutet dessutom en specialbe
arbetning av uppgifter om tidsåtgång 
m. m. för olika arbetsmoment i den år 
1956 av konjunkturinstitutet genomförda 
sparandeundersökningen. 

Ersättning till hushållen. Ersättning ut
gick med ett belopp som varierade efter 
hushållets storlek. För att ersättning 
skulle utgå krävdes, att bokföringen om
fattade minst tre veckor och att kom-
pletteringsintervju fanns för den åter
stående delen av observationsperioden. 
För 2—3 veckors bokföring plus kom-
pletteringsintervju gavs halv ersättning, 
medan det för bokföring som omfattade 
mindre än två veckor inte gavs någon er
sättning. Om bokföring saknades för nå
gon eller några medlemmar av hushållet 
gjordes viss reducering av ersättningen. 
Arvodet uppgick till 30 kronor för en
samstående och 40 kronor för hushåll 
bestående av 2—4 personer. För varje 
ytterligare hushållsmedlem utöver 4 ut
gick ett tillägg på 5 kronor. För stude
rande, som ej bodde hemma, samt hem
biträden utgick särskilt arvode på 20 
kronor, och dessa räknades ej som hus
hållsmedlemmar vid beräkningen av ar
vodet till hushållet i övrigt. 

Kostnader. Framställning om medel för 
undersökning skedde i en skrivelse till 
Konungen den 15 oktober 1956, sedan 
samråd i ärendet hade ägt rum med 
bland annat indexnämnden, statistiska 
centralbyrån och statens jordbruks
nämnd. Framställningen, som utmyn
nade i en kostnadsberäkning av 650 000 

kronor, ledde till proposition vid 1957 
års riksdag, varvid i socialstyrelsens stat 
för det följande budgetåret upptogs ett 
belopp av 450 000 kronor, och därjämte 
beviljades på grund av undersökningens 
betydelse för jordbruksnämndens verk
samhet från det under nionde huvud
titeln uppförda reservationsanslaget för 
prisreglerande åtgärder på jordbrukets 
område ett belopp av 200 000 kronor. 
Efter hemställan från socialstyrelsen i 
skrivelse till Konungen den 18 juli 1958 
upptogs i statsverkspropositionen för 
budgetåret 1959/60 i socialstyrelsens stat 
ett tilläggsanslag för levnadskostnads
undersökningen på 130 000 kronor. Från 
ovan nämnda reservationsanslag under 
nionde huvudtiteln beviljades samtidigt 
60 000 kronor. 

Sammanlagt beviljades sålunda 840 000 
kronor till undersökningen. Till prov
undersökningar anslogs därjämte under 
1957 20 000 kronor. 

De faktiska totalkostnaderna kan när 
detta skrives ännu inte slutligt beräknas. 
I nedanstående tablå anges dock en 
ungefärlig fördelning på olika slag av 
kostnader. 

Provundersökningar 20 000 kr 
Urval av hushåll 16 000 » 
Utbildning av ombud 80 000 > 
Ersättning till statistiska cen

tralbyrån för fältarbete 320 000 » 
Arvoden till hushållen 140 000 » 
Expenser 30 000 » 
Hålkort och stansning av hål

kort 40 000 » 
Hålkortsbearbetning på data

behandlingsmaskin 84 000 » 
Lönekostnader för extra per

sonal hos socialstyrelsen . . 130 000 > 

Utöver här nämnda belopp tillkommer 
kostnader för hålkortsbearbetningar på 
socialstyrelsens hålkortsavdelning samt 
lönekostnader för i styrelsen anställd 
personal, som kontinuerligt är sysselsatt 
med arbetsuppgifter av denna art. 



51 

Kap . 2. Undersökningsresultatens tillförlitlighet 

2. 1. Inledning 
Vid en levnadskostnadsundersökning 

görs skattningar av en mängd olika va
riabler. Var och en av de mer än 400 
utgiftsposterna kan betraktas som en 
variabel, och därtill kommer att de i 
många sammanhang redovisas samman
slagna gruppvis etc. Alla skattningar är 
behäftade med osäkerhet, som kan hän
föras till flera olika källor. Felkällornas 
betydelse för skattningarnas tillförlitlig
het varierar för olika variabler dels i 
fråga om felkällans art och dels med 
hänsyn till dess effekt. På grund av det 
stora antalet variabler är det uteslutet 
att behandla felkällorna separat för 
varje variabel, och den följande diskus
sionen av felkällorna måste därför bli 
översiktlig. 

I det följande behandlas osäkerheten i 
resultaten med uppdelning på fyra av
snitt berörande respektive bortfall, mät
fel, rarafel samt slumpvariationer. Där
efter redovisas materialets sammansätt
ning med hänsyn till hushållens fördel
ning efter hushållstyp, yrke m. m. samt 
en jämförelse mellan levnadskostnads
undersökningen och befolkningsstatisti
ken i vad gäller individernas fördelning 
efter kön, ålder och civilstånd. Slutligen 
anges en uppräkning till riksnivå av kon
sumtionsbeloppen för olika grupper av 
varor och tjänster. 

2. 2. Bortfall 

Som tidigare sagts uttogs i urvalet 
sammanlagt 4 495 hushåll (jfr tab. 1.2, 
s. 41). Av dessa utgick 223 på grund av 
att de i mantalsmaterialet varit represen
terade av dubblettblanketter eller vid 

mantalsskrivningen varit bosatta i fastig
heter, som senare rivits, eller lägenheter, 
som vid undersökningstillfället icke an
vändes för bostadsändamål, eller perso
ner, som intagits på anstalt etc. Enligt 
instruktionen till lokalombuden skulle 
i de fall annat hushåll än det som fanns 
upptaget på urvalskortet — detta inne
höll namn och adress på det utvalda 
hushållet — det nyinflyttade hushållet i 
stället medtas. Om huset rivits eller lä
genheten inte längre användes för bo
stadsändamål, skulle det avflyttade hus
hållet ej uppsökas på den nya adressen. 
Av de ovan angivna 223 utlottade hus
hållen hänförde sig 53 till dubblettblan
ketter och 170 till bortfall av annan or
sak. Av de återstående 4 272 hushållen 
(4 495 — 223) erhölls bearbetningsbara 
uppgifter från 3 686 eller 86,3 °/o. 

Av de hushåll som medverkade i un
dersökningen lämnade 90 °/o redovisning 
för hela observationsperioden genom 
bokföring, från 2 °/o erhölls uppgifterna 
genom bokföring och intervju, och 8 %> 
lämnade uppgifter enbart genom inter
vju. Resultatet för olika redovisnings
perioder framgår av tab. 2. 1. 

Det är knappast möjligt att uttala 
något bestämt om skillnaden i noggrann
het mellan de hushåll, som lämnat bok
föringsuppgifter för hela perioden, och 
de hushåll, från vilka uppgifter helt eller 
delvis måst inhämtas genom intervjuer. 
På det hela taget bör bokföringsupp
gifterna vara bättre, men detta utesluter 
inte att i fråga om enskilda poster in
tervjuer kan ge bättre resultat än bok
föring (jfr kap. 1, avsnittet om provun
dersökningar samt nedan under mätfel). 

Av de ovan lämnade uppgifterna fram
går att bortfallet utgjorde 13,7 •/», dvs. 
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Tab. 2. 1. Antalet bearbetade hushållsuppgifter i % med fördelning efter redovisningsmetod 
och undersökningsperiod 

från en så stor andel av de utvalda hus
hållen erhölls inte bearbetningsbara upp
gifter. Storleken hos den bias, som till 
följd av detta bortfall kan ha uppkom
mit vid skattningen av olika variabler, 
kan helt naturligt inte fastställas. Vissa 
möjligheter till slutsatser om följderna 
av bortfallet föreligger dock. 

Om konsumtionen av en viss förnö
denhet är större inom bortfallet än bland 
de hushåll, som medtagits, så blir givet
vis följden av bortfallet, att skattningen 
på grundval av undersökningsresultatet 
blir för låg och vice versa. Om konsum
tionen är lika stor bland de hushåll 
som bortfallit som bland de medtagna 
hushållen, så uppkommer däremot ingen 
bias till följd av bortfallet. På grund av 
att bortfallet ej är större än 13,7 °/o, är 
det tydligt, att konsumtionen bland de 
bortfallna hushållen måste skilja sig av
sevärt ifrån konsumtionen i de medtagna 
hushållen för att effekten på en total
skattning skall bli stor. Som exempel 
kan väljas restaurangbesök, där man på 
basis av de medtagna hushållen har 
kommit fram till en skattning av årsut-
giften till 389 kronor per hushåll. Om 
man nu antar att genomsnittskonsum
tionen bland de bortfallna hushållen 
hade varit ej mindre än 50 °/o högre eller 
584 kronor per hushåll, så borde total
skattningen ha varit 416 kronor i stället 

för 389 kronor. Ej ens vid ett så extremt 
antagande skulle således den korrekta 
skattningen ha givit ett värde som avvek 
mera än 7 °/o. I fråga om flertalet va
riabler måste effekten av bortfallet vara 
betydligt mindre. 

I följande diagram och tabeller redo
visas bortfallets storlek i olika katego
rier av hushåll och bortfallets fördel
ning på olika bortfallsorsaker. I tabeller
na 2. 2—2. 8 har det procentuella bort
fallet beräknats på basis av summan av 
antal i bearbetningen ingående hushåll 
och antal för vilka ej erhållits bearbet
ningsbara uppgifter (i fortsättningen be
nämnt redovisat antal hushåll). I tabel
lerna 2. 9—2. 13 redovisas det procentu
ella bortfallet beräknat på basis av med 
respektive uppräkningsfaktorer uppräk
nade antal. Uppräkning har gjorts av 
såväl i undersökningen medtagna hushåll 
som bortfallshushåll. Den förstnämnda 
redovisningen avser i första hand att be
lysa resultatet av fältarbetet i vad avser 
möjligheten att få hushållen att medver
ka, medan den sistnämnda redovisningen 
främst avser att belysa bortfallets rela
tiva betydelse för undersökningsresulta
ten som helhet eller för grupper av hus
håll. Det må framhållas att uppdelningen 
på bortfallsorsaker i flertalet fall fått 
baseras på av intervjupersonen anförda 
skäl. Helt klara gränser mellan den ena 
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Tab. 2. 2. Bortfallets storlek och procentuella fördelning på olika orsaker 
Procenttalen är beräknade på redovisat antal hushåll 

och den andra gruppen kan inte åstad
kommas. De som anfört tidsbrist som 
skäl för att inte medverka kan exempel
vis även ha haft principiella skäl för sin 
vägran. Uppdelningen mellan dem som 
anfört hög ålder eller invaliditet å ena 
sidan samt sjukdom å andra sidan har 
även i vissa fall fått göras på knapphän
diga informationer. 

I nedanstående tablå redovisas bort
fallets variationer inom olika puen. Som 
framgår är det betydande skillnader och 
bortfallet varierar från 0,0 °/o, ett resul
tat som uppnåddes i tre puen, och 28,8 
°/o i det pue där sämsta resultatet upp
nåddes. Det är naturligtvis flera orsaker 
till dessa olikheter. Som framgår av den 
följande redovisningen är bortfallet av 
olika storlek inom bland annat olika 
yrkesgrupper och kommuntyper och 
olika med hänsyn till hushållsförestån
darens ålder. Variationer mellan puena 
i fråga om hushållens sammansättning 
i dessa avseenden bidrar naturligtvis till 
att de uppnådda resultaten blir olika. 
En betydelsefull faktor synes dock vara 
lokalombudens goda eller mindre goda 
förmåga att få hushållen att medverka. 
Härför talar bland annat den omstän
digheten, att när ett hushåll vägrat vid 

första besöket, lyckades det som regel 
att få hushållet att medverka, om ett 
rutinerat och för dylika uppgifter även i 
övrigt välkvalificerat ombud kunde skic
kas för ett nytt besök. 

I tab. 2. 3 redovisas det procentuella 
bortfallet inom hushållsgrupper med oli
ka urvalsfraktioner (jfr s. 40) och med 
fördelning på bortfallsorsaker. I tab. 
2. 4—2. 7 anges bortfallets storlek inom 
olika undersökningsperioder, kommun
typer samt yrkesgrupper, varvid i fråga 
om jordbrukare uppdelning även gjorts 
efter brukningsdelens storlek. Slutligen 
redovisas i tab. 2. 8 bortfallet inom olika 
grupper av hushåll, där fördelning 
gjorts efter hushållsföreståndarens ålder. 

Studerar man bortfallets storlek inom 
hushållsgrupper med olika urvalsfrak
tioner, kan man konstatera ett relativt 
högt bortfall inom den grupp som har 
urvalsfraktionen 1/1 000 och ett för
hållandevis lågt bortfall inom gruppen 
med urvalsfraktionen 1/500. Sistnämnda 
urvalsfraktion har endast löntagare med 
lägre inkomst och som framgår av re
dovisningen för bortfallet inom olika 
yrkesgrupper har arbetare och lägre 
tjänstemän ett i jämförelse med övriga 
yrkesgrupper relativt litet bortfall. 



54 

Tab. 2. 3. Bortfallets storlek med fördelning på bortfallsorsaker inom hushållsgruper med olika 
urvalsfraktioner1 

Procenttalen är beräknade på redovisat antal hushåll 

1 Jfr tab. 1. 2, s. 41 angående urvalet av hushåll. 

Bortfallet under olika observations
perioder varierar mellan lägst 10,0 i ja
nuari och högst 17,9 i juli. Att bortfallet 
i den typiska semestermånaden juli var 
relativt högt kan i och för sig inte be
tecknas som anmärkningsvärt med hän
syn till att det var svårare att få kon
takt med hushållen under sommaren och 
svårare att få hushållen att medverka 
på grund av resor och andra sådana fak
torer. 

Ser man till variationerna i bortfallet 
mellan olika kommuntyper, finner man, 
vad som även kunnat konstateras i and
ra undersökningar, att det är svårare 
att få storstadsbefolkningen än lands
bygdsbefolkningen att medverka. Bort
fallet var nära dubbelt så stort i storstä
derna Stockholm, Göteborg och Malmö 
(19,2 o/o) som på landsbygden (10,2 %>). 
Svårigheterna att anträffa hushållen vi
sade sig vara större i storstäderna. Väg
ran av principiella skäl var dock liksom 
inom övriga grupper den helt domine
rande orsaken och inte mindre än 13,4 
% vägrade att medverka. Bortfall på 
grund av tidsbrist och ofullständig redo
visning vax relativt vanligare på lands
bygden. Det visade sig exempelvis i 
många fall vara besvärligt att få jord

brukarna att medverka under våren och 
hösten då jordbruket har sina mest ar-
betsbelastade perioder under året. Att 
relativt många hushåll inte kunde tas 
med i bearbetningen på grund av ofull
ständig redovisning berodde i flertalet 
fall på att man icke erhållit redovisning 
för samtliga medlemmar i hushållet. 
Vanligen var det anställda eller vuxna 
barn som vägrade att medverka eller 
gav ofullständig redovisning. 

Bortfallet inom olika yrkesgrupper 
har delvis redan berörts. Jordbrukarhus-
hållen hade det lägsta bortfallet med 
10,8 %. Påtagligt högt bortfall hade 
högre tjänsteman. Som framgår av tabel
len var i jämförelse med övriga grupper 
orsakerna tidsbrist och ofullständig re
dovisning mera förekommande, medan 
principvägrarna inte var anmärknings
värt många. Att inte mindre än drygt 
6 % ej kunnat medtas i bearbetningen på 
grund av ofullständig redovisning, beror 
bland annat på att det rört sig om hus
håll med förhållandevis stora inkomster 
och utgifter, och det visade sig vara 
komplicerat att få fram den efterfråga
de konsumtionen under observations
perioden. Dessutom förekom det inom 
denna grupp icke så sällan, att någon 
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Tab. 2. 4. Bortfallets storlek med fördelning på olika undersökningsperioder och efter bort
fallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på redovisat antal hushåll 

1 Period 1 är lika med tiden 10/1—8/2, period 2 9/2 — 10/3 etc. 

Tab. 2. 5. Bortfallets storlek inom olika kommuntyper med fördelning på bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på redovisat antal hushåll 

hushållsmedlem under längre eller kor
tare perioder var bortrest, särskilt på 
tjänsteresor, och det var svårt att få 
redovisningen för de privata utgifterna 
för den tiden. Beträffande bortfallet i 
olika åldersgrupper kan konstateras en 
med åldern starkt stigande bortfallsfre
kvens. I gruppen där hushållsförestån
daren är under 30 år var bortfallet en

dast 6,1 % , medan motsvarande antal 
för åldersgruppen 40—49 år var 9,7 °/o, 
och i gruppen där hushållsföreståndaren 
är 67 år eller äldre var bortfallet 18,8 °/o. 
Ser man till de olika orsakerna till bort
fallet, finner man, att det var vägran av 
principiella skäl som dominerade inom 
samtliga grupper och var särskilt fram
trädande inom de högre åldersgrupperna. 
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Tab. 2 . 6. Bortfallets storlek inom olika yrkesgrupper med fördelning på bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på redovisat antal hushåll 

Tab. 2. 7. Bortfallets storlek hos jordbrukare med fördelning efter brukningsdelens storlek och 
bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på redovisat antal hushåll 
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Tab. 2. 8. Bortfallets storlek inom olika grupper av hushåll fördelade efter hushållsföreståndarens 
ålder och bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på redovisat antal hushåll 

Tab. 2. 9. Bortfallets storlek med fördelning på olika undersökningsperioder och efter bort
fallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på uppräknat antal hushåll 

1 Period 1 är lika med tiden 10/1—8/2, period 2 9 / 2 - 1 0 / 3 etc. 
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Tab. 2. 10. Bortfallets storlek inom olika kommuntyper med fordelning på bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på uppräknat antal hushåll 

Tab. 2. 11 . Bortfallets storlek inom olika yrkesgrupper med fördelning på bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på uppräknat antal hushåll 
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Tab. 2. 12. Bortfallets storlek hos jordbrukare med fördelning efter brukningsdelens storlek och 
bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på uppräknat antal hushåll 

Tab. 2. 13. Bortfallets storlek inom olika grupper av hushåll fördelade efter hushållsföreståndarens 
ålder och bortfallsorsaker 
Procenttalen är beräknade på uppräknat antal hushåll 
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2. 3. Mätfel 
Mätfelen i en undersökning av detta 

slag kan benämnas direkta och indi
rekta. Med direkta mätfel avses medve
tet eller på grund av glömska felaktigt 
lämnade uppgifter och med indirekta 
sådana som uppstår under bokförings
perioden genom att vederbörande på
verkas av bokföringen och tillfälligt änd
rar konsumtionsvanor. I det senare fal
let är således de lämnade uppgifterna i 
och för sig korrekta, men vid skatt
ningar uppkommer inte desto mindre en 
bias på grund av förändringen i kon
sumtionsvanorna under den tid hushållet 
deltar i undersökningen. 

I fråga om de direkta mätfelen finns 
det anledning förutsätta, att de spelar 
en större roll endast i fråga om vissa 
utgiftsposter. Särskilt bör nämnas så
dana inköp, som man är obenägen att 
redovisa, exempelvis av sprit och tobak, 
samt små tillfälliga och oregelbundna 
inköp, såsom av veckotidningar, god
saker etc. De direkta mätfelen bör näs
tan alltid ge till resultat för låga värden. 

De indirekta mätfelen bör i fråga om 
vissa varugrupper ge för låga och i 
fråga om andra varugrupper för höga 
värden. På det hela taget bör det ske en 
förskjutning från sådan konsumtion, 
som anses lyxbetonad eller av andra skäl 
mindre socialt accepterad, till konsum
tion, som ur liknande synpunkter har 
en positiv värdering. 

Vissa slutsatser om effekten av de in
direkta mätfelen kan dras ur resultaten 
från 1951 och 1952 års undersökningar. 
I dessa undersökningar ingick bokföring 
av livsmedel under två veckor, och re
sultaten från de båda veckorna uppvisar 
vissa olikheter. Man kan föreställa sig 
att detta beror på att hushållen ändrar 
sin konsumtion omedelbart sedan de 
börjat föra bok, och att de sedan redan 
efter någon vecka återgår till de gamla 
vanorna. I princip, om också ej så tro
ligt, kan man emellertid också tänka sig 
det motsatta, således att hushållen först 
efter någon veckas bokföring upptäcker 
hur höga vissa poster är och först då 
lägger om sina vanor. 

Av 1951 och 1952 års undersökningar 
framgår, att livsmedelskonsumtionen för 
vissa grupper av hushåll var 6 till 10 °/o 
högre under första veckan än under and
ra veckan. Samtidigt gjordes vissa jäm
förelser mellan uppgifter som erhållits 
genom intervju och sådana som er
hållits genom bokföring. Denna jämfö
relse, som endast omfattade totalkon
sumtionen för livsmedel, visade högre 
konsumtionsbelopp för bokföringsupp
gifterna än för intervjuuppgifterna. 

I 1958 års undersökning har hålkorts
materialet behandlats så att man för 
vissa grupper av hushåll får möjlig
heter att göra jämförelsen mellan de 
fyra i varje bokföringsperiod ingående 
veckorna. Dessa bearbetningar ha r dock 
ännu inte kunnat utföras. 

Den i 1951 och 1952 års undersök
ningar konstaterade högre konsumtionen 
under den första av de två bokförings
veckorna var särskilt framträdande för 
vissa relativt dyra köttsorter såsom 
skinka och kalvkött samt fisk, färsk 
frukt och grönsaker. Man skulle härav 
kanske kunna dra slutsatsen, att bokfö
raren till en början är benägen att 
visa upp en som man kanske tror »fin» 
livsmedelskonsumtion men snart går 
över till gängse konsumtionsvaror. När 
observationsperioden för 1958 års un-
dei sökning fastställdes till en månad, 
utgick man också ifrån, att den perioden 
skulle vara tillräckligt lång för att änd
ringar i konsumtionsförhållandena på 
grund av bokföringen icke i nämnvärd 
grad skulle snedvrida uppgifterna. 

Som sammanfattande om effekten av 
mätfelen, såväl de direkta som de indi
rekta, torde kunna sägas, att dessa tro
ligen spelar en större roll än några and
ra fel. I fråga om vissa varugrupper är 
det att befara, att de har resulterat i en 
icke obetydlig bias, som vanligen bör ha 
resulterat i för låga värden. 

2. 4. Ramfel 
Som framgår av redogörelsen för ur

valet (jfr s. 36), ä r urvalet av hushåll 
till undersökningen gjort från mantals-
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blanketterna och från RLF:s jordbruks-
register. Urvalet utfördes under som
maren 1957 och avser således det mate
rial som upprättats på basis av de i ok
tober och november 1956 avgivna man
talsblanketterna. Som tidigare omnämnts 
har, i de fall ett hushåll flyttat mellan 
mantalsskrivningen 1956 och undersök
ningstillfället 1958, det avflyttade hus
hållet icke uppsökts på den nya adressen. 
I stället har det hushåll, som bodde på 
den utlottade adressen vid undersök
ningstillfället, medtagits i undersök
ningen. Detta urvalsförfarande innebär 
bland annat att hushåll som inflyttat i 
bostäder som färdigställts efter oktober 
1956 ej haft någon chans att komma 
med i urvalet. Undersökningspopulatio-
nen omfattar alltså hushåll, som 1958 
fanns i de bostäder, inklusive inneboen
derum, vilka förtecknats vid mantals
skrivningen hösten 1956. 

Ovan påtalade förhållanden kan med
föra biaseffekt vid skattningen av vissa 
variabler. Detta gäller främst sådana 
grupper av varor och tjänster, som hos 
hushåll utanför urvalsramen kan vara 
från övriga hushåll starkt avvikande till 
storleken och sammansättningen. 

2. 5. Slumpvariationer 
För ett urval av varugrupper har me

delfelet för det skattade medeltalet be
räknats. På grund av kostnadsskäl och 
av att ett starkt samband synes råda 
mellan variationskoefficientens storlek 
(medelfelet i procent av medeltalet) och 
storleken av utgiftsposten, har det inte 
ansetts befogat, att utföra medelfelsbe
räkningar för samtliga varugrupper. De 
grupper för vilka medelfel beräknats har 
valts på så sätt att man fått med varu
grupper från dels skilda konsumtions
områden och dels utgiftsposter av varie
rande storlek. Sammanlagt har beräk
ningar utförts för 45 utgiftsposter. Dessa 
utgiftsposter har med hänsyn till in
köpsfrekvensen och varuslag indelats i 
fyra grupper. Indelning med avseende 
på inköpsfrekvens har gjorts skönsmäs-
sigt. De fyra grupperna är följande: I) 

livsmedel, II) andra varor än livsmedel 
med relativt hög inköpsfrekvens, III) 
andra varor än livsmedel med relativt 
låg inköpsfrekvens samt IV) andra varor 
än livsmedel med extremt låg inköps
frekvens. 

Resultatet av beräkningarna redovisas 
i tab. 2. 14, diagram 2. 1 och 2. 2. I dia
grammen anges variationskoefficienten 
för varje utgiftspost. Därjämte har för 
var och en av grupperna I—III en kurva 
anpassats enligt minsta kvadratprinci
pen. I bilaga B lämnas en beskrivning 
av den teoretiska bakgrunden till medel
felsberäkningarna. 

Av diagram 2. 1 framgår att för samt
liga livsmedel där den genomsnittliga 
konsumtionen per hushåll och år upp
går till mera än 100 kronor, är varia
tionskoefficienten mindre än 3 %. För 
varugrupper med en genomsnittskon
sumtion av mindre än 20 kronor uppgår 
variationskoefficienten till mellan 4 och 
14 Vo. 

För andra varor än livsmedel är varia
tionskoefficienten som regel betydligt 
större. Varorna i grupp II har vid en 
medelutgift, som är större än 15 kronor, 
variationskoefficienter omkring 5 % och 
vid mindre medelutgifter omkring 10 °/o. 
I grupp III ligger variationskoefficien
terna som regel mellan 15 och 20 % . 
Varorna i grupp IV har mycket höga 
variationskoefficienter och medeltalen 
för sådana enstaka varugrupper skattas 
följaktligen med mycket stor osäkerhet. 

Det må framhållas att här redovisade 
medelfelsberäkningar är gjorda på basis 
av samtliga i undersökningen ingående 
hushållsuppgifter. I olika avsnitt i den 
efterföljande redogörelsen för undersök
ningen anges emellertid även medeltal 
med uppdelning av hushållen efter hus
hållstyp, yrke m. m. Genom dylika upp
delningar blir antalet hushåll i varje 
grupp mindre och variationskoefficien
terna därför också som regel större än 
som redovisas här. Detta dock under 
förutsättning att uppdelningen på olika 
grupper av varor och tjänster är lika 
långtgående. 
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Tab. 2. 14. Variationskoefficienter för olika varugrupper 
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Diagram 2. 1 Variationskoefficienter 
Livsmedel 

Diagram 2. 2 
Variationskoeffficienter 
Andra varar än livsmedel 
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2. 6. Uppräkning av undersöknings
resultaten och jämförelse med 
annan statistik 
Antal hushåll. I tabellerna 2. 15 och 2. 16 
redovisas hushållens fördelning efter 
hushållstyp och kommuntyp respektive 
yrkesställning och kommuntyp. I båda 
tabellerna anges dels antal hushåll som 

ingår i undersökningen dels uppräknat 
antal, vilket är lika med det antal som 
uppskattningsvis skulle ha erhållits om 
i alla strata använts samma urvalskvot, 
som i det med största urvalskvoten. Vi
dare redovisas hushållens procentuella 
fördelning beräknad på basis av upp
räknat antal hushåll. 

Tab. 2. 15. Hushållens fördelning efter hushållstyp och kommuntyp 

Tab. 2. 16. Hushållens fördelning efter yrke och kommuntyp 
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I nedanstående tablå redovisas en 
uppskattning av totalantalet hushåll i 
landet med fördelning på olika hushålls
typer. 

Uppräkningen har gjorts på så sätt 
att antalet utvalda hushåll (det antal för 
vilket bearbetningsbara uppgifter erhål
lits plus bortfallet) har multiplicerats 
med inverterade värdet av respektive 
urvalsfraktioner. Med hänsyn till att 
vissa hushåll i nybyggnadsbeståndet ej 
omfattas av urvalsramen innebär beräk

ningssättet en viss underskattning av 
hela hushållsantalet i riket. För 83 av de 
586 hushåll som ej lämnat bearbetnings-
bara uppgifter har ej heller uppgifter 
om hushållstyp kunnat erhållas. Vid för
delningen av dessa 83 hushåll på olika 
hushållstyper har antagits, att de inom 
varje grupp med samma urvalsfraktion 
har samma fördelning på olika hus
hållstyper som de 503 (586—83), för 
vilka uppgifter om hushållstyp erhållits. 

1 I denna grupp ingår även makar med barn i åldern 16 — 21 år, som är studerande. 

Tab. 2. 17. Individernas procentuella fördelning efter ålder och civilstånd enligt befolkningsstatistiken 
och levnadskostnadsundersökningen 

5 
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Jämförelse med befolkningsstatistiken. I 
tabell 2. 17 redovisas befolkningens pro
centuella fördelning på civilstånd och 
ålder enligt befolkningsstatistiken och 
motsvarande fördelning för de personer 
som ingår i levnadskostnadsundersök
ningen. 

Åldersfördelningen enligt befolknings
statistiken är beräknad på basis av me
deltalet mellan totalbefolkningen i olika 
åldersgrupper den 31 december 1957 och 
31 december 1958. Det må uppmärk
sammas att levnadskostnadsundersök
ningen endast avser befolkningen inom 
privata hushåll (jfr s. 37) och där in
går bland annat ej värnpliktiga som 
gör sin första tjänstgöring, vilket bidrar 
till att den relativa andelen män i ålders
gruppen 20—24 år är lägre i levnads
kostnadsundersökningen än enligt be
folkningsstatistiken. Den lägre andelen 
personer i de högre åldersgrupperna i 
levnadskostnadsundersökningen förkla
ras också delvis av att anstaltsbefolk
ningen ej ingår i undersökningen. 

Uppräkning av konsumtionsbeloppen. I 
tabell 2.18 redovisas de värden som er
hållits då resultaten från levnadskost
nadsundersökningen uppräknats till att 
avse den totala privata konsumtionen in
om hushållssektorn. Uppräkningen av 
levnadskostnadsundersökningens värden 
har gjorts på så sätt att konsumtionsbe
loppen i levnadskostnadsundersökningen 
för uppräknat antal hushåll har multi
plicerats med kvoten mellan medelfolk
mängden under 1958 exklusive anstalts
folkmängd och uppräknat antal personer 
som undersökningen omfattar1. Tidigare 
har framhållits att undersökningen ej 
omfattar vissa hushåll i nybyggda lägen
heter (jfr s. 61). Det tillämpade uppräk-
ningsförfarandet innebär, att man an
tagit, att hushållen i dessa lägenheter 
har en konsumtion, som till sin storlek 
och sammansättning är lika med genom
snittet för dem som ingår i undersök
ningen. Samma antagande gäller ifråga 
om dem som uttagits till undersök
ningen men ej lämnat uppgifter (bort
fallet). 

') Medelfolkmängd exkl. anstaltsfolkmängd 
Uppräknat antal personer i undersökningen 
Ang. uppräknat antal jfr s. 64. 

Tab. 2. 18. Den privata konsumtionen enligt levnadskostnadsundersökningen 1958 
Uppräknade värden 
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Kap. 3. Konsumtionen inom olika yrkesgrupper och 
hushållstyper m. m. 

3. 1. Inledning 
I detta kapitel redovisas konsumtio

nens storlek och sammansättning på 
drygt 300 olika grupper av varor och 
tjänster inom olika hushållsgrupper ef
ter hushållsföreståndarens yrkesställ
ning, hushållstyp, kommuntyp, hushål
lets inkomst samt inom hushåll med 
olika antal barn och efter hushållsföre
ståndarens ålder. I vissa hushållsgrup
per blir antalet observationer (hushåll) 
relativt litet. Med hänsyn härtill och 
den mycket långtgående uppdelningen 
på olika varugrupper etc. blir skatt
ningarna i sådana grupper med få ob
servationer behäftade med stora slump-
fel. Oaktat detta har det ansetts moti
verat att presentera materialet på sätt 
som gjorts bland annat för att det skall 
vara möjligt för läsaren att genom hop
slagningar av varugrupper och hushålls
grupper erhålla indelningar som bäst 
lämpar sig för olika problemställningar. 
För bedömning av slumpvariationernas 
storlek hänvisas till redogörelsen för 
variansberäkningarna, kap. 2. 5. 

I det följande behandlas de indelnings
grunder som tillämpats i fråga om hus
hållens uppdelning på olika kategorier. 

3. 2. Yrkesställning 
Vid uppdelning på yrkesställning och 

vid bestämmande av huruvida en person 
skulle räknas som förvärvsarbetande el
ler ej har i stort sett de vid de senaste 
folkräkningarna tillämpade reglerna 
följts. Vissa speciella definitioner har 
emellertid använts i levnadskostnads
undersökningen. Som förvärvsarbetande 
har räknats personer med regelbunden 
inkomstbringande sysselsättning och en 
arbetstid, som uppgick till minst ca en 
tredjedels normalarbetsdag, såvida ve
derbörande icke skulle anses som pen
sionär enligt definitionen för denna 

grupp. Som förvärvsarbetande räknades 
även medhjälpande familjemedlemmar 
med undantag dock för hustrur till jord
brukare. Motiveringen för detta undan
tag var, att det inte ansågs möjligt, att 
få erforderliga informationer om i vilken 
utsträckning jordbrukarhustrurna deltog 
i lantbruksarbetet. 

När det gäller uppdelningen på olika 
grupper efter yrkesställning uppkommer 
självfallet en rad gränsfall. Nedan an
ges med bland annat exempel de rikt
linjer som följts. 

Som jordbrukare räknades alla som 
brukade minst 2 ha åker. Definitionen 
överensstämmer med den som används 
vid bland annat lantbruksstyrelsens s. k. 
typ jordbruksundersökningar. Någon 
hänsyn har alltså inte tagits till om jord
brukaren, eller hushållet som helhet, 
haft inkomster även från annan inkomst
källa än jordbruk. I vissa fall förekom
mer därför, detta gäller givetvis i första 
hand de med de minsta brukningsen-
heterna, att jordbrukaren hade sin hu
vudsakliga inkomst från annat håll än 
jordbruk. 

I fråga om gruppen andra företagare 
må endast framhållas att hit hänförts 
alla egna företagare som ej var jord
brukare. Gruppen består huvudsakligen 
av småföretagare. Eftersom större före
tag vanligen drivs i bolagsform, kom
mer i bolaget verksamma ägare eller 
delägare att formellt vara anställda i 
företaget och därför hänföras till grup
pen tjänstemän. 

Löntagarna har uppdelats i tre grup
per, nämligen högre tjänstemän, lägre 
tjänstemän och arbetare. Till gruppen 
högre tjänstemän har hänförts alla lön
tagare med universitets- och högskole
utbildning, såvitt inte klart framgick 
att vederbörande hade en underordnad 
tjänst, företagsledare såsom verkställan
de direktörer, disponenter och avdel-
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ningschefer i större företag samt stats-
och kommunaltjänstemän i ledande ställ
ning som regel alla i 16:e lönegraden och 
högre enligt de 1958 gällande löneplans-
bestämmelserna. 

Va,d beträffar gränsdragningen mellan 
tjänstemän och arbetare ha r arbetets 
natur i huvudsak varit utslagsgivande. 
Hänsyn har även tagits till utbildning 
och befälsställnirig på arbetsplatsen. 
Söm exempel på ' mera betydande be
folkningsgrupper, vilkas placering i det
ta avseende synes kunna diskuteras, må 
nämnas butikspersonal, telefonister, för
svarets underbefäl, förmän inom jord
bruk och industri. Dessa grupper har 
liksom vid folkräkningarna räknats som 
tjänstemän. 

Till gruppen pensionärer har hänförts 
alla som undersökningsåret uppnådde 
minst 67 års ålder (födda 1891 eller tidi
gare) och vilkas pension (folkpension, 
tjänstepension, livränta etc.) under ob
servationsperioden utgjorde minst hälf
ten av den disponerade inkomsten. Vida
re räknades som pensionärer personer 
under 67 år, om de själva uppgivit sig 
vara pensionärer och ovan nämnda in
komstkriterium gällde. Undantag från 
dessa regler gjordes dock om vederbö
rande var bnikare av minst 2 ha åker i 
vilket fall han betecknades som jord
brukare. 

Gruppen övriga ej förvärvsarbetande 
består av ej förvärvsarbetande personer, 
som enligt definitionen på pensionärer 
ej kunde hänföras till den gruppen. 

3 . 3 . Hushål lstyper 

Vid bearbetningen har i stort sett 
följts den indelning i hushållstyper, som 
tillämpats i närmast föregående levnads
kostnadsundersökningar. Materialet har 
dock i denna undersökning uppdelats på 
flera hushåll.styper än i exempelvis 1952 
års undersökning. Vidare föreligger den 
skillnaden att i 1952 års undersökning 
räknades som barn alla hemmavarande 
barn som under undersökningsåret upp
nådde högst 15 års ålder samt barn i 
åldern 16—20 år, som var studerande 

eller av annan anledning ej förvärvsar
betande. I 1958 års undersökning räknas 
som minderåriga barn de som under
sökningsåret uppnått högst 16 års ålder. 
Till hushållet räknas, som nämnts ovan 
i samband med redogörelsen för urvalet, 
även studerande på annan ort, som un
dersökningsåret uppnått högst 21 års 
ålder och som vax mantalsskrivna på 
samma adress som hushållet. Dessa, lik
som även hemmavarande barn av sam
ma kategori, har i redovisningarna givits 
beteckningen studerande. Barnfamiljer
na har fördelats på hushållstyperna ma
kar och minderåriga barn, makar och 
studerande och ev. minderåriga barn 
samt ensamstående med minderåriga 
barn och/eller studerande. Dessutom in
går i gruppen övriga hushåll även barn
familjer, som på grund av att de be
stod av även andra vuxna personer 
än föräldrar etc. ej kunnat hänföras till 
någon av de ovan nämnda hushållsty
perna med barn. Drygt 40 °/o av hushål
len i denna grupp hade minderåriga 
barn. Materialet har i bearbetningen 
uppdelats på följande nio hushållstyper: 
1) ensamstående man under 67 år; 2) 
ensamstående kvinna under 67 år; 3) 
ensamstående man eller kvinna 67 år 
och över; 4) makar utan barn, mannen 
under 67 år; 5) makar utan barn, man
nen 67 år och över; 6) makar och min
deråriga barn; 7) makar och studerande 
och ev. minderåriga barn; 8) ensamstå
ende med minderåriga barn och/eller 
studerande; 9) övriga hushåll. 

3. 4. Kommuntyper 
Med hänsyn till agglomerationsgraden 

i den kommun där hushållet var bosatt 
vid undersökningstillfället har materia
let indelats i tre grupper, nämligen 1) 
storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö 2) övriga städer och köpingar 
och 3) övriga kommuner. Vad gäller 
storstadsgruppen har beträffande Stock
holm och Göteborg till gruppen hänförts 
även övriga kommuner som ingår i dessa 
två primära urvalsenheter. Förutom 
Stockholms och Göteborgs administra-
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tiva områden ingår sålunda Danderyds 
köping, kommunerna Huddinge, Ekerö 
och Boo, städerna Mölndal och Kungälv 
samt kommunerna Särö, Onsala, Ytterby 
och Askim. Vad beträffar Malmöområ
det ingår endast Malmö stad. Med hän
syn till att många städer omfattar rena 
landsbygdsområden ingår i grupperna 1 
och 2 även landsbygdshushåll. Grupp 3 
omfattar förutom ren landsbygd även 
municipalsamhällen och andra agglome-
rationer som inte är städer eller köping
ar. Ur vissa synpunkter skulle en mera 
renodlad uppdelning på tätorter och 
landsbygd varit önskvärd. Av praktiska 
skäl har emellertid en grov uppdelning 
efter agglomerationsgrad fått göras en
ligt vad ovan sagts med utgångspunkt 
från inom vilken kommun hushållet var 
bosatt. 

teckning gjordes om privata uttag från 
rörelsen etc. skulle endast dessa uttag 
redovisas som inkomst i hushållsboken. 
Fanns ej sådan bokföring skulle hela 
bruttoinkomsten och därjämte utgifter 
för rörelsen e t c , antecknas. 

Inkomstuppgifter från taxerings-
längderna har kunnat inhämtas endast 
för hushållstyperna ensamstående, en
samstående med minderåriga barn och/ 
eller studerande, makar utan barn, ma
kar och minderåriga barn, makar och 
studerande och ev. minderåriga barn. 
Orsaken var att man för andra vuxna 
än makar och ensamstående ej hade till
räckliga identifieringsdata för att åter
finna dem i taxeringslängderna. Redo
visningarna med fördelning på olika in
komstklasser omfattar därför endast 
dessa hushållstyper. 

3 . 5. Inkomstklasser 

Indelningen på inkomstklasser har 
gjorts på basis av hushållets till statlig 
inkomst- och förmögenhetsskatt sam
manräknade nettoinkomst enligt 1959 
års taxering dvs. inkomståret 1958. In
komstuppgifterna inhämtades under 
1959 efter det taxeringslängderna enligt 
taxeringsnämndernas beslut fastställts. 

Som tidigare framhållits skulle hus
hållen i bokföringen redovisa förutom 
utgifterna även inkomsterna. Att de 
likväl inte använts för inkomstklassi
ficeringen är betingat av flera skäl. 
Dels avser inkomsterna endast en må
nad och för framförallt egna företagare 
men även för vissa löntagare föreligger 
stora säsongvariationer, och inkomsten 
under en månad kan därför ge en felak
tig bild av hushållets ekonomiska status, 
dels är det inte praktiskt möjligt för 
egna företagare att i en undersökning 
som denna nöjaktigt redovisa nettoin
komsten från rörelsen eller jordbruket 
under en månad. I anvisningarna till 
bokförarna utsädes även, att då fråga 
var om inkomst från rörelse, jordbruk 
eller annan fastighet, fick man välja 
mellan två redovisningsmetoder. Om 
vederbörande hade bokföring, där an-

3 . 6. Konsumtionsenheter 

För beräkningen av antal konsum
tionsenheter har använts en av statens 
institut för folkhälsan utarbetad kalori
skala. Använda värden med hänsyn till 
ålder och kön framgår av nedanstående 
tablå. 
Ålder, år Män Kvinnor 
Under 2 0,30 0.3',) 

2—3 0.40 0.40 
4—0 0.50 0„»() 

7 0.70 0.5» 
8 0.70 0.70 

9—10 0,80 0,70 
11—12 0,83 0.8) 

13 1.00 0,80 
14—15 1.00 0.83 
16—10 1.20 0.83 

20 o. däröver 1.00 0.83 

Vid bestämmandet av antalet kon
sumtionsenheter i ett hushåll har hän
syn även tagits till frånvaro från hem
met och antal gäster i hemmet. Vid 
frånvaro har hushållsmedlemmens kon-
sumtionsenhetsvärde enligt skalan re
ducerats med 1/30 för varje frånvaro
dag och för gäster har motsvarande till-
lägg gjorts. I båda fallen har dock om
räkningar gjorts endast då frånvaron 
respektive besöket varat i minst två 
dagar. 
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När man på det sätt som här skett har 
räknat fram antalet konsumtionsenheter, 
så är detta i överensstämmelse med gam
mal praxis. Denna praxis kan dock inte 
betraktas som tillfredsställande. Efter
som den ovan återgivna konsumtions-
enhetsskalan är en kaloriskala, är den 
lämplig att användas endast vid beräk
ningar avseende livsmedelskonsumtionen 
inom olika grupper av hushåll. Om man 

vill ange totalkonsumtionen per kon
sumtionsenhet, borde man i stället ha 
en mot totalkonsumtionen svarande sär
skild konsumtionsenhetsskala, som kan 
förutsättas avvika väsentligt från kalori
skalan. I bilaga A redogörs för den teo
retiska bakgrunden till en sådan skala. 
Arbetet med att konstruera en sådan 
skala pågår, och resultaten kommer att 
redovisas vid ett senare tillfälle. 
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Diagram 3. 1 
Konsumtionens procentuella fördelning på huvudgrupper av varor och tjänster. 

Samtliga hushåll 
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Diagram 3. 2 

Konsumtionen i kronor per hushåll och per person och år inom olika yrkesgrupper 
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Diagram 3. 3 

Konsumtionen i kronor per person och år inom olika hushållstyper 
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Diagram 3. 4 

Konsumtionen i kronor per hushåll och per person och år 
inom olika kommuntyper 
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Tab. 3. 1. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika yrkesgrupper 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 3. 2. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika 
yrkesgrupper 
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Tab. 3. 3. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika hushållstyper 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 3. 4. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika hushållstyper 
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Tab. 3. 5. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika 
kommuntyper 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 3. 6. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom 
olika kommuntyper 



131 



132 



133 



134 



135 



136 



137 



138 

Tab. 3. 7. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika inkomstklasser 
Hushållstyperna ensamstående med och utan barn samt makar med och utan barn 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 3. 8. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika inkomstklasser 
Hushållstyperna ensamstående med och utan barn samt makar med och utan barn 
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Tab. 3. 9. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom hushåll 
med olika antal barn 
Kronor per hushåll och år 



159 



160 



161 

11 



162 



163 



164 



165 



166 



167 

Tab. 3. 10. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster 
inom hushåll med olika antal barn 
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Tab. 3. 11. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika åldersgrupper 
Ensamstående 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 3. 12. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika ålders
grupper. Ensamstående 
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Tab. 3. 13. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika åldersgrupper efter 
hushållsföreståndarens ålder. Samtliga hushåll exkl. ensamstående 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 3. 14. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika ålders
grupper efter hushållsföreståndarens ålder. Samtliga hushåll exkl. ensamstående 
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Kap. 4. Konsumtionen inom vissa speciella kategorier av hushåll 

4. 1. Inledning 

I föregående kapitel redovisades kon
sumtionsförhållandena inom olika hus
hållstyper, yrkesgrupper m. m. I detta 
kapitel görs ytterligare uppdelningar av 
materialet och nedan hehandlas kon
sumtionen inom vissa hushållstyper i 
olika yrkesgrupper, inom hushåll med 
olika antal barn i olika yrkesgrupper, 
yrkesgrupper inom olika kommuntyper, 
yrkesgrupper i olika inkomstklasser och 
jordbrukarhushåll inom olika jordbruks
områden och med hänsyn till bruknings-
delens storlek. 

4. 2. Yrkesgrupper/hushål lstyper 

I tal». 4. 1 och 4. 2 liar hushållen för
delats efter hushållsföreståndarens yr
kesställning och inom var och en av 
dessa grupper efter hushållstyp. Redo
visningen omfattar endast jordbrukare, 
tjänstemän, arbetare och pensionärer. I 
övriga grupper, dvs. andra företagare 
än jordbrukare och andra icke förvärvs
arbetande än pensionärer, ingår för få 
observationer för att de skall kunna 
uppdelas på olika hushållstyper. 

Inom samtliga yrkesgrupper är ge
nomsnittskonsumtionen per hushåll 
minst för hushållstypen ensamstående 
och högst i gruppen övriga hushåll. Ma
kar med barn har något högre konsum
tionsbelopp än makar utan barn. Skillna
derna är till en del betingade av att vissa 
hushållstyper, särskilt gäller detta grup
pen övriga hushåll, har mer än en för
värvsarbetande. I fråga om hushålls-
typerna makar utan barn resp. makar 
och barn torde det högre konsumtions
beloppet för den senare gruppen till stor 
del kunna förklaras av, att hushålls

föreståndaren i denna grupp befinner sig 
i de mest produktiva åldersgrupperna, 
medan i den förra gruppen återfinns re
lativt många unga resp. gamla personer. 

Ser man till storleken av den genom
snittliga konsumtionen per person finner 
man att i samtliga grupper barnhus
hållen har den lägsta konsumtionen. 
Skillnaderna är i vissa fall betydande. 
Ensamstående har en konsumtion som, 
räknat per person, inom jordbrukar-
gruppen ligger 27 resp. 74 % högre än 
motsvarande belopp för makar utan barn 
resp. makar och barn. Bland tjänste
männen är motsvarande procenttal 16 
resp. 79 och bland arbetarna 24 resp. 117. 

Konsumtionens relativa fördelning på 
grupper av varor och tjänster företer 
icke obetydliga avvikelser mellan samma 
hushållstyp inom olika yrkesgrupper. 
Särskilt markant i detta avseende är 
gruppen resor inkl. egna fordon som i 
hushållstypen makar och barn hos ar
betare upptar endast ca 7 fl/o av totalkon
sumtionen, medan motsvarande andel 
hos tjänstemannahushållen är omkring 
12 fl/o. Ensamstående och makar utan 
ba .n hos arbetare har däremot relativt 
stora utgifter för resor. Kläder och skor 
tar en förhållandevis lika stor andel av 
konsumtionen inom alla hushållstyperna 
inom de olika grupperna bortsett från 
pensionärer och hushållsgruppen makar 
utan barn hos bland annat jordbrukarna. 
De relativt lägre konsumtionsbeloppen 
för de sistnämnda grupperna torde i förs
ta hand kunna förklaras med att genom
snittsåldern i dessa grupper är förhållan
devis hög. Livsmedelsandelen är inom 
samtliga yrkesgrupper högst hos hus
hållstypen makar och barn med undan
tag för jordbrukarna där gruppen makar 
utan barn har ungefär lika hög andel för 
livsmedel som barnhushållen. 
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4. 3. Yrkesgrupper/barnantal 
Konsumtionsförhållandena inom olika 

grupper av hushåll fördelade med hän
syn till husföreståndarens yrkesställning 
och antalet barn redovisas i tab. 4. 3 och 
4. 4. Redovisningarna omfattar samtliga 
hushållstyper. I gruppen med 0 barn 
ingår sålunda förutom makar utan barn . 
även ensamstående och övriga hushåll 
med andra vuxna personer än makar. 
I grupperna med ett eller flera barn in
går förutom makar och barn även en
samstående med barn liksom övriga hus
håll där det förekommer barn. Som barn 
räknas de som under undersökningsåret 
uppnått högst 16 års ålder. 

Vad gäller konsumtionen i genomsnitt 
per hushåll framgår av tab. 4. 3 att denna 
inom samtliga yrkesgrupper är högre i 
hushåll med två eller flera barn än i de 
med ett eller inget barn. En viss tendens 
till stigande konsumtion med ökat barn
antal kan iakttagas inom samtliga yrkes
grupper. Konsumtionen i genomsnitt per 
person blir dock betydligt lägre med 
ökat barnantal. Särskilt framträdande är 
detta hos arbetarna där konsumtionen i 
medeltal per person för hushåll utan 
barn uppgår till ca 5 400 kr per år me
dan beloppet per person i hushåll med 
tre och flera barn uppgår till ca 2 300 kr. 

4. 4. Yrkesgrupper/kommuntyper 

I tab. 4. 5 anges den genomsnittliga 
konsumtionen hos grupperna tjänste
män, arbetare och pensionärer inom 
olika kommuntyper med fördelning på 
huvudgrupper av varor och tjänster och 
i tab. 4. 6 den procentuella fördelningen 
på olika huvudgrupper. Totalkonsum
tionen per hushåll och år är genomgå
ende inom samtliga grupper större i stor
städerna än i övriga städer och köpingar 
och minst inom övriga kommuner. För 
tjänstemän och arbetare ligger konsum
tionen per hushåll i storstäderna 30—35 
% högre än i landsbygdskommunerna. 
Eftersom hushållen i de sistnämnda 

kommunerna är något större än i stor
städerna blir skillnaden räknat per per
son ännu större eller omkring 55 % . De 
relativa skillnaderna mellan hushåll i 
landsbygdskommunerna resp. storstäder
na är alltså i stort sett de samma när det 
gäller totalkonsumtionen per hushåll el
ler per person för såväl tjänstemanna-
som arbetarhushåll. Vad pensionärshus
hållen beträffar är skillnaderna mellan 
landsbygden och storstäderna ännu stör
re än i fråga om tjänstemän och arbe
tare. I genomsnitt per hushåll är kon
sumtionen ca 50 % större i storstäderna 
och räknat per person och år uppgår 
skillnaden till ca 70 °/o. 

Beträffande den relativa fördelningen 
på huvudgrupper av varor och tjänster 
kan bland annat iakttas den även i andra 
sammanhang kända tendensen till lägre 
livsmedelsandel av totalkonsumtionen 
vid större totalkonsumtion. För bostads
ändamål använder tjänstemännen i stor
städerna större andel av totalkonsum
tionen än någon av de övriga grupperna 
av tjänstemän eller arbetare. Vidare må 
uppmärksammas det relativt höga kon-
sumtionsbelopp som tjänstemännen i 
storstäderna använder för resor inkl. 
egna fordon. 

4. 5. Yrkesgrupper/ inkomstklasser 

I tab. 4. 7 och 4. 8 redovisas konsum
tionens fördelning på huvudgrupper inom 
olika yrkesgrupper med fördelning på in
komstklasser. I likhet med den redovis
ning av konsumtionsförhållandena inom 
olika inkomstklasser, som gjorts i kapi
tel 3, omfattar dessa .sammanställningar 
i tab. 4. 7 och 4. 8 endast vissa hushålls
typer. Anledningen till denna begräns
ning och vilka hushållstyper som med-
tagits har angivits i kapitel 3 (jfr s. 73). 

Av tabell 4. 7 och 4. 8 framgår förut
om konsumtionens sammansättning och 
storlek i olika inkomstklasser bland an
nat även hushållens fördelning på olika 
inkomstklasser inom olika yrkesgrupper, 
som i sammandrag redovisas i nedan-
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stående tablå. Den procentuella fördel
ningen är beräknad på uppräknat antal 
hushåll. 

Vid bedömning av hushållens fördel
ning på olika inkomstklasser må upp
märksammas dels vad som ovan sagts 
om begränsningen till vissa hushållstyper 

dels att inkomsten avser såväl mannens 
som i förekommande fall även hustruns 
inkomst, och att inkomsten, som legat 
till grund för klassificeringen, är den 
för taxering till statlig inkomst- och för
mögenhetsskatt sammanräknade netto
inkomsten. 

I tabellerna har även redovisats erlag-
da skatter och summan av skatter och 
konsumtion. Denna summa kan tas som 
ett grovt mått på genomsnittsinkomsten 
och skulle därför kunna förväntas unge
färligt överensstämma med sammanräk
nad nettoinkomst, som använts för upp
delning på inkomstklasser. Ett närmare 
studium av materialet visar emellertid 
att så inte är fallet. I den lägsta inkomst
klassen överstiger ovannämnda summa 
av konsunition.sbelopp och skatter i 
samtliga grupper med undanlag för pen
sionärer den övre klassgränsen 4 999 
kr. För gruppen jordbrukare uppgår 
skillnaden till något mer än 3 000 kr 
(8 123—4 999) eller drygt 60 %>. I denna 
grupp ligger även summan av konsum-
tionsbelopp och skatter i den näst lägsta 
inkomstklassen högre än övre klass
gränsen och i den högsta inkomstklassen 
under den nedre klassgränsen. Orsakerna 
till dessa skillnader är flera. Några skall 
här antydas. Sparandet är exempelvis 
inte medräknat, och bland annat för eg
na företagare i högre inkomstklasser kan 
sparandet, i kanske framför allt egna 
företaget, spela en väsentlig roll. Vidare 
finansieras konsumtionen även av såda
na inkomster som inte är beskattnings
bara, exempelvis barnbidrag och olika 
slag av socialbidrag, arbetslöshetsunder
stöd samt inkomster från rumsuthvrning, 

realisationsvinster etc. och disponering 
av tidigare sparade medel. 

Beträffande konsumtionens relativa 
fördelning på olika huvudgrupper av 
varor och tjänster inom olika yrkes
grupper framgår bland annat att livs
medelskonsumtionens andel av totalkon-
sumtionen hos jordbrukarna ligger för
hållandevis högt i samtliga inkomst
klasser. I de två lägsta inkomstklasserna 
är andelen mellan 46 och 50 %> och i de 
tre högsta 42—43 °/o. För tjänstemännen 
är livsmedelsandelen ungefär lika, om
kring 30 °/o, i de tre mellersta inkomst
klasserna och sjunker i den högsta ner 
till 24 °/o. Arbetarna har däremot en 
sjunkande livsmedelsandel från läg
sta till högsta inkomstklassen med om
kring 46 % i den lägsta och 25 '/o i den 
högsta inkomstklassen. I fråga om övriga 
huvudgrupper må nämnas att tjänste
männen i samtliga inkomstklasser an
vänder relativt något mer för bostads
ändamål än arbetarna. Detta framträder 
i första hand i den näst lägsta inkomst
klassen. Konsumtionsandelen för kläder 
och skor varierar i stort sett mellan 10 
och 12 fl/o i samtliga inkomstklasser för 
såväl jordbrukare som tjänstemän och 
arbetare. Till resor och egna fordon går 
en med stigande konsumtion allt större 
andel av totalkonsumtionen inom samt
liga yrkesgrupper. 
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NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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4. 6. Jordbrukare/jordbruksområden 

I tab. 4.9 och 4. 10 redovisas kon
sumtionsförhållandena hos jordbrukar-
hushåll med fördelning på s. k. natur
liga jordbruksområden och efter bruk-
ningsdelens storlek. Beträffande defini
tionen av jordbrukare må här endast 
erinras om vad som sagts tidigare i kap. 
3 (se s. 71), nämligen att som jordbru
kare räknats alla som brukade minst 
'2 ha åker. Med naturliga jordbruksom
råden avses den indelning som tillämpats 
i senaste jordbruksräkningar. I denna 

redogörelse har uppdelningen av mate
rialet begränsats till de tre huvudom
rådena, nämligen södra och mellersta 
Sveriges slättbygder, södra och mellersta 
Sveriges skogs- och dalbygder samt norra 
Sverige. Hur gränserna mellan dessa om
råden i stort löper framgår av kartan 
på s. 219. I fråga om mera detaljerade 
uppgifter om landets indelning på jord
bruksområden hänvisas till jordbruks
räkningen 1956.l 

1 Jordbruksräkningtn 1956, Sveriges Offi
ciella Statistik, Jordbruk med binäringar, 
Stockholm 1958. 
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Tab. 4. 1. Konsumtionens fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper och med fördelning efter hushållstyper 
Kronor per hushåll och år 



222 Tab. 4. 2. Konsumtionens procentuella fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper och med fördelning efter hushållstyper 
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Tab. 4. 3. Konsumtionens fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper och med fördelning efter barnantal 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 4. 4. Konsumtionens procentuella fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper och med fördelning efter barnantal 
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Tab. 4. 5. Konsumtionens fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper och med fördelning på olika kommuntyper 
Kronor per hushåll och år 

15 
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Tab. 4. 6. Konsumtionens procentuella fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper och med fördelning på olika kommuntyper 
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Tab. 4. 7. Konsumtionens fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper och med för-
delning på inkomstklasser 
Ensamstående, ensamstående med minderåriga barn och/eller studerande, makar u tan barn, 
makar och minderåriga barn, makar och studerande och ev. minderåriga barn 
Kronor per hushall och år 
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Tab. 4. 8. Konsumtionens procentuella fördelning på huvudgrupper inom olika yrkesgrupper 
och med fördelning på inkomstklasser 
Ensamstående, ensamstående med minderåriga barn och/eller studerande, makar u tan barn, 
makar och minderåriga barn, makar och studerande och ev. minderåriga barn 
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Tab. 4. 9. Konsumtionens fördelning på huvudgrupper inom yrkesgruppen jordbrukare med 
fördelning efter åkerareal och jordbruksområden 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 4. 10. Konsumtionens procentuella fördelning på huvudgrupper inom yrkesgruppen 
jordbrukare med fördelning efter åkerareal och jordbruksområden 



234 



235 

Kap. 5. Konsumtionen i hushåll med förvärvsarbetande 
och icke förvärvsarbetande hustru 

5. 1. Inledning 
I detta avsnitt behandlas konsumtio

nen hos löntagarna, dvs. yrkesgrupperna 
högre tjänstemän, lägre tjänstemän och 
arbetare, varvid särskild vikt läggs vid 
att belysa skillnaderna i konsumtion 
mellan hushåll med förvärvsarbetande 
hustru och hushåll med icke förvärvs
arbetande hustru. Av denna anledning 
har här endast medtagits hushållstyper
na makar utan barn, mannen under 67 
år, makar utan barn, mannen 67 år och 
däröver, makar och minderåriga barn 
samt makar och studerande och ev. min
deråriga barn. Som förvärvsarbetande 
definieras hustrun, om hon under obser
vationsperioden hade en inkomstbring
ande sysselsättning som omfattade i ge
nomsnitt minst en tredjedels normal ar
betsdag. På grund av materialets ringa 
storlek har det varit omöjligt att bryta 
ned det i ens tillnärmelsevis den ut
sträckning man skulle önska för att er
hålla likvärdiga grupper. Således redo
visas i konsumtionstabellerna endast en 
uppdelning efter hushållsföreståndarens 
ålder och en annan efter förekomsten 
av barn. Ett flertal andra bakgrunds
faktorer som borde hållits konstanta, 
t. ex. yrkesstallning, äktenskapets längd, 
antalet barn och kommuntyp, har måst 
lämnas åsido. För att detta i någon mån 
skall repareras, har i en första avdelning 
redovisats den relativa frekvensen av 
förvärvsarbetande hustrur efter olika in
delningsgrunder, så att läsaren själv kan 
uppskatta graden av dessa faktorers in
verkan. 

5 . 2. Frekvensen förvärvsarbetande 
hustrur 

I följande tablå redovisas den relativa 
frekvensen förvärvsarbetande hustrur 
fördelade efter mannens yrkesställning. 

I nästa tablå återges frekvensen av-
hustruns förvärvsarbete i äktenskap av 
olika längd. Äktenskap ingångna 1957 
och 1958 har ej kommit med, då som 
tidigare sagts, vid urvalet användes man
talsblanketter som avsåg förhållandena 
1956. Enligt denna tablå är det vanligast 
med förvärvsarbetande hustrur i de yng
sta äktenskapen (51 °/o), därefter sjunker 
den relativa frekvensen för att åter öka 
något i äktenskap över 10 års längd. 
I äktenskap över 20 års längd sjunker 
dock frekvensen igen. Detta tycks tyda 
på a.tt hustrurna i stor utsträckning be
håller sitt yrkesarbete under äktenska
pets första år. När sedan barnen börjar 
komma, gör de ett uppehåll i förvärvs
verksamheten för att sedan i viss ut
sträckning återvända till arbetslivet, då 
barnen kommer upp i skolåldern. Det 
förefaller sannolikt att om uppgifter kun
nat erhållas för de två yngsta årsgrup-
perna, äktenskap ingångna 1957 och 
1958, skulle man för dessa ha funnit 
ännu högre frekvens än för äktenskap 
ingångna 1956. 
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Nedan redovisas hustruns förvärvsar
bete efter antalet minderåriga barn. 

Här finner man den väntade tenden
sen att ju flera barn som finns i hus
hållet, desto lägre är den relativa fre
kvensen av förvärvsarbetande hustrur. 

Dock hade man kanske väntat sig att 
finna större skillnad mellan hushåll med 
0 barn och hushåll med 1 barn än vad 
som föreligger (38 resp. 30 Vo). Det må 
dock uppmärksammas att här även åter
finns hushåll där barnet är relativt vuxet, 
och sålunda ej i så hög grad utgör hinder 
för att modern skall kunna förvärvs
arbeta. 

Nästföljande tablå är uppdelad på 
kommuntyper och även efter före
komsten av barn. I storstäderna, där det 
är förhållandevis god tillgång till arbete 
för kvinnlig arbetskraft, är procenttalen 
högst och på landsbygden är de lägst. 

Tablån över frekvensen förvärvsar
betande hustrur i olika åldrar och efter 
förekomsten av barn, ger en klarare bild 
av den tendens som tablån indelad efter 

äktenskapets längd visar. Man kan räk
na med ett starkt samband mellan äkten
skapets längd och hustruns ålder. 

De två sista tablåerna belyser sam
bandet mellan hustruns yrkesställning 
och mannens yrkesställning respektive 
hustruns ålder och mannens ålder. 

Följande tablå visar att ett visst po
sitivt samband föreligger mellan makar
nas yrkesställning. När mannen är lägre 
tjänsteman är hustrun i drygt tre fall av 
fyra också lägre tjänsteman och i unge
fär ett fall av fyra arbetare. Då mannen 

är arbetare är hustrun till ungefär 56 °/o 
arbetare men i inte mindre än ungefär 
40 % lägre tjänsteman. I några få pro
cent är hon egen företagare. I fråga om 
de högre tjänstemännen råder inte sam
ma samband mellan mannens och hust
runs yrkesställning. Högre tjänstemän 
är endast ungefär en tredjedel av hust
rurna i denna grupp medan i runt tal två 
tredjedelar är lägre tjänstemän. 
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Vad åldern beträffar följer hustruns 
och mannens åldrar varandra; dock så 

att mannen ofta är äldre än sin hustru 
men sällan yngre. 

5. 3. Konsumtionen inom olika hus
håll 

Denna avdelning behandlar den ge
nomsnittliga konsumtionen i kronor per 
hushåll och år. I tabell 5. 1 redovisas 
konsumtionen i undergrupper — för livs
medel dock även detaljgrupper — med 
fördelning på hushållsföreståndarens ål
der och hustruns sysselsättning. I tabell 
5.2 har konsumtionen fördelats efter 
hustruns sysselsättning och förekomsten 
av barn. Vid studium av tabell 5. 1 bör 
iakttagas, att antalet i undersökningen 
ingående hushåll är relativt litet i den 
yngsta åldersklassen och även i den 
äldsta klassen där hustrun är förvärvs
arbetande. Resultaten för dessa katego
rier bör alltså bedömas med försiktig
het. Vidare bör i båda tabellerna obser
veras, att de hushåll där hustrun är för
värvsarbetande nästan genomgående är 
mindre än de där hustrun är hemarbe-
tande. 

Livsmedel. Enligt tab. 5. 1 köps mjöl 
och gryn i mindre utsträckning av hus
håll där hustrun förvärvsarbetar än där 
hon ej gör det. De förvärvsarbetande 
hustrurna har t. ex. mindre tid till bak-
ning än de hemarbetande. Beträffande 

mjölk finner man samma tendens som 
för mjöl och gryn. Detta betingas natur
ligtvis i hög grad av att hushåll med 
förvärvsarbetande hustru i genomsnitt 
har färre barn än andra. Margarin kon
sumeras mindre men matolja mera av 
hushåll med förvärvsarbetande hustru. 
Kostnaderna för kött och fläsk är i mot
sats till de flesta tidigare nämnda pos
terna något högre i hushåll där hustrun 
förvärvsarbetar än där hon ej gör det. 
Den yngsta klassen utgör dock ett undan
tag. Där äter man tydligen oftare ute 
om hustrun förvärvsarbetar än man gör 
i andra åldersklasser. Vad fiskkonsum
tionen beträffar kan man i tabellen inte 
avläsa någon större skillnad mellan de 
två kategorierna hushåll. Skaldjur kon
sumeras dock i betydligt högre grad av 
hushåll där hustrun förvärvsarbetar. 
Potatisförbrukningen tycks i genomsnitt 
vara större där hustrun är hemarbetan
de, medan färska grönsaker genom
gående köps mera av de förvärvsarbe
tande husmödrarna. Detta gäller även 
frukter och bär, särskilt skogsbär. Av 
specerivarorna ä r det endast för soc
ker, sirap och i viss mån kryddor som 
skiljaktiga resultat uppvisas av de två 
olika hushållskategorierna. Hushåll med 
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hemarbetande hustru konsumerar mera 
av dessa varor, vilket betingas av att 
bakning, syltning och saftning troligen 
är vanligare här. Hårt bröd köps något 
mera i hushåll där hustrun är hemarbe
tande, medan kaffebröd, kakor och tår
tor konsumeras i högre grad i den andra 
gruppen. Utgiften för kött- och sopp-
konserver är som väntat större för de 
hushåll där hustrun förvärvsarbetar. 
Detta, gäller även fiskkonserver, dock ej 
sill, ansjovis och fiskbullar. Att barnmat 
köps mest av hemmafruar beror natur-
ligtsvis på att kvinnor med småbarn ej 
har förvärvsarbete i så stor utsträck
ning. För frukt- och grönsakskonserver 
liksom för sylt och saft uppvisas liknan
de resultat och även för läskedrycker 
och juicer. Utgiften för restaurang- och 
konditoribesök är genomgående större 
för hushåll där hustrun förvärvsarbetar 
än där hon ej gör det. Anmärkningsvärt 
är att denna skillnad är avsevärt större 
i den yngsta klassen än i de övriga. 

Alkoholhaltiga drycker och tobak. Både 
beträffande alkoholhaltiga drycker och 
tobak finner man en markant skillnad 
mellan hushåll med hemarbetande hustru 
och hushåll med förvärvsarbetande. De 
sena.re lägger ut betydligt större summor 
på dessa varor. 

Hostad, sommarstuga, bränsle och lyse. 
Bostadskostnaderna är genomgående 
högre i de hushåll där hustrun förvärvs
arbetar. Detta betingas naturligtvis del
vis av att dessa hushåll till större delen 
återfinns i städerna, där bostäderna är 
dyrare. Dessutom är antalet egnahems
ägare olika i de två hushållskategorierna. 
I hushåll med icke förvärvsarbetande 
hustru uppgår de till ca 30 °/o och i hus
håll med förvärvsarbetande hustru till 
ca 20 °/o. 

Kläder och skor. I de flesta åldersklasser 
köper hushåll med förvärvsarbetande 
hustru mera ytterkläder än hushåll där 
hustrun ej förvärvsarbetar. Detta gäller 
också för undergrupperna kostymer, 
dräkter, klänningar m. m. och skjortor, 
blusar ni. m. I fråga om sylön fram

träder tydligt samma tendens. Även un
derkläder och strumpor konsumeras för 
betydligt högre belopp av hushåll med 
förvärvsarbetande hustru. Utgiften för 
päls- och skinnkläder, huvudbonader 
o. dyl. är anmärkningsvärt hög i denna 
grupp. Tyger köps i de flesta ålders
klasser i något större utsträckning av-
hushåll med hemarbetande hustru. Hem-
sömnad är tydligen vanligare här. Sko
kontot är högre i hushåll där hustrun 
förvärvsarbetar. Att klädkontot genom
gående är högre i hushåll där hustrun 
förvärvsarbetar torde kunna förklaras 
av att dessa hushåll, tack vare hustruns 
arbete, har bättre ekonomi och därför 
kan hålla högre klädstandard, att hust
run måste klä sig bättre om hon är 
yrkesarbetande — hon kan ej »nöta på 
gammalt> i samma utsträckning som 
hemmafrun — och att den förvärvsar
betande husmodern ej har lika mycket 
tid för klädvård och sömnad som den 
hemarbetande. 

Inventarier och husgeråd. I de yngre 
grupperna köper hushåll med förvärvs
arbetande hustru mera möbler och an
tikviteter än hushåll med hemarbetande 
hustru, men i de äldre klasserna är det 
tvärtom. Samma tendens gäller också 
för t. ex. radio- och musikinstrument. 
Utgifterna för husgeråd och hushålls
textilier är så gott som genomgående 
högre i hushåll där hustrun förvärvs
arbetar och även kostnader för mope
der, sportartiklar o. dyl. Beträffande 
klockor, smycken och väskor är kon
sumtionen avsevärt större om hustrun 
är förvärvsarbetande, särskilt i de yngre 
klasserna. 

Resor. Kostnaderna för lokalresor är 
genomgående högre för hushåll där 
hustrun är förvärvsarbetande, vilket na
turligtvis till stor del beror på hustruns 
resor till och från arbetet. Men även på 
längre inrikes resor och på utrikes resor 
lägger dessa hushåll i de flesta ålders
klasserna ned mera pengar än hushåll 
med hemarbetande hustru. Värt att på
peka är kanske att den yngsta klassen 
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knappast lagt ut någonting på utlands
resor. Kostnaderna för inköp och drift 
av egna bilar och motorcyklar är i de 
flesta åldrar avsevärt högre för hushåll 
med förvärvsarbetande hustru. Bland de 
allra yngsta är visserligen tendensen helt 
omvänd, men med tanke på de stora 
slumpvariationer som kan antagas före
ligga i denna varugrupp, där inköpen är 
sällsynta och uppgår till stora belopp 
då de förekommer, kan man ej med sä
kerhet dra den slutsatsen att de yngsta 
hushållen skulle skilja sig från de övriga. 

Diverse varor och tjänster. Sjukvårds-
och tandvårdskostnaden är högre för 
hushåll där hustrun förvärvsarbetar, och 
detta gäller i de flesta åldersklasser även 
konsumtionen av läkemedel och sjuk
vårdsartiklar. Samma tendens föreligger 
också beträffande skönhetsmedel, toa
lettartiklar, hårvård o. dyl. Kontot för 
rengöringsmedel visar sig i de yngre 
hushållen vara betydligt högre om hust
run ej förvärvsarbetar än om hon gör 
det. Detta torde bl. a. bero på att till 
varugruppen rengöringsmedel även hän
förts pappersartiklar för hushållet och 
att sålunda cellstoff ingår här. Behovet 
av cellstoff är naturligtvis störst i dessa 
yngsta hushåll med hemarbetande hus
tru, eftersom de flesta spädbarnen är att 
finna här. Utgiften för tvätt och stryk
ning är i samtliga åldersklasser avsevärt 
högre i hushåll med förvärvsarbetande 
hustru. Här måste man självfallet i stor 
utsträckning lämna bort tvätten, efter
som husmodern sällan själv har tid att 
sköta den. Tidningar, böcker och skriv
materiel tycks i genomsnitt konsumeras 
något mera i hushåll där hustrun för
värvsarbetar. Kursavgifter o. dyl. är vida 
högre i dessa hushåll. Detta betingas i 
hög grad av att under denna rubrik 
även ingår kostnader för daghem och 
lekskolor, vilka är mångdubbelt högre 
i familjer med förvärvsarbetande hustru 
än i familjer med hemarbetande. Tele
fon- och postavgifter visar liknande ten
dens. Här tycks skillnaden vara särskilt 
stor i den yngsta klassen. Vad det gäller 
nöjen och rekreation uppvisar den äldsta 

klassen största skillnaden emellan de två 
kategorierna. Hemhjälpskontot är många 
gånger större i hushåll där hustrun yr-
kesarbetar. Det må framhållas att hus
håll med i hushållet boende hembiträde 
räknas till typen övriga hushåll och allt
så ej ingår i detta material. Vore denna 
hushållstyp inkluderad skulle skillnaden 
sannolikt bli ännu större. Även beträf
fande de flesta övriga grupperna av 
varor och tjänster är det hushåll med 
förvärvsarbetande hustru som har den 
högsta konsumtionen. 

I följande diagram redovisas den 
procentuella skillnaden i konsumtion av 
vissa varor och tjänster mellan hushåll 
med förvärvsarbetande hustru och hus
håll med icke förvärvsarbetande hustru. 
Skillnaden i konsumtion gäller kronor 
per hushåll och år. Diagram 5. 1—5. 4 
belyser livsmedelskonsumtionen på vissa 
detaljgrupper. Varugrupperna har ut-
tagits godtyckligt med tanke på att de 
vanligaste varorna skall ingå liksom även 
att vissa råvaror och motsvarande slut
behandlade livsmedel skall kunna jäm
föras. Diagram 5. 5—5. 8 visar skillna
den i övrig konsumtion (undergrupper). 
Även här har endast de grupper med-
tagits, som kan tänkas vara av större 
intresse eller grupper som uppvisar stora 
differenser mellan de båda hushållskate
gorierna. Av tekniska skäl har, med hän
syn till att en del extremt höga värden 
förekommer, logaritmisk skala använts. 
Siffran inom parentes efter varugrup
pens namn är ett indextal för den genom
snittliga konsumtionen i kronor per hus
håll och år i hushåll med förvärvsarbe
tande hustru (motsvarande tal för hus
håll med icke förvärvsarbetande hustru 
= 100). 

I tabell 5. 2 redovisas konsumtionen av 
olika varor och tjänster med uppdelning 
efter förekomsten av barn och hustruns 
sysselsättning. Som konstaterats ovan 
uppvisar hushåll med förvärvsarbetande 
hustru högre konsumtion än hushåll med 
icke förvärvsarbetande hustru. Detta 
gäller de allra flesta grupper av varor 
och tjänster. Endast i fråga om vissa 
grupper av livsmedel, främst en del rå-
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varor, har hushåll med icke förvärvs
arbetande hustru högre konsumtion. Un
dersöker man hur konsumtionen varierar 
med förekomsten av barn finner man att 
skillnaden mellan hushåll med förvärvs
arbetande hustru och hushåll med icke 
förvärvsarbetande hustru är störst i hus
håll utan barn. Detta gäller för de flesta 
varugrupper och oavsett om skillnaden 
är positiv eller negativ. Det må dock 
framhållas att hushållstypen makar utan 
barn till stor del består av unga makar, 
som ännu ej fått barn och äldre makar, 
vilkas barn är vuxna. De förvärvsarbe
tande hustrurna rekryteras troligen till 
större delen från den yngre gruppen. 
Härav följer att genomsnittsåldern i hus
håll utan barn och med förvärvsarbe
tande hustru sannolikt är lägre än i sam
ma hushållstyp med icke förvärvsarbe
tande hustru. Motsvarande åldersskillna
der torde inte föreligga beträffande hus
hållen med barn. 

Några undantag från ovannämnda all
männa tendens är kanske värda att ob
servera. För kött och fläsk finner man 
att hushåll utan barn konsumerar min
dre där hustrun förvärvsarbetar. För 
barnhushållen är det dock tvärtom. Be
träffande restaurang- och kafébesök fin
ner man att skillnaden mellan hushåll 
med förvärvsarbetande hustru och hus
håll med icke förvärvsarbetande hustru 
är stor inte bara där barn saknas utan 
även där det finns barn under skolål
dern. Tyger och garner konsumeras mera 

i hushåll där hustrun ej förvärvsarbetar, 
men här är skillnaden störst i hushåll 
med barn under skolåldern. Sannolikt är 
hemsömnad åt barnen vanligt förekom
mande. Utgifter för sjukvård och tand
vård är större i hushåll där hustrun för
värvsarbetar utom i hushåll utan barn. 
Där är konsumtionsbeloppet högre för 
hushåll med icke förvärvsarbetande hus
tru, vilket torde vara betingat av att 
många äldre återfinns just i dessa hus
håll. Läkemedel och sjukvårdsartiklar 
visar dock motsatt tendens. Även beträf
fande kursavgifter har hushåll utan barn 
lägre utgifter där hustrun förvärvsar
betar. Till en del kan detta kanske för
klaras av att de äldre hushåll, som ingår 
här, kan ha studerande barn över 16 år 
(som barn räknas enligt definitionen en
dast barn som är högst 16 år, jfr s. 
72) för vilka föräldrarna har utlägg för 
kursavgifter. I fråga om hemhjälpskon
tot redovisas den största skillnaden av 
hushåll med barn och i första hand hus
håll med barn under skolåldern. 

I diagram 5. 9 redovisas den procen
tuella skillnaden i konsumtionen med 
fördelning på huvudgrupper av varor 
och tjänster mellan hushåll med för
värvsarbetande hustru och hushåll med 
icke förvärvsarbetande hustru. För samt
liga huvudgrupper redovisar hushåll med 
förvärvsarbetande hustru den högsta 
konsumtionen. Skillnaden är störst för 
resor inklusive egna fordon och minst i 
fråga om livsmedel. 
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Diagram 5. 1 

Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 
livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru och hushåll med icke 

förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder under 30 år 

1 Siffran inom parentes efter varugruppens namn är ett indextal för den genomsnittliga 
konsumtionen i kronor per hushåll och år i hushåll med förvärvsarbetande hustru. 
(Hushåll med icke förvärvsarbetande hustru = 100). 

16 
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Diagram 5. 2 
Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 

livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru och hushåll med icke 
förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder 30—39 år 

1 Se noten under diagram 5. 1 
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Diagram 5. 3 
Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 

livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru och hushåll med icke 
förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder 40—49 år 

1 Se noten under diagram 5. 1 
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Diagram 5. 4 
Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 

livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru och hushåll med icke 
förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder 50 år och över 

1 Se noten under diagram 5. 1 
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Diagram 5. 5 

Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 
andra varor och tjänster än livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru 

och hushåll med icke förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder under 30 år 

1 Se noten under diagram 5. 1 
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Diagram 5. 6 

Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 
andra varor och tjänster än livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru 

och hushåll med icke förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder 30—39 år 

1 Se noten under diagram 5. 1 
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Diagram 5. 7 
Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 
andra varor och tjänster än livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru 

och hushåll med icke förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder 40—49 år 

1 Se noten under diagram 5. 1 
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Diagram 5. 8 

Den procentuella skillnaden i genomsnittlig konsumtion per hushåll och år av vissa 
andra varor och tjänster än livsmedel mellan hushåll med förvärvsarbetande hustru 

och hushåll med icke förvärvsarbetande hustru (logaritmisk skala)1 

Hushållsföreståndarens ålder 50 år och över 

1 Se noten under diagram 5. 1 
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Diagram 5. 9 

Procentuell merkonsumtion i hushåll med förvärvsarbetande hustru jämfört med 
hushåll med icke förvärvsarbetande hustru 
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Tab. 5. 1. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom löntagarhushåll med för
delning efter hushållsföreståndarens ålder och hustruns sysselsättning 
Makar utan barn, makar och minderåriga barn, makar och studerande och ev. minderåriga barn 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 5. 2. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom löntagar-
hushåll med fördelning efter förekomsten av barn och hustruns sysselsättning 
Makar u tan barn, makar och minderåriga barn, makar och studerande och ev. minderåriga 
barn 

Kronor per hushåll och år 
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Kap. 6. Livsmedel 

6. 1. Inledning 
I det följande presenteras uppgifter 

om hushållens livsmedelskonsumtion uti
från vissa frågeställningar, som icke be
handlats i det föregående, såsom livs
medlens fördelning på inköpta varor, fria 
måltider etc. inom olika yrkesgrupper 
och hushållstyper, jordbrukarnas natura
konsumtion, livsmedelskonsumtionens 
fördelning per konsumtionsenhet samt 
livsmedlens fördelning på råvaror och 
halvfabrikat respektive sammansatta och 
slutbehandlade produkter. 

6. 2. Livsmedlens fördelning på in
köpta varor, fria måltider etc. 

I lab. 6. 1—6. 4 återges livsmedelsut
gifternas fördelning på inköpta varor, 
naturaprodukter, restaurangbesök och 
fria måltider inom olika yrkesgrupper 
och hushålltyper. Ca 80 °/o av den totala 
genomsnittliga livsmedelskostnaden be
stod av utgifter för inköpta varor. Jäm
fört med övriga yrkesgrupper intog jord
brukarna i detta hänseende en särställ
ning genom att ej mer än ca 60 °/o var 
inköpta varor och drygt 36 °/o egna pro
dukter. Vad som hänförts till egna pro
dukter framgår av redovisning nedan. 
Benämningen naturaprodukter avser bå
de produkter som tagits ur eget jordbruk 
och produkter som erhållits som löne
förmån eller enligt avtal. Av de förvärvs
arbetande redovisade arbetare den högsta 
andelen inköpta varor och tjänstemän 
den högsta andelen restaurangbesök. Av 
olika hushållstyper hade de ensamstående 
totalt sett större relativ utgift för restau
rangbesök än de övriga hushållstypcrna. 

6. 3. Jordbrukarnas naturakonsum
tion 

Som ovan konstaterades bestod ca 36 
% av jordbrukarnas livsmedelskonsum

tion av egna produkter. Därtill kan läg
gas en knapp halv procent, som utgjor
des av naturaprodukter, vilka erhölls 
som löneförmån eller enligt avtal. 

I tab. 6. 5—6. 15 ges en mera detalje
rad bild av jordbrukarnas naturakon
sumtion. I dessa tabeller har jordbrukar-
hushållen delats efter åkerarealens stor
lek på följande grupper: 2—9 ha, 10— 
19 ha, 20—29 ha och över 30 ha åker. 
Vidare har gjorts en uppdelning efter 
naturliga jordbruksområden till södra 
och mellersta Sveriges slättbygder, södra 
och mellersta Sveriges skogs- och dal
bygder samt norra Sverige. Hur grän
serna till dessa områden löper syns på 
kartan s. 219. 

Uppgifter om naturakonsumtion har 
insamlats för följande produkter: po
tatis, mjölk, ägg, höns, annat fjäderfä, 
fläsk, oxkött, kalvkött, kött av älg 
och ren, annat kött, saltsjöfisk, söt-
vattensfisk, vetemjöl, annat mjöl, gula 
ärter, äpplen och honung. För de tek
niska detaljerna i samband med värde
ringen av dessa produkter till konsu
ment- och producentpriser redogörs i 
bilaga C. 

I tab. 6 .5 redovisas värdet av den 
totala genomsnittliga konsumtionen av 
ovannämnda produkter. I konsumtions
värdena ingår såväl uttag ur eget jord
bruk och andra naturaprodukter som 
inköpta varor. I tab. 6.6 redovisas de 
genomsnittliga kvantiteterna av dessa 
varor. I tab. 6. 5 och 6. 6 ingår även upp
gifter om inköpta varor, vilkas föräd
lingsstadium ligger högre än motsvaran
de naturaprodukters. Uppgifter om allt 
hemmaproducerat fläsk har förts till 
gruppen annat fläsk. För det inköpta 
fläsket redovisas uppgifter om följande 
sorter: fläskkotletter, rimmad skinka, an
nat rimmat och salt fläsk och annat fläsk. 
Dessutom återges uppgifter — utöver 
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motsvarande naturaprodukter — om kött
färs, djupfryst kött och fläsk, djupfryst 
fjäderfä, charkviterier, köttkonserver, 
torkad fisk, djupfryst fisk och torkade 
ärter och bönor m. m. 

Uppgifterna om de förbrukade kvan
titeterna, som återges i tab. 6. 6, inhäm
tades i fråga om all naturakonsumtion 
i samband med bokföringen eller inter
vjun. Dessutom insamlades kvantitets-
uppgifter för följande inköpta varor: 
mjölk, ägg, färsk fisk, potatis, äpplen, 
vetemjöl, honung och djupfrysta varor. 
Kör övriga inköpta varor, som redovisas 
i detta sammanhang, har kvantiteterna 
beräknats i efterhand på följande sätt. 

Kvantitetsberäkningen av fläskkotlet
ter har gjorts genom division av inköps
värdet med 1958 års medelpris för fläsk
kotletter enligt uppgifter till konsument
prisindex. Kör beräkningen av kvantite
ter för rimmad skinka och rimmat salt 
fläsk användes konsumentprisindexens 
medelpris för sidfläsk. Kör inköpt annat 
fläsk, oxkött, kalvkött, kött av älg och 
ren och annat kött beräknades kvantite
ter med hjälp av de priser, som tidigare 
tillämpades vid värderingen av motsva
rande naturaprodukter. Kvantiteterna för 
inköpt köttfärs har beräknats med hjälp 
av konsumentprisindexens medelpris för 
färs av oxkött. Kör charkuterier och 
köttkonserver har inga kvantitetsberäk
ningar gjorts. 

I tab. 6. 7 återges de genomsnittliga 
konsumtionsvärdena av naturaprodukter 
och i tab. 6. 8 motsvarande kvantiteter. 
I tab. 6. 9 och 6. 10 redovisas värden och 
kvantiteter för de hushåll, som uppgett 
förbrukning av produkten i fråga. Det 
må uppmärksammas att i tab. 6. 5, 6. 7 
och 6. 9 värderingen av naturaprodukter 
gjorts efter konsumentpriser. I tab. 6. 11 
har värderingen av dessa produkter skett 
till producentpriser. Av tab. 6. 12 fram
går den procentuella andelen jordbruka
re, som redovisat förbrukning av ifråga
varande produkter. I tab. 6.13 presenteras 
naturaförbrukningens procentuella andel 
av totalkonsumtionen av ovannämnda 
produkter. Procentsatserna i denna tabell 
är beiäknade på basis av uppgifterna i 

tab. 6. 5 och 6. 7. I tab. 6. 5 gjordes dock 
dessförinnan vissa omgrupperingar. Till 
konsumtionsvärdet av oxkött adderades 
den totala förbrukningen av köttfärs 
samt en fjärdedel av förbrukningen av 
charkuterier och köttkonserver. I grup
pen fläsk ingår uppgifter om samtliga 
fläsksorter samt hälften av förbruk
ningen av charkuterier, köttkonserver 
och djupfryst kött och fläsk. Hälften av 
förbrukningen av djupfryst kött och 
fläsk tillsammans med den resterande 
fjärdedelen av charkuteri- och köttkon-
servförbrukningen fördes till gruppen 
kalvkött. Konsumtionen av torkad och 
djupfryst fisk adderades till konsum
tionsvärdet av saltsjöfisk. En mer exakt 
gruppering av ovannämnda produkter 
var inte möjlig av praktiska skäl. 

Av tab. 6. 13 framgår att den totala 
värdemässiga konsumtionen av de i re
dogörelsen upptagna produkterna bestod 
till ca 66 °/o av naturaförbrukning. På ba
sis av det framlagda tabellmaterialet kan 
även konstateras att för mjölk, ägg, fläsk 
och potatis redovisades de största värde
mässiga natura- och totalposterna. 

Dessa produkter kan också sägas ha 
varit de vanligaste naturaprodukterna, 
vilket framgår av tab. 6. 12. Ca 90 %> av 
samtliga jordbrukare konsumerade 
mjölk, som uttogs ur eget jordbruk eller 
erhölls som löne- eller avtalsförmån, ca 
93 fl/o redovisade naturaförbrukning av 
potatis, ca 73 °/o av ägg och ca 60 fl/o av 
fläsk. Det bör dock framhållas att såväl 
den redovisade natura- som totalför
brukningen av ägg och fläsk var i norra 
Sverige betydligt mindre än i andra jord
bruksområden. I fråga om mjölkkon
sumtionen var däremot förhållandena 
de motsatta, även om andelen jordbru
kare, som redovisade naturaförbrukning 
av mjölk, var något mindre i norra Sve
rige än i andra jordbruksområden. 

Om man gör jämförelser mellan jord
brukarnas livsmedelskonsumtion inom 
olika jordbruksområden och inom olika 
arealgrupper kan man i stort sett kon
statera, att ju större den redovisade na
turaförbrukningen av en produkt var 
desto större var också totalkonsumtionen 
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av samma produkt. Ett undantag utgjor
de dock den redovisade vetemjölsför
brukningen i norra Sverige. Naturakon
sumtionen av vetemjöl i norra Sverige 
var i det närmaste obefintlig, vilket själv
fallet sammanhänger med att man i 
norra Sverige odlar vete i blott ringa 
utsträckning. Däremot var totalkonsum
tionen av vetemjöl per hushåll större 
i norra Sverige än i andra jordbruks
områden. Räknat per konsumtionsenhet 
var vetemjölsförbrukningen ungefär lika 
stor i alla jordbruksområden. 

Vid bedömning av naturakonsumtio
nens totala omfattning bör man hålla i 
minnet, att av praktiska skäl undersök
ningen endast omfattar de viktigaste 
naturaprodukterna, och att det finns en 
mängd produkter, t. ex. trädgårdsbär, 
som inte är medtagna som naturapro
dukter men som ändå redovisats i den 
mån de förekommit på inköpssidan. Som 
naturaprodukter av olika köttsorter har 
medtagits kött av hemmaslaktade djur 
och vilt. Det må även framhållas att 
jordbrukaren genom återtåg från pro
ducentföreningar kan köpa till reduce
rade priser. I undersökningen har dessa, 
inköp registrerats på inköpssidan, även 
om konsumtionen i viss mån kan jäm
ställas med naturakonsumtionen. 

Ytterligare en sak, som bör beaktas 
vid studiet av tabellmaterialet, är sä
songvariationerna. Speciellt gäller detta 
uppgifterna i tab. 6. 12 — den procen
tuella andelen jordbrukare, som redo
visat förbrukning av naturaprodukter. 
Enligt den metodik som tillämpades vid 
inhämtandet av primäruppgifterna med
verkade varje hushåll endast en period. 
Säsongniässiga variationer i förbruk
ningen kan ha orsakat, att hushållet un
der observationsperioden inte förbruka
de vissa produkter. I instruktionen till 
bokföringen och intervjun avgränsades 
naturakonsunition till perioden på så sätt 
alt i fråga om äpplen skulle uppläs den 
kvantitet som direkt förbrukades eller 
konserverades under perioden och för 
(ivriga produkter, som omfattas av un
dersökningen, skulle redovisas den kvan
titet som konsumerades direkt eller som 

uttogs ur förråd eller källare under pe
rioden. Säsongmässiga variationer i pro
duktionen liksom ändrade avsättnings
möjligheter och priser kan även ha på
verkat konsumtionen. 

Säsongvariationerna i naluraförbruk-
ningen belyses i tab. 6. 14 och 6. 15, i 
vilka återges indextal för de tolv perio
derna som undersökningstiden omfatta
de, både för jordbrukarnas totalkonsum
tion och för naturakonsumtion av ovan
nämnda produkter. Indextalen som avser 
summan av inköpta varor och natura
produkter är beräknade efter konsum
tionsvärden enligt konsumentpriser. In-
dcxtalen som avser enbart naturakon
sumtion är beräknade — med undantag 
av mjölk, för vilken även naturakonsum
tionen värderats efter konsumentpris — 
enligt värden efter producentpriser. Av 
tekniska skäl har samma priser ej kun
nat användas i båda fallen. Som bas har 
använts medelvärdet per konsumtions
enhet för de tolv perioderna. En företa
gen undersökning har visat, att konsu
ment- och producentpriserna för de i 
redogörelsen upptagna produkterna har 
haft en så pass enhetlig utveckling under 
1958, att man kan bortse ifrån, att två 
prisinalcrial använts. Ur vissa synpunk
ter hade det varit bättre, att beräkna 
indextalen på grundval av de konsume
rade kvantiteterna, men detta har av 
tekniska skäl ej varit möjligt. 

Av tabellerna framgår att såväl den 
värdemässiga totalkonsumtionen som 
den värdemässiga naturakonsumtionen 
av de i denna redogörelse upptagna livs
medelsprodukterna fördelade sig — med 
undantag av den sista perioden — täm
ligen jämnt mellan de olika perioderna. 
Naturakonsumtioiien visade dock något 
större variationer än totalkonsumtioncn, 
vilket tyder på att jordbrukarna i viss 
mån hade kompenserat bortfallet av 
naturaprodukter med inköpta varor. 
Speciell! gällde detla för olika köttsor
ter. Under sista perioden var sålunda 
totalkonsumtioncn ca 8 °/o och natura-
konsumtionen ca 23 % värdemässigt 
högre än motsvarande genomsnittskon
sumtion. 



264 Diagram 6. 1 
Livsmedelskonsumtionen inom olika yrkesgrupper 
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Tab. 6. 1. Livsmedelskonsumtionens fördelning på inköpta varor, fria måltider m. m. inom olika yrkesgrupper 
Kronor per hushåll och år 

Tab. 6. 2. Livsmedelskonsumtionens procentuella fördelning på inköpta varor, fria måltider m. m. inom olika yrkesgrupper 
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Tab. 6. 3. Livsmedelskonsumtionens fördelning på inköpta varor, fria måltider m. m. inom olika hushållstyper 
Kronor per hushåll och år 

Tab. 6. 4. Livsmedelskonsumtionens procentuella fördelning på inköpta varor, fria måltider m. m. inom olika hushållstyper 
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Tab. 6. 5. Konsumtionen av vissa livsmedelsprodukter inom jordbrukarhushåll med fördelning efter åkerarealens storlek och jordbruksområden 

Kronor per hushåll och år 
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Tab. 6. 6. Konsumtionen av vissa livsmedelsprodukter inom jordbrukarhushåll med fördelning efter åkerarealens storlek och jordbruksområden 

Kvantitet per hushåll och år 
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Tab. 6. 7. Konsumtionen av vissa naturaprodukter inom jordbrukarhushåll med fördelning efter åkerarealens storlek och jordbruksområden 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 6. 8. Konsumtionen av vissa naturaprodukter inom jordbrukarhushåll med fördelning efter åkerarealens storlek och jordbruksområden 
Kvantitet per hushåll och år 
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Tab. 6. 9. Konsumtionen av vissa naturaprodukter inom jordbrukarhushåll med fördelning efter åkerarealens storlek och jordbruksområden. 
Genomsnitt för de hushåll som redovisat naturakonsumtion av ifrågavarande produkt 
Kronor per hushåll och år 
Ant. hh. = uppräknat antal hushåll 
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Tab. 6. 10. Konsumtionen av vissa naturaprodukter inom jordbrukarhushåll med fördelning efter åkerarealens storlek och jordbruksområden. 
Genomsnitt för de hushåll som redovisat naturakonsumtion av ifrågavarande produkt 
Kvantitet per hushåll och år 
Ant. hh. - uppräknat antal hushåll 
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Tab. 6. 11. Konsumtionen av vissa naturaprodukter värderade till producentpriser inom jordbrukarhushåll med fördelning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 6. 12. Den procentuella andelen jordbrukarhushåll som redovisat konsumtion av olika naturaprodukter med fördelning efter åkerarealens 
storlek och jordbruksområden 
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Tab. 6. 13. Naturakonsumtionens procentuella andel av totalkonsumtionen av olika livsmedelsprodukter inom jordbrukarhushåll med fördelning 
efter åkerarealens storlek och jordbruksområden 
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Tab. 6. 14. Indextal (den genomsnittliga konsumtionen för samtliga perioder = 100) för den värdemässiga summan av inköpta varor och natura
produkter per konsumtionsenhet beträffande vissa livsmedel under olika undersökningsperioder 
Jordbrukare 

1 Period 1 är lika med tiden 10/1—8/2, period 2 9/2 — 10/3 etc. 
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Tab. 6. 15. Indextal (den genomsnittliga konsumtionen för samtliga perioder = 100) för den värdemässiga konsumtionen av vissa naturaprodukter 
per konsumtionsenhet under olika undersökningsperioder 
Jordbrukare 

1 Period 1 är lika med tiden 10 /1 -8 /2 , period 2 9/2 — 10/3 etc. 

19 
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6. 4. Livsmedlens fördelning på rå
varor och halvfabrikat resp. sam
mansatta och slutbehandlade pro
dukter 

I tab. 6. 16, 6. 18, 6. 20 och 6. 22 redo
visas livsmedelskonsumtionen i kronor 
per hushåll och år fördelade på råvaror 
och halvfabrikat respektive sammansatta 
och slutbehandlade produkter inom olika 
yrkesgrupper, hushållstyper, kommun
typer och inom hushåll med olika, antal 
barn. I tab. 6. 17, 6. 19, 6. 21 och 6. 23 
återges den procentuella fördelningen 
och i tab. 6. 24, 6. 25 och 6. 26 redovisas 
uppgifter om livsmedelsförbrukningen 
av råvaror och halvfabrikat respektive 
sammansatta och slutbehandlade pro
dukter i kronor per konsumtionsenhet 
och år inom olika yrkesgrupper, hus
hållstyper och inom hushåll med olika 
antal barn. Konsumtionsenhetsskalan, 
som tillämpas i undersökningen, är 
återgiven på s. 73. 

En jämförelse mellan livsmedelsutgif
terna per hushåll och per konsumtions
enhet inom olika yrkesgrupper — tab. 
6. 16 och 6. 24 — ger vid handen att de 
skillnader i utgiftsstorlek per hushåll, 
som föreligger mellan olika yrkesgrup
per, utjämnas betydligt om man tar 
hänsyn till antalet konsumtionsenheter. 
Räknat per hushåll redovisade jord
brukarna den näst högsta totala livs
medelsutgiften efter högre tjänstemän. 
Räknat per konsumtionsenhet är den 
redovisade utgiften den näst lägsta efter 
gruppen övriga ej förvärvsarbetande. I 
detta sammanhang bör dock hållas i 
minnet, att, som tidigare framhållits, 
naturaförbrukning av livsmedel är för 
jordbrukarna av stor betydelse och att 

undersökningen omfattar endast en del 
— visserligen den viktigaste delen — 
av förekommande naturaprodukter. 

Detta må uppmärksammas även ifråga 
om tab. 6. 20 — livsmedelskonsumtionen 
inom olika kommuntyper i kronor per 
hushåll och år. Ca 26 °/o av hushållen i 
övriga kommuner är nämligen jordbru-
karhushåll. 

På basis av livsmedelskonsumtionen 
per konsumtionsenhet kan hushållsty
perna enligt tab. 6. 25 delas i två grup
per, nämligen ensamstående man och 
kvinna under 67 år och makar utan 
barn, mannen under 67 år i ena gruppen 
och de övriga hushållstyperna i andra 
gruppen. Hushållstyperna i de båda 
grupperna redovisade sinsemellan både 
med hänsyn till arten och till storleken 
en tämligen enhetlig livsmedelskonsum
tion per konsumtionsenhet. Skillnaderna 
mellan dessa två grupper låg närmast 
däri, att den förra gruppen hade kon
sumerat mera sammansatta och slutbe
handlade produkter och hade större ut
gifter för restaurang- och kafébesök. 
Detta har bidragit till att även den totala 
livsmedelsutgiften per konsumtionsenhet 
var större i den förra än i den senare 
gruppen. 

Beträffande livsmedelskonsumtionen 
inom hushåll med olika antal barn kan 
det konstateras på grundval av tab. 6. 22 
att per hushåll räknat visade konsum
tionen en ökning med ökat barnantal. 
Räknat per konsumtionsenhet — tab. 
6. 26 — var förhållandena de motsatta 
— ju flera barn hushållet omfattade 
desto mindre var den värdemässiga livs
medelsförbrukningen per konsumtions
enhet. 
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Tab. 6. 16. Livsmedelskonsumtionens fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. sammansatta och slutbehandlade produkter inom olika yrkesgrupper 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 6. 17. Livemedelskonsumtionens procentuella fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. sammansatta och slutbehandlade produkter inom 
olika yrkesgrupper 
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Tab. 6. 18. Livsmedelskonsumtionens fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. sammansatta och slutbehandlade produkter inom olika hushållstyper 
Kronor per hushåll och år 



294 
Tab. 6. 19. Livsmedelskonsumtionens procentuella fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. sammansatta och slutbehandlade produkter inom 
olika hushållstyper 
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Tab. 6. 20. Livsmedelskonsumtionens fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. samman-
satta och slutbehandlade produkter inom olika kommuntyper 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 6. 21 . Livsmedelskonsumtionens procentuella fördelning på råvaror och halvfabrikat 
resp. sammansatta och slutbehandlade produkter inom olika kommuntyper 
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Tab. 6. 22. Livsmedelskonsumtionens fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. samman
satta och slutbehandlade produkter inom hushåll med olika antal barn 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 6. 23. Livsmedelskonsumtionens procentuella fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. 
sammansatta och slutbehandlade produkter inom hushåll med olika antal barn 
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Tab. 6. 24. Livsmedelskonsumtionens fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. sammansatta och slutbehandlade produkter inom olika yrkesgrupper 
Kronor per konsumtionsenhet och år 
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Tab. 6. 25. Livsmedelskonsumtionens fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. sammansatta och slutbehandlade produkter inom olika hushållstyper 
Kronor per konsumtionsenhet och år 
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Tab. 6. 26. Livsmedelskonsumtionens fördelning på råvaror och halvfabrikat resp. samman
satta och slutbehandlade produkter inom hushåll med olika antal barn 
Kronor per konsumtionsenhet och år 

6. 5. Uppgifter om konsumerade 
kvantiteter 

Som tidigare nämnts insamlades be
träffande vissa livsmedel sajnt kokgas 
och elektrisk ström, förutom uppgifter 
om värdet av konsumtionen, även kvan
titetsuppgifter. I tab. 6. 27 ges en sam
manfattande redovisning omfattande 
samtliga varor, för vilka kvantitetsupp
gifter inhämtades. Uppgifterna avser 
den genomsnittliga konsumtionen per 

hushåll och år inom olika yrkesgrupper. 
Beträffande konsumtionen av grädde 

må framhållas, att den förhållandevis 
låga kvantitet, som redovisas för jord
brukarna, sammanhänger med att jord
brukarnas konsumtion av mjölk och 
grädde i huvudsak bestod av naturapro
dukter. Denna konsumtion redovisas i 
sin helhet under mjölkkonsumtionen, 
och den i tabellen redovisade gräddkon-
sumtionen avser inköpt grädde. 
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Tab. 6. 27. Konsumerade kvantiteter av vissa livsmedel m. m. per hushåll och år inom olika yrkesgrupper 
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Kap. 7. Bostad, sommarstuga, bränsle och lyse 

7. 1. Inledning 
Uppgifter för bostaden inhämtades i 

levnadskostnadsundersökningen dels be
träffande hushållens bostadsförhållan
den såsom bostadens upplåtelseform, 
storlek, utrustning, antalet boende, dels 
beträffande hushållens bostadskostnader. 
I bostadskostnaderna inkluderas, utom 
kostnaderna för själva bostaden samt 
bränsle och lyse, även utgifter för som
marstuga. Uppgifter om innehavet av 
sommarstuga och dess upplåtelseform 
samt kvalitet och storlek har ej samlats. 
I detta kapitel återges uppgifter dels 
om hushållens bostadsförhållanden med 
hänsyn till bostadens upplåtelseform, 
storlek och kvalitet samt antalet boende, 
dels om hushållens kostnader för bo
staden. Dessutom återges uppgifter om 
bostadskonsumtionen, då man för vissa 
upplåtelseformer i stället för faktiska 
kostnader använder uppskattade värden. 

7. 2. Bostadsförhål landen 
När det gäller bostadens upplåtelse

form — tab. 7. 1 och 7. 5 — har mate
rialet uppdelats på följande grupper: 
1) lägenhet hyrd i öppna marknaden, 
2) lägenhet hyrd av arbetsgivare eller 
f. d. arbetsgivare till marknadshyra, 
3) lägenhet hyrd av arbetsgivare eller 
f. d. arbetsgivare till nedsatt hyra, 4) 
lägenhet hyrd av bostadssocial stiftelse 
eller annat bostadssocialt företag, 5) 
lägenhet i eget enfamiljshus, 6) lägenhet 
i eget tvåfamiljshus, 7) lägenhet i eget 
flerfamiljshus, 8) lägenhet med bostads
rätt dvs. olika slag av föreningslägen
heter, 9) i övrigt fritt eller mot nedsatt 
hyra upplåten lägenhet, 10) inneboende. 

Uppdelningen av lägenheter, som var 
hyrda av arbetsgivare, på sådana som 
innehades till marknadshyra och sådana 
som innehades till nedsatt hyra, har 

gjorts på grundval av de uppgifter som 
erhållits från hushållen. Någon gransk
ning av den faktiskt erlagda hyran i 
jämförelse med marknadshyror har inte 
företagits i samband med bearbetningen 
av materialet. 

I denna redovisning har under be
teckningen eget hem hänförts en- och 
tvåfamiljshus (grupperna 5 och 6 ovan). 
För att räknas som eget hem fick bygg
naden jämte bostad innehålla högst 
två butiker eller andra lokaler. Fanns 
flera lokaler betraktades huset som fler
familjshus. Hushåll som hyrde villa 
eller radhus etc. hänfördes till grupp 1 
— lägenhet hyrd i öppna marknaden, 
såvitt inte hyresvärden var arbetsgivare, 
social stiftelse etc. Till egna hem har 
även förts jordbrukarnas bostäder oav
sett om vederbörande ägde fastigheten 
eller var arrendator. 

Beträffande lägenheternas fördelning 
på storleksgrupper efter antal rum — 
tab. 7. 2, 7. 4, 7. 6 och 7. 8 — kan föl
jande nämnas angående de principer, 
som legat till grund för klassificeringen. 
För att ett lägenhetsutrymme skulle räk
nas som rum har satts kravet att golv
ytan skulle vara minst 6 m2 och att det 
skulle finnas fönster med direkt dags
ljus. S. k. jungfrukammare och matvrå 
har alltså räknats som rum om de upp
fyllt ovan angivna krav, medan exem
pelvis hallar utan fönster med direkt 
dagsljus ej har räknats som rum. För 
att betecknas som kök har erfordrats en 
golvyta av minst 6 m2. Lägenheter med 
mindre utrymmen för matlagning har 
hänförts till gruppen smålägenheter utan 
kök. 

När det gäller antalet rum, som bo
staden omfattade, efterfrågades dels to
talantalet rum, dels om något eller några 
rum användes för annat ändamål än 
som bostad åt hushållet, exempelvis var 
uthyrt eller användes för yrkesmässig 
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verksamhet. I större enfamiljshus på 
landsbygden förekommer ibland rum, 
som inte används vare sig som bostad 
eller för något annat särskilt ändamål. 
Dessa rum inräknades i totalantalet 
rum, som bostaden omfattade, men inte 
i det antal rum som disponerades av 
hushållet. 

Redovisningarna i tabellerna 7. 2, 7. 4 
och 7.6 avser hela antalet rum, som 
bostaden omfattade, oavsett att något 
rum användes för annat ändamål än 
som bostad eller var uthyrt, medan 
redovisningen i tab. 7. 8 avser det antal 
rum som disponerades av hushållet för 
bostadsändamål. 

Vid uppdelning av lägenheterna efter 
utrustning har följande indelning i kva
litetsgrupper gjorts: 
1) lägenheter med vatten, avlopp, cen

tralvärme, wc och eget badrum 
2) lägenheter med vatten, avlopp, cen

tralvärme och eget eller delat wc 
3) lägenheter med vatten, avlopp och 

centralvärme 

4) lägenheter med vatten, avlopp och 
eget eller delat wc 

5) lägenheter med vatten och avlopp 
6) lägenheter utan vatten och/eller av

lopp 
Den för varje grupp angivna utrust

ningen är sådan som ajla lägenheterna 
i respektive grupp hade. Därjämte kan 
förekomma att enstaka lägenheter även 
hade annan utrustning än den angivna. 
Sålunda kan lägenheter i grupp 3, som 
saknade wc, ändå ha badrum, och lä
genheter i grupp 4, som saknade cen
tralvärme, ha badrum. 

I tab. 7 .3 och 7. 7 återges lägen
heternas procentuella fördelning efter 
yrkesgrupp och kvalitetsgrupp respek
tive efter hushållstyp och kvalitets
grupp. 

I nedanstående två tablåer redovisas 
hur lägenheterna med ovan angivna ut
rustning procentuellt var fördelade i 
olika kommuntyper. Redovisningen om
fattar samtliga hushåll exklusive inne
boende. 
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Av tablåerna framgår bland annat 
att ungefär en tredjedel av samtliga 
fullt moderna lägenheter fanns i stor
städerna och ca en fjärdedel av dessa 
lägenheter i andra kommuner än städer 
och köpingar. Av de omoderna lägen
heterna, som saknade både vatten och 
avlopp eller endera av dessa, fanns 
knappt en tiondel i storstäderna, medan 
inte mindre än ca tre fjärdedelar av dem 
var belägna i andra kommuner än städer 
och köpingar. Ser man till fördelningen 
inom de tre grupperna av kommuner 
finner man att i städer och köpingar 
tillhörde mellan 70 och 80°/o av lägen
heterna de två högsta kvalitetsgrupper
na, medan motsvarande relativa antal 
för landsbygdskommunerna var omkring 
40 %>. 

Det må framhållas, att eftersom ur
valet för 1958 års levnadskostnadsunder
sökning gjordes på grundval av i okto
ber och november 1956 lämnade man
talsblanketter, avser redovisningen av 
hushållens bostadsförhållanden bostads
beståndet hösten 1956 i det skick detta 
bostadsbestånd var under 1958. 

I tab. 7.9 återges uppgifter om det 
genomsnittliga antalet personer per lä

genhet med fördelning efter lägenhetens 
storlek och kvalitet. Jordbrukare och 
inneboende är ej medtagna. I tabellen 
har kvalitetsgruppernas antal reducerats 
från tidigare sex till fyra genom att 
kvalitetsgrupperna 2, 3 och 4 slagits 
ihop till en kvalitetsgrupp som beteck
nas med nummer 2. Sålunda avser kva
litetsgrupp 1 lägenheter med vatten, av
lopp, centralvärme, wc och eget badrum, 
kvalitetsgrupp 2 lägenheter med vatten, 
avlopp och någon ytterligare utrustning, 
kvalitetsgrupp 3 lägenheter med vatten 
och avlopp och kvalitetsgrupp 4 lägen
heter som saknade antingen vatten eller 
avlopp eller bådadera. Med bostadens 
storlek avses totalantalet rum, som bo
staden omfattade. 

Av tab. 7. 9 framgår att det genom
snittliga antalet personer per lägenhet 
visade en sjunkande tendens ju sämre 
utrustad lägenheten var, vilket till en 
del framgår även av tab. 7. 6 och 7. 7. 
De äldre småhushållen — ensamstående 
man eller kvinna 67 år och över samt 
makar utan barn mannen 67 år och 
över — tycks i relativt stor utsträckning 
ha bott i icke moderna flerrumslägen-
heter. 

20 
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Tab. 7. 1. Lägenheternas procentuella fördelning efter upplåtelseform inom olika yrkesgrupper 

Tab. 7. 2. Lägenheternas procentuella fördelning efter lägenhetens storlek inom olika yrkesgrupper 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 

Tab. 7. 3. Lägenheternas procentuella fördelning på olika kvalitetsgrupper inom olika yrkesgrupper 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 
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Tab. 7. 4. Lägenheternas procentuella fördelning efter lägenhetens storlek och hushållets storlek inom olika kommuntyper 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 
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Tab. 7. 5. Lägenheternas procentuella fördelning efter upplåtelseform inom olika hushållstyper 
Samtliga hushåll exkl. jordbrukare 
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Tab. 7. 6. Lägenheternas procentuella fördelning efter lägenhetens storlek inom olika hushållstyper 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 

Tab. 7. 7. Lägenheternas procentuella fördelning på olika kvalitetsgrupper inom olika hushållstyper 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 
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Tab. 7. 8. Lägenheternas procentuella fördelning efter storlek (antal rum som disponeras av 
hushållet för bostad) inom hushåll av olika storlek 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 

Tab. 7. 9. Genomsnittligt antal personer per lägenhet med fördelning efter lägenhetens storlek 
och kvalitet 
Samtliga hushåll exkl. jordbrukare och inneboende 
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7. 3. Bostadskonsumtion 
I bostadskonsumtionen har samman

fattats — med undantag av värderade 
förmåner av eget hem e tc , som behand
las senare — alla de faktiska kostnader, 
vilka hushållet hade haft för bostaden 
och sommarstugan och vilka inte räk
nats som sparande. Till bostadskonsum
tion har sålunda hänförts hyra för bo
staden, kostnader för bränsle och lyse 
samt motsvarande kostnader för som
marstuga. Beträffande föreningslägenhe
ter har inte insatser och amorteringar 
och avgifter till andra fonder än fonder 
för inre reparationer medtagits som 
konsumtion. För hushåll, som hade eget 
hem, har inköp, amorteringar och kost
nader för nybyggnad och förbättringar 
räknats som sparande och har inte med
tagits som konsumtion och ingår sålunda 
inte i de redovisade konsumtionsbelop
pen. Däremot ingår reparationskostna
derna i konsumtionen. Eget arbete i sam
band med reparationer ha r inte värderats. 
Hushåll som bebodde lägenhet i eget 
flerfamiljshus angav i samband med 
inledningsintervjun även hyresvärdet 
per månad inklusive bränsletillägg och 
andra tillägg för lägenheten. Vid bear
betningen har detta hyresvärde behand
lats som en faktisk kostnad. För hus
håll, som hade fritt bränsle eller fritt 
lyse, har dessa förmåner värderats och 
värdena behandlats som faktiska kost
nader. 

I tab. 7.10 och 7.11 återges hus
hållens totala faktiska bostadskostnader 
inom olika yrkesgrupper och hushållsty
per. Materialet har fördelats på två grup
per efter bostadens upplåtelseform. Den 
första gruppen omfattar hushåll, som 
hyrde lägenheten i öppna marknaden, 
hyrde lägenheten genom arbetsgivare 
till marknadshyra, hyrde lägenheten av 
bostadssocial stiftelse eller annat bo-
stadssocialt företag, bodde i en lägenhet 
i eget flerfamiljshus eller var inneboen
de. I den andra gruppen ingår hushåll, 

som hyrde lägenheten till nedsatt hyra, 
hade lägenheten hyresfritt eller bodde 
i eget hem. 

En jämförelse mellan bostadskostna
derna mellan dessa två grupper visar 
att hushåll, som i stort sett betalade 
marknadshyra för sin bostad, hade i 
genomsnitt en fjärdedel högre total bo
stadskostnad än hushåll, som hade lä
genheten hyresfritt, betalade nedsatt hy
ra eller bodde i eget hem. 

Uppgifter, som redovisats i kap. 3, 4 
och 5 liksom i tab. 7. 10 och 7. 11 om 
bostadskonsumtionen, har för olika upp
låtelseformer avsett faktiska kostnader. 
I tab. 7. 12—7. 16 återges uppgifter om 
bostadskonsumtionen, i vilken ingår, i 
stället för faktiska kostnader för den 
bostad hushållet bebodde, uppskattade 
bostadsvärden i fråga om eget hem och 
fritt eller till nedsatt hyra upplåten lä
genhet. Hur denna värdering har gjorts 
är redovisat i bilaga C. Här må endast 
nämnas att det uppskattade värdet av 
bostadsförmånen är beräknat med hän
syn till bostadens kvalitet och storlek 
och motsvarar hyresvärdet för liknan
de bostäder på öppna marknaden. 

I tab. 7. 12—7. 16 återges först upp
gifter om hushållens faktiska bostads
kostnader för samtliga upplåtelseformer 
inom olika yrkesgrupper, hushållstyper, 
kommuntyper, inkomstklasser och inom 
hushåll av olika storlek. I tabellernas 
senare del har de faktiska kostnaderna 
för hushåll, som hade eget hem eller 
hade bostaden hyresfritt eller till ned
satt hyra, ersatts med uppskattade hy
resvärden. I dessa fem tabeller och dia
gram 7. 1—7. 2 redovisas även bostads
konsumtionens procentuella andel av 
totalkonsumtionen dels beträffande fak
tiska kostnader för samtliga upplåtelse
former, dels beträffande uppskattade 
värden för eget hem och fritt eller till 
nedsatt hyra upplåtna lägenheter samt 
faktiska kostnader för andra upplåtelse-
former. 
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Tab. 7. 10. Hushållens kostnader för bostad, sommarstuga, bränsle och lyse inom olika yrkesgrupper med fördelning efter bostadens upplåtelseform 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 7. 11. Hushållens kostnader för bostad, sommarstuga, bränsle och lyse inom olika hushållstyper med fördelning efter bostadens upplåtelseform 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 7. 12. Bostadskonsumtionen inom olika yrkesgrupper 
Kronor per hushåll och år 

1 För eget hem och bostäder upplåtna hyresfritt eller till nedsatt hyra har faktiska kostnader ersatts med uppskattade värden. 
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Tab. 7. 13. Bostadskonsumtionen inom olika hushållstyper 
Kronor per hushåll och år 

1 För eget hem och bostäder upplåtna hyresfritt eller till nedsatt hyra har faktiska kostnader ersatts med uppskattade värden. 
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Tab. 7. 14. Bostadskonsumtionen inom olika kommuntyper 
Kronor per hushåll och år 

1 För eget hem och bostäder upplåtna hyresfritt eller till nedsatt hyra har faktiska kost
nader ersatts med uppskattade värden. 

I genomsnitt för samtliga hushåll sti
ger bostadskonsumtionens andel av to
talkonsumtionen från 1 4 , 1 % till 16 ,8%, 
när man tar hänsyn till de värderade 
bostadsförmånerna. Av olika yrkesgrup
per svarade pensionärerna och av olika 
hushållstyper ensamstående man eller 
kvinna 67 år och över för den högsta 
konsumtionsandelen för bostadsändamål. 
Dessa grupper torde i stort sett vara 
identiska. 

Andelen för jordbrukarnas bostads
konsumtion av totalkonsumtionen stiger 
från 1 1 % till ca 2 0 % om man för 
eget hem räknar med hyresvärdet i stäl
let för faktiska kostnader. I absoluta tal 
per hushåll och år var den totala bo
stadskonsumtionen inom yrkesgruppen 
jordbrukare 1218 kr resp. 2 429 kr. 
Denna förhållandevis stora skillnad be
ror i första hand på att det vid inhäm
tandet av primäruppgifterna icke var 
möjligt att särskilja alla de faktiska 
kostnader, som avsåg bostaden, från 

kostnader för jordbruksfastigheten i öv
rigt. Det må även uppmärksammas att 
liknande svårigheter förelåg, när det 
gällde vissa andra företagare med exem
pelvis lokal för rörelse inrymd i samma 
byggnad som bostaden. 

Beträffande olika kommuntyper re
dovisade hushållen inom gruppen övriga 
kommuner det lägsta andelstalet av 
totalkonsumtionen för bostadsändamål, 
när endast faktiska bostadskostnader 
medräknades. När man tax hänsyn till 
de värderade förmånerna, är andels
talen i stort sett lika inom samtliga 
kommuntyper. Bostadskonsumtionens 
andel för hushåll inom kommuntypen 
övriga kommuner stiger från 1 1 , 8 % till 
17,5 %, vilket delvis betingas av att ca 
2 6 % av hushållen i övriga kommuner 
var jordbrukarhushåll. 

Beträffande inkomstklasserna — tab. 
7. 15 och diagram 7. 1 — visar bostads
konsumtionens andel en tydligt sjunkan
de tendens med stigande inkomst upp 
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Diagram 7. 1 
Bostadskonsumtionens andel av totalkonsumtionen inom olika inkomstklasser 
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Diagram 7. 2 
Bostadskonsumtionens andel av totalkonsumtionen inom hushåll av olika storlek 
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Tab. 7. 15. Bostadskonsumtionen inom olika inkomstklasser 

Ensamstående, ensamstående med minderåriga barn och/eller studerande, makar utan barn, makar och minderåriga barn, makar och studerande 
och ev. minderåriga barn 
Kronor per hushåll och år 

1 För eget hem och bostäder upplåtna hyresfritt eller till nedsatt hyra har faktiska kostnader ersatts med uppskattade värden. 
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Tab. 7. 16. Bostadskonsumtionen inom hushåll av olika storlek 
Kronor per hushåll och år 

1 För eget hem och bostäder upplåtna hyresfritt eller till nedsatt hyra har faktiska kostnader ersatts med uppskattade värden. 



321 

till inkomstklassen 10 000 — 14 999 kr 
för att sedan i stort sett variera i takt 
med den totala konsumtionen. 

Av tab. 7. 16 och diagram 7. 2 fram
går, att bostadskonsumtionens andel av 
totalkonsumtionen beräknad på basis av 
faktiska kostnader sjönk tydligt med 
ökat antal personer i hushållet. Om 
hänsyn tas till de värderade förmånerna, 
blir serien för andelstalen något jämna
re — för ensamstående stiger andelen 
från 19,1 till 2 0 , 6 % och för ett hushåll 
med sex och flera personer från 11,2 
till 14,7 0/0. 

I tab. 7. 17—7. 20 återges uppgifter 
om hushållens bostadskonsumtion med 
fördelning efter bostadens storlek och 
kvalitet. Kvalitetsgrupperna är samma 
som redovisas i tab. 7. 9, och med bo
stadens storlek avses totalantalet rum. 
Materialet ha r fördelats på två grupper 
efter bostadens upplåtelseform. Tab. 
7. 17 och 7. 18 omfattar hushåll, som i 
stort sett betalade marknadshyra eller 
hyrde lägenheten av arbetsgivare mot 
nedsatt hyra. De sistnämndas antal är 
relativt litet. Tab. 7. 19 och 7.20 om
fattar hushåll, som hade eget hem eller 
fritt upplåten eller mot nedsatt hyra 
(ej av arbetsgivare) upplåten bostad. De 
redovisade genomsnittsvärdena avser i 

tabellerna hushållens faktiska totalkost
nader för bostad, sommarstuga, bränsle 
och lyse. Jordbrukarna och inneboende 
är ej medtagna. Avsikten med tabel
lerna är att belysa hur bostadskostna
derna varierade med hänsyn till bosta
dens storlek och kvalitet. I tab. 7. 18 
och 7. 20 har bostadskostnaderna satts 
i relation till den totala konsumtions
utgiften1. 

Såsom tidigare påpekades innefattar 
de i tabellerna upptagna värdena hus
hållens samtliga bostadskostnader, dvs. 
utöver kostnader för själva lägenheten 
inklusive kostnader för bränsle och lyse 
även kostnader för sommarstuga. Kost
nader för bränsle och lyse kan antas 
ha en positiv samvariation med bosta
dens storlek. Kostnaderna för sommar
stuga var relativt små och påverkar icke 
nämnvärt genomsnittsvärdena för de re
dovisade grupperna. Av tidigare i kap. 3 
framlagda tabeller framgår, att ca 28 °/o 
av de totala genomsnittliga bostadskost-

1 Den totala konsumtionsutgiften, som 
dessa andelsberäkningar är baserade på, 
har på grund av praktiska skäl ej kunnat 
reduceras med de utgifter som motsvaras 
av bilarnas och motorcyklarnas användning 
för icke-privata ändamål. De redovisade 
procentsatserna är därigenom några tion
delar lägre än de annars skulle blivit. 

Tab. 7. 17. Bostadskonsumtionen efter bostadens storlek och kvalitet 
Hushåll som hyrde lägenheten i öppna marknaden, hyrde genom arbetsgivare till marknads-
hyra, hyrde genom arbetsgivare till nedsatt hyra, hyrde av bostadssocial stiftelse o. dyl., 
bodde i eget flerfamiljshus eller bodde i en bostadsrättslägenhet. Exkl. jordbrukare 
Kronor per hushåll och år 

21 
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Tab. 7. 18. Bostadskonsumtion i % av totalkonsumtion inom olika hushåll fördelade efter 
bostadens storlek och kvalitet 
Hushåll som hyrde lägenheten i öppna marknaden, hyrde genom arbetsgivare till marknads-
hyra, hyrde genom arbetsgivare till nedsatt hyra, hyrde av bostadssocial stiftelse o. dyl., 
bodde i eget flerfamiljshus eller bodde i en bostadsrättslägenhet. Exkl. jordbrukare 

Tab. 7. 19. Bostadskonsumtionen efter bostadens storlek och kvalitet 
Hushåll som hade eget hem eller hade fritt upplåten eller mot nedsatt hyra (ej av arbetsgivare) 
upplåten lägenhet. Exkl. jordbrukare. Kronor per hushåll och år 

Tab. 7. 20. Bostadskonsumtion i % av totalkonsumtion inom olika hushåll fördelade efter 
bostadens storlek och kvalitet 
Hushåll som hade eget hem eller hade fritt upplåten eller mot nedsatt hyra (ej av arbetsgivare) 
upplåten lägenhet. Exkl. jordbrukare 
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naderna utgjordes av kostnader för 
bränsle och lyse och ca 2 % för som
marstuga. Av dessa tabeller framgår 
vidare att hushåll, som i genomsnitt 
hade höga kostnader för själva bostaden, 
hade relativt sett höga kostnader även 
för sommarstugan. 

En annan sak, som bör beaktas, är 
att bostadskostnaderna varierar mellan 
olika kommuntyper. Bostadskostnaderna 
i storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö var högre än i övriga städer 
och köpingar och övriga kommuner, 
vilket delvis kan förklaras av att en 
större andel av lägenheterna i storstä
derna hörde till kvalitetsgrupp 1 än i 
de övriga grupperna. I gengäld bodde 
emellertid större antal hushåll i stor
städerna i mindre lägenheter — mätt i 
antalet rum — än fallet var i övriga 
delar av landet. Detta bör uppmärk
sammas då jämförelser görs mellan olika 
kvalitetsgrupper inom samma storleks
grupp eller mellan olika storleksgrupper 
inom samma kvalitetsgrupp. 

De totala genomsnittliga bostadskost
naderna visar en tydlig positiv sam
variation både med bostadens storlek 
och kvalitet. Bostadens kvalitet synes 
dock ha varit till största delen avgöran

de ur kostnadssynpunkt, speciellt vad 
beträffar skillnaderna i kostnaderna mel
lan lägenheter i kvalitetsgrupp 1 och 
övriga kvalitetsgrupper. 

Vid studium av procentsatserna, som 
anger bostadskonsumtionens andel av 
totalkonsumtionen — tab. 7. 18 och 
7. 20 —• finner man, att hushåll, som 
bodde i fullt moderna lägenheter (kvali
tetsgrupp 1), hade oavsett bostadens 
storlek i förhållande till den totala kon
sumtionen ungefär lika stora utgifter för 
bostadsändamål. Av tabellerna, framgår 
även att för hushåll, som bodde i sämre 
utrustade lägenheter, var bostadskon
sumtionens andel av totalkonsumtionen 
i stort sett mindre än för hushåll som 
bodde i bättre utrustade lägenheter. 

Det må även framhållas att slumpva
riationerna är större för värden som 
redovisas i tab. 7. 19 och 7. 20 än i tab. 
7. 17 och 7. 18, även om antalet primär
observationer (hushåll) skulle vara lika 
stort. Detta beror på att bostadskost
naderna för hushåll, som bor i eget hem 
huvudsakligen utgörs av kostnader för 
bränsle och lyse samt reparationskost
nader, räntor och försäkringar, vilka 
inte följer samma månatliga kontinuitet, 
som hyrorna i regel gör. 
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Kap. 8. Inventarier och husgeråd 

8. 1. Innehav av vissa hemutrust-
ningsartiklar 

I tab. 8. 1 redovisas innehavet av vissa 
hemutrustningsartiklar med fördelning 
efter hushållsföreståndarens yrke. Av 
tabellen framgår att förekomsten av de 
flesta artiklar var störst inom gruppen 
högre tjänstemän. Undantag gällde för 
bland annat frysbox, som förekom mest 
i jordbrukarhushåll . Ungefär vart femte 
jordbrukarhushåll hade frysbox, medan 
innehavet i de övriga yrkesgrupperna 
låg mellan 2 och 7 % . Här bör påpekas 
att frysfack i kylskåp eller frysfack i 
kollektiva frysanläggningar ej är inräk
nade. Ungefär hälften av alla hushåll 
hade kylskåp. Den lägsta relativa frek
vensen (39 %>) återfanns hos pensionärer 
och övriga ej förvärvsarbetande och den 
högsta (94 %) hos högre tjänstemän. 
Dammsugare fanns i ca tre fjärdedelar 
av hushållen varierande från 61 °/o upp 
till 98 °/o inom olika yrkesgrupper. Hus-
hållstvättmaskin förekom mest hos hög
re tjänstemän, jordbrukare och andra 
företagare. Det må uppmärksammas att 
här icke är inräknade sådana tvättma
skiner som fanns installerade i fastig
heten och tillhörde denna. Detta gäller 
även i fråga om egna hem. (Beträffande 
tvättutrustning i fastigheten se tab. 8. 5 
och 8.6.) Symaskiner uppdelades på 
elektriska och icke elektriska. Ungefär 
vart fjärde hushåll hade elektrisk syma
skin och vartannat hade maskin av äldre 
modell. Elektriska, symaskiner förekom 
i betydligt mindre utsträckning hos jord
brukarna och pensionärerna än hos and
ra yrkesgrupper. 

I fråga om innehavet av televisions
apparat må med hänsyn till den stora 
ökningen av antalet apparater under 
1958 framhållas, att intervjuerna med 
hushållen gjordes vid 12 olika tidpunk

ter under året och med en tolftedel av 
hushållen vid varje tidpunkt. De an
givna siffrorna kan därför antas mot
svara ett ungefärligt genomsnitt för hela 
1958. Fördelningen av det relativa an
talet apparater inom olika yrkesgrupper 
påverkas även av televisionsnätets ut
byggnad i olika delar av landet. Den 
förhållandevis låga siffran för jordbru
kare är sannolikt betingad av att många 
av dessa hushåll bodde inom områden, 
där de tekniska förutsättningarna för att 
kunna se utsändningarna var mindre go
da under 1958. Motsatt förhållande gäller 
för gruppen högre tjänstemän, som till 
stor del var bosatta i storstäderna, inom 
vilka områden televisionsnätet var helt 
utbyggt under 1958. 

I tab. 8. 2 redovisas inneha.vet av 
vissa hemutrustningsartiklar i olika hus
hållstyper. Beträffande flertalet artiklar 
var förekomsten störst inom hushålls
typen makar och studerande och ev. 
minderåriga barn. Särskilt i fråga om 
assistent och köksfläkt finner man en 
markant skillnad mellan denna och öv
riga hushållstyper. En bidragande orsak 
härtill torde vara, att hushållen i denna 
grupp i genomsnitt var relativt stora 
och följaktligen hade större användning 
av arbetsbesparande maskiner. Dessa 
hushåll hade också genomsnittligt en för
hållandevis hög totalkonsumtion. Dock 
må uppmärksammas att antalet obser
vationer i gruppen är relativt litet varför 
man har att räkna med stora slump
variationer. Bland de ensamstående var 
förekomsten av hushållsapparater som 
väntat avsevärt mindre än i de andra 
hushållsfyperna. De ensamstående kvin
norna tycktes dock i allmänhet vara. 
bättre utrustade än de ensamstående 
männen. En jämförelse mellan å ena 
sidan makar utan barn, mannen under 



325 

Tab. 8. 1. Innehav av vissa hemutrustningsartiklar med fördelning på yrkesgrupper 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 

1 Här ingår ej frysfack i kylskåp eller frysfack i kollektiva frysanläggningar. 
2 Här ingår ej tvättmaskin tillhörande fastigheten, vilket även gäller i fråga om egna hem. 

Tab. 8. 2. Innehav av vissa hemutrustningsartiklar med fördelning på hushållstyper 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 

1 Här ingår ej frysfack i kylskåp eller frysfack i kollektiva frysanläggningar. 
' Här ingår ej tvättmaskin tillhörande fastigheten, vilket även gäller i fråga om egna hem. 
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Tab. 8. 3. Innehav av vissa hemutrustningsartiklar med fördelning efter äktenskapets längd och bostadens upplåtelseform 
Hushåll med gift hushållsföreståndare och känt giftermålsår exkl. jordbrukare och inneboende 

1 Här ingår ej frysfack i kylskåp eller frysfack i kollektiva frysanläggningar. 
2 Här ingår ej tvättmaskin tillhörande fastigheten, vilket även gäller i fråga om egna hem. 

Tab. 8. 4. Innehav av vissa hemutrustningsartiklar med fördelning efter kommuntyp och bostadens upplåtelseform 
Samtliga hushåll exkl. jordbrukare och inneboende 

1 Här ingår ej frysfack i kylskåp eller frysfack i kollektiva frysanläggningar. 
2 Här ingår ej tvättmaskin tillhörande fastigheten, vilket även gäller i fråga om egna hem. 
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67 år, och å den andra sidan makar 
utan barn, mannen 67 år och över, visar 
att de yngre hushållen nästan genom
gående var bättre utrustade med hus
hållsapparater än de äldre. 

I tab. 8. 3 återges innehavet av vissa 
hemutrustningsartiklar i äktenskap av 
olika längd. En uppdelning på egna
hemsägare och icke egnahemsägare har 
skett samtidigt. I denna tabell ingår ej 
jordbrukarna, emedan uppgift om äkten
skapets längd av tekniska skäl ej kunde 
erhållas för vissa av dessa. De allra 
yngsta hushållen har ej kunnat med
tas i bearbetningen, emedan de endast 
omfattar ett fåtal observationer. Så
lunda har bland icke egnahemsägarna 
hushåll där äktenskapet ingåtts åren 
1957—58 och bland egnahemsägarna 
hushåll där äktenskapet ingåtts 1954—58 
ej medräknats. Av de återstående obser
vationerna kan man utläsa att äktenska
pen av 10—19 års längd i genomsnitt 
var bäst utrustade med hushållsappa
rater. Betraktar man sedan hur de olika 
artiklarna varierade med äktenskapets 
längd finner man bl. a. en tydlig tendens 
i fråga om symaskiner. Det samman
lagda innehavet av elektrisk och icke 
elektrisk symaskin var tämligen kon

stant oavsett äktenskapets ålder, men 
ju yngre äktenskapet var desto högre 
var den relativa frekvensen av elektrisk 
symaskin. 

I tab. 8. 4 anges för samtliga hushåll 
exklusive jordbrukarhushållen motsva
rande uppgifter angående hemutrustning 
med fördelning på de tre kommuntyper
na Stockholm, Göteborg, Malmö, övriga 
städer och köpingar samt övriga kom
muner och inom var och en av dessa 
grupper med hänsyn till om hushållet 
bodde i eget hem eller i annan bostad. 
Av redovisningen framgår att förekoms
ten av olika hemutrustningsartiklar som 
regel var större bland stadshushållen 
än bland landsbygdshushållen. I allmän
het var egnahemsägarna något bättre ut
rustade än de övriga. 

Som framgår av not 2 i tab. 8. 1 ingår 
i dessa redovisningar ej sådana tvätt
maskiner som tillhörde fastigheten. Tab. 
8. 5 och 8. 6 visar i hur stor utsträck
ning tvättstuga med maskinutrustning 
förekom i fastigheten. Uppdelningen är 
i tab. 8. 5 gjord efter yrkesgrupper och 
efter huruvida hushållet bodde i eget 
hem eller ej och i tab. 8. 6 efter hus
hållstyper och efter huruvida hushållet 
bodde i eget hem eller ej. 

Tab. 8. 5. Förekomsten av tvättstuga med maskinell utrustning i 
fastigheten med fördelning efter yrkesgrupp och bostadens upp-
låtelseform 

Samtliga hushåll exkl. inneboende 
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Tab. 8. 6. Förekomsten av tvättstuga med maskinell utrustning i fastigheten med fördelning 
efter hushållstyp och bostadens upplåtelseform 
Samtliga hushåll exkl. inneboende 

8. 2 . Inköp av inventarier och 
husgeråd 

Tab. 8. 7 belyser inköpen av inventa
rier och husgeråd inom olika yrkesgrup
per. Kategorien högre tjänstemän hade 
den högsta utgiften med sammanlagt 
2 487 kr per hushåll och år. Beträffande 
de allra flesta artiklarna redovisade 
denna grupp högre konsumtionsbelopp 
än det för samtliga yrkesgrupper genom
snittliga. Särskilt stora var skillnaderna 
i fråga om varugrupperna tavlor, skulp
turer, speglar, antikviteter och smycken, 
men även utgifterna för armatur, glas
varor, madrasser och kuddar, mattor 
samt portföljer och väskor var relativt 
stora. Den lägsta konsumtionen av in
ventarier och husgeråd redovisades av 
pensionärerna (498 kr per hushåll och 
år) . 

Vid jämförelse mellan tab. 8. 7 och 
tab. 8. 1 (innehav av vissa hemutrust-
ningsartiklar) finner man bland annat 
att jordbrukarna, som innehade frysbox 
i större utsträckning än någon annan 
yrkesgrupp, under 1958 även inköpte 
frysbox i högre grad än andra. A andra 
sidan finner man att högre tjänstemän, 
som innehade procentuellt mera assi
stenter o. dyl. än andra yrkesgrupper, 

inköpte matberedningsmaskiner i mindre 
grad än de flesta övriga yrkesgrupperna. 
Beträffande dammsugare, symaskin och 
tvättmaskin kan en jämförelse inte göras 
för enstaka artiklar. Antalet inköp var 
nämligen för få, för att en särredovis-
ning skulle kunna ske. Påpekas kan 
dock, att pensionärer och övriga ej för
värvsarbetande stod för de lägsta siff
rorna i fråga om dessa artiklar både 
i konsumtionstabellen och innehavsta
bellen. 

I tab. 8. 8 har fördelningen skett efter 
hushållstyper. Kategorien makar utan 
barn, mannen under 67 år, hade den 
högsta konsumtionen av inventarier och 
husgeråd per hushåll och år med 1 386 
kr. Den höga siffran här betingas na
turligtvis av att de unga äktenskapen 
med ännu ej färdigbildade hem åter
fanns i denna grupp. Den lägsta kon
sumtionen redovisades av gruppen ma
kar utan barn, mannen 67 år och över 
(394 kr) . I fråga om de allra flesta 
artiklar hade denna hushållstyp en kon
sumtion som låg under den genomsnitt
liga. Utgiften för linnevaror var dock 
förhållandevis hög. Även de ensamståen
de utan barn hade som väntat relativt 
små utgifter. Det kan påpekas att de en-
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samstående männen under 67 år in
köpte möbler till ett betydligt lägre be
lopp än det för alla hushållstyper ge
nomsnittliga, medan motsvarande siffra 
för de ensamstående kvinnorna låg över 
genomsnittet. Konsumtionen i hushålls
typerna makar och minderåriga barn 
samt makar och studerande och ev. min
deråriga barn utmärktes av höga kost
nader för bl. a. musikinstrument och 
sportutrustning. 

Jämför man tab. 8. 8 med motsvaran
de innehavstabell (tab. 8.2) kan man 
bl. a. observera, att det största inköpet 
av matberedningsmaskiner noterades av 
gruppen makar utan barn, mannen un
der 67 år, vilken grupp i tab. 8. 2 visade 
sig inneha assistent till endast 3 % . 

I tab. 8. 9 redovisas inköp av inventa
rier och husgeråd med fördelning efter 
kommuntyp och efter huruvida hus
hållet bodde i eget hem. Det må upp
märksammas att i analogi med tab. 8. 4 
jordbrukarna ej ingår här. Det högsta 
konsumtionsbeloppet noterades av de 
storstadshushåll som ej bodde i eget 
hem (1423 kr per hushåll och år) . 
Lägsta konsumtionen hade de som bodde 
i eget hem i övriga kommuner (809 
kr) . Storstadshushållens konsumtion låg 
för de allra flesta varor högre än den 

för hela riket genomsnittliga. Undantag 
utgjorde t. ex. vissa hushållsmaskiner 
och moped- och cykelkostnader. Hus
håll i övriga kommuner redovisade en 
konsumtionsutgift som i de flesta fall 
var lägre än den genomsnittliga. Beträf
fande bl. a. frysbox, matberedningsma
skiner samt inköp av och driftskostnader 
för moped var den dock högre. Jämför 
man egnahemsägarna med icke egna
hemsägarna finner man t. ex. att möbler 
och antikviteter i samtliga kommunty
per köptes i större utsträckning av icke 
egnahemsägarna. Detta torde delvis be
tingas av att egnahemsägarna i allmän
het var äldre och alltså redan hade 
möblerat hemmet färdigt. Däremot var 
utgifterna för verktyg och redskap hög
re för egnahemsägarna. 

Jämför man tab. 8.9 med tab. 8.4 
(innehavstabellen) finner man bl. a., att 
de som bodde i eget hem i övriga kom
muner hade den lägsta innehavspro
centen för kylskåp men redovisade den 
högsta inköpssiffran. Förekomsten av 
frysbox var relativt liten bland icke eg
nahemsägarna i övriga kommuner, men 
inköpsbeloppet var högst i denna kate
gori. Beträffande matberedningsmaski
ner finner man ett liknande förhållande 
för denna hushållskategori. 
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Tab. 8. 7. Konsumtionen av inventarier och husgeråd inom olika yrkesgrupper 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 8. 8. Konsumtionen av inventarier och husgeråd inom olika hushållstyper 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 8. 9. Konsumtionen av inventarier och husgeråd inom olika kommuntyper med fördelning på egnahemsägare och icke egnahemsägare 
Samtliga hushåll exkl. jordbrukare 
Kronor per hushåll och år 
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Kap. 9. Kläder och skor samt vissa andra personliga nyttigheter 

9. 1. Inledning 
Konsumtionen av kläder och skor har 

i viss mån presenterats tidigare i kapitel 
3, 4 och 5 i samband med att total
konsumtionen hos olika kategorier av 
hushåll redovisats med fördelning på 
olika grupper av varor och tjänster. 
Redovisningen har avsett konsumtionen 
per hushåll. I detta kapitel presenteras 
konsumtionen av kläder och skor och i 
någon mån även konsumtionen av vissa 
andra personliga nyttigheter samt resor 
och egna fordon per individ. Uppdel
ningar har gjorts dels med hänsyn till 
individens karakteristika, såsom ålder, 
kön och civilstånd, dels med hänsyn 
till hushållets karakteristika, såsom hus
hållstyp och hushållsföreståndarens yr
kesställning. Uppdelningar av sistnämn
da slag kan anses vara motiverade i 
detta sammanhang bl. a. med hänsyn till 
den ekonomiska gemenskap, som i regel 
råder mellan medlemmar inom samma 
hushåll. 

Som tidigare nämnts antecknades i 
samband med bokföringen eller inter
vjun, beträffande kläder och skor och 
vissa andra personliga nyttigheter samt 
resor och egna fordon, den person i hus
hållet som inköpet avsåg eller som hade 
gjort resan. 

Av detaljposterna inom huvudgrup
pen kläder och skor har till viss person 
i hushållet förts kostnader för alla andra 
varor och tjänster utom kostnader för 
sybehör, som av praktiska skäl ej kun
nat hänföras till viss person. Till grup
pen vissa andra personliga nyttigheter 
liar hänförts inköp och reparationer 
av följande varor och tjänster: optiska 
artiklar, fick- och armbandsur, smycken 
och bijouterier, portföljer och väskor, 
paraplyer och käppar, pipor, cigarrettän-
dare o. dyl., cyklar, mopeder och båtar, 
sportutrustning, fotografisk apparatur, 
film, framkallning och kopiering, lek
saker samt spelkort och andra sällskaps

spel. Samtliga dessa varor och tjänster 
hör till huvudgruppen inventarier och 
husgeråd. Det är att märka att cyklar, 
mopeder och båtar har hänförts till 
huvudgruppen inventarier och husgeråd 
och inte till gruppen resor och egna for
don. Beträffande kostnader för bilar 
hänfördes dessa till den person — i regel 
hushållsföreståndaren — som bilen var 
registrerad på. 

9. 2. Konsumtionen inom olika åld
rar, kön, civilstånd m. m. 

I tab. 9. 1 — diagram 9. 1 — har 
materialet fördelats efter individens ål
der, kön och civilstånd. Den redovisade 
konsumtionen avser kläder och skor, vis
sa andra personliga nyttigheter och resor 
och egna fordon. Redan från första ål
dersklassen, under 5 år, förorsakade 
flickorna större kostnader för kläder och 
skor än pojkarna. Upp till 50 år synes 
både ogift man och ogift kvinna i regel 
ha konsumerat betydligt mera kläder 
och skor än gift man respektive gift 
kvinna. Genomsnittstalen för gruppen 
vissa andra personliga nyttigheter kan 
antas vara behäftade med större slump
variationer än för kläder och skor. Sam
mansättningen av denna grupp är också 
tämligen heterogen, av vilket följer att 
olikheter mellan genomsnittsvärdena för 
olika åldrar, kön och civilstånd svår
ligen går att hänföra till någon viss 
varugrupp. 

Beträffande resor och egna fordon 
redovisade gift man totalt sett de högsta 
kostnaderna.. En betydande del av dessa 
kostnader torde utgöras av kostnader 
för bilen och för resor med allmänna 
trafikmedel till och från arbetet. Som 
framgår av nästföljande kapitel var frek
vensen bilägare större i hushållstyperna 
makar och minderåriga barn samt ma
kar och studerande och ev. minderåriga 
barn än i övriga hushållstyper, fördelat 

22 



338 

Diagram 9. 1 

Konsumtionen av kläder och skor inom olika åldrar, kön och civilstånd 

Kronor per individ och år 
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Tab. 9. 1. Konsumtionen av kläder och skor, vissa andra personliga nyttigheter samt resor och egna fordon med fördelning efter individens ålder, 
kön och civilstånd 
Kronor per individ och år 
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Diagram 9. 2 

Konsumtionen av kläder och skor hos olika hushållsmedlemmar 

Kronor per individ och år 
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efter hushållsföreståndarens ålder var 
bilinnehavet störst i de åldersklasser 
som i tal). 9. 1 redovisade de högsta 
kostnaderna för resor och egna fordon. 

I tab. 9. 2 har konsumtionen av kläder 
och skor fördelats efter hushållsföre
ståndarens yrke och individens familje
ställning. Med familjeställning avses för
hållandet till hushållsföreståndaren. 

Så gott som samtliga personer i de 
hushåll, i vilka hushållsföreståndaren 
var tjänsteman redovisade en högre kläd-
ocli skokonsumtion än personerna med 
motsvarande familjeställning i övriga 
hushåll. Detta överensstämmer väl med 
den bild man får av tidigare i denna 
redogörelse presenterade konsumtionsta-
beller. Konsumtionen av kläder och skor 
per hushåll var större inom yrkesgrup
pen tjänstemän än inom övriga yrkes
grupper. Tjänstemännen hade också stör

re hushållsinkomster än övriga yrkes
grupper, vilket när det gäller makar till 
en del berodde på mannens högre in
komster och till en del på hustruns in
komster. Som redovisats i kapitel 5 var 
frekvensen förvärvsarbetande hustrur 
något större bland tjänstemännen än 
bland arbetarna. Dessutom, vad speciellt 
den förvärvsarbetande hushållsförestån
darens och den förvärvsarbetande hus
truns kostnader för kläder och skor be
träffar, kan en del av dessa ha varit 
betingade av själva förvärvsarbetet på 
samma sätt som en del av deras rese
kostnader torde ha bestått av kostnader 
för resor till och från arbetet. Av tab. 
9.3 och diagram 9.2 framgår, att de 
kvinnliga hushållsmedlemmamas kost
nader för kläder och skor i regel var 
20—40 °/o högre än männens i motsva
rande familjeställning. 

Tab. 9. 2. Konsumtionen av kläder och skor med fördelning efter hushållsföreståndarens yrke 
och individens familjeställning 
Kronor per individ och år 

Tab. 9. 3. Konsumtionen av kläder och skor med fördelning efter individens familjeställning 
och kön 
Kronor per individ och år 
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Diagram 9. 3 

Barnens konsumtion av kläder och skor inom hushåll med olika antal barn 

Makar och minderåriga barn. Kronor per individ och år 
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Hushållsföreståndarens kostnader för 
kläder och skor redovisas separat i tab. 
9. 4. Uppgifterna i denna tabell bekräf
tar ytterligare den iakttagelse som kan 
göras av föregående tabeller, att hus
hållsföreståndarens kläd- och sidokost
nader varierade både med hänsyn till 
ålder och till hushållets sammansättning. 
Kläd- och skokostnaderna för en ensam
stående 67-åring var betydligt lägre än 
för en yngre ensamstående, och en en

samstående man under 67 år hade en 
avsevärt större konsumtion av kläder och 
skor än en familjefar med maka och 
minderåriga barn. 

Uppgifterna i tab. 9.5 och diagram 
9. 3 avser hushållstypen makar och min
deråriga barn, dvs. barn som var 16 
år eller yngre. Barnens genomsnittliga 
konsumtion av kläder och skor presen
teras i tabellen och diagrammet med 
fördelning efter barnens antal och ålder. 

Tab. 9. 4. Hushållsföreståndarens konsumtion av kläder och skor 
inom olika hushållstyper 
Kronor per individ och år 

Tab. 9. 5. Barnens och föräldrarnas konsumtion av kläder och skor 
inom hushåll med olika antal barn 
Makar och minderåriga barn 
Kronor per individ och år 

Genomsnittstalen för föräldrarnas kläd-
och skokonsumtion avser samtliga, för
äldrar i ett-, två-, tre- respektive fyra- och 
flerbarnshushåll oavsett barnens ålder. 

Uppgifterna för barn under 1 år ba

serar sig endast på ett fåtal primärob-
servationer (14 för 1 barn, 29 för 2 
barn, 22 för 3 barn och 10 för 4 och 
flera barnl. De redovisade genomsnitts
talen i denna åldersklass är följaktligen 
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Diagram 9. 4 

Konsumtionen av kläder och skor efter ålder inom olika yrkesgrupper 
(hushållsföreståndarens yrke) 

Kronor per individ och år 
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osäkrare än genomsnittstalen i andra ål
dersklasser även om det kan antas, att 
konsumtionens sammansättning i den 
yngsta åldersklassen är enhetligare än i 
övriga åldersklasser. 

Av uppgifterna i tab. 9. 5 och diagram 
9. 3 framgår bl. a. följande beträffande 
barnens kläd- och skokonsumtion. 

Enda barn förorsakade i alla ålders
klasser betydligt högre kostnader för 
kläder och skor än barn i tre- eller 
flerbarnshushåll. Även jämfört med barn 
i tvåbarnshushåll hade enda barn totalt 
selt en högre kläd- och skokonsumtion. 
Inom samma åldersklass minskade, med 
några undantag när, barnens kläd- och 
skokostnader med ökat antal syskon. 
Slutsatsen att de yngre syskonen an
vände de äldres kläder och skor kan 
vara delvis riktig. Till detta måste 
läggas att barn i åldersklassen 15—16 
år t. ex. i hushåll med fvra eller flera 

barn sannolikt i flesta fall var äldst i 
syskonskaran och följaktligen inte kun
de ärva de andras kläder och skor. 
Ändå redovisade barn i denna ålders
klass i hushåll med fyra och flera barn 
en genomsnittskostnad, som var lägre än 
den som redovisades av barn i samma 
åldersklass i hushåll med färre barn. 
Vidare synes barnantalet ha haft viss 
inverkan även på föräldrarnas konsum
tion av kläder och skor, även om för
äldrarna i bushåll med tre barn redo
visade en högre genomsnittlig kostnad 
än föräldrarna i ett- och tvåbarnshus
håll. Tendensen var dock tydlig. I ett-
barnshushåll hade barnet från och med 
åldersklassen 13—14 år större kläd- och 
skokostnader än föräldrarna. I fyra-
och flerbarnshushåll hade barnen redan 
i åldersklassen 9—10 år högre genom
snittlig kostnad för kläder och skor än 
föräldrarna. 

Tab. 9. 6. Konsumtionen av kläder och skor med fördelning efter 
hushållsföreståndarens yrke och individens ålder 
Jordbrukare, tjänstemän och arbetare 
Kronor per individ och år 

I tab. 9. 6 och diagram 9. 4 presente
ras konsumtionen av kläder och skor 
per individ med fördelning efter ålder 
i femårsklasscr och efter lmshållsföre-
ståndnrens vrke. 

Av såväl tabellen som diagrammet 
framgår att inom jordbrukaxhushåll nåd
des den högsta konsumtionen i ålders
klassen 15—19 år och i tjänstemanna-
och arbetarhushåll en åldersklass senare. 



347 

Tab. 9. 7. Hushållsmedlemmarnas procentuella fördelning efter ålder, kön och civilstånd inom yrkesgrupperna (hushållföreståndarens yrke) jord
brukare, tjänstemän och arbetare 
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För att belysa de i tal>. 9. 6 och dia
gram 9.4 redovisade konsumtionsför
hållandena återges i tab. 9. 7 individernas 
procentuella fördelning efter ålder, kön 
och civilstånd inom jordbrukar-, tjänste
manna- och arbetarhushåll. Yrkesfördel
ningen är gjord efter hushållsförestånda
rens yrke. Av speciellt intresse är kvin
nornas andel i olika åldersklasser, efter
som kvinnorna redovisade högre kon
sumtion av kläder och skor än männen. 

Inom tjänstemannahushåll var ande
len kvinnor avsevärt högre i åldersklas
sen 20—24 år än i den närmast före
gående åldersklassen, vilket torde vara 
den främsta anledningen till att den ge
nomsnittliga kläd- och skokonsumtionen 
var högre i den förra än i den senare 
åldersklassen. Äktenskapen, i vilka kvin
nan eller mannen hörde till åldersklassen 
20—24 år, kan antas ha varit barnlösa 
eller barnens antal var mindre jämfört 
med äktenskap, där kvinnan eller man
nen hörde till de närmast äldre ålders
klasserna. På grundval av uppgifter i 
tal). 9.5 har det konstaterats att för
äldrarnas kläd- och skokonsumtion sjönk 
med ökat barnantal. 

Ovanstående resonemang beträffande 
tjänstemannahushållen gäller i stort sett 
även för arbetarhushåll. Beträffande 
jordhrukarhushåll är det betydligt svå
rare att på basis av uppgifterna i tab. 
9. 7 fastställa några sannolika orsaker 
till variationerna i kläd- och skokonsum
tionen. Åldersklassen 15—19 år, i vilken 
den högsta konsumtionen av kläder och 
skor inom jordbrukarhushåll noterades, 
torde huvudsakligen ha bestått av hem
mavarande döttrar och söner. För övrigt 
dominerade männen i denna och i de 
tre nästföljande åldersklasserna. 

I det föregående har det kunnat kon
stateras att konsumtionen av kläder 
och skor varierade för olika individer 
efter individens ålder, kön och civilstånd 
samt efter hushållets sammansättning 
och den yrkesgrupp hushållet tillhörde. 
För hushållet taget som en helhet skedde 
i kläd- och skokonsumtionen dock en 
viss anpassning efter totalkonsumtionen. 
Detta framgår av vidstående tablåer, i 
vilka återges kläd- och skokonsumtionens 
andel av totalkonsumtionen i olika hus
hållskategorier. Hushåll inom olika yr
kesgrupper, hushållstyper, inkomstklas
ser, kommuntyper samt med olika antal 
barn redovisade i relation till totalkon
sumtionen i stort sett lika stor kläd- och 
skokonsumtion. 

Avslutningsvis återges i tab. 9. 8 den 
genomsnittliga konsumtionen av olika 
slag av kläder och skor per person med 
fördelning efter hushållsföreståndarens 
yrke och med hänsyn till om hushållet 
hade bil. Hushållens bilinnehav i olika 
hushållskategorier behandlas i kap. 10. 

Bilägarhushållen var genomgående 
större än hushållen utan bil. Redovis
ningen per person ger därför bättre 
förutsättningar för jämförelser mellan 
de två hushållskategorierna än motsva
rande redovisning per hushåll. Det åter
står dock en del andra faktorer, som 
borde ha beaktats i detta sammanhang, 
framför allt inkomsterna eller totalkon
sumtionen. Inom samma yrkesgrupp ha
de bilägarhushållen i regel större in
komster än hushållen utan bil. Totalt 
sett redovisade bilägarna en något större 
konsumtion av kläder och skor per per
son än icke bilägarna. 
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Tab. 9. 8. Konsumtionen av kläder och skor inom olika yrkesgrupper med fördelning efter förekomsten av bil 
Kronor per person och år 
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Kap . 10. Resor och egna fordon 

10. 1. Inledning 
I detta kapitel redovisas uppgifter dels 

om hushållens hilinnehav inom olika 
yrkesgrupper, hushållstyper e t c , dels om 
hushållens reseutgifter. Med bilägare av
ses hushåll, i vilket någon av medlem
marna vid det tillfälle då inledningsin
tervjun för levnadskostnadsundersök
ningen gjordes omedelbart före observa
tionsperiodens början, hade en person
bil registrerad på sig. Detta innebär 
bland annat, att hushåll, som skaffade 
sig bil under observationsperioden, har 
betecknats som icke-bilägare. 

10. 2. Bi l innehav 

Av tab. 10. 1 — förekomsten av bil 
inom olika yrkesgrupper — framgår att 
ca hälften av jordbrukare, andra före
tagare och högre tjänstemän hade bil. 
Jordbrukarhushållens bilinnehav visade 
en stark samvariation ined åkerarealens 

storlek, vilket framgår av nedanstående 
uppställning. 

Av jordbrukare med 
2— 9 ha åker hade 3 6 , 5 % bil 

10—19 » » » 4 8 , 7 % » 
20—29 » » » 7 1 , 5 % » 
30— » »> » 82,7 % » 

Av yrkesgrupperna lägre tjänstemän 
ocii arbetare var något mer än en tred
jedel respektive en fjärdedel bilägare. 
Av samtliga bilägare hörde något mer 
än en tredjedel till yrkesgruppen arbe
tare. Man bör i detta sammanhang hålla 
i minnet att arbetarhushållen utgjorde 
ungefär 4 0 % av samtliga hushåll. 

Högre tjänstemän hade i relativt stor 
utsträckning köpt sina bilar fabriksnya. 
Detta gäller i viss mån även för lägre 
tjänstemän. Jordbrukare och andra före
tagare hade köpt lika mycket nya som 
gamla bilar. Större delen av de bilägande 
arbetarna hade däremot köpt begagnade 
bilar. 

Tab. 10. 1. Förekomsten av bil inom olika yrkesgrupper 
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Av tab. 10.2 — förekomsten av bil 
inom olika hushållstyper — framgår att 
närmare hälften (45,2 %) a.v gruppen 
makar och minderåriga barn var bilagar-
hushåll och över hälften (53,7 fl/o) av 
gruppen makar och studerande och ev. 
minderåriga barn hade bil. Den först
nämnda gruppen är störst och innefattar 
ungefär en tredjedel av samtliga hus
håll. Av bilägarna var ca 45 % av hus
hållstypen makar och minderåriga barn. 
Av makar utan barn, där mannen ej 
fyllt 67 år, hade något mer än en tredje
del bil. I denna grupp ingår relativt 
många unga personer, som kan antas va
ra mera bilsinnande än de äldre. Denna 

förmodan verifieras åtminstone till en 
del i tab. 10. 3, där bilinnehavet förde
lats efter hushållsföreståndarens ålder. 
Omkring 31 Vo av hushållen, där hus-
hållsföreståndaren var mellan 20 och 29 
år, hade bil och i nästa grupp — hus-
hållsföreståndaren mellan 30 och 39 år 
— fanns ca 45 fl/o bilägare. I den äldsta 
gruppen däremot, där hushållsförestån
daren fyllt 67 år, var den relativa bil
frekvensen knappt 9 °/o. Större delen av 
bilägarna i åldersgruppen 20—29 år ha
de köpt sin bil begagnad. I övriga ålders
grupper hade i stort sett hälften köpt 
bilen ny ocli hälften begagnad. 

Tab. 10. 2. Förekomsten av bil inom olika hushållstyper 

I tab. 10. 4 redovisas förekomsten av 
bil inom olika hushåll fördelade efter 
hushållens storlek. Av enpersonshushåll 
var knappt 9 % bilägare, bland två-
personshushåll fanns ca 27 °/o bilägare, 
och ca 53 % av hushåll med sex per
soner hade bil. Den låga frekvensen 
bilägare bland enpersonshushållen be
tingas delvis av att — som framgår av 

tab. 10.2 och även tab. 10.3 — de 
äldre ensamstående hade bil i relativt 
liten omfattning. 

I tab. 10. 5 återges uppgifter oin det 
relativa antalet hushåll med bil inom 
olika hushåll fördelade efter hushålls
föreståndarens yrke och efter förekoms
ten av minderåriga barn. Åldersgränsen 
för minderåriga barn är 16 år. Uppgif-



353 

terna i tabellen gäller endast för lönta-
garhushåll inom hushållstyperna makar 
utan barn, makar och minderåriga barn 
och makar och studerande och ev. min
deråriga barn. Det kan framhållas att 
ca 40°/o av dessa hushåll var bilägare 
och att bland bilägarna dominerade 
barnhushållen. Deras relativa antal var 
ca 68 % av samtliga bilägare inom den 
redovisade gruppen. Av de i tabellen 
upptagna yrkesgrupperna hade endast 
bland lägre tjänstemän gruppen »Inga 
barn» en något högre frekvens av bil-
ägarhushåll än gruppen »Barn finns». 
Av den sistnämnda gruppen var dock 
drygt 50 °/o bilägare. 

I tab. 10. 6 har samma grupp — lön
tagare inom hushållstyperna makar utan 
barn, makar och minderåriga barn samt 
makar och studerande och ev. minder
åriga barn — fördelats efter hustruns 
sysselsättning. Både bland lägre tjäns
temän och bland arbetare hade gruppen, 
där hustrun hade förvärvsarbete, högre 
relativ frekvens av bilägarhushåll än 
gruppen där hustrun inte hade yrkes
arbete. För högre tjänstemän var för
hållandet det motsatta. Med hänsyn till 
det ringa antalet observationer måste 
man dock för värden i denna grupp räk
na med stora slumpvariationer. 

Tab. 10. 3. Förekomsten av bil inom olika hushåll fördelade efter hushållsföreståndarens ålder 

Tab. 10. 4. Förekomsten av bil inom hushåll av olika storlek 

23 
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Tab. 10. 5. Förekomsten av bil inom olika hushåll fördelade efter hushållsföreståndarens yrke och förekomsten 
av minderåriga barn 
Yrkesgrupperna tjänstemän och arbetare och hushållstyperna makar utan barn, makar och minderåriga barn 
samt makar och studerande och ev. minderåriga barn 

Tab. 10. 6. Förekomsten av bil inom olika hushåll fördelade efter hushållsföreståndarens yrke och hustruns 
sysselsättning 
Yrkesgrupperna tjänstemän och arbetare och hushållstyperna makar utan barn, makar och minderåriga barn 
samt makar och studerande och ev. minderåriga barn 
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Tab. 10. 7. Förekomsten av bil inom olika hushåll fördelade efter kommuntyper 

I tab. 10. 7 återges uppgifter om det 
relativa antalet hushåll med bil i olika 
kommuntyper. Av tabellen framgår att 
storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö redovisade en lägre bilfrekvens 
än övriga orter. Av samtliga bilägarhus-
håll fanns något mer än 40 °/o på lands
bygden och likaså ca 409/o i övriga 
städer och köpingar samt drygt 2 0 % i 
storstäderna. 

10. 3. Reseutgifter 
I tab. 10. 8 presenteras uppgifter om 

bilägarnas och icke-bilägarnas reseut
gifter inom yrkesgrupperna jordbrukare, 
andra företagare och löntagare. Beträf
fande reseutgifterna inom yrkesgrupper
na pensionärer och övriga ej förvärvsar
betande hänvisas till tab. 3. 1 och 3. 2. 
Som tidigare nämnts innebär defini
tionen av bilägare, att icke-bilägare som 
skaffade sig en bil under observations
perioden ändå har betecknats som hus
håll utan bil. Detta är förklaringen till 
att det förekommer inköps- och drifts
kostnader för bil bland icke-bilägare. 

I 1958 års levnadskostnadsundersök
ning har i princip till bilkostnader hän
förts alla de utgifter för varor och 
tjänster, som hushållen hade haft direkt 
i samband med användandet av egen 
bil för privata ändamål. Resor till och 
från arbetet har betraktats som privat
resor, däremot inte resor i arbetet. I 
denna undersökning har hushållens tota
la bilkostnader reducerats med den an
del, som motsvaras av körda mil med 
bil i arbetet. I tab. 10. 9 återges den 

procentuella fördelningen av körda mil 
med bil för olika ändamål inom olika 
yrkesgrupper. 

Till bilkostnader hänförs sålunda ut
om rena driftskostnader även utgifter för 
inköp av bil och inköp av ny utrustning, 
som inte direkt ersätter någon redan be
fintlig del i bilen. Dessa sistnämnda kost
nader redovisas i undergruppen drifts
kostnader. 

I detta sammanhang kan påpekas att 
hänsyn inte har tagits till värdet av 
eget garage eller till egna arbetsinsatser 
i samband med reparationer, utan en
dast faktiska kostnader har medtagits. 

På samma sätt som med bilkostnader 
har förfarits med kostnader för motor
cyklar. Beträffande uppgifter om cyklar, 
mopeder och båtar har kostnaderna för 
sådana fordon i detta kapitel tagits med 
bland reseutgifterna, vilket avviker från 
den varugruppsindelning som i övrigt 
tillämpas i denna redogörelse (jfr bilaga 
F). Kostnaderna för cyklar, mopeder 
och båtar har inte reducerats med hän
syn till fordonets användande i arbetet. 

Av tab. 10.8 framgår att bilägarna 
hade, jämfört med icke-bilägarna, större 
totala reseutgifter och att icke-bilägarna 
hade större utgifter för resor med all
männa trafikmedel och för andra egna 
fordon än bilar. Bilägarhushållen var i 
genomsnitt större än icke-bilägarhus-
hållen, vilket betyder att de relativa 
skillnaderna mellan reseutgifterna var 
mindre per person än per hushåll räk
nat. Både per hushåll och per person 
redovisade löntagarna större reseutgifter 
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Tab. 10. 8. Kostnader för resor med allmänna trafikmedel resp. egna fordon inom olika 
yrkesgrupper fördelade efter förekomsten av bil 

Samtliga hushåll exkl. pensionärer och övriga ej förvärvsarbetande 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 10. 9. Den procentuella fördelningen av körda mil med bil för olika ändamål inom 
olika yrkesgrupper 
Samtliga hushåll exkl. pensionärer och övriga ej förvärvsarbetande 

än yrkesgrupperna jordbrukare och and
ra företagare. Skillnaden torde till en 
del bestå av större utgifter för resor 
till och från arbetet inom löntagargrup
pen. 

I tab. 10. 10 återges uppgifter om rese
kostnader för allmänna trafikmedel för
delade efter konsumtionsutgiftens stor
lek och förekomsten av bil. 

Den konsumtionsutgift, efter vilken 
klassificeringen skett, är totalvärdet av 
de levera,nser av varor och tjänster, 
som hushållet mottagit under observa
tionsperioden plus under samma tid er-
lagda skatter. Vid bearbetningen har 
uppgifterna uppräknats att gälla ett helt 
år. I det totala leveransvärdet av varor 
och tjänster ingår således även fulla 
värdet av de varor, exempelvis bilar 
och andra varaktiga konsumtionsvaror, 
vilkas köp finansierats med tidigare spa
rande eller med lån. 

Av tabellen framgår att bilägarna i icke 
obetydlig omfattning hade använt även 
allmänna trafikmedel både för lokalre
sor och för andra — längre — inrikes
resor. Bilägarnas utgifter för lokal

resor med allmänna trafikmedel var 
dock ca 45 % lägre än motsvarande ut
gifter hos icke-bilägarna. De med all
männa trafikmedel företagna resor, för 
vilka kostnaden för enkel biljett var 
fem kronor eller mindre, har betecknats 
som lokalresor. Resor med droskbil har 
dock oavsett kostnaden hänförts till lo
kalresor. I alla tre utgiftsklasserna oav
sett förekomsten av bil hade man större 
utgift för lokalresor än för längre in
rikesresor. Av utgifter för lokalresor re
dovisades för bussresor och av utgifter 
för längre inrikesresor för tågresor de 
högsta kostnaderna. Noteras bör också 
att bilägarna i alla tre utgiftsklasserna 
knappast hade använt buss för längre 
inrikesresor. 

I tab. 10. 11 återges uppgifter om bil-
ägarhnshållens driftskostnader för bilar 
fördelade efter konsumtionsutgiftens 
storlek. I nedanstående uppställning re
dovisas antalet körda mil med bil per 
år för privata ändamål och de genom
snittliga driftskostnaderna per mil inom 
olika konsumtionsutgiftsklasser. 
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Tab. 10. 10. Kostnader för resor med allmänna trafikmedel inom olika konsumtionsutgifts-
klasser med fördelning efter förekomsten av bil 
Samtliga hushåll exkl. pensionärer och övriga ej förvärvsarbetande 
Kronor per hushåll och år 

Tab. 10. 11. Driftskostnader för bilar inom olika konsumtionsutgiftsklasser 
Hushåll med bil 
Kronor per hushåll och år 
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Kap. 11 . Hushållens utgifter för gåvor och understöd, konsumtionens 

säsongvariationer samt kreditköp och inköp i utlandet 

11. 1. Gåvor och understöd 
I det följande ges en specialredovis

ning av gåvor (kontanta och andra) 
samt understöd. Som gåva eller under
stöd räknas endast sådana som avsåg 
personer, vilka ej tillhörde givarens hus
håll. Gåvan har registrerats som kon
sumtion för givaren men icke för motta
garen (jfr s. 33). I den föregående 
redovisningen har andra gåvor än kon
tanta hänförts till den varugrupp som 
gåvan enligt varuklassificeringen tillhör. 
Kontanta gåvor och understöd har redo
visats under en särskild varugrupp (jfr 
gruppindelningen av varor och tjänster, 
bil. F). I nedanstående sammanställning 
— tab. 11. 1 — har hela gåvokonsum
tionen brutits ut från olika grupper av 
varor och tjänster och redovisas med 
fördelning på olika yrkesgrupper. 

Av tabellen framgår att gruppen högre 
tjänstemän hade den högsta absoluta 
summan för gåvor, medan pensionärerna 
redovisade det största beloppet i förhål
lande till sin hela konsumtion. Det lägsta 
absoluta talet noteras för jordbrukarna, 
vilka även relativt sett hade en jämförel
sevis låg gåvokonsnmtion. Bortsett från 
kontanta gåvor och understöd redovisa
de så gott som samtliga yrkesgrupper 
den största konsumtionen under huvud
gruppen inventarier och husgeråd. Vad 
beträffar de här särredovisade detalj-
grupperna finner man att gåvor i form 
av blommor etc. medförde de högsta 
utgifterna med i genomsnitt ca 40 kr 
per hushåll och år. Kontanta gåvor och 
understöd uppgick till i genomsnitt cir
ka 160 kr per hushåll och år. 

11. 2. Säsongvariationer 

I detta avsnitt behandlas hur den vär
demässiga konsumtionen av varor och 
tjänster varierade under året. I tab. 11. 2 
redovisas indextal för hushållens kon
sumtion, med fördelning på olika grup
per av varor och tjänster, för var och 
en av de tolv undersökningsperioderna 
(jfr s. 42). Den genomsnittliga konsum
tionen för samtliga perioder har satts 
lika med 100. 

Med hänsyn till att olikheter föreligger 
beträffande den genomsnittliga hushålls
storleken i olika undersökningsperioder 
har indextalen beräknats på basis a,v 
den genomsnittliga konsumtionen per 
person och år. Det må framhållas att 
även i andra avseenden såsom beträffan
de fördelningen på olika yrkesgrupper, 
hushållstyper etc. kan det på grund av 
slumpmässiga variationer föreligga olik
heter mellan de olika undersöknings
perioderna. 

Av tabellen framgår att den samman
lagda livsmedelskonsumtionen visade re
lativt små variationer under året. Det 
högsta indextalet (107) noteras för den 
sjunde perioden. En bidragande orsak 
till detta höga värde torde vara att hus
hållens semester ofta infallit under den
na period och medfört högre kostnader. 
Det lägsta indextalet för livsmedel (95) 
noteras för den femte perioden. I detta 
sammanhang må uppmärksammas atl 
livsmedelskonsumtionen under den tolfte 
perioden, vilken i stort sammanföll med 
julmånaden, endast översteg årsgenom
snittet med 5 °/o. 

Betraktar man de olika undergrupper-
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Tab. 11. 1. Gåvor och understöd till andra än hushållsmedlemmar 
Kronor per hushåll och år 
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na, finner man bland annat ett relativt 
högt indextal för ägg under den tredje 
perioden och för kött och fläsk under 
den sista. Detta betingas naturligtvis i 
hög grad av att påsk- resp. julhelgen 
inföll under dessa perioder. Konsumtio
nen av rotfrukter och grönsaker var 
starkt säsongbetonad med höga värden 
under sommaren och hösten och låga 
under vintern och våren. För ost och 
glass redovisades relativt höga värden 
under sommarperioderna, vilket natur
ligtvis i första hand bör tillskrivas glas
sen. Indextalet för läskedrycker, svag-
dricka och juice visar höga värden un
der sjätte, sjunde och tolfte perioden, 
alltså under högsommaren och i jul
månaden. 

Beträffande varugruppen alkoholhal-
tiga drycker och tobak finner man det 
högsta indextalet (134) under den tolfte 
perioden och det lägsta (77) under den 
femte. 

Konsumtionsbeloppen för bostad, som
marstuga, bränsle och lyse varierade 
relativt kraftigt från period till period. 
Vad hyres- och föreningslägenheterna be
träffar finner man en tendens till höga 
indextal i tredje, sjätte, nionde och tolfte 
perioderna, vilket naturligtvis samman
hänger med att många hushåll betalade 
kvartalshyra. Egnahemskostnaderna, som 
huvudsakligen utgjordes av räntor, för
säkringar, reparationer och dylika ore
gelbundet förekommande utgifter, upp
visade stora variationer med de högsta 
indextalen i sjätte och tolfte perioderna, 
som omfattade halvårs- resp. årsskiftet. 

Även konsumtionen av kläder och 
skor var starkt säsongbetonad med en 
topp under våren (period 4 och 5) och 

en annan under hösten (period 10—12). 
Detta gällde i stort även för var och en 
av de inom denna huvudgrupp redo
visade undergrupperna. Ett undantag ut
gjordes av skjortor, blusar m. m., där de 
högsta indextalen återfinns i sjätte och 
tolfte perioderna. 

Huvudgruppen inventarier och hus-
geråd uppnår det högsta indextalet (190) 
under den tolfte undersökningsperioden. 
Även för samtliga undergrupper noteras 
höga indextal under denna period. Be
träffande möbler och antikviteter samt 
hushållsmaskiner och armatur finner 
man höga värden för den tredje perio
den. Konsumtionen av radio och musik
instrument var förhållandevis liten under 
de första sju perioderna, men under den 
åttonde iakttogs en kraftigt stegrad kon
sumtion, och även för de följande perio
derna ligger indextalet relativt högt. 

Vad resorna beträffar finner man att 
indextajet för lokalresor är högst under 
vinterperioderna, medan det för andra 
inrikes resor är högst under sommar
perioderna. Index för utrikesresor visar 
två toppvärden, ett under den tredje 
undersökningsperioden och ett annat un
der den sjätte. Lokalresorna torde hu
vudsakligen ha utgjorts av resor till och 
från arbetet, medan de övriga resorna 
sannolikt kan betraktas som fritidsresor. 

Beträffande diverse varor och tjänster 
kan man bl. a. observera att kostnaderna 
för läkemedel och sjukvårdsartiklar var 
något högre under vinterperioderna,. 

Indextalet för den totala konsumtio
nen är högst under den tolfte under
sökningsperioden (116) och lägst under 
den sjunde (92). 
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Tab. 11. 2. Indextal (den genomsnittliga konsumtionen för samtliga perioder = 100) för den värdemässiga konsumtionen per person under olika 
undersökningsperioder 

1 Period 1 är lika med tiden 10/1-8/2, period 2 9/2-10/3 etc. 
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1 Period 1 är lika med tiden 10/1-8/2, period 2 9/2-10/3 etc. 
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1 Period 1 är lika med tiden 10/1-8/2, period 2 9/2-10/3 etc. 
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11. 3. Kreditköp och kontantköp 
Som redovisats i kap. 1 (jfr s. 31) 

har med vissa undantag leveransprinci
pen tillämpats vid beräkning av kon
sumtionsbeloppen. Leveransprincipen in
nebär bland annat att i den redovisade 
konsumtionen ingår på kredit köpta va
ror med hela värdet av den levererade 
varan eller tjänsten. Med på kredit köpta 
varor eller tjänster förstås sådana, som 
ej helt betalats vid leveransen. I sådana 
fall har köpeskillingen helt eller till 
en del erlagts före leveranstillfället 
eller kom att erläggas helt eller delvis 
efter leveranstillfället. Dessa köp be
nämnes här nedan kreditköp. Konsum
tionen under observationsperioden är li
ka med summan av kreditköp, kontant
köp och värderade naturaförmåner. För 
att dubbelräkningar ej skulle uppstå har 
förskott, kontantinsatser i samband med 
leveransen och avbetalningar redovisats 
särskilt och är ej inräknade i konsum
tionsbeloppen. I fortsättningen benäm
nes alla dessa sistnämnda transaktioner 
avbetalningar. 

Det må betonas att bland kreditköpen 
ingår inte bara inköp av varaktiga kon
sumtionsvaror utan även exempelvis 
livsmedel och andra icke varaktiga kon
sumtionsvaror. Insatser vid köp av bo
städer, antingen det är fråga om egna 
hem eller föreningslägenheter, har dock 
klassificerats som sparande. Detsamma 
gäller beträffande amorteringar på bo
stadslån. Detta överensstämmer med den 
traditionella uppdelningen mellan kon
sumtion och sparande. Beträffande bo
stadskostnaden må här även framhållas 
att uppgifter om reparationer etc. av-
egna hem och andra bostäder inhämtats 
från hushållen enligt betalningsprincipen 
(jfr kap. 1, s. 32). Härav följer att kre
ditköp eller avbetalningar icke registre
rats för sådan konsumtion. 

I enlighet med definitionen på kredit
köp kom exempelvis allt som köptes 
på konto i affär att klassificeras som 
kreditköp. Detta gäller även om kunden 
hade tillgodohavande på kontot. Till 
denna kategori av inköp hör även jord

brukarnas återtåg av produkter från 
producentföreningar. Kontantinsatsens 
storlek vid leveransen är utan betydelse 
för köpets klassificering som kreditköp. 
Så snart inte varan betalades till fullo 
vid leveransen betecknades köpet som 
kreditköp. Sak samma gäller beträffande 
kredittidens längd. Även om varan till 
fullo betalades kort tid efter leveransen 
betecknades inköpet som kreditköp. 

Till avbetalningar har räknats inte 
bara exempelvis regelbundna avbetal
ningar etc. på viss vara utan även inbe
talningar på konto i t. ex. speceriaffärer 
eller varuhus. Vidare må nämnas den 
betalning för återtagna produkter, som 
jordbrukaren erlägger, då avräkning görs 
i samband med utbetalning från produ
centföreningen för till föreningen leve
rerade produkter. 

I tab. 11. 3 anges kreditköpens omfatt
ning, uttryckt i kronor per hushåll och 
år och med fördelning på huvudgrupper 
av varor och tjänster inom olika yrkes
grupper. I tab. 11. 4 redovisas kreditkö
pens procentuella andel av den totala 
konsumtionen beträffande olika grupper 
av varor och tjänster. 

Vid studier av uppgifterna må upp
märksammas att kreditköpens storlek 
och relativa omfattning icke nödvändigt
vis är avhängiga hushållets solvens eller 
likviditet. Av betydelse är även sådana 
faktorer som inköpsvanor, avstånd till 
inköpsort etc. Man eftersänder exempel
vis varor på telefon och betalar vid till
fälle senare. Detta gäller kanske i första 
hand hushåll på landsbygden, där man 
kan ha långt till inköpsorten och ha 
mindre goda kommunikationer. Jord
brukarnas återtåg från producentföre
ningarna ä r en speciell form av kredit
köp och betingad av de betalningstor-
mer som råder mellan jordbrukaren 
och föreningen. 

Vad beträffar kreditköpens storlek, 
mätt i kronor per hushåll och år, fram
går av tab. 11.3, att av olika huvud
grupper av varor och tjänster köptes 
livsmedel i större omfattning på kredit 
än någon av de övriga varugrupperna. 
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Relativt stor omfattning hade dock kre
ditköpen i fråga om inventarier och hus-
geråd samt fordon. Icke obetydliga skill
nader föreligger mellan olika yrkesgrup
per, vilket även framgår av tab. 11.4, 
där kreditköpens procentuella andel av 
konsumtionen redovisas. 

I genomsnitt för samtliga hushåll upp
gick kreditköpen till ca 670 kronor. 
Med utgångspunkt från detta belopp kan 
kreditköpens totala omfattning i riket 
under 1958 uppskattas till ca 1,7 miljar
der kronor. 

I nedanstående tablå redovisas kredit
köpen respektive avbetalningarna, ut
tryckt i kronor per hushåll och år, be
träffande olika huvudgrupper av varor 
och tjänster. Alkoholhaltiga drycker och 
tobak har här sammanslagits med livs
medel, enär avbetalningar för dessa va
ror ej kunnat särredovisas. Gruppen om
fattar endast öl (klass II) och tobak, som 

kan inköpas i den reguljära detaljhan
deln. 

Under förutsättning att inga större 
skillnader förelåg beträffande kredit
köpens omfattning under 1958 i jäm
förelse med tiden närmast före och efter 
undersökningsåret och att inga nämn
värda förändringar inträffade under året 
i fråga om kontantinsatsernas relativa 
storlek och kredittidens längd, blir enligt 
definitionerna summa kreditköp och 
summa avbetalningar praktiskt taget lika 
stora. Härvid bortses bland annat från 
den räntekostnad som uppkommer då 
kreditköp finansieras med växellån eller 
andra lån. 

Som framgår av tablån föreligger stor 
överensstämmelse mellan de belopp som 
erhållits för kreditköp resp. avbetalning
ar. Skillnaderna är inte större än att 
de kan vara betingade av mätfel och 
slumpvariationer. 

Tab. 11. 3. Kreditköpen inom olika yrkesgrupper med fördelning på huvudgrupper av varor 
och tjänster 
Kronor per hushåll och år 
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Tab. 11. 4. Kreditköpens procentuella andel av totalkonsumtionen av olika varor och tjänster 
med fördelning på yrkesgrupper 

11. 4. Inköp i utlandet 

I det föregående har inköpen i utlan
det samredovisats med de övriga in
köpen. I nedanstående avsnitt har ut-
landsköpen brutits ut och särredovisas 
med fördelning på olika grupper av va
ror och tjänster. En specialredovisning 
görs även beträffande utlandsköpen 
hos hushåll i vissa skånekommuner för 
att belysa skillnaderna i utlandsköpens 
omfattning mellan dylika gränstrakter 
och riket som helhet. 

I tab. 11.5 redovisas de genomsnitt
liga utlandsköpen per hushåll på huvud
grupper av varor och tjänster inom olika 
yrkesgrupper. Vidare anges utlandskö
pens procentuella andel av den totala 
konsumtionen. Av tabellen framgår att 
gruppen högre tjänstemän redovisade 
den högsta totalsiffran både absolut och 
relativt. Även inom de flesta huvud
grupperna av varor stod denna yrkes
grupp för det högsta beloppet. Särskilt 
i fråga om inventarier och husgeråd 
samt diverse varor och tjänster var de 
högre tjänstemännens utlandskonsum
tion förhållandevis stor. Den lägsta ut
giften för utlandsköp, såväl absolut som 
relativt, redovisades av gruppen övriga 
ej förvärvsarbetande. Även jordbrukare 
och pensionärer hade relativt låg ut
landskonsumtion. 

I tab. 11. 6 redovisas utlandsköpen på 
olika grupper av varor och tjänster, 

dels för samtliga hushåll och dels för 
hushåll i vissa skånekommuner. Dessa 
utgörs av samtliga de kommuner i Mal
möhus län som ingick i undersökningen, 
nämligen Malmö, Lund, Trelleborg, 
Bunkeflo, Svedala, Flädie, Hälsingborg, 
Landskrona, Härslöv, S:t Ibb, Vallåkra, 
Marieholm, Röstånga, Bjärsjölagård och 
Sjöbo. Av tabellen framgår att skåne
hushållens utlandsköp var mer än fyra 
gånger så stora per hushåll som mot
svarande genomsnitt för hela riket. Den 
största relativa skillnaden förelåg be
träffande huvudgruppen inventarier och 
husgeråd och därav särskilt undergrup
pen möbler och antikviteter. I fråga om 
livsmedel redovisade skånehushållen i 
jämförelse med hela riket drygt tre 
gånger så stora utlandsköp. Skillnaden 
var särskilt stor för bl. a. matfett, spece
rier, ost och glass. Vad det gäller alko-
holhaltiga drycker och tobak noterades 
likaså en betydande skillnad, i synnerhet 
för tobak. Beträffande huvudgruppen 
kläder och skor visade sig den största 
differensen föreligga för skor. Resekost
naderna visade större skillnad för all
männa trafikmedel än för egna fordon. 
Utgiften för diverse varor och tjänster 
var fem gånger så hög för skånehus
hållen som för hushållen i genomsnitt. 
Den största posten här var för båda 
hushållskategorierna nöjen och rekrea
tion. Det må framhållas att i denna post 
ingår hotell- och pensionatskostnader. 



368 

Tab. 11. 5. Inköp i utlandet med fördelning på huvudgrupper av varor och tjänster inom olika yrkesgrupper 
Kronor per hushåll och år 

Tab. 11. 6. Inköp i utlandet med fördelning på olika grupper av varor och tjänster med sär-
redovisning av vissa skånekommuner 
Kronor per hushåll och år 
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Bilaga A 

Konsumtionsbeloppets storlek som måt t på levnadsnivån 

Några principiella synpunkter 

Inledning 
Den statistiska undersökning, vars re

sultat har redovisats i de föregående av
snitten av denna bok, ger upplysningar 
om konsumtionens storlek. Föreliggande 
bilaga ägnas åt en principiell analys 
av vad konsumtionens storlek enligt un
dersökningens definition egentligen är 
ett mått på, och vilka slags jämförelser 
som man med utgångspunkt från de 
vunna resultaten kan företa. Eftersom 
resonemangen gäller konsumtionens stor
lek mätt i pengar, begagnas i det följan
de för tydlighetens skull vanligen termen 
konsnmtionsbeloppet. 

Till en början må erinras om vad 
undersökningen omfattar och på vad 
sätt den tillgått. 

Undersökningen ger skattningar av det 
totala konsumtionsbeloppet, liksom av 
konsumtionsbeloppen för enskilda varu
grupper eller särskilda varor. Observa
tionsperioden utgör en månad, men 
skattningarna har omräknats till att av
se ett helt år. Skattningar föreligger 
för ett genomsnitt av samtliga hushåll 
men också för olika grupper av hushåll, 
dvs. med uppdelning efter hushållstyp, 
efter yrkeskategori, efter barnantal osv. 

I det totala konsumtionsbeloppet in
går i första hand värdet av alla de till 
hushållen under undersökningsperioden 
levererade varorna och tjänsterna, vilka 
svarar mot individuella inköp, verk
ställda av hushållen. Därjämte ingår viss 
naturakonsumtion, närmast sådan som 
svarar mot varor producerade av hus
hållen själva. I fråga om reglerna för 
vad som sålunda medtagits, hänvisas 
till kapitel 1. 

Värderingen av sådan konsumtion, 
som svarar mot individuella inköp, verk
ställda av hushållen själva, har natur

ligtvis skett efter vad hushållen fått be
tala, övrig medtagen konsumtion har 
värderats efter vad den har kunnat an
ses värd ur de mottagande hushållens 
synpunkt; se vidare härom bilaga C. 

När man nu genom undersökningen 
exempelvis finner, att det totala kon
sumtionsbeloppet utgör 11014 kr för 
jordbrukarhushåll och 11 793 kr för 
arbetarhushåll, så kan man i vissa sam
manhang avstå från att söka klargöra 
vad dessa genomsnitt egentligen innebär 
för något. Det totala konsumtionsbelop
pet kan betraktas som en parameter, 
som karakteriserar varje i undersökning
en deltagande hushåll, och när man räk
nar ut genomsnittsbeloppet för en grupp 
av hushåll, så nöjer man sig med att 
beskriva på vad sätt beloppet erhållits. 

Det är emellertid vanligt att man före
ställer sig, att det totala konsumtions
beloppet i någon mening utgör en mä
tare på »hur bra man har det» eller med 
andra ord på levnadsnivåns höjd. De 
båda ovan angivna sifferuppgifterna 
skulle sålunda utvisa, att levnadsnivån 
genomsnittligt sett är något högre för 
arbetarhushåll än för jordbrukarhus
håll1. Den huvudfråga, som i det följan
de kommer att diskuteras, är huruvida 
det är berättigat, att betrakta det totala 
konsumtionsbeloppet per hushåll som en 
mätare på levnadsnivåns höjd. 

Frågan är också vad konsumtions
beloppen för enskilda varor eller för 
grupper av varor utgör mätare på. Även 
härvidlag kan man avstå från att klar
göra vad mätningen egentligen innebär. 
När man exempelvis finner att inom 
gruppen högre tjänstemän utgifterna för 

1 I detta sammanhang bortses naturligtvis 
från att mätfel, varianser etc. kan göra 
jämförelsen osäker. 
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»längre utrikes resor» utgör 768 kr, me
dan bland gruppen arbetare motsvaran
de utgift inte uppgår till mer än 12 kr, 
så kan man begränsa sig till att säga, 
att detta innebär, att längre utrikesresor 
måste vara betydligt vanligare inom den 
förra gruppen av hushåll än inom den 
senare. 

Det är emellertid vanligt, att man 
också i fråga om enskilda varuslag me
nar, att en större konsumtion måste in
nebära en högre levnadsnivå. I det nyss 
citerade exemplet säger man således, att 
det mycket högre beloppet för utrikes
resor bland högre tjänstemän än bland 
arbetare visar, att de förra lever på en 
mycket högre levnadsnivå än de senare. 

Emellertid finns det åtskilliga varor, 
för vilka konsumtionen är högre i ar
betarhushållen än i högre tjänsteman
nahushållen. Ett exempel är socker, dal
man finner konsumtionsbeloppet 119 kr 
för arbetare och 71 kr för högre tjänste
män. Generellt gäller det således inte, 
att högre konsumtion av en vara vilken 
som helst kan tolkas som en högre lev
nadsnivå. 

Man säger sig nu, att utrikesresor 
representerar lyxkonsumtion, och i fråga 
om sådan konsumtion måste ett högre 
belopp innebära en högre levnadsnivå. 
Socker däremot utgör en nödvändighets
vara, och i fråga om sådana varor för
håller det sig tvärtom; där blir konsum
tionen lägre vid stigande levnadsnivå. 

Frågan om vilka varor, som skall be
tecknas som lyxvaror och vilka som 
nödvändighetsvaror, är emellertid kom
plicerad. Bland annat löper man risken 
att tillämpa ett cirkelresonemang. Om 
man utgår från förutsättningen, att en 
grupp av hushåll har en högre levnads
nivå än en annan och så konstaterar 
att konsumtionen av vissa varor är hög
re i den förra gruppen än i den senare, 
så kan man inte därpå begagna den 
högre konsumtionen a.v dessa varor som 
bevis för att förutsättningen är riktig. 

Det finns också åtskilliga varor, där 
en indelning i lyxvaror och nödvändig
hetsvaror blir rätt meningslös, beroende 

på att konsumtion av varan i fråga bara 
förekommer inom vissa kategorier av 
hushåll. Inköp av barnkläder förekom
mer exempelvis endast i hushåll, där det 
finns barn, inköp av teaterbiljetter en
dast på orfer, där det finns teater osv. 

Frågan är om man genom studier 
av sambandet mellan inkomsten och 
konsumtionen av olika varor kan dra 
slutsatser om vad storleken hos kon
sumtionen av olika varor egentligen in
nebär. Därmed kommer man in på efter-
frågeanalysens frågeställningar. 

Efterfrågeanalytiska frågeställ
ningar 

Material från undersökningar av kon
sumtionens storlek inom enskilda hus
håll av samma slag som det nu presente
rade materialet har ofta utnyttjats för 
analys av sambandet mellan inkomstens 
storlek och konsumtionen av enskilda 
varuslag. Härvidlag bygger man på en 
teori, som i förenklad form kan karak
teriseras på följande sätt. 

Man tänker sig en viss konsument, 
som under en viss tidsperiod till sitt för
fogande har en viss summa pengar, hans 
inkomst. Inkomsten använder han för 
inköp av olika varor och han planerar 
sin budget med syfte att för den givna 
inkomsten uppnå en så hög subjektiv 
behovstillfredsställelse som möjligt. 

En del av inkomsten kan han använda 
för inköp av mer eller mindre varaktiga 
varor, vilka sålunda inte förbrukas un
der perioden. Han kan också spara en 
del av sin inkomst, exempelvis genom 
att sätta in pengarna på banken. Till en 
början bortser vi dock från sådana 
komplikationer och förutsätter följakt
ligen, att hela inkomsten disponeras för 
konsumtion. 

Vi antar nu att den individ, som reso
nemanget gäller, får en högre inkomst. 
Hans totala konsumtionsbelopp förut
sätts alltjämt överensstämma med hans 
inkomst. I jämförelse med förut har 
emellertid hans inköp ökat mera av vissa 
varor än av andra. I fråga om vissa 
varor kanske hans inköp till och med 
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har gått tillbaka, sedan lian fått den 
större inkomsten. 

Genom att studera sambandet mellan 
å ena sidan inkomstens storlek och å 
den andra konsumtionen av någon viss 
vara har man möjlighet att dra slut
satser om inkomstelasticitetens storlek. 
För vissa varor finner man, att kon
sumtionen är helt obetydlig vid låga 
inkomster men sedan så småningom 
stiger, först obetydligt och sedan allt 
snabbare. För andra varor är konsum
tionen stor redan vid låga inkomster 
och stiger sedan blott obetydligt när 
inkomsten blir större. I det förra fallet 
talar man om en hög och i det senare 
om en låg inkomstelasticitet. I vissa fall 
går konsumtionen rentav tillbaka vid 
stigande inkomst. Man talar då om nega
tiv inkomstelasticitet. 

Begreppet inkomstelasticitet hänför sig 
egentligen till en enda individ och avser 
denna individs reaktion vid inköp av 
olika varor, när hans inkomst ändras. 
Erfarenheten visar, att olika individer 
i stort sett uppträder på ett likarta.t sätt, 
när inkomsten ändras. Del blir följakt
ligen möjligt att tala om den inkomst
elasticitet, som gäller för en viss vara. 
Denna storhet kan man komma åt ge
nom att studera sambandet mellan in
komsten hos hushåll med olika inkoms
ter och storleken av inköpen av varan 
i fråga. 

Det ligger nära till hands att beteckna 
de varor, för vilka man finner att in-
komstelasticiteten är hög, för »lyxva
ror» medan varor med en låg inkomst
elasticitet betecknas som »nödvändig
hetsvaror.) Om inkomstelasticitetens stor
lek sålunda begagnas för en indelning av 
varorna i lyxvaror och nödvändighels-
varor, så kommer man emellertid att 
finna, att denna indelning inte överens
stämmer med den indelning, som man 
enligt vanligt språkbruk brukar till-
lämpa1. 

Kn förutsättning för att nian över hu-

1 Jämför Ragnar Bentzel m. fl. Den pri
vata konsumtionen i Sverige 1931 —65. IUI, 
Stockholm 1957. s. 35. 

vud taget skall kunna tala om inkomst
elasticitet för en viss vara är, som ovan 
framhållits, att kalkylen hänför sig till 
hushåll, som är lika varandra utom med 
avseende på inkomstens höjd. Eljest kan 
man inte vänta sig, att de vid en inkomst 
av en viss storlek reagerar på ett likartat 
sätt vid inkomständringar. 

Att det måste bli egendomligt att ut
föra en analys av sambandet mellan 
inkomstens höjd och storleken hos kon
sumtionen av en viss vara för en oenhet
lig grupp av hushåll framgår särskilt 
tydligt, när det gäller varor, som före
trädesvis eller uteslutande konsumeras 
av vissa kategorier, men inte alls av 
andra kategorier. Att beräkna inkomst-
elasticitelen för exempelvis klänningar, 
herrhattar eller babycellstoff för hushåll 
av alla slag, således inklusive ensam
stående män eller kvinnor, barnlösa hus
håll osv. verkar underligt. 

För beräkningar av inkomstelasticite-
ter och andra liknande analyser, som 
bygger på uppgifter från enskilda hus
håll, brukar man också alltid välja ut 
en enhetlig typ av hushåll. Wold inleder 
exempelvis sin redogörelse för möjlig
heterna att utföra analyser av hithöran
de slag med ett exempel, som avser 50 
hushåll bestående av man, hustru och 
barn, alla bosatta i Göteborg, alla om
fattande kategorien arbetare och tjänste
män och alla ungefär lika stora (2. 2— 
2.6 konsumtionsenheter)1. 

I den nu framlagda undersökningen 
saknas någon storhet, som tillfredsstäl
ler ideala krav på att utgöra ramen 
kring individernas ekonomiska handlan
de. Det totala konsumtionsbeloppet kan 
emellertid anses som en i stort sett till
fredsställande approximation på vad som 
i samband med en efterfrågeanalytisk 
studie brukar benämnas inkomst. 

Redovisningsenheten för undersök
ningen utgör matlagshushållet. Ett hus
håll kan bestå av en ensamstående man 
eller kvinna, men det kan också omfat
ta föräldrar jämte en rad barn samt dess-

1 Herman Wold, Demand Analysis, Upp
sala 1952. s. 4. 
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utom inneboende släktingar etc. Endast 
i begränsad utsträckning redovisas kon
sumtionen för de enskilda individer, som 
ingår i alla hushåll, bestående av flera 
än en person. Eftersom den ekonomiska 
planeringen i stort sett måste förutsättas 
ske gemensamt för hela hushållet och 
eftersom också konsumtionen av åtskil
liga nyttigheter sker gemensamt, är redo
visning per hushåll den enda möjliga 
principen. 

För en efterfrågeanalytisk studie, 
grundad på det föreliggande materialet 
skulle man nu kunna välja ut en eller 
flera enhetliga kategorier av hushåll och 
för var och en av dessa kategorier stu
dera sambandet mellan det totala kon
sumtionsbeloppets storlek och konsum
tionen av olika varor. Man måste därvid 
.vänta sig att för många varor finna, att 
inkomstelasticiteten är helt olika för 
de olika kategorierna av hushåll, t. ex. 
för ensamstående män, ensamstående 
kvinnor, barnrika familjer osv. 

Efterfrågeanalytiska studier begagnas 
ofta för utarbetande av prognoser. Med 
ledning av olika antaganden om den 
kommande inkomstutvecklingen vill man 
komma fram till slutsatser om den fram
tida efterfrågeutvecklingen på olika va
ror. Man måste följaktligen bygga sina 
slutsatser på uppgifter om den totala 
marknadsefterfrågan för olika varor. 

Den totala marknadsefterfrågan på en 
vara utgör summan av alla de indivi
duella hushållens efterfrågan'. Om en 
prognos skall bli tillfredsställande, måste 
man på något sätt lösa problemet att 
kunna utföra analyser av efterfrågan 
inte bara för olika typer av hushåll var 
för sig utan också att kunna lägga sam
man dem. 

Tekniskt sett är det givetvis ingenting 
som hindrar, att man på ovan angivet 
sätt utför en analys av sambandet mel
lan å ena sidan inkomsten eller det 
totala konsumtionsbeloppets storlek och 
å den andra konsumtionen av enskilda 

1 Hiir bortses från att en del av mark
nadsefterfrågan kan komma från andra än 
privata hushåll. 

varor för en blandad grupp av hushåll, 
vari således ingår både ensamstående 
personer och stora hushåll, både barn
lösa och barnrika hushåll, både lanthus
håll och storstadshushåll etc. Om man 
verkligen vill komma åt den inkomstelas-
ticitet, som svarar mot den totala efter
frågan av en vara för att på så sätt 
exempelvis kunna bedöma vilken effekt, 
som en allmän inkomsthöjning kan kom
ma att få på efterfrågan av en vara, så 
förefaller det inte att finnas någon an
nan möjlighet än att sålunda låta samt
liga hushåll ingå i analysen. 

Om del gäller en vara, som uteslutan
de konsumeras av någon viss kategori 
av hushåll, t. ex. barnartiklar enbart av 
hushåll med barn, så kan man begränsa 
analysen till denna hushållskategori. Om 
man vill göra prognoser, som bygger på 
antaganden om den framtida inkomstut
vecklingen, måste man då också utforma 
dessa antaganden om den framtida in
komstutvecklingen separat för barnfa
miljerna. 

Flertalet varor konsumeras i någon 
mån av alla slags hushåll. Förklaringen 
till a.tt man väntar sig att finna ett sam
band mellan å ena sidan inkomstens 
storlek och å den andra inköpet eller 
konsumtionen av en viss vara, är den att 
man föreställer sig, att inkomsten utgör 
en mätare på de sammanlagda ekono
miska resurserna hos ett hushåll i rela
tion till hushållets behov. Ett större hus
håll kan exempelvis förutsättas ha större 
behov än ett mindre, och att vid en 
analys, som omfattar hushåll av varie
rande storlek, begagna inkomsten per 
hushåll som förklarande variabel ter sig 
tvivelaktigt. Om man kan ersätta in
komsten per hushåll med något annat 
mått, exempelvis inkomsten per person 
eller per konsumtionsenhet av något 
slag, varigenom man får ett bättre mått 
på hushållens ekonomiska resurser i 
förhållande till deras behov, så borde 
man också vänta sig att finna ett tyd
ligare samband med konsumtionen av 
enskilda varor, när analysen omfattar 
hushåll av varierande storlek. 
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Även med hänsyn till möjligheterna 
att kunna utföra efterfrågeanalytiska 
studier är det följaktligen angeläget att 
söka klargöra vad inkomsten eller kon
sumtionsbeloppet egentligen är ett mått 
på och huruvida man kan omvandla 
dylika mått på ett sådant sätt, att de 
bättre uppfyller kraven på att vara mä
tare på den ekonomiska nivån. 

Olika slag av jämförelser 
Inkomsten, konsumtionsbeloppet eller 

andra liknande storheter kan begagnas 
för tre olika slag av jämförelser, näm
ligen i tiden, i rummet samt mellan olika 
slag av hushåll, såsom mellan olika hus
hållstyper, yrkesgrupper etc. 

Även vid jämförelser i tiden och i 
rummet rör man sig i realiteten med 
jämförelser mellan olika hushåll. Be
ståndet av hushåll undergår som bekant 
ständiga förändringar, liksom dess sam
mansättning växlar från ort till ort. 

Vid jämförelser i tiden och i rummet 
brukar man kringgå problemet att jäm
föra olika hushåll genom att förklara, 
att vad jämförelsen går ut på är att 
jämföra identiska hushåll. Man utgår 
från ett eller flera hushåll vid en be
stämd tidpunkt eller på en bestämd ort 
och ställer frågan vad som gäller för 
dessa hushåll vid en annan tidpunkt 
eller på annan ort, varvid man förut
sätter att deras sammansättning, deras 
preferenssystem osv. är oförändrade. 

Vid jämförelser i tiden blir vanligen 
prisskillnaderna mellan de olika tid

punkter eller tidsperioder, som ingår i 
jämförelsen, ett dominerande problem. 
Även vid geografiska jämförelser kan 
denna fråga spela en framträdande roll, 
och huvudsyftet blir att söka analysera 
dessa prisskillnader (s. k. dyrortsunder-
sökningar). Vid geografiska jämförelser 
kan det också vara nödvändigt att ta 
hänsyn till klimatskillnader. Även vid 
tidsjämförelser kan klimatskillnader spe
la en viss roll, exempelvis om jämförel
se sker mellan olika årstider. 

Vad nu beträffar den aktuella lev
nadskostnadsundersökningen, så ägde 
den, som förut framhållits, rum i form 
av månadsobservationer, som sträckte 
sig över ett helt år. Under detta år ägde 
givetvis en del prisförändringar rum. 
Man kan vidare räkna med att det vid 
varje tidpunkt föreligger vissa, om ock
så numera rätt obetydliga geografiska 
prisskillnader, liksom man vet att kli
matet är annorlunda i Norrland än i de 
sydligare delarna av landet. Hithörande 
problem förbigås dock där, och det för
utsätts sålunda att man kan bortse från 
prisskillnader och klimatskillnader vid 
jämförelser mellan olika grupper inom 
materialet. Uppmärksamheten inriktas 
sålunda helt på de problem, som upp
kommer vid en jämförelse mellan olika 
grupper a.v hushåll. 

Som exempel på det slag av jämförel
ser, som kan göras med utgångspunkt 
från de i undersökningen meddelade re
sultaten, återges följande ur tab. 3. 1 
hämtade uppgifterna om det totala kon
sumtionsbeloppets storlek för olika s. k. 
yrkesgrupper: 
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Vid elt studium av denna tabell säger 
man sig genast, att konsumtionsbelop-
pets storlek inte gärna kan begagnas 
för slutsatser om levnadsnivåns genom
snittliga storlek vid jämförelser mellan 
dessa yrkesgrupper. Vid en jämförelse 
mellan grupperna arbetare och pensio
närer finner man exempelvis, att kon-
sumtionsbeloppet för de förra är nästaji 
dubbelt så stort som för de senare, men 
därav får man inte utan vidare dra den 
slutsatsen, att arbetarhushållen har det 
mycket bättre ställt än pensionärshus-

hållen. Eftersom hushållen bland arbe
tarna är genomsnittligt sett mycket stör
re än bland pensionärerna, måste de 
förra ha ett större konsumtionsbelopp 
än de senare för att uppnå samma lev
nadsnivå. 

Vid en jämförelse mellan olika hus-
hållstyper blir det ännu tydligare, att 
man inte kan begagna konsumtionsbe
loppet per hushåll för en jämförelse av 
levnadsnivåns höjd mellan olika hus
hållstyper. Detta belyses av följande ur 
tab. 3 .3 hämtade uppgifter: 

Konsumtionsbeloppet per person, vil
ket angivits i de båda tabellerna, bör 
vara ett bättre må 11 än beloppet per 
hushåll, men också mot beloppet per 
person kan riktas invändningar. Om man 
godtar beloppet per person som mått 
på den ekonomiska standarden, så inne
bär det, att maji bortser från eventuella 
skillnader i behov mellan äldre och yng
re, mellan vuxna och barn eller mellan 
män och kvinnor. Det kan också finnas 
skillnader mellan olika yrkesgrupper, 
liksom det kan tänkas ske ett automa
tiskt förbilligande av kostnaden per per
son i större hushåll jämförda med 
mindre. 

Resonemanget kan vad gäller pensio-
liärshtishållen illustreras på följande sätt. 

Pensionärerna kan a ena sidan ha na-
turainkomster i form av fria eller myc
ket billiga bostäder, de kan anses ha. 
ringa behov att inköpa varaktiga kon
sumtionsvaror, därför att de redan äger 
alla sådana föremål, på ålderdomen äter 
man mindre än i yngre ålder osv. Slut
satsen blir den, att bland pensionärerna 
konsiuntionsbeloppet per person kan va
ra lägre än i de aktiva åldrarna utan 
alt därför den ekonomiska standarden 
blir lägre. V andra sidan kan det i fråga 
om åldringar föreligga behov av sådana 
inköp, som knappast alls förekommer 
inom andra kategorier av hushall och 
denna faktor verkar sålunda i motsatt 
riktning. 

I stället för alt begagna konsumtions-
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beloppets storlek per person som en 
mätare på levnadsnivåns höjd, skulle det 
kanske vara möjligt att begagna kon-
sumtionsbeloppets storlek per konsum
tionsenhet. Frågan är blott vilken skala 
för konsumtionsenheterna, som skall till-
lämpas. 

Enligt den vanliga konsunitionsenhets-
skalan utgör en vuxen man 1,00 kon-
sumtionsenheter, en vuxen kvinna 0,83 
enheter, ett barn i åldern 4—6 år 0,50 
enheter osv. Denna skala ligger till grund 
lör de uppgifter om det genomsnittliga 
antalet konsumtionsenheter per hushåll, 
som angivits i tabellerna i undersök-
ningsredogörelsen. 

Skalan bygger på mätningar av det 

fysiologiska behovet av mängden föda 
mätt i kalorier, och denna konsum-
tionsenhetsskala är sålunda med hänsyn 
till sin härledning endast motiverad vid 
jämförelser av den totala mängden livs
medel mellan olika grupper av hushåll. 
Eftersom kaloribehovet kan täckas på 
många sätt, gäller den inte ens vid en 
jämförelse av de totala livsmedelskost
naderna och än mindre vid.en jämförelse 
av andra utgiftsposter. Hur underligt 
det blir att räkna ut konsumtionsbelop-
pet per konsumtionsenhet för enskilda, 
varuposter, framgår av följande tablå, 
som för några varor och vissa hushålls
typer anger dels beloppen per hushåll 
och dels beloppen per konsumtionsenhet. 

Om det skall ha någon mening att för 
enskilda budgetposter räkna ut konsum
tionsbeloppet per konsumtionsenhet, så 
borde man för varje enskild budgetpost 
ha en mot konsumtionen av just denna 
vara svarande skala. Dessa skalor skulle 
då givetvis få helt olika utseende för 
olika varuslag. För mjölk skulle man 
kanske få högre värden för barn än för 
vuxna, för tobak värdet 0 i barnaåld
rarna osv. 

I praktiken går det inte att härleda 
konsumtionsenhetsskalor för varje sär
skilt varuslag. Analogin med den på 
fysiologiska undersökningar av kalori
behovet grundade skalan föreligger näm
ligen inte i fråga om flertalet enskilda 

varugrupper. Varpå skall man egentli
gen grunda en konsumtionsenhetsskala 
för kaffe eller för tobak eller för egna 
fordon? Från vilken ålder skall man 
räkna med ett behov av kaffe, och skall 
behovet av tobak sägas vara större för 
män än för kvinnor? De olika varusla-
gen hänger också ihop med varandra. 
Det finns många sätt att täcka livsme
delsbehovet på, och det kan inte ha 
någon mening att för enskilda slag av 
födoämnen söka komma fram till någon 
konsumtionsenhetsskala. 

Eftersom det inte är möjligt att för 
enskilda budgetposter åstadkomma nå
gon mot varje post svarande konsum
tionsenhetsskala, så går det inte heller 
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att åstadkomma en skala för totalkon
sumtionen, som bygger på en samman-
vägning av skalorna för enskilda bud
getposter. Frågan är om det finns någon 
annan möjlighet att åstadkomma en kon-
sumtionsenhetsskala, som svarar mot to-
talkonsumtionen eller med andra ord 
mot »behovet av pengar». 

Om man kan komma fram till en mot 
det totala konsumtionsbeloppet svaran
de konsumtionsenhetsskala, så skulle den 
innebära, att man genom att dividera 
konsumtionsbeloppet med antalet enhe
ter enligt denna skala skulle få ett mått 
på levnadsnivåns höjd. För att kunna 
konstruera en sådan skala måste man 
sålunda lösa problemet om hur mycket 
pengar, som olika individer och olika 
hushåll behöver för att uppnå samma 
levnadsnivå. Det är i praktiken inte ute
slutet att en sådan konsumtionsenhets
skala kommer att se ut ungefär som 
den på det fysiologiska kaloribehovet 
grundade skalan. Man måste emellertid 
utgå från att resultatet kan bli väsent
ligen annorlunda. 

Skalan blir först och främst beroende 
av huruvida man finner det möjligt att 
över huvud taget i pengar mäta levnads
nivåns höjd eller den sammanlagda be
hovstäckningen. 

Levnadsnivån och dess höjd 
Knligt internationella rekommendatio

ner bör man vid mätningar av levnads
nivåns höjd i första hand studera de 
olika komponenter, varav levnadsnivån 
kan anses sammansatt. Förteckningen 
över komponenter har vid några till
fällen justerats; i sin senaste version 
ser den ut på följande sätt1: 
(1) Hälsa 
(2) Livsmedelsförbrukning och närings

förhållanden 
(3) Uppfostran 
(4) Sysselsättning och arbetsförhållan

den 

(5) Bostadsförhållanden 
(6) Social säkerhet 
(7) Kläder 
(8) Rekreation 
(9) Mänskliga friheter 

Detta sätt att angripa problemet att 
mäta levnadsnivåns höjd innebär, att 
man bestämmer sig för vilka komponen
ter, som skall anses ingå, och likaså 
på vad sätt var och en av komponen
terna skajl mätas och vilka statistiska 
indikatorer, som skall begagnas. För 
flertalet av de ovan angivna komponen
terna föreligger rekommendationer i frå
ga om de statistiska indikatorerna, och 
därmed är skalorna för mätningen givna. 

Komponentansatsen innebär att man 
för var och en av komponenterna till-
lämpar en skala, som är fixerad uti
från samhälleliga värderingar och är 
oberoende av den värdeskala, som gäller 
för individen. En bostad betraktas exem
pelvis som trångbodd, oavsett om de som 
bor i den trivs eller ej, en högre utbild
ning betraktas som förmer än en lägre, 
även när det gäller personer, som är 
likgiltiga härför osv. 

Vid en tillämpning av komponentan
satsen blir besluten om valet av kom
ponenter och av indikatorer bland annat 
beroende av politiska överväganden. Vi
dare märks, att man genom att tillämpa 
denna lösning avstår från något sam
manfattande mått på levnadsnivåns höjd. 
Varje försök att addera de resultat, som 
erhållits med hjälp av indikatorerna för 
de skilda komponenterna, måste bli helt 
godtyckligt. 

Begreppet levnadsnivå används emel
lertid också ständigt på det ekonomiska 
området, ja, man kan nästan säga, att 
det är på sammanfattande bedömningar 
i ekonomiska termer, som man i första 
hand tänker, när man hör ord som 
levnadsnivå och levnadsstandard. 

Med utgångspunkt från en enda in
divid kan det ekonomiska resonemanget 
föras på följande sätt. 

Till individens förfogande står olika 
slag av ekonomiska resurser. I första 
hand tänker man på hans penningin-

1 Kiilla: handlingar i samband med sam
manträdet med FN:s statistiska kommis
sion våren I960. 
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komst. Därtill kommer andra förmåner, 
såsom naturainkomster, förmåner från 
det allmänna, fria tjänster från andra 
människor osv. 

Tills vidare koncentrerar vi uppmärk
samheten på hans penninginkomst och 
förutsätter att andra förmåner inte före
kommer eller är identiska. Som förut 
förutsätter vi, att han använder sin in
komst på ett ur hans subjektiva syn
punkt sett så bra sätt som möjligt. Hans 
inkomstanvändning tar formen av en 
budget, som innebär den högsta möjliga 
levnadsnivå, som han kan uppnå. 

Om hans inkomst stiger, så måste ock
så hans totala tillfredsställelsenivå eller 
hans levnadsnivå bli högre. Även om 
levnadsnivån inte är mätbar, så måste 
dock en högre inkomst alltid anses inne
bära en högre levnadsnivå. 

Eftersom inkomsten sålunda i viss 
mening kan begagnas som mätare på 
levnadsnivåns höjd, så kan den också 
ligga till grund för jämförelser. Reso
nemanget gäller dock tills vidare endast 
för jämförelser, som avser en enda indi
vid (=pcrson eller hushåll). I praktiken 
vill man emellertid som regel utsträcka 
jämförelsen (ill olika individer, som be
finner sig i olika situationer. 

Två frågor måste nu diskuteras, näm
ligen dels frågan om vilka möjligheter, 
som över huvud taget föreligger att jäm
föra två individer, och dels hur en så
dan jämförelse skall gå till, sedan man 
släppt förutsättningen, att förmåner som 
erhålls på annat sätt än genom indivi
duella inköp är lika. 

Om två likartade individer eller hus
håll med samma inkomst använder sina 
resurser på olika sätt, så kan man tyd
ligen genom att tillämpa komponentan
satsen komma till den slutsatsen, att den 
ena individen ligger högst i fråga om 
vissa komponenter och den andra i fråga 
om andra komponenter. Då kan också 
tänkas, att man finner att den ena indi
viden ligger högre i fråga om samtliga 
komponenter. Innebörden härav är, att 
den förra individen med utgångspunkt 
från komponentansatsen måste anses an

vända sina ekonomiska resurser på ett 
»bättre» sätt. Eftersom komponentan
satsen innebär fasta och med utgångs
punkt från samhälleliga värderingar 
fixerade värdeskalor, så kan man uttala 
sig om vad som menas med »bäftre> 
och »sämre». 

När man så kommer till ekonomiska, 
jämförelser, så måste man förutsätta 
likhet mellan de individer, som jämförel
sen omfattar. Hicks uttrycker saken på 
följande sätt: 

» . . . comparisons of economic wel
fare must proceed under the hypothesis 
of constant wants. It is only under this 
hypothesis that quantitative compari
sons are possible. In order to be able 
to compare the positions of a particular 
individual in two different situations, 
we must assume that his wants are the 
same in the two situations. If this as
sumption cannot be granted, the ques
tion whether he is better off in one situa
tion or in the other loses all economic 
meaning».1 

Om två individer kan förutsättas ha 
identisk begärsstruktur, kan sålunda in
komsten begagnas som ett mått på deras 
totala begärstillfredsställelse: då har man 
i realiteten bara att göra med en individ, 
om också i dubbel upplaga. Man vet 
emellertid, att två individer, även om 
de är likartade i en rad hänseenden, i 
praktiken använder sina pengar på olika 
sätt, vilket visar, att deras begärsstiuk-
tur är olika. 

Här står man inför en besvärande 
motsägelse. För att man skall kunna 
jämföra två individer tvingas man för
utsätta, att de har samma begärsslruk-
lur. Eftersom man vet att två individer 
med samma resurser alltid använder 
dem på olika sätt, och detta just visar, 
att deras begärsstruktur är olika, så för
faller därmed den förutsättning, som är 
nödvändig för att en jämförelse av deras 
resurser skall kunna äga rum. 

Vid jämförelser mellan personor i sam
ma ålder, kön, bostadsort, yrke osv. kan 

1 J. R. Hicks. The Valuation of the 
Social Income, Economica 1940, s. 107 
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del tyckas ligga något i förutsättningen 
att de är tillräckligt lika varandra för 
att det kan vara riktigt att säga, att 
samma ekonomiska resurser ger samma 
ekonomiska levnadsnivå; det är bara 
fördelningen av resurserna, på olika än
damål, som skiljer personerna åt. Det 
är emellertid nödvändigt att också ut
sträcka jämförelsen, så att exempelvis 
hushåll av olika storlek och samman
sättning kan jämföras. 

Pigou löser problemet genom att för
klara, att visserligen går det inte att 
jämföra olika individer, men däremot 
bör det gå bra att jämföra grupper av 
individer med varandra: 

»Now, if we take random groups of 
people of the same race and brought 
up in the same country, we find that 
in many features that are comparable 
by objective tests they are on the avera
ge pretty much alike; and, indeed, for 
fundamental characters we need not li
mit ourselves to people of the same race 
and country. On this basis we are entitl
ed, I submit, to infer by analogy that 
they are probably pretty much alike in 
other respects also. In all practical af
fairs we act on that supposition. We 
cannot prove that it is true. But we do 
not need to do so. Nobody can prove 
that anybody besides himself exists, but, 
nevertheless, everybody is quite sure of 
it We do not, in short, and there is no 
reason why we should start from a tabu
la rasa, binding ourselves to hold every 
opinion which the natural man enter
tains to be guilty until it is proved inno
cent. The burden is the other way. To 
deny this is to wreck, not merely Wel
fare Kconomics, but the whole appa
ratus of practical thought. On the basis 
of analogy, observation and intercourse, 
interpersonal comparisons can, as I 
think, properly be made;-1 

1 A. C. Pigou, .Some Aspects of Welfare 
Kconomics. Ingår i Source Headings in 
Kconomic Thought, ed. by Ph. C. Newman, 
A. D. Gayer, M. H. Spencer, New York 
1954, s. 079 -680. 

Resonemanget förefaller inte överty
gande. En riklig erfarenhet visar, att 
efterfrågestrukturen uppvisar stora olik
heter också mellan grupper av individer 
eller hushåll. 

Om konsumtionsbeloppet över huvud 
taget skall kunna användas som en mä
tare på levnadsnivån i ekonomisk be
märkelse vid jämförelser, som innefattar 
olika individer eller hushåll, så före
faller enda möjligheten vara, att man 
konstruerar något slags skala, som ut
säger hur mycket pengar, som personer 
av olika kön och ålder, hushåll av olika 
storlek och sammansättning etc. behöver 
för att uppnå samma ekonomiska nivå. 

Den andra frågan gäller möjligheterna 
att göra jämförelser, när sådana förmå
ner, som erhålls på annat sätt än genom 
individuella inköp, avviker mellan de 
båda leden i jämförelsen. Vid en jämfö
relse mellan olika tidpunkter eller mel
lan olika länder är det tydligt, att värdet 
av de sociala förmånerna kan variera, 
avsevärt. Värdet av tjänster utförda inom 
hushållet, särskilt i form av husmors
arbete, kan vidare växla avsevärt, inte 
bara vid en jämförelse mellan olika hus
hållstyper utan också vid jämförelser 
i tiden och mellan olika orter. 

Det förefaller tydligt att förmåner 
av nyss angiven art måste ingå i jäm
förelsen, så snart den omfattar led, som 
avviker i fråga om dylika förmåner. 
Frågan om vilken värderingsprincip, som 
därvid bör tillämpas i fråga om de socia
la förmånerna, är det som diskuteras i 
Hicks ovan citerade uppsats. Han kom
mer härvid till följande slutsats: 

» . . . we have to impute a value to 
the public service. Here I can see no 
alternative but to assume that the public 
service are worth, to society in general, 
at least what they cost; and that this 
principle holds also at the margin. One 
may well feel considerable qualms about 
such an assumption — it is obvious 
thai the government spends far too much 
on this, far too little on that; but if we 
accept the actual choices of the indivi
dual consumer as reflecting his prefe-
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rences (clearly we must do so for these 
purposes), then I do not see that we 
have any choice but to accept the actual 
choices of the government, even if they 
are expressed through a Nero or a Ro
bespierre, as representing the actual 
wants of society.»1 

Möjligheterna att i pengar mäta 
levnadsnivån 

Den föregående diskussionen leder 
fram till följande slutsatser i fråga om 
möjligheterna att i pengar mäta levnads
nivåns höjd på ett sådant sätt att olika 
hushåll kan jämföras. 

Liksom ovan förutsätts, att man kan 
bortse från de problem, som uppkom
mer, om priserna är olika eller om jäm
förelsen avser olika orter med olika kli
mat och till följd därav olika stora be
hov i fråga om kläder, bostadsuppvärm
ning etc. Utgångspunkten utgör olika 
hushåll, som observerats under en viss 
period. 

Jämförelsen kan bygga antingen på 
deras inkomster eller på deras totala 
konsumtionsbelopp, varvid sparandet, 
positivt eller negativt, skiljer de båda be
loppen åt. Det förefaller mest naturligt 
att utgå från konsumtionsbeloppet, men 
det andra betraktelsesättet är också möj
ligt och innebär, att man betraktar det 
frivilliga sparandet som ett bidrag till 
levnadsnivåns höjd även under den pe
riod, då det äger rum. Vi förutsätter här, 
alt man begagnar konsumtionsbeloppet. 

För varje hushåll dividerar man kon-
sumtionsbeloppet med antalet konsum-
tionsenheter för hushållet. Den så er
hållna kvoten ger ett uttryck för stor
leken hos de ekonomiska resurser, som 
står till hushållets förfogande, i förhål
lande till storleken hos hushållets behov. 
Hänsyn tas sålunda inte till hur hus
hållen faktiskt använder dessa resurser, 
i vilken utsträckning de förslösar sina 
resurser osv. 

Konsumtionen bör för det första inne
fatta värdet av alla varor, som i fysisk 
bemärkelse förbrukats under perioden, 
således livsmedel, som ätits upp, bränsle, 
som eldats upp, bensin, som åkts upp, 
osv. Betalda tjänster, såsom för hår-
klippning etc. behandlas på samma sätt 
som varor. I fråga om mer eller mindre 
varaktiga varor får man räkna med vär
det vid periodens början plus värdet av 
inköpta varor minus värdet vid perio
dens slut. Sådan konsumtion, som inte 
kan anses bidra till att höja levnadsni
vån skall naturligtvis inte medräknas i 
konsumtionsbeloppet; detla gäller exem
pelvis kostnader för resor till och från 
arbetet. 

För det andra bör i konsumtionen in
gå värdet av tjänster utförda av hus
hållets egna medlemmar som under pe
rioden kommit hushållet till godo. Hit 
hör först och främst värdet av hushålls
arbetet, vidare värdet av reparations
arbeten etc. 

För det tredje bör i konsumtionen 
ingå värdet av sociala förmåner, som 
under perioden har kommit hushållet 
till godo. Det bör observeras, att man 
erhåller sådana förmåner vare sig mun 
vill det eller inte, och att det i fråga 
om dem följaktligen knappast är möjligt 
att föra ett resonemang, som går ut på 
att individen anpassar sin budget på ett 
sådant sätt, att han maximerar sin sub
jektiva begärstillfredsställelse. 

Vid konstruktionen av konsumtions-
enhetsskalan måste man bygga på be
hovs- och ej begärssynpunkter. Man får 
sålunda söka bedöma hur stort värdet 
av den sammanlagda konsumtionen bör 
vara för att personer i olika åldrar och 
hushåll av olika storlek och samman
sättning skall kunna uppnå en viss lev
nadsnivå. Därvid bygger man sålunda 
bland annat på den förutsättningen alt 
alla hushåll har lika stor förmåga att 
använda sina pengar på ett sätt, som 
gör att spill kan undvikas etc. 

Den sålunda skisserade kalkylen före
ter påtagliga likheter men också karak
teristiska avvikelser från den kalkvl, 1 J. R. Hicks, a. a„ s. 110. 
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som i vårt land ligger till grund för be
räkningen av inkomstskattens storlek. 
De viktigaste skillnaderna består i att 
man vid skatteberäkningen inte räknar 
in värdet av hushållsarbetet och andra 
tjänster, att man heller inte räknar in 
värdet av flertalet sociala förmåner samt 
att man inte dividerar med antalet kon
sumtionsenheter. I samband med skatte
beräkningen tas som bekant hänsyn till 
försörjningsbördor huvudsakligen endast 
på så sätt, att värdet av det i hemmet av 
familjemedlemmarna utförda hushålls
arbetet är skattefritt, att barnbidrag före
kommer och är skattefria samt att själva 
skatteberäkningen är något olika för 
ensamstående och för gifta. 

Slutsatser i fråga om den fure
liggande undersökningen 

Det konsumtionsbelopp, som redovi
sas i den föreliggande undersökningen 
uppvisar vissa avvikelser från det resul
tat som ovan angavs. De viktigaste av
vikelserna består i att värdet av hushålls
arbetet inte ingår samt att redovisningen 
av de sociala förmånerna är ofullstän
dig. Däremot torde man vid grövre jäm
förelser kunna bortse från att i under
sökningens konsumtionsbelopp ingår vis

sa poster som inte kan anses alls bidra 
till att höja levnadsnivån (resor till och 
från arbetet m. m.). 

Vissa möjligheter synes föreligga, att 
konstruera en konsumtionsenhetsskala, 
som svarar mot konsumtionsbeloppet, 
sådant det definierats i undersökningen. 
Varken någon sådan skala eller någon 
annan mot den totala konsumtionen sva
rande skala föreligger emellertid1. De i 
undersökningen angivna konsumtionsen-
heterna bygger som förut nämnts på 
den sedvanliga kaloriskalan. 

Arbetet med att vidareutveckla de 
här ovan framkomna synpunkterna på
går, och det är vår förhoppning att i ett 
senare sammanhang kunna redovisa re
sultat från undersökningen presenterade 
på ett sätt, som svarar mot de här ovan 
vunna resultaten. Tills vidare får denna 
bilaga tjäna som en allmän vägledning 
och en varning att utan vidare begagna 
de i undersökningen erhållna resultaten 
för jämförelser av levnadsnivåns höjd 
för olika hushållstyper etc. 

Erland v. Ilnfsten 

1 Se dock E. v. Hofsten, Metoder för jäm
förelser av det ekonomiska läget hos hus
håll av olika storlek och sammansättning, 
bilaga 3 till Samhället och barnfamiljerna, 
SOU 1955:29. 
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Bilaga B 

Medelfelsberäkningar 

I kap. 2. 5 redovisas resultatet av vissa 
variansberäkningar, som utförts på ma
terialet till levnadskostnadsundersök
ningen. I denna PM beskrivs den teknik 
som använts för dessa beräkningar. 

Urvalet av endast en PUE per stratum 
omöjliggör i princip konstruktionen av 
en korrekt (konsistent) skattning av po
pulationsvariansen. 

Vid beräkningen av varianserna har 
använts »the grouped stratum techni
que»1 vilken ger en överskattning men 
samtidigt bör ge en tillfredställande 
approximation. 

Vad beträffar PUE med urvalssanno

likheten P = 1 har den approximationen 
gjorts att även dessa har grupperats till 
storstrata. Detta medför säkerligen en 
ganska stor överskattning men av kost
nads- och tekniska skäl har detta för
faringssätt accepterats. I en del fall 
har dock puen med urvalssannolikheten 
P = 1 placerats i vissa storstrata i grupp 
II för att bidra med en homogenitets
ökning. 

Storstratas sammansättning framgår 
av nedanstående uppställning, där för 
varje pue anges puens nr enligt basur-
valets indelning och de kommuner som 
ingår i resp. pue. 

Grupp I (pue med P = 1) 

Storstrata nr Pue nr 
1 01 Stockholms stad, Danderyds köping, Huddinge, 

Ekerö, Boo 
11 Göteborgs stad, Mölndals stad, Särö, Onsala, Kung-

älvs stad, Ytterby, Askim 

2 02 Uppsala stad, Vaksala, Almunge 
03 Eskilstuna stad, Torshälla stad, Hällby, Kafjärden 

3 04 Norrköpings stad, Skärblacka 
05 Linköpings stad, Landeryd, Kärna 

4 06 Jönköpings stad, Huskvarna stad, Månsarp, Hak-
arp, Norrahammars köping, Bankeryd 

07 Karlskrona stad, Nättraby 

5 08 Malmö stad, Lunds stad, Trelleborgs stad, Bunke-
flo, Svedala köping, Flädie 

09 Hälsingborgs stad, Landskrona stad, Härslöv, S:t 
Ibb, Vallåkra 

f> 1 0 Halmstads stad, Söndrum, Eldsberga 
13 Borås stad, Brämhult, Sandhult 

7 14 Örebro stad, Kumla stad, Kumla lk, Hallsbergs 
köping, Hallsbergs lk, Mos ju, Axberg 

15 Västerås stad, Kungsåra 
17 Gävle stad, Valbo, Sandvikens stad, Hille 

1 Hansen, Hurwitz, Madow, Sample Survey Methods and Theory, Vol. I and II, N. Y. 1953. 
Tore Dalenius, Sampling in Sweden, Uppsala 1957. 
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Grupp II (pue med P < I ) 

Storstrata nr Pue nr 
8 19 Östhammars stad, Öregrunds stad, Frösåker 

24 Rönö 

!) 22 Malmköpings köping, Mellösa 
26 Tjällmo, Hällestad 

10 23 Nyköpings stad, Oxelösunds stad, Svärta 
29 Växjö stad, Bergunda 

11 27 Vrigstad 
31 Moheda 

12 25 Folkunga 
49 Kvänum 

13 28 Vetlanda stad, Vetlanda lk, Lannaskede 
30 Ljungby stad, Berga 

14 32 Hultsfreds köping, Vena, Målilla, Lönneberga 
33 Hjorted 

15 34 Ottenby, Mörbylånga, Torslunda 
35 Visby stad, Romakloster 

16 36 Olofströms köping, Jämshög, Mörrum 
40 Simrishamns stad, Tommarp, Kivik 

17 37 Sölvesborgs stad, Ivetofta, Bromölla köping, Gam
malstorp, Mjällby 

39 Kristianstads stad, Nosaby, Araslöv 
18 38 Vittsjö 

41 Marieholm, Kustånga 
42 Bjärsjölagård, Sjöbo köping 

19 43 Varbergs stad, Träslöv, Himledalen 
44 Lysekils stad, Stångenäs 

20 45 Fritsla, Seglora, Bollebygd 
46 Svenljunga köping, Axelfors 

21 47 Lidköpings stad, Skara stad, Ardala 
48 Mariestads stad, Kinnekulle, Ullervad, Tidan 

22 12 Uddevalla stad, Trollhättans stad, Vänersborgs 
stad, Ljungskile, Forshälla 

50 Karlstad stad, Grava, Hammnrö köping, Östra 
Fågelvik 

23 52 Norra Ny 
53 Svanskog 

24 54 Karlskoga stad 
57 Avesta stad, Grytnäs, Folkärna, Krylbo köping 

25 20 Södertälje stad, Östertälje. Turinge 
55 Sala stad, Tärna 
56 Köpings stad, Munktorp 

26 58 Morastrands köping, Mora, Sollerön 
63 Ange köping, Borgsjö 

27 51 Forshaga köping, Ullerud 
60 Söderala, Kengsjö 
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Storstrata nr Pue nr 
28 21 Vendel 

59 Harmånger 
61 Grundsunda, Arnäs 

29 16 Falu stad, Borlänge stad, Stora Kopparberg, Stora 
Tuna 

64 Östersunds stad, Frösö köping 
30 65 Högdal 

66 Stensele 
31 62 Säbrå 

68 Byske 
32 67 Lycksele stad, Lycksele lk 

70 Gällivare 
33 18 Sundsvalls stad, Timrå köping, Sköns köping 

69 Skellefteå stad 

Beteckningar 

Beräkningsförfarandet av variansen för medelutgiften i gruppen av storstrata 
sammansatta av PUE med urvalssannolikheten P = 1 

Beräkningsförfarandet av variansen för medelutgiften i gruppen av storstrata 
sammansatta av PUE med urvalssannolikheten P < / 

Sammanvägning av varianserna Sj (X) och SjZ (X) 

Lars Sjöberg 
25 
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Bilaga C 

Värdering av naturaförmåner 

I anslutning till den i kapitel 1 läm
nade redogörelsen för vilka naturaför
måner, som redovisats i undersökningen, 
anges i denna bilaga uppgifter om vilka 
regler, som tillämpats vid värderingen av 
de medtagna naturaförmånerna. 

1. Bostad 

De i kap. 7, i stället för faktiska kost
nader för bostaden, tillämpade uppskat
tade värdena av bostadsförmånen har 
beräknats på basis av de uppgifter om 
genomsnittshyror för hyreslägenheter 
som användes för beräkning av bostads
posten i samband med 1952 års dyrorts-
gruppering. Dessa värden avsåg förhål
landena 1951 och har framskrivits till 
att avse hyresläget 1957/58 med hjälp 
av uppgifter om beviljade generella hy
reshöjningar fram till och med hyres
året 1957/58. Endast hyresuppgifter för 
lägenheter i orter med mer än 10 000 
invånare har medtagits. Hyresvärden 
har beräknats för fem olika kvalitets
grupper och för lägenheter av olika stor

lek. Vid värderingen av bostadsförmå
nerna i levnadskostnadsundersökningen 
har för resp. kvalitets- och storleksgrupp 
lika värden använts för såväl egnahems
lägenheter som lägenheter i större fas
tigheter. Lika värden har även använts 
för hela landet oavsett ortens storlek. 
Följande indelning i kvalitetsgrupper har 
tillämpats: 
Kvalitetsgrupp 1: lägenheter med vatten, 

avlopp, centralvärme, wc och badrum. 
Kvalitetsgrupp 2: lägenheter med vatten, 

avlopp, centralvärme och med eller 
utan wc i lägenheten. 

Kvalitetsgrupp 3: lägenheter med vatten, 
avlopp och wc. 

Kvalitetsgrupp 4: lägenheter med vatten 
och avlopp. 

Kvalitetsgrupp 5: lägenheter utan vatten 
och/eller avlopp. 
I levnadskostnadsundersökningen till-

lämpade hyresvärden framgår av tab. 
C. 1. Värdena har avrundats till jämna 
tiotal kronor och avser hyra per månad 
exklusive all bränslekostnad. 

Tab. C. 1. För uppskattad bostadsförmån använda hyresvärden 
Kronor per månad 

U ppvärmningskostnad. Värdet av upp
värmning för centraluppvärmda lägen
heter exklusive egna hem har liksom 
hyresvärden» beräknats på basis av 1951 

års prismaterial. Värdena har framskri-
vits med hjälp av uppgifter från det 
prismaterial som använts till konsument
prisindex angående posten bränsle och 
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lyse exklusive elström. Samma uppräk
ningsfaktor för prisförändringarna har 
tillämpats för alla lägenhetskategorier 
och lokala områden. De värden för upp
värmningskostnad per månad som an
vänts i levnadskostnadsundersökningen 
för olika områden och lägenhetskatego

rier framgår av nedanstående tab. C. 2. 
(Det må uppmärksammas att då hushål
let haft ved från egen skog etc. har veden 
värderats på basis av uppgiven kvantitet 
och av socialstyrelsen beräknade priser. 
Se mera härom nedan.) 

Tab. C. 2. För uppvärmning använda värden 
Kronor per månad 

Lägenheter för vilka bostadsförmånen 
värderats. Värdering av bostadskonsum
tionen har gjorts för lägenheter med 
följande upplåtelseformer. 

1) lägenhet hyrd genom arbetsgivare 
eller f. d. arbetsgivare till nedsatt 
hyra 

2) lägenhet som innehas hyresfritt 
3) andra upplåtelseformer där lägen

heten innehas till nedsatt hyra (upp
låtelseform med beteckningen X i 
formulär för inledningsintervju. Jfr 
bil. G) 

4) egna hem. 

2. Bränsle och lyse 
Ved. För beräkning av värdet av ved 

som naturaförmån har producentpriset 
ansetts vara lika med det pris per ku
bikmeter, som skogsägarföreningarna be
talar för veden framkörd till bilväg. För 
varje primär urvalsenhet har använts 
det pris som tillämpas av den skogsägar-
förening inom vilkens verksamhetsom
råde urvalsenheten är belägen. För pe
rioderna januari—september har an

vänts priserna för avverkningsåret 1957/ 
58 och för tiden därefter priserna för 
avverkningsåret 1958/59. Konsumentpri
set har satts lika med producentpriset 
enligt ovan plus fem kronor, som an
setts motsvara fraktkostnaden från upp
lagsplatsen till konsumenten. 

Elström. Värdet av fri elström har be
räknats på basis av en kalkylerad ström-
förbrukning varvid hänsyn tagits till bo
stadens storlek och utrustning med el
spis, kylskåp, frysbox och tvättmaskin. 
Prisuppgifter har erhållits från Svenska 
Elverksföreningen. Bostäder med elspis 
eller tvättmaskin har antagits kräva 
3-fas service och övriga bostäder 1-fas. 

3. Livsmedelsprodukter 
Livsmedelsprodukterna har värderats 

dels till konsumentpris, dels till produ
centpris. Anledningen härtill är den att 
för bedömning av naturaförmånernas 
betydelse för speciellt jordbrukarna har 
det ansetts erforderligt att få uppgifter 
enligt båda dessa värderingsmetoder. I 
samtliga redovisningar där naturaförmå
ner ingår har värdering skett efter kon-
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sumentpris såvitt inte särskilt anges att 
beräkningarna baserats på producent
priser. Prisuppgifter har erhållits dels 
från det material som insamlats för be
räkning av konsumentprisindex, dels 
från statens jordbruksnämnd och dels 
från olika branschorganisationer. I fråga 
om producentpriser har samma priser 
använts för hela landet medan för kon
sumentpriser olika priser tillämpats för 
olika dyrortsgrupper för en del produk
ter. Det sistnämnda gäller produkter för 
vilka priser beräknats på basis av pris
materialet till konsumentprisindex, näm
ligen mjölk, ägg, höns, fisk, mjöl, ärter, 
äpplen och potatis. Medeltal har beräk
nats för dyrortsgrupp 2, dyrortsgrupp 3 
samt dyrortsgrupperna 4 och 5 tillsam
manslagna. Prisnoteringar från större 
städer har ej medräknats, enär konsum
tion av sådana egna produkter som det 
här gäller i huvudsak berör hushåll på 
landsbygden. Priset för varje ortsgrupp 
är lika med enkla medeltalet för de 
prisnoteringar som inhämtats för pri
mära urvalsenheter belägna inom resp. 
ortsgrupp. 

Nedan redovisas för varje varuslag 
tillämpade beräkningsmetoder. 

Mjölk. Prisuppgifter från konsument
prisindexberäkningarna avseende trepro-
centig konsumtionsmjölk i lös vikt. I 
överensstämmelse med de beräknings-
principer, som kalkylsakkunniga tilläm
par vid utarbetande av totalkalkyler över 
jordbrukets inkomstförhållanden har 
producentpriset satts lika med konsu
mentpriset. Prisberäkningar har gjorts 
för varje undersökningsperiod. 

Ägg. Konsumentpriser från materialet 
till konsumentprisindex. Producentpriset 
har erhållits från jordbruksnämnden 
och är lika med de priser svensk ägg
notering anger för viktigare produktions
områden i Götaland. Prisberäkningar har 
gjorts för varje undersökningsperiod. 

Flunk, oxkött och kalvkött. Konsu
mentpriserna är baserade på priserna i 
Sveriges slakteriförbunds detaljhandels
affärer i Stockholm. Som producentpri
ser har använts slakteriförbundets av-

räkningspriser till leverantörerna. Nya 
priser har beräknats för varje under
sökningsperiod. 

Älgkött och renkött. För båda kött
sorterna har använts priset på älgkött. 
Producentpriset har erhållits från Stock
holm—Gävle Slakteriförening och satts 
lika med föreningens avräkningspris till 
leverantören. Det pris som gällde under 
hösten 1957 har använts under tiden 
januari—augusti 1958 och för tiden där
efter det avräkningspris som tillämpats 
under hösten 1958. Konsumentpriset har 
beräknats på basis av producentpriset 
varvid antagits att relationen mellan 
producentpris och konsumentpris i fråga 
om dessa två köttsorter är densamma 
som för oxkött. 

Annat kött. Priset har satts lika med 
priset på fårkött. Samma prismaterial 
som i fråga om fläsk, oxkött och kalv
kött har tillämpats (jfr ovan). 

Hönskött. Konsumentpriset har erhål
lits från materialet till konsumentpris
index. Producentpris har för januari 
1958 erhållits från Svenska Ägghandels
förbundet. Med hänsyn till att föränd
ringarna i producentpriset kunde antas 
i stort sett överensstämma med detalj
prisutvecklingen har det för januari er
hållna producentpriset månad för månad 
framskrivits med prisindex för hönskött 
enligt konsumentprisindexberäkningarna. 

Annat fjäderfä. För värdering av kon
sumtionen har använts ett enkelt medel
tal av priserna på anka och gås. Pro
ducentpriser har erhållits från Svenska 
Ägghandelsförbundet. Konsumentpriset 
har antagits stå i samma relation till 
producentpriset som i fråga om hönskött 
och beräknats på basis av producent
priset. De priser som gällde under höst
säsongen 1957 har använts till och med 
oktober 1958 då nya priser beräknats. 

Färsk fisk. Som framgår av varulistan 
(se bil. F) har fisken uppdelats på två 
grupper, nämligen saltsjöfisk och söt-
vattensfisk. För var och en av dessa grup
per har ett genomsnittspris beräknats. 
Konsumentpriset har hämtats från mate
rialet till konsumentprisindex. För salt-
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sjöfisk har använts ett vägt medeltal 
för priserna på sill, strömming, torsk och 
kolja. Priset på sötvattensfisk har satts 
lika med priset på gädda. Producent
priser på saltsjöfisk har erhållits från 
jordbruksnämnden. Prisuppgifterna av
ser genomsnittspriserna vid Göteborgs 
fiskauktioner. Producentpriset på söt
vattensfisk har antagits ha samma rela
tion till konsumentpriset som i fråga om 
saltsjöfisk och har beräknats på basis 
av konsumentpriset. Nya priser har be
räknats för varje undersökningsperiod. 

Vetemjöl. Producentpriset har beräk
nats på basis av inlösenpriset för vete. 
Till detta pris har lagts priset för mallön 
samt förmalningsavgift. Utvinningspro
centen har antagits vara 75. Konsu
mentpriset har beräknats på basis av 
prismaterialet till konsumentprisindex. 
Nya priser har beräknats varje månad. 

Annat mjöl. Priset har satts lika med 
priset på rågmjöl, vilket beräknats på 
samma sätt som priset på vetemjöl (jfr 
ovan). 
Gula ärter. Producentpriset har satts lika 
med Sveriges Lantbruksförbunds note
ringar för rensade, lättkokande gula 
matärter fritt köparens magasin. Kon
sumentpriset har antagits stå i samma 
relation till producentpriset som i fråga 
om vetemjöl. Samma priser har tilläm
pats för månaderna januari—augusti 
varefter nya priser har beräknats. 

Potatis. Producentpriset har beräknats 
på basis av engrospriset i Stockholm 

med avdrag för frakt, emballage och 
engrospristillägg. Konsumentpriset har 
erhållits från prismaterialet till konsu
mentprisindex. Nya priser har beräk
nats för varje månad. 

Äpplen. Uppgifter om producentpriser 
har erhållits från Svensk Fruktkontroll. 
De använda priserna avser medelpris 
för kvaliteterna prima och standard för 
några av de vanligaste äpplesorterna. 
Samma pris har använts för månaderna 
januari—augusti varefter nya priser be
räknades för september—oktober och 
för november—december. Konsumentpri
ser har erhållits från prismaterialet till 
konsumentprisindex. Då det kan antas 
att den frukt som konsumeras av pro
ducenten ej alltid är av bästa kvalitet 
har priserna enligt konsumentprisindex 
reducerats med ca 1/3, vilket ungefär 
motsvarar prisskillnaden mellan kvalitet 
extra prima, som används för konsu
mentprisindexberäkningarna, och medel
priset för kvaliteterna prima och stan
dard. Nya priser beräknades för varje 
månad. 

Honung. Uppgifter om såväl konsu
mentpris som producentpris har erhål
lits från Sveriges Biodlares Honungsför-
säljningsförening. Producentpriset har 
satts lika med det pris biodlaren erhåller 
för honung levererad i fat vid förening
ens uppsamlingsplatser. Konsumentpriset 
har satts lika med föreningens rikt-
priser. Priserna har varit oförändrade 
under hela undersökningsåret. 
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Bilaga D 

Jämförelse mellan 1952 och 1958 års levnads
kostnadsundersökningar 

Följande sammanställning syftar till 
att ge en bild av den privata konsum
tionen enligt 1952 och 1958 års levnads
kostnadsundersökningar. I och för sig 
skulle det naturligtvis vara av intresse 
att jämföra resultaten från 1958 års 
undersökning med samtliga av social
styrelsen tidigare utförda levnadskost
nadsundersökningar för att om möjligt 
kartlägga mera bestående tendenser i 
tiden avseende konsumtionens omfatt
ning och inriktning, än vad en jämförelse 
mellan de två senaste undersökningarna 
kan tänkas ge. Detta har dock inte varit 
möjligt. De tidigare levnadskostnadsun
dersökningarna skiljer sig ifråga om 
urval, metod etc. i så hög grad från 1958 
års undersökning (jfr bilaga E) , att av 
praktiska skäl endast resultat från 1952 
och 1958 års undersökningar presente
ras. I detta sammanhang bör även fram
hållas de vanskligheter som alltid före
ligger vid tidsjämförelser av denna art 
på längre sikt, bl. a. med hänsyn till de 
förändrade levnadsförhållandena. För 
att erhålla överensstämmelse i vad avser 
hushållstypindelningen har hushållen 
sammanförts till fyra olika hushållsty
per nämligen makar och barn, makar 
utan barn, ensamstående samt övriga 
hushåll. De varor och tjänster som in
gått i hushållens konsumtion har grup
perats i sju huvudgrupper. En del av 
dessa har sedan i sin tur spaltats upp 
på mindre poster. 

Eftersom man vid de bägge undersök
ningarna använt sig av skilda klassifice
ringar av varor och tjänster, har vissa 
omplaceringar mellan respektive grupper 
av varor och tjänster blivit nödvändiga 
för att göra en jämförelse möjlig. Detta 
har emellertid medfört, att de uppgifter, 
som här redovisats beträffande en viss 
varugrupp inte stämmer helt överens 

med motsvarande post inom respektive 
undersökning. 

Nedan behandlas faktorer som för
svårar en jämförelse mellan de bägge 
undersökningarnas resultat. Vid 1952 års 
levnadskostnadsundersökning använde 
man sig av den s. k. betalningsprincipen 
vid beräkningen av hushållens konsum
tionsutgifter. Denna innebär i korthet, 
att konsumtionsvärdet är lika med de 
utbetalningar, som hushållen gjort under 
undersökningsperioden. Vid 1958 års un
dersökning använde man sig däremot av 
den s. k. leveransprincipen, dvs. konsum
tionen är lika med värdet av de leveran
ser som gjorts till hushållet under perio
den, oavsett om de betalats eller ej. Den
na metodskillnad för insamling av pri
märmaterialet bör beaktas, främst i frå
ga om varaktiga konsumtionsvaror. 

Vidare må uppmärksammas att i 1952 
års undersökning tillämpades den s. k. 
intervjumetoden kombinerad med en 
veckas bokföring av livsmedelsutgifter
na. Vid 1958 års undersökning lämnade 
hushållen sina uppgifter i första hand 
genom en månads bokföring. I vilken 
utsträckning de vid respektive under
sökning skilda metoderna reducerat de
ras jämförbarhet, kan inte fastställas. 

Systematiska felkällor har observerats 
hos bägge dessa undersökningsmetoder. 
Framför allt när det gäller varor av 
typen sprit och tobak eller veckotidning
ar, konfekt m. m. En kraftig underskatt
ning har skett i förhållande till den 
faktiska konsumtionen av dessa varor. 

Tabell D. 1 syftar till att belysa den 
genomsnittliga konsumtionen per hus
håll och år samt per person och år och 
dess förändringar åren 1952—1958. Upp
gifter om hushållens procentuella för
delning på olika hushållstyper de bägge 
jämförelseåren finns även med i tabellen. 
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Tab. D. 1. Konsumtionen per hushåll och per person och år samt dess förändringar 1952—1958 

I löpande priser utgjorde den totala 
konsumtionsutgiften i genomsnitt för 
samtliga hushåll år 1952 9 732 kr och för 
1958 11 955 kr, dvs. en ökning med 23 % 
hade skett under perioden. Per person 
var ökningen något större, drygt 27 % , 
beroende bl. a. på den fortgående »hus
hållssprängningen>, som reducerat det 
genomsnittliga antalet personer per hus
håll mellan jämförelseåren från 2,9 till 
2,8. 

Konsumentprisindex, med år 1949 
som basår steg under tiden 1952—1958 
från 126 till 152, dvs. med 20,6 % . Om
räknas ovan nämnda konsumtionsför
ändring med hänsyn till prisstegringen, 
erhålles en konsumtionsökning, i fort
sättningen benämnd den reala konsum
tionsökningen, med 2 % per hushåll och 
5 , 5 % per person mellan 1952 och 1958. 

Av de olika hushållstyperna har kon
sumtionsutgifterna nominellt ökat mest 
för ensamstående med 38 °/o samt minst 
för makar utan barn eller med knappt 
1 5 % . Omräknat med hänsyn till pen
ningvärdets förändring, skulle detta in
nebära att ensamstående personer ökat 

sina konsumtionsutgifter med 1 4 , 5 % 
medan makar utan barn minskat sina 
med 5 % . Makar och barn visar en ök
ning med ca 9 %, medan gruppen öv
riga hushåll ungefär balanserat penning
värdets fall i sina utgifter. 

Per person visar utgifterna lika stora 
förändringar som per hushåll inom res
pektive hushållstyp, med undantag för 
makar och barn, där konsumtionsutgif
ten visar en mindre ökning ( 6 % ) per 
person än per hushåll. Detta samman
hänger med att antalet personer per 
hushåll var något större 1958 än 1952 i 
ovannämnda hushållstyp. De i tab. D. 1 
redovisade olikheterna i konsumtions
förändringarna för hushållstyperna är 
anmärkningsvärda och svårförklarade. 
Olika faktorer kan ha spelat in, och 
socialstyrelsen har för avsikt att vidare 
undersöka dessa problem. 

Av tab. D. 2 och D. 3 framgår att i 
genomsnitt för samtliga hushåll har ut
giftsandelen för livsmedel, alkoholhal-
tiga drycker och tobak, kläder och skor, 
samt diverse varor och tjänster sjunkit 
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medan den siigit för bostadsposten, in
ventarier och husgeråd samt resor. Det 
bör framhållas att inte endast kvantita
tiva förändringar förklarar hushålls
budgetarnas ändrade sammansättning 
utan, förutom rent statistiska fel, även 
olikheten i prisutvecklingen för olika 
varugrupper. 

Genomsnittligt för samtliga hushåll har 
livsmedelsutgifterna nominellt stigit med 
nära 17°/o. Den största ökningen kan 
makar och barn uppvisa, nämligen med 
24 %>, medan makar utan barn endast 
ökat sina livsmedelsutgifter med i runt 
tal 12°/o. Omräknat i 1952 års priser 
blir konsumtionsökningen för hushålls
typen makar och barn ungefär 2 °/o. 
Ensamstående har oförändrad konsum

tion medan »övriga hushåll» samt ma
kar utan barn minskat sina reala livs
medelsutgifter med 4 resp. 8°/o. Den 
reala sänkningen för makar utan barn, 
beror i huvudsak på att utgiften för 
förtäring utom hemmet sjunkit kraftigt. 

Beträffande gruppen alkoholhaJtiga 
drycker och tobak, är en jämförelse 
knappast möjlig på basis av här redo
visade siffror, med hänsyn till vad som 
ovan sagts om den underskattning som 
skett av den verkliga konsumtionen. 

Utgifterna för bostad, sommarstuga, 
bränsle och lyse har för samtliga hus
hållstyper stigit med 28 % , dvs. med mer 
än den totala genomsnittliga konsum
tionsutgiftsökningen. Eftersom bostads
posten i konsumentprisindex stigit med 

Tab. D. 2. Konsumtionens fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom olika hushålls-
typer 1952 och 1958 
Kronor per hushåll och år 

1 Utgiftsbeloppen för gåvor och understöd är beräknade på olika sätt 1952 och 1958. I tabellen 
upptagna belopp avser i fråga om 1958 endast kontanta utbetalningar men beträffande 1952 även 
andra gåvor etc. än kontanta samt understöd till vissa studerande som i 1958 års undersökning 
räknades som hushållsmedlemmar. 
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Tab. D. 3. Konsumtionens procentuella fördelning på olika grupper av varor och tjänster inom 
olika hushållstyper 1952 och 1958 

1 Se not tab. D. 2. 

31,6 fl/o mellan de bägge jämförelseåren, 
blir resultatet en real utgiftsminskning 
på 3 °/o. Ensamstående personer är den 
enda hushållstyp som uppvisar en real 
konsumtionsökning ( 1 4 % ) . De övriga 
hushållstyperna har minskat sina reala 
utgifter med mellan 3—9fl/o. 

För såväl kläder och skor som inven
tarier och husgeråd samt resor kan 
samtliga hushållstyper uppvisa en no
minell och real utgiftsökning, med un
dantag för »övriga hushåll» vad som 
gäller kläder och skor, där en liten 
minskning inträffat. Störst har ökningen 
varit för inventarier och husgeråd, no
minellt med 58 %, reellt med 50 % i 
genomsnitt för samtliga hushåll. En
samstående personer har för denna hu
vudgrupp mer än fördubblat sina reala 
utgifter. 

Den kraftiga ökningen av reseutgif

terna, 28.°/o i fasta priser, hänför sig 
nästan uteslutande till en ännu kraftiga
re ökning av utgifterna för egna fordon, 
medan posten allmänna trafikmedel visar 
en betydligt måttligare ökning. 

Eftersom prisindexen för kläder och 
skor sjunkit från 1952 till 1958 med 
inte fullt 2 % , blir den reala ökningen 
större än den nominella eller 5 % ge
nomsnittligt för samtliga hushåll. Makar 
och barn uppvisar den största ökningen 
med 18 % medan den för »övriga hus
håll» minskat med 4 %. 

Beträffande gruppen diverse varor och 
tjänster försvåras jämförelsen mellan 
de två undersökningarna i hög grad av 
de olika sätt på vilka gåvor och under
stöd beräknats. (Jfr not till tab. I). 2.1 

Yngve Linden 
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Bilaga E 

Historik över tidigare levnadskostnadsundersökningar 

1. Inledning 
Socialstyrelsen har vid skilda tillfällen, 

med början år 1913, utfört levnadskost
nadsundersökningar. Större undersök
ningar har utförts beträffande hushåll 
i städer och andra tätorter omkring åren 
1914, 1923 och 1948, hushåll på lands
bygden omkring åren 1920 och 1951 
samt hushåll i både tätorter och på 
landsbygd 1933 och 1952. Dessutom har 
mindre undersökningar avseende livsme
delskonsumtionen utförts under de båda 
världskrigen. 

2. Perioden 1913—1946 
Redan i det förslag till arbetsstatisti-

kens ordnande, som ingick i 1902 års 
statsverksproposition, framhöll man 
önskvärdheten av en omfattande under
sökning av speciellt arbetarnas levnads
villkor. Av statsfinansiella skäl dröjde 
det emellertid till år 1913 innan en dy
lik undersökning kom till stånd. 

Undersökningen avsåg huvudsakligen 
arbetare och lägre tjänstemän i allmän 
eller enskild tjänst och omfattade hus
håll bestående av man och hustru jämte 
icke vuxna barn i städer och stadslik-
nande samhällen. Till grund för under
sökningen lades av enskilda hushåll un
der ett år, huvudsakligen under kalen
deråret 1914, förda hushållsböcker. 

För att undersöka i vilken omfattning 
de stigande livsmedelspriserna efter 
krigsutbrottet påverkat de lägre inkomst
tagarnas konsumtionsinriktning verk
ställde socialstyrelsen under första 
världskriget en serie undersökningar. 
Vid dessa undersökningar fördes hus
hållsböcker under en månad av i stor 
utsträckning samma personer som del
tagit i 1913—14 års undersökning. Den 
första undersökningen omfattade huvud

sakligen maj 1916, den andra undersök
ningen perioden 17 juni—14 juli 1917 
och den tredje undersökningen slutli
gen avsåg i stort sett perioden 16 juni— 
13 juli 1918. 

År 1920 kompletterades 1913—14 års 
tätortsundersökning med en levnadskost
nadsundersökning på landsbygden. Hus
hållsböcker fördelades bland hushåll 
från olika orter och socialgrupper »rep
resentativa mindre bemedlade hushåll på 
landsbygden». Bokföringsuppgifterna av
såg i huvudsak kalenderåret 1920. 

På grund av de starka konsumtions-
förändringar, som kristiden medförde, 
förlorade 1913—14 års undersökning sin 
aktualitet förr än vad som under nor
mala förhållanden skulle varit fallet. 
Socialstyrelsen framhöll därför i okto
ber 1919 behovet av en ny undersökning. 
1920 års riksdag beviljade anslag till 
denna, som utfördes under loppet av 
åren 1922—23. Undersökningen avsåg 
i huvudsak hushåll, bestående av man, 
hustru och minderåriga barn boende i 
städer och industriorter. Ensamstående 
uteslöts från undersökningen. Inte en
dast hushåll från de s.k. »mindre bemed
lade klasserna» deltog, utan även »me
delklasshushåll ». Bokföringsperioden 
sträckte sig över ett år. För hushåll bo
satta i städerna sträckte sig bokförings
perioden från oktober 1922 och ett år 
framåt. Industriorternas hushåll kom i 
gång med bokföringen något senare och 
»medelklassböckerna» avsåg i allmänhet 
kalenderåret 1923. 

År 1933 utförde socialstyrelsen en ny 
levnadskostnadsundersökning, där både 
tätorts- och landsbygdshushåll deltog. 
Undersökningen omfattade årsbokföring 
bland arbetare och tjänstemän i städer 
och andra tätorter samt på landsbygden. 
Dessutom ingick lantbrukarhushåll. Un-
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dersökningen begränsades till hushåll be
stående av man, hustru och minderåriga 
barn. Bokföringsperioden var i stort sett 
kalenderåret 1933. 

För att kartlägga kristidens inverkan 
på hushållsekonomien, livsmedelskon
sumtionen och näringstillförseln beslöt 
man att socialstyrelsen liksom under 
första världskriget skulle verkställa en 
serie fortlöpande undersökningar. Dessa 
omfattade arbetar- och tjänstemanna
hushåll främst i tätorter men i begränsad 
omfattning även på landsbygden. Hus
hållen förde bok under två- eller fyra-
veckorsperioder. Den första undersök
ningen kom till stånd under första kvar
talet 1940. 

De fortlöpande undersökningarna av
slutades i fråga om landsbygdshushåll 
1945 och beträffande tätortshushåll 1947. 

På grund av de speciella försörjnings
förhållanden som blev rådande efter 
krigsutbrottet 1939 framträdde behov av 
en större undersökning, som klarlade 
kristidens inverkan på skilda befolk
ningsgruppers levnadsvillkor. En sådan 
kom till stånd år 1941. Förutom arbetar-
och tjänstemannafamiljer i tätorter in
gick fattigvårdshushåll, beredskapshus
håll samt ett mindre antal pensionärs-, 
småbrukar- och lantarbetarhushåll. Bok
föringsperioden var fyra veckor i no
vember 1941. Levnadskostnadsundersök
ningen kompletterades med läkarunder
sökningar av de deltagande, under tiden 
1941—43, i syfte att undersöka kristids
kostens inverkan på hälsotillståndet. 

Undersökningsmetod. Under tiden 
fram till år 1946 insamlades uppgifterna 
i samtliga undersökningar med hjälp av 
hushållsbokföring. De till undersökning
arna utvalda hushållen förde under ett 
år eller kortare tid en detaljerad hus
hållsbok. 

Undersökningsenhet. Undersökningar
na avsåg företrädesvis s. k. normalhus
håll, familjer bestående av man, hustru 
och minderåriga barn. Ensamstående 
medtogs som regel icke i undersökning
arna. 

Urvalsmetod. Med undantag av de 
löpande livsmedelsundersökningarna un
der andra världskriget tillgick urvalet 
av deltagare till undersökningarna i all
mänhet på så sätt att kommunala myn
digheter på vissa orter tillfrågades om 
de var villiga att medverka med insam
lingen av uppgifterna. På varje sådan ort 
tillsatte de kommunala myndigheterna en 
kommitté, som anskaffade och instrue
rade bokförarna samt fördelade och in
samlade hushållsböckerna. Genom före
drag, annonser och artiklar i ortspressen 
samt med hjälp av intresseorganisationer 
och andra sökte man sedan kontakt med 
personer, som var villiga att delta i un
dersökningarna. Ersättning och premier 
för korrekt utförda hushållsböcker ut
lovades. 

Urvalets omfattning m. m. Följande 
uppställning1 belyser levnadskostnadsun
dersökningarnas omfattning m. m. under 
perioden 1913—1946. 

Av tabellen framgår, att det fanns en 
ofta ganska stor skillnad mellan antalet 
distribuerade och antalet bearbetade 
böcker vid undersökningarna. I allmän
het kunde man inte fördela hela det i 
socialstyrelsens fördelningsplan angivna 
antalet, utan en del böcker överlämna
des i propagandasyfte till lokalkommit
téernas ledamöter. Eftersom hushålls
böckerna var ganska detaljerade och 
skulle föras under så lång tid som ett 
helt år tröttnade många bokförare. Böc
ker från hushåll, som hade en annan 
sammansättning än den som ansågs 
lämplig för undersökningens syfte lik
som ofullständigt förda sådana, uteslöts. 
Andra mer speciella orsaker till uteslut
ningar kan anföras. Vid 1933 års huvud
undersökning medtogs sålunda icke hus
hållsböcker från 109 arbetarfamiljer på 
grund av arbetslöshet mer än 4 veckor 
under året. Dessa uppgifter blev föremål 
för en särskild bearbetning. Ett antal 
böcker uteslöts även för att nedbringa 
undersökningskostnaderna med hänvis
ning till det statsfinansiella läge, som 
den rådande depressionen medfört. 

1 Se SOS, Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948, Stockholm 1953, s. 94—95. 
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1 Varje hushåll erhöll en bok. 
2 Exkl. Stockholm. För Stockholm utfördes separata undersökningar. 
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3. Perioden 1947—1952 
Den första levnadskostnadsundersök

ningen efter kriget utfördes år 1948 
och avsåg förhållandena under år 1947. 
Undersökningen kan närmast karakteri
seras som en provundersökning. Den 
innebar en radikal förändring jämfört 
med de föregående undersökningarna i 
bland annat det hänseendet att man 
övergav de gamla urvalsmetoderna och 
övergick till slumpmässigt urval. 

Levnadskostnadsundersökningarnas 
främsta syfte hade tidigare varit att 
bilda underlag för budgeten vid beräk
ning av levnadskostnadsindex samt för 
dyrortsgrupperingar. Man hade därför 
ansett det naturligt att mäta »normal
familjens» levnadskostnader och ifråga
satte inte om de vunna resultaten kunde 
användas för mera generella slutsatser 
avseende hela befolkningen eller olika 
befolkningsgrupper. I och med att man 
övergick till slumpmässigt urval kunde 
man dra sådana slutsatser, men man 
blev samtidigt nödsakad att överge de 
gamla metoderna för materialinsamling
en. När ett års daglig bokföring fordra
des hade man varit tvungen att ta de 
hushåll, som erbjudit sig att medverka. 
En så lång bokföringsperiod kunde inte 
kombineras med slumpmässigt urval 
med tanke på det stora bortfall som 
därigenom kunde tänkas uppstå. Man 
övergick därför till intervjumetoden. 
Denna tillgick på så sätt att en intervju
are vid personligt besök i det utvalda 
hushållet med hjälp av en frågeblankett 
försökte få en uppfattning om veder
börande familjs inkomster och utgifter 
vanligen under föregående år. 

I fortsättningen kommer en kortfattad 
översikt att ges av de tre större efter-
krigsundersökningarna, som socialstyrel
sen utfört fram till och med år 1952. 

Levnadskostnaderna i tätortshushåll 
år 1948. Undersökningen omfattade en
dast hushåll i städer och andra tätorter 
med minst 200 invånare. Antalet orter 
begränsades av kostnadsskäl till 29. På 
förhand bestämdes att Stockholm och 
Göteborg skulle ingå. 

Undersökningsenhet var matlagshus
hållet dvs. de personer som hade gemen
sam bostad och helt eller delvis gemen
sam mathållning. Alla socialgrupper och 
hushållstyper ingick i undersökningen. 
Intervjuerna avsåg inkomster och ut
gifter under år 1948 och igångsattes i 
slutet av februari 1949. Eftersom man 
funnit att det var svårt att få detaljerade 
uppgifter om livsmedelskonsumtionen 
genom intervju, ombads de utvalda hus
hållen att dessutom föra bok över denna 
under en vecka. För att undvika att 
säsongmässiga förändringar i livsmedels
konsumtionen skulle snedvrida beräk
ningarna spreds bokföringen ut över ett 
helt år, nämligen från april 1949 till 
mars 1950. 

Vid urvalet av hushåll använde man 
sig av stratifierat urval och stratifierade 
med avseende på ortens geografiska be
lägenhet, befolkningsstorlek och närings
karaktär. Inom varje stratum utvaldes 
en ort slumpmässigt med en sannolikhet 
proportionell mot ortens befolkningsan
del av det stratum ur vilket den valts. 
Från de utvalda orterna valdes sedan 
hushållen slumpmässigt med en sanno
likhet motsvarande resp. stratums andel 
av hela landets befolkning. Antalet ut
valda hushåll bestämdes till ca 1 000. 
Barnfamiljerna överrepresenterades. Som 
urvalsram användes de senast tillgäng
liga mantalsblanketterna. 

Till intervjuare anlitades 133 lokala 
ombud, som anskaffades genom arbets
förmedlingarna. De flesta hade ingen 
eller liten erfarenhet av intervjuarbete. 

Främst på grund av en bristfällig 
intervjuorganisation med dåligt utbilda
de intervjuare blev bortfallet stort. An
vändbara intervjuer erhölls från 619 eller 
62 '"/o av det utvalda antalet hushåll. Den 
mest betydelsefulla bortfallsorsaken ut
gjorde vägran att dellaga i undersökning
en (19,7% eller omkring 200 st.). 

Levnadskostnaderna på landsbygden 
dr 1951. Levnadskostnadsundersökning
en 1951 föranleddes i första hand av 
1951 års dyrortsundersökning, som syf
tade till en revision av dyrorfsgruppe-
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ringen. Man behövde för denna aktuella 
uppgifter om konsumtionsvanorna på 
landsbygden. 

Undersökningen igångsattes i början 
av år 1952 och omfattade privata hus
håll (matlaghushåll) från alla social
grupper och hushållstyper på den egent
liga landsbygden. Vid insamlandet av 
material till undersökningen som av
såg inkomster och utgifter under år 1951 
använde man sig av intervjumetoden 
kombinerad med fjorton dagars bokfö
ring av livsmedelsutgifterna. Bokförings-
perioderna spreds ut över tiden 18 feb
ruari 1952—21 februari 1953. 

Urvalet var en stratifierad tvåstegs-
sampling. De primära urvajsenheterna 
(puen) utgjordes av en kommun eller 
del av en kommun. 905 puen bildades 
och sammanfördes till 45 strata, strati-
fierade med avseende på geografisk be
lägenhet, näringskaraktär och medel
inkomst. Från varje stratum uttogs en 
pue slumpmässigt med en sannolikhet 
proportionell mot puens befolkningsan
del av resp. stratum. Vid urvalet av hus
håll använde man sig av systematiskt 
urval. 

För att nedbringa kostnaderna delade 
man upp de olika strata i två områden 
med hänsyn till intervjukostnaderna. 
De »dyrare» områdena underrepresen-
terades i stickprovet. Hushållen valdes 
ur de senast tillgängliga mantalsblan
ketterna. Blanketterna togs ut i grupper 
om tre och tre varigenom man fick en 
mindre lokal spridning och underlättade 
därigenom arbetet för intervjuarna. 

Intervjuerna utfördes av 45 intervju
are, som dessförinnan fick genomgå 
en fyra dagars instruktionskurs, anord
nad av socialstyrelsen. Inalles utvaldes 
807 hushåll. Bortfallet uppgick till 65 
hushåll eller 8 %>. Dessutom visade det 
sig att 32 enligt förutsättningarna ej 
skulle ingå i undersökningen enär de 
var representerade av dubbelblanketter 
etc. (naturligt bortfall). Vägran utgjorde 
endast 13 fall. Antalet bearbetningsbara 
intervjuer uppgick till 710. Eftersom 40 
hushåll utvalts från »dyrare» strata och 

sålunda underrepresenterats, dubblera
des de vid bearbetningen. 

Levnadskostnaderna år i952. Denna 
undersökning genomfördes i början av 
år 1953 och avsåg konsumtionsutgifter 
under år 1952. Alla kategorier av hus
håll ingick i undersökningen. Resultatet 
utnyttjades bland annat för en revision 
av den budget, som låg till grund för 
levnadskostnadsindex, samt senare för 
att ge vissa vägningstal för konsument
prisindex. 

Man använde sig, liksom i de bägge 
föregående större efterkrigsundersök-
ningarna, av intervjumetoden kombine
rad med bokföring av livsmedelsutgif
terna. Bokföringsperioderna omfattade 
två veckor och spreds ut över tiden 2 
mars 1953—7 mars 1954. 

Urvalsmetoden var ett stratifierat två-
stegsurval. Man gjorde först ett urval 
av puen (intervjuområden). Därefter ut
lottades undersökningsenheterna inom 
dessa områden. Puen togs från ett basur
val bestående av 71 strata. Av kostnads
skäl reducerades dock antalet till 39 en
heter genom sammanslagning av två 
eller tre strata. Från varje sådant större 
stratum uttogs slumpmässigt en pue. De 
sekundära urvajsenheterna, hushållen, 
valdes sedan slumpmässigt ur dessa med 
en sannolikhet som var proportionell 
mot puens befolkningsandel i stratat. 
Sammanlagt uttogs 685 hushåll. 

1952 års mantalsuppgifter utnyttjades 
vid hushållsurvalet. Hushållen togs ut 
i grupper om fem eller tre för att redu
cera kostnaderna och underlätta arbetet 
för intervjuarna. 

Liksom vid föregående levnadskost
nadsundersökning anordnades en fyra-
dagars instruktionskurs för intervjuarna. 

Som ovan sagts utvaldes 685 hushåll. 
Bortfallet blev 91 st. eller 14 °/o, varav 
vägran uppgick till 43 st. eller 6,5 °/o. 
Det s. k. naturliga bortfallet utgorde 21 
hushåll (jfr 1951 års undersökning). 573 
hushåll kvarstod slutligen för vidare 
bearbetning. 

Yngve Linden 
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Bilaga F 

Gruppindelning av varor och tjänster 
i levnadskostnadsundersökningen 1958 

k:varor för vilka inhämtats kvantitetsuppgifter 
n:varor för vilka inhämtats uppgifter om naturakonsumtion 

Huvudgrupper och sifferkod Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

0 Livsmedel 

Råvaror och halvfabrikat 
0 01 Mjöl och gryn m. m. 0 01 01 kn Vetemjöl vmjöl 

0 01 02 k Potatismjöl pmjöl 
0 01 03 n Annat mjöl amjöl 
0 01 04 k Makaroner makar 
0 01 05 k Havregryn hgryn 
0 01 06 Annat gryn agryn 

0 02 Mejeriprodukter 0 02 01 kn Mjölk (ej skummjölk) mjölk 
0 02 02 Filmjölk, yoghurt o. d. filmj 
0 02 03 Skummjölk skumm 
0 02 04 k Tunn grädde tunnn 
0 02 05 k Tjock grädde tjock 
0 02 06 k Smör smörr 

0 03 Matfett utom smör 0 03 01 k Margarin marga 
0 03 02 Matolja matol 
0 03 03 Annat matfett afett 

0 04 Ägg 0 04 01 kn Ägg ägggg 

0 05 Kött och fläsk 0 05 01 n Färskt oxkött oxköt 
0 05 02 n Färskt kalvkött kalvv 
0 05 03 n Färskt kött av älg och ren älggg 
0 05 04 Färsk köttfärs (även färs av-

fläsk och fjäderfä) färss 
0 05 05 n Annat färskt kött samt rökt, 

saltat eller torkat kött akött 
0 05 06 Färska fläskkotletter kotle 
0 05 07 n Annat färskt fläsk (även skinka) fläsk 
0 05 08 Rimmad skinka skink 
0 05 09 Annat rimmat och salt fläsk rimfl 
0 05 10 n Färskt höns och kyckling hönss 
0 05 11 n Annat färskt fjäderfä fågel 
0 05 12 k Djupfryst fjäderfä dfjäd 
0 05 13 k Djupfryst kött och fläsk (ej fjä

derfä) dkött 
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Huvudgrupper och sifferkod Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

0 06 Fisk 0 06 01 kn Färsk saltsjöfisk torsk 
0 06 02 kn Färsk sötvattensfisk gädda 
0 06 03 Skaldjur räkor 
0 06 04 Salt sill ssill 
0 06 05 Torkad fisk, kabeljo, lutfisk tfisk 
0 06 06 k Djupfryst fisk och djupfrysta 

skaldjur dfisk 

0 07 Rotfrukter och grön- 0 07 01 kn Potatis potat 
saker 0 07 02 Andra rotfrukter morot 

0 07 03 Kål kålll 
0 07 04 Lök lökkk 
0 07 05 Tomater tomat 
0 07 06 Färska bladgrönsaker bgrön 
0 07 07 Andra färska grönsaker agrön 
0 07 08 n Torkade ärter och bönor och 

andra torkade grönsaker tgrön 
0 07 09 k Djupfrysta grönsaker dgrön 

0 08 Frukt och bär 0 08 01 kn Äpplen äpple 
0 08 02 Päron päron 
0 08 03 Apelsiner apels 
0 08 04 Grapefrukt, citroner citro 
0 08 05 Bananer banan 
0 08 06 Vindruvor, persikor o. a. färska 

frukter druva 
0 08 07 Färska trädgårdsbär jordg 
0 08 08 Färska skogsbär lingo 
0 08 09 Torkade frukter och bär tbärr 
0 08 10 k Djupfrysta frukter och bär dbärr 

0 09 Specerier 0 09 01 Kaffe kaffe 
0 09 02 Te teeee 
0 09 03 Kakao kakao 
0 09 04 k Socker socke 
0 09 05 k Sirap sirap 
0 09 06 kn Honung honun 
0 09 07 k Salt saltt 
0 09 08 Kryddor, jäst krydd 

Sammansatta och slut
behandlade produkter 

0 11 Bröd och flingor 0 1101 k Hårt bröd hbröd 
0 1 1 02 Bröd av franskbrödtyp frans 
0 11 03 Annat mjukt matbröd limpa 
0 1104 Mjukt kaffebröd, enkelt bulle 
0 11 05 Mjukt kaffebröd, fint viner 
0 1106 Kex kexxx 
0 1107 Skorpor skorp 
0 11 08 Småkakor, bakelser, tårtor kakor 
0 1109 k Djupfryst bröd dbröd 
0 11 10 Majsflingor o. d. fling 
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Huvudgrupper och sifferkod Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

0 12 Mejeriprodukter 0 12 01 Ost osttt 
0 12 02 Glass glass 

0 13 Charkuterivaror och 0 13 01 Charkuterivaror till huvudmål korvv 
köttkonserver 0 13 02 Charkuterivaror till smörgåsmat chark 

0 13 03 Köttkonserver (ej köttsoppa) köttk 

0 14 Fiskkonserver 0 14 01 Sill- o. ansjovisinläggningar sillk 
014 02 Fiskbullar, fiskfärs fiskb 
0 14 03 Andra fisk- och skaldjurskonser

ver fiskk 
0 14 04 Kokt fisk rfisk 

0 15 Industriellt tillverkade 0 lä 01 Köttsoppa på burk ksopp 
soppor, puddingpulver, 0 15 02 Andra soppor på burk soppa 
såser m. m. 0 15 03 Barnmat, puréer på burk bpure 

0 15 04 Torkade soppor tsopp 
0 15 05 Vällingpulver, torrmjölk, pud-

dingpulver ppulv 
0 15 06 Snabbak, kakmix kakmx 
0 15 07 Majonnäs majon 
0 15 08 Såser, buljongtärningar såser 

0 10 Färdiglagad mat 0 16 01 Ej konserverad eller djupfryst 
färdiglagad mat fmatt 

0 16 02 k Djupfryst färdiglagad mat dmalt 

0 17 Frukt-, bär- och grön- 0 17 01 Konserverade grönsaker grönk 
sakskonserver, sylt, saft, 0 17 02 Konserverade frukter och bär b ä n k 
choklad, sötsaker 0 17 03 Sylt, marmelad, saft syltt 

0 17 04 Choklad, sötsaker godis 

0 18 Läskedrycker, svag- 0 18 01 Läskedrycker, svagdricka (klass I) läske 
dricka och juice 0 18 02 Juice o. fruktmuster juice 

0 18 03 k Djupfryst juice djuic 

0 19 Förtäring utom hemmet 0 19 01 Regelbundna restaurangbesök, 
måltidsabonnemang rrest 

0 19 02 Tillfälliga restaurangbesök trest 
0 19 03 Konditori- och kafébesök kondi 

0 20 Fria måltider, vär- 0 20 01 Fri skollunch skolm 
dera cl naturaförmån 0 20 02 Andra fria måltider afrim 

1 Alkoholhaltiga drycker 
och tobak 

1 01 Spritdrycker, viner, 1 01 01 Sprit sprit 
maltdrycker (klass II 1 01 02 Vin vinnn 
och III) 1 01 03 Starköl (klass III) öltre 

1 01 04 Öl (klass II) öltvå 

26 
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Huvudgrupper och sifferkod Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

1 02 Tobak 1 02 01 Cigarrer cigar 
1 02 02 Cigarrcigarretter havan 
1 02 03 Cigarretter billl 
1 02 04 Piptobak tobak 
1 02 05 Snus snuss 
1 02 06 Tuggtobak tuggg 

2 Bostad, sommarstuga, 
bränsle och lyse 

2 01 Förhyrda och fritt 2 01 01 Hyra och andra avgifter bhyra 
upplåtna bostäder 2 01 02 Reparationer, förbättringar och 
(även rum) andra omkostnader brepp 

2 02 Föreningslägenheter 2 02 01 Avgifter till föreningen (ej insats, 
amortering) favgi 

2 02 02 Reparationer och andra omkost
nader (ej förbättringar) frepp 

2 03 Egna hem 2 03 01 Lagfartskostnader, inskrivning 
av inteckning, mäklararvode elagf 

2 03 02 Tomträttsavgäld, tomtarrende etomt 
2 03 03 Fastighetsförsäkring eförs 
2 03 04 Räntor på lån för eget hem eränt 
2 03 05 Utgifter för renhållning (även 

lön till gårdskarl) erenh 
2 03 06 Utgifter för sotning esotn 
2 03 07 Vattenavgift evatt 
2 03 08 Reparationer: målning och tapet

sering; snickerier; golvbelägg
ning; murningsarbeten; plåt
slageriarbeten samt reparation 
av tak; underhåll av tomt erepp 

2 03 09 Tapeter etape 
2 03 10 Reparationer: elektrisk utrust

ning eelut 
2 03 11 Reparationer: värme- och vat

ten- samt övrig sanitär utrust
ning esani 

2 04 Bostäder i egna tre- 2 04 01 Värderad bostadskonsumtion hbost 
och flerfamiljshus 

2 05 Värderad naturaförmån 2 05 01 Värderad naturaförmån för stu-
för studerande som ej derande som ej bor hemma 
bor hemma (bostad, kläder, livsmedel 

m. m.) borta 

2 06 Sommarstuga 2 06 01 Lagfartskostnader, inskrivning 
av inteckning, mäklararvode slagf 

2 06 02 Tomträttsavgäld, tomtarrende stomt 
2 06 03 Fastighetsförsäkring sförs 
2 06 04 Räntor på lån sränt 



403 

Huvudgrupper och Sifferkod Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

2 06 Sommarstuga 2 06 05 Reparationer och andra omkost
nader (ej förbättringar) srepp 

2 06 06 Hyra av sommarstuga shyra 

2 07 Bränsle och lyse 2 07 01 n Ved, sågning o. inläggning av-
ved (även fri ved) veddd 

2 07 02 Kol, koks, antracit, torv, briket
ter m. m. kolll 

2 07 03 Eldningsolja oljaa 
2 07 04 Fotogen, rödsprit m. m. fotog 
2 07 05 k Kokgas gasss 
2 07 06 kn Elektrisk ström (även fri ström) ström 

3 Kläder och skor 
3 01 Ytterkläder 3 01 01 Vinterrock, -kappa, uniformsrock vrock 

3 01 02 Sommarrock, -kappa (poplin, ga-
bardin, ripssiden) srock 

3 01 03 Regnplagg, vindtygskläder, olje-
ställ, plast- och galonkläder, 
gummiöverrock regnk 

3 02 Kostymer, dräkter, 3 02 01 Kostymer, dräkter (konfektion) dräkt 
klänningar in. m. 3 02 02 Jackor ( för personer över 6 år) jacka 

3 02 03 Byxor (för personer över 6 år) byxor 
3 02 04 Jackor, byxor, overalls (för barn 

i ålder t. o. m. 6 år) barnk 
3 02 05 Arbetskläder (blåställ o. dyl.) blåst 
3 02 06 Klänningar o. kjolar av ylle ykjol 
3 02 07 Klänningar o. kjolar av bomull, 

städrockar, överdragsrockar, 
kryp- o. lekbyxor bkjol 

3 02 08 Klänningar o. kjolar av nylon, 
siden, sammet o. linne akjol 

3 03 Skjortor, blusar m. m. 3 03 01 Arbets- o. fritidsskjortor fskjo 
3 03 02 Andra skjortor askjo 
3 03 03 Kragar, slipsar, halsdukar slips 
3 03 04 Blusar bluss 
3 03 05 Shorts, soldräkter, idrottsbyxor short 
3 03 06 Morgonrockar, badrockar, rök

rockar, bäddjackor morgo 
3 03 07 Pyjamas, nattlinnen pyjam 
3 03 08 Pullovers, jumpers, koftor kofta 
3 03 09 Badbyxor, baddräkter baddr 

3 04 Skrädderiarbeten, sylön 3 04 01 Beställningssydda kläder bestk 
3 04 02 Sylön sylön 
3 04 03 Knappslagning, plissering, upp-

maskning pliss 
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Huvudgrupper och Sifferkod Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

3 05 Underkläder och 3 05 01 Herrunderkläder kalso 
strumpor 3 05 02 Damunderkläder linne 

3 05 03 Babykläder babyk 
3 05 04 Strumpor av ylle o. nylonull ystru 
3 05 05 Strumpor av nylon, perlon o. 

silke nstru 
3 05 06 Strumpor av bomull bstru 

3 06 Päls- och skinnkläder, 3 06 01 Pälsvaror (även ändring av päls) pälss 
huvudbonader, hand
skar m. m. 3 06 02 Skinnkläder skinn 

3 06 03 Huvudbonader (ej päls- o. skinn
mössor) mössa 

3 06 04 Handskar, vantar vante 
3 06 05 Hängslen, svångremmar, skärp, 

damasker skärp 

3 07 Tyger, garner till kläder 3 07 01 Ylletyger ytygg 
samt sybehör 3 07 02 Bomullstyger, ej sammet btygg 

3 07 03 Nylon- och perlontyger ntygg 
3 07 04 Siden-, linne- och sammetstyger atygg 
3 07 05 Garner, varp garnn 
3 07 06 Sybehör sybeh 

3 08 Skor 3 08 01 Pjäxor, arbetskängor, läderstöv
lar, grova lågskor pjäxa 

3 08 02 Lätta skor, inneskor, tunna kän
gor, barnskor pumps 

3 08 03 Tofflor toffl 
3 08 04 Gymnastikskor, bastskor, trätoff

lor askor 
3 08 05 Galoscher, bottiner, gummistöv

lar stövl 
3 08 06 Övrigt: sulor, skosnören, sko

kräm sulor 
3 08 07 Skoreparationer skorna 

3 09 Fria arbetskläder, 3 09 01 Fria arbetskläder (uniform o. 
värderad förmån dyl.) friak 

4 Inventarier och hus-
ge råd 

4 01 Möbler 4 01 01 Möbler (även begagnade) möbel 
4 0102 Tavlor, skulpturer, inramning av-

tavlor tavla 
4 01 03 Speglar spege 
4 01 04 Vägg-, golv- och bordsur klock 
4 01 05 Antikviteter, alla slag antik 
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Huvudgrupper och sifferkod Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

4 02 Radio o. musik- 4 02 01 Radio radio 
instrument 4 02 02 Radioreparationer rarep 

4 02 03 Televisionsapparater tvvvv 
4 02 04 Reparationer av TV-apparater tvrep 
4 02 05 Musikinstrument (även repara

tioner) musik 

4 03 Hushållsmaskiner, 4 03 01 Armatur armat 
armatur 4 03 02 El. strykjärn stryk 

4 03 03 Hushållsmangel, strykmangel mange 
4 03 04 Dammsugare, golvbonare damms 
4 03 05 Symaskiner, stickmaskiner symas 
4 03 06 Elektriska tvättmaskiner tvinas 
4 03 07 Kylskåp kylsk 
4 03 08 Frysbox frysb 
4 03 09 Matberedningsmaskiner (assi

stent o. likn.) assis 
4 03 10 Andra hushållsmaskiner ahmas 
4 03 11 Elektriska plattor o. element, el-

kastruller. elbrödrost elärt 

4 04 Husgeråd och annan 4 04 01 Porslin (nyttogods) npors 
hemutrustning 4 04 02 Porslin (prydnadsföremål) ppors 

4 04 03 (ilas (nyttogods) nglas 
4 04 04 Glas (prydnadsföremål) pglns 
4 04 05 Plastartiklar plast 
4 04 06 Knivar, gafflar, skedar av silver 

och nysilver skniv 
4 04 07 Knivar, gafflar, skedar ej av 

silver eller plast akniv 
4 04 08 Fat och prydnadsföremål av sil

ver och nysilver (ej smycken) sskål 
4 04 09 Fat och prydnadsföremål av an

nat material än porslin, glas, 
plast eller silver (ej smycken) askål 

4 04 10 Kokkärl, stekpannor gryta 
4 0411 Handredskap för matlagning 

samt annan köks- och matlag
ningsutrustning aköks 

4 0412 Hinkar, handfat, tvättutrustning 
(ej av plast) hinkk 

4 04 13 Annan hemutrustning hemut 
4 04 14 Verktyg, redskap verkt 

4 05 Borstar, färger 4 05 01 Morstar för rengöring, tvätt o. 
klädvård borst 

4 05 02 Färger, lacker, fernissor färgg 
4 05 03 Tändstickor, stearinljus tänds 
4 05 04 Glödlampor, proppar glödl 
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Huvudgrupper och 
undergrupper Siflerkod Detaljgrupper Kodord 

4 06 Hushållstextilier 4 06 01 Hushållslinne handd 
4 06 02 Sänglinne lakan 
4 06 03 Madrasser, kuddar kudde 
4 06 04 Täcken, filtar täcke 
4 06 05 Plastduk, vaxduk, vaxdukspap

per, galontyg galon 
4 06 06 Gardiner, draperier, möbeltyger gardi 
4 06 07 Mattor matta 

4 07 Mopeder, cyklar, båtar, 4 07 01 Mopeder, inköp moped 
sportartiklar o. leksaker 4 07 02 Cyklar, inköp cykel 

4 07 03 Båtar, inköp båttt 
4 07 04 Mopeder, driftskostnader, försäk

ringar mopdr 
4 07 05 Cyklar, driftskostnader, försäk

ringar cykdr 
4 07 06 Båtar, driftskostnader, försäk

ringar båtdr 
4 07 07 Sportutrustning (ej klädespersed

lar) sport 
4 07 08 Barnvagn barnv 
4 07 09 Hobbyutgifter hobby 
4 07 10 Fotografisk apparatur kamer 
4 07 11 Film, framkallning, kopiering filmm 
4 0712 Leksaker leksa 
4 07 13 Spelkort, andra sällskapsspel spell 
4 07 14 Helgprydnader, skämtartiklar dekor 

4 08 Personliga artiklar 4 08 01 Optiska artiklar optik 
4 08 02 Fick- o. armbandsur urrrr 
4 08 03 Reparationer av ur o. optiska ar

tiklar urrep 
4 08 04 Smycken (även finare cigarett-

etuier), inköpsvärde lägst 50 kr smyck 
4 08 05 Bijouterier, inköpsvärde under 

50 kr bjäfs 
4 08 06 Portföljer, väskor väska 
4 08 07 Paiaplyer, käppar käppp 
4 08 08 Pipor, piprensare pipaa 

5 Resor 

Allmänna trafikmedel 
5 01 Inrikes resor: kortare 5 01 01 Järnväg tågko 

resor (pris för enkel 5 01 02 Buss husko 
resa högst 5 kr samt 5 01 03 Spårvagn spåko 
alla resor med droskbil) 5 01 04 Samtrafik buss/spårvagn samko 

5 01 05 Båt båtko 
5 01 06 Droskbil taxii 
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Huvudgrupper och s i f f e r k o d Detaljgrupper Kodord 
undergrupper 

5 02 Inrikes resor: längre 5 02 01 Järnväg tåglå 
resor (pris för enkel 5 02 02 Buss buslå 
resa mer än 5 kr) 5 02 03 Båt båtlå 

5 02 04 Flyg flygg 
5 02 05 Sällskapsresor sälll 

5 03 Utrikes resor 5 03 01 Utrikes resor, kortare kures 
5 03 02 Utrikes resor, längre, samt säll

skapsresor lures 
Egna fordon 

5 04 Inköp av motorfordon 5 04 01 Inköp av fabriksnya bilar nybil 
5 04 02 » begagnade » bebil 
5 04 03 ' > fabriksnya motorcyklar nymot 
5 04 04 » begagnade » bemöt 

5 05 Driftskostnader, bilar 5 05 01 Drivmedel bbens 
5 05 02 Rundsmörjning, olja bölja 
5 05 03 Reparationer, reservdelar, service bserv 
5 05 04 Gummikostnader bdäck 
5 05 05 Garage, parkering bgara 
5 05 06 Skatt bskat 
5 05 07 Försäkringar bförs 
5 05 08 Ny utrustning butru 

5 06 Driftskostnader, 5 06 01 Drivmedel mbens 
motorcyklar 5 06 02 Rundsmörjning, olja molja 

5 06 03 Reparationer, reservdelar, ser
vice mserv 

5 06 04 Gummikostnader mdäck 
5 06 05 Garage mgara 
5 06 06 Skatt mskat 
5 06 07 Försäkringar mförs 
5 06 08 Ny utrustning inntru 

5 07 Andra fordonskostna- 5 07 01 Hyra av fordon o. båtar hyråk 
der, körskola 5 07 02 Körskola, lösen av körkort körsk 

5 07 03 Omkostnader för privat bruk av 
tjänstebil samt omkostnader 
för lånat el. hyrt fordon aford 

6 Diverse varor och 
tjänster 

6 01 Sjukvård 6 01 01 Läkarvård, poliklinikavgifter lakar 
6 01 02 Sjukhusvård sjhus 
6 01 03 Konva.lescenfvård, sjukhjälp i 

hemmet sjhem 
6 01 04 Massage, röntgenbehandling 

m. in. röntg 
6 01 05 Tandvård, privatpraktiserande 

tandläkare ptand 
6 01 06 Folktandvård ftand 
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Huvudgrupper och 
undergrupper Sifferkod Detaljgrupper Kodord 

6 02 Läkemedel 6 02 01 Medicin, vitaminpreparat medic 
6 02 02 Läkemedel för utvärtes bruk, 

sjukvårdsartiklar sjart 

6 03 Tvål, skönhetsmedel, 6 03 01 Tvål tvåll 
toalettartiklar 6 03 02 Tandkräm, munvatten, harvatten tandk 

6 03 03 Skönhetsmedel skönh 
6 03 04 Rakdon rakdo 
6 03 05 Tandhorstar, kammar, hårbors-

tar tandb 
6 03 06 Andra toalettartiklar toart 

6 04 Hårvård, skönhets- 6 04 01 Hårvåld, rakning, skönhetsvård, 
vård, bad fotvård livård 

6 04 02 Bad baddd 

6 05 Rengöringsmedel 6 05 01 Tvätt- och diskmedel tvmed 
6 05 02 Andra rengöringsmedel häxan 
6 05 03 Pappersartiklar för hushållet hpapp 

6 06 Avgifter för tvätt 6 06 01 Hushållstvätt, avgift för tvätt
stuga, mangling hustv 

6 06 02 Tvätt o. strykning av skjortor, 
blusar m. m. skjtv 

6 06 03 Kemisk tvätt, färgning, press
ning kemtv 

6 07 Tidningar, böcker, 6 07 01 Dagliga tidningar, lösnummer dlösn 
skrivmateriel 6 07 02 Dagliga tidningar, prenumera

tionsavgifter dpren 
6 07 03 Veckotidningar, tidskrifter vccko 
6 07 04 Skolböcker, facklitteratur fackl 
6 07 05 Andra böcker skönl 
6 07 06 Skrivmateriel skriv 

6 08 Kursavgifter samt av- 6 08 01 Kursavgifter för vuxna (ej kör-
gifter och omkostnader skola) kurss 
för studerande 6 08 02 Avgifter för studerande, kommu

nala och statliga skolor kskol 
6 08 03 Avgifter för studerande, privata 

skolor pskol 
6 08 04 Avgifter till kommunala daghem 

o. lekskolor kdagb 
6 08 05 Avgifter till privata daghem o. 

lekskolor pdagh 
6 08 06 Regelbundna restaurnngmältider 

för studerande studr 
6 08 07 Helinackordering eller måltids

inackordering för studerande studh 
6 08 08 Bostadsutgifter för studerande studb 
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undergrupper Sifferkod Detaljgrupper Kodord 

6 09 Post o. tele 6 09 01 Postporton, giroavgifter porto 
6 09 02 Frakter frakt 
6 09 03 Teleavgif ter telee 

6 10 Nöjen o. rekreation 6 10 01 Biograf biooo 
6 10 02 Teater, konsert teale 
6 10 03 Idrottsevenemang idiot 
6 10 04 Andra offentliga nöjen a nöje 
6 10 05 Gymnastik, tennis, bowling gymna 
6 10 06 Radiolicens ra lic 
6 10 07 TV-licens fvlic 
6 10 08 Hotell- o. pensionatskostnader (ej 

dylika utgifter under tjänste
resor) hotel 

6 11 Hemhjälp 6 1101 Lön till hembiträde lienihi 
6 11 02 tillfällig hjälp i hemmet hjälp 

6 12 Blommor, lotteri m. m. 6 12 01 Blommor, krukväxter blomm 
6 12 02 Fröer, plantor, gödningsämnen, 

insektsmedel, råttfällor fröer 
6 12 03 Utgifter för hundar, katter, akva-

riefiskar m. m. adjur 
6 12 04 Lotteri, tippning o. totalisator lotlt 

6 13 Tjänstepension, vissa 6 13 01 Avgifter till tjänstepensionering pavgi 
riskförsäkringar, före
ningsavgifter 6 13 02 Lösöre-, olycksfall- o. andra 

riskförsäkringar (ej för fastig
heter, fordon o. bålar) arbets
löshetskassa, begravningskassa riskf 

6 13 03 Fackföreningsavgifter fackf 
6 13 04 (ivriga föreningsavgifter loren 

6 14 Restgrupp 6 14 01 Kostnader för bröllop, barndop. 
begravning', omkostnader (ör 
grav bröll 

6 14 02 Kostnader för flyttning, utgifter 
till bärare, varubud flytt 

6 14 03 Fotograf uggla 
6 14 04 Kostnader for annonsering, de

klaration, aclvokafarvode. hank
fack, bortappade pengar m. m. advok 

6 14 05 Fickpengar till barn (använd
ningen ej redovisad) fickp 

7 Skatter ni. m. 

7 01 Skatter 7 01 01 Inkomst- och förmögenhetsskatt. 
arvsskatt (ej limid- el. fordons
skatt) skatt 

7 02 Räntor på lån ej nämn- 7 02 01 Räntor på lån ej nämnda i lin
da i huvudgrupp 2 vudgrupp 2 ränta 
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Huvudgrupper och 
undergrupper Sifferkod Detaljgrupper Kodord 

7 03 Kontanta gåvor, under- 7 03 01 Bidrag till studerande som ej till-
derstöd hör hushållet studd 

7 03 02 Övriga kontanta gåvor och un
derstöd till andra än hushålls-
medlemmar kgåva 

8 Positivt sparande 
8 01 Inköp, nybyggnad och 8 0101 Inköp av eget hem, sommarstuga, 

förbättringar av samt föreningslägenhet samt kost-
amorteringar på lån för nad för nybyggnad hköpt 
eget hem, sommarstuga, 8 01 02 Ombyggnader och förbättringar 
föreningslägenhet av eget hem, sommarstuga 

föreningslägenhet förbä 
8 01 03 Amorteringar på lån för eget 

hem, sommarstuga, förenings
lägenhet samt inbetalning till 
fonder hamor 

8 02 Amorteringar på lån ej 8 02 01 Amorteringar på lån ej nämnda 
nämnda i undergrupp i detaljgrupp 8 01 03 aamor 
8 01 samt övriga for- 8 02 02 Insättning på bank eller annan 
mer av penningplace- penninginrättning insät 
ringar 8 02 03 Inköp av värdepapper vköpt 

8 02 04 I.ivränte- och kapitalförsäkrings
premier livfa 

8 02 05 Utlåning av penningmedel utlån 
8 02 06 Ökning av kontanta tillgångar öknin 

'.) Negativt .sparande 
0 01 försäljning och belå- 9 01 01 försäljning av eget hem, som-

ning av eget hem, som- marstuga, föreningslägenhet hsålt 
marstuga, förenings- 9 01 02 Belåning av eget hem, sommar
lägenhet stuga, föreningslägenhet samt 

uttag från fonder belån 

9 02 \ pptagande av lån ej 9 02 01 Upptagande av lån ej nämnda i 
nämnda i undergrupp detaljgrupp 9 01 02 samt kre-
9 01 och krediter samt diter lånat 
övriga former av uttag 9 02 02 L'tiag från bank eller annan pen-
av kapital ninginrättning uttag 

9 02 03 Försäljning av värdepapper vsålt 
9 02 04 Utfallna livränte- o. kapita.lför-

säkringar livfu 
9 02 05 Aterbekomna lån lånin 
9 02 06 Minskning av kontanta tillgångar minsk 

X Inkomster 
X 01 Kontanta inkomster av X 01 01 Inkomst av tjänst tjink 

tjänst, jordbruksfastig- X 01 02 Traktamenten o. andra ersätt-
het, rörelse och annan ningar för tjänsteresor trakt 
fastighet X 01 03 Inkomst av jordbruk jbink 

X 01 04 Inkomst av rörelse o. annan 
fastighet röink 
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Huvudgrupper och s i f f e r k o d Defaljgrupper Kodord 
undergrupper 

X 02 Inkomst av kapital, X 02 01 Inkomst av kapital kapit 
pension, försäljning av X 02 02 Inkomst av rumsuthyrning uthyr 
lösöre och andra kon- X 02 03 Tjänstepension tpens 
tanta inkomster X 02 04 Folkpension, änkepension 1'pens 

X 02 05 Sjukkassa, begravningskassa sjukk 
X02 06 Allmänt barnbidrag barnb 
X 02 07 Försäljning av lösöre o. egna 

produkter asålt 
X 02 08 I.otterivinst, tipsvinst, arv, (kon

tanta tillskott) vinst 
X 02 09 Återbäring av skatt samt åter

bäring från affär återb 
X02 10 Andra bidrag och inkomster övink 

X 03 Naturainkomster X 03 01 Beräknat värde av fri ved, fri 
elektricitet, fria arbetskläder, 
fria måltider, egna livsmedels -
produkter, naturaförmåner för 
studerande som ej bor hemma, 
fritt vivre för hembiträde, 
samt lotterivinster i form av 
saker naink 

Y Specialgrupper 

Y 01 Avbetalningar, för- Y 01 01 Livsmedel liv.sm 
.skottsbetalningar samt Y0102 Bränsle och lvse bräns 
betalning av räkningar Y 01 03 Kläder och skor kläde 

Y0104 Inventarier och husgeråd inven 
Y0105 Kgna fordon fordo 
Y 01 0(1 Övrigt övrig 

Y 2 Värderad bostadskon- Y 02 01 Värderad bostadskonsumlion för 
sumtion fritt ui)j)]åtna bostäder, bostä

der till nedsatt hyra samt eg
na hem. ej jordbrukare abost 

Y 02 02 Värderad bosljidskonsiinilion för 
jordbrukare jbosl 

Y 03 Transaktioner mellan Y 03 01 Naturainkomst. fritt vivre vivre 
inkomstenheter (le) Y 03 02 Xatumkonsiinition. fritt vivre kivre 

Y 03 03 Lämnad naturaförmån livré 
Y 03 04 Betald inackoideringsavgift binac 
Y 03 05 .Mottagen niinac 
Y 03 06 Lämnat kontant till annan le 

inom hushållet lkont 
Y 03 07 Mottaget kontant från annan le 

inom hushållet nikont 
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undergrupper Sifferkod Detaljgrupper Kodord 

Y 04 Antal körda mil med Y 04 01 Antal körda mil privat med bil bpmil 
bil och motorcykel Y 04 02 Antal körda mil till o. från arbe

tet med bil btmil 
Y 04 03 Antal körda mil i arbetet med bil bamil 
Y 04 04 Antal körda mil privat med mo

torcykel mpmil 
Y 04 05 Antal körda mil till o. från arbe

tet med motorcykel mtmil 
Y 04 06 Antal körda mil i arbetet med 

motorcykel mamil 

Y 05 Xatiiraproduktcr enligt Y 05 01 Oskummad mjölk pmjök 
producentpris Y 05 02 Ägg päggg 

Y 05 03 Höns phöns 
Y 05 04 Annat fjäderfä pfåge 
Y 05 05 Fläsk pfläs 
Y 05 06 Oxkött poxkö 
Y 05 07 Kalvkött pkalv 
Y 05 08 Kött av älg och ren pälgg 
Y05 09 Annat kött (även vilt) paköt 
Y0510 Saltsjöfisk ptors 
Y 0 5 1 1 Sötvattensfisk pgädd 
Y 0 5 1 2 Vetemjöl pvmjö 
Y 05 13 Annat mjöl pamjö 
Y0514 Gula ärter ptgrö 
Y 0 5 1 5 Äpplen papp' 
Y 0 5 1 6 Potatis ppofa 
Y 0 5 1 7 Honung phonu 
Y 0 5 1 8 Ved pvedd 
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P 234 

Anvisningar till bokföringen 
Levnadskostnadsundersökningen 1958 

Alla uppgifter, som lämnas vid bokföringen är skyddade enligt lagen om inskränk
ningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar. Edert namn utsättes ej på 

bokföringsböcker eller intervjuformulär. 

Tablån över hushållsmedlemmarna. 

Den bok, som skall användas av husmodern eller den som i husmoderns ställe 
svarar för de flesta för hushållet gemensamma inköpen (M-häfte), börjar med en 
tablå över hushållsmedlemmarna. Här skall alla hushållsmedlemmar antecknas. 
Inga namn skall nämnas utan i stället anges man, hustru, son, dotter, släkting, in
ackordering eller liknande. Varje medlem får ett nummer, som senare kommer till 
användning vid bokföringen, då det skall anges vilken hushållsmedlem utgiften 
avser. 
I kolumn 2 i tablån anges kön (ibland framgår detta redan av uppgiften i kolumn 
1, men inte alltid). I kolumn 3 antecknas födelseår. 

I kolumnerna 4—6 skall för varje hushållsmedlem antecknas antal fria måltider 
under bokföringsperioden. Sätt ett lodrätt streck varje gång någon haft en fri mål
tid. Hit räknas ej måltider som Ni äter som gäst hos vänner och bekanta. 

I kolumn 7 skall frånvaro från hushållet antecknas. Frånvaron måste varje 
gång uppgå till minst 2 hela dagar i följd för att den skall medräknas. I kolumn 8 
skall anledning till frånvaron antecknas. 

Nederst i tablån skall antecknas antal gäster, som hushållet haft under redovis
ningsperioden. I likhet med vad som sagts ovan angående frånvaro skall endast de 
gäster medräknas, som gästat familjen minst två dagar i följd. Dessa anteckningar 
behövs för beräkning av hushållens totala utgifter för mat i förhållande till antal 
hushållsmedlemmar. 

Om hushållet under bokföringsperioden utökas med någon person, som ej från 
början antecknats som hushållsmedlem, skall denna räknas som gäst under resten 
av bokföringsperioden. Undantag dock för barn som är födda 1942 eller senare, 
även nyfödda, vilka omedelbart skall räknas som hushållsmedlemmar. Om någon 
hushållsmedlem flyttar från hushållet under bokföringsperioden skall han fortsätta 
sin bokföring perioden ut. 

K. Kassabok. Inkomster och utgifter. 
Innan bokföringen börjar, bör den kontanta kassan antecknas i kolumn 10. 
Inkomsterna antecknas sedan i kolumn 3 och utgifterna i kolumn 4 respektive 

kolumn 5. 
Som inkomst antecknas inte bara inkomst i vanlig mening som exempelvis lön, 

pension, arvoden, inkomst från jordbruk, rörelse etc. utan alla tillskott till kassan. 
Det betyder att uttag från bank och lån skall antecknas som inkomst. Även be
talningar mellan hushållsmedlemmar, som har tilldelats bokföringshäfte, skall tas 
upp. Husmodern skall t. ex. anteckna, vad hon mottager i hushållspengar. Den som 
lämnar dessa pengar skall anteckna beloppet som utgift. Det skall tydligt anges i 
kolumn 2, att det är fråga om betalningar mellan hushållsmedlemmarna, t. ex. 
för husmodern genom att hon skriver: »Hushållspengar från nr 1». (Hushålls-

SS nr 1647. 
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medlemmarnas nummer finns i den ovan nämnda tablån över hushållsmedlem
marna.) 

Lön och annan inkomst, som skatt har dragits av på, skall tas upp inklusive 
skatt och skatten skall samtidigt antecknas som utgift. 

Specifikation a r inkomster och utgifter. 

Inkomster och utgifter skall noggrant specificeras i kolumn 2. 
Som exempel på inkomst kan nämnas lön, arvode, folkpension, tjänstepension, 

sjukpenning, sjukvårdsersättning från sjukkassa, inkomst från egen rörelse, från 
fastighet, från rumsuthyrning, bidrag av något slag, uttag från bank, lån, åter
bäring av skatt. 

Utgifterna måste specificeras mycket noggrant. Det räcker inte med att skriva 
t. ex. mat eller kläder eller resekostnader, utan det skall anges vilka slags matvaror, 
kläder osv. som avses. Inga klumpsummor får antecknas, utan varje post skall tas 
upp för sig. Om det är fråga om utgifter för tjänsteresa skall detta tydligt framgå. 

Här anges några exempel på otillräckligt och rätt angivet: 
Otillräckligt Itätt 
kött kalvkött 
fisk färsk gädda 

djupfryst spätta 
sill salt sill 
frukt bananer 
grönsaker färska ärter 

grönsallad 
klänning ylleklänning 
strumpor nylonstrumpor 
skor grova lågskor 

pjäxor 
pumps 
sandaler 

tidning veckotidning 
dagstidning 

tvätt tvättpulver 
avgift för tvättstuga 
avgift för mangel 
lön till tvätthjälp 
kem. tvätt 
tvätt och strykning av skjortor 
bortskickad hushållstvätt 

bok skolbok 
facklitteratur 
romaner och andra böcker 

resekostnader hotellrum 
mat på restaurang 
tågbiljett 
bussbiljett 

födelsedagspresent den sak, som givits bort, antecknas. 
Om man givit bort pengar, antecknas 
i specifikationen kontant gåva, kontant 
bidrag el. dyl. 

27 • 
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Som en allmän regel för hur noggrann specifikationen behöver vara kan anges, 
att det tydligt skall framgå vad en vara består av. För andra utgifter än varuköp 
skall tydligt framgå vad de avser. 

Skriv varje post på särskild rad. Skriv aldrig till exempel »fläskkotletter och 
falukorv, 6,75» utan skriv »fläskkotletter 4,50» samt »falukorv 2,25» med en rad 
för varje post. 

Barnens fickpengar skall antecknas under denna benämning av den som lämnat 
pengarna, om barnen själva för bok. Annars bör till exempel den som lämnat fick
pengarna anteckna, vad barnet har köpt för slanten. 

För vissa matvaror samt för gas och elektricitet skall mått eller vikt anges i 
kolumn 6. Gas kan anges i kubikmeter (m3) eller antal polletter. Antalet förbrukade 
kubikmeter står på räkningen. Elektricitet anges i kilowattimmar (kwh). Antalet 
förbrukade kilowattimmar står på räkningen. De livsmedel för vilka mått eller 
vikt skall anges uppräknas nedan. 

Alla djupfrysta varor 
Mjölk 
Grädde 
Smör 
Margarin 
Ägg 
Färsk fisk 
Havregryn 
Makaroner 

Socker 
Sirap 
Potatis 
Äpplen 
Hårt bröd 
Vetemjöl 
Potatismjöl 
Honung 
Kaffe 
Salt 

Observera att vikt ofta är angiven på paketerade varor, t. ex. djupfryst fisk och 
konservburkar. 

Det är ofta besvärligt att ange vikten. I många fall kan besväret underlättas, 
genom att man i förväg säger till i den affär, där man oftast handlar, att man för en 
månad framåt behöver få uppgift om vad varorna väger. 

Om det ändå är svårt att ange vikten och om Ni i stället har uppgift om priset per 
kg, så anteckna detta. Skriv t. ex. äpplen (kolumn 2) 5,40 (kolumn 5) och 1,75 
kr/kg (kolumn 6). 

Kokgas och elektrisk ström. Om Ni har betalat en räkning för kokgas, så an
teckna i kolumn 6 hur många kubikmeter (m3), som räkningen avsåg eller hur 
många polletter Ni köpte. 

Om Ni har betalat en räkning på elektrisk ström, anteckna i kolumn 6, hur många 
kilowatt, som räkningen avsåg. 

Kläder och skor, tyg och garn till kläder, sportutrustning, leksaker, handväskor, 
portföljer och andra personliga artiklar. Anteckna för vilken hushållsmedlem, 
som inköpet har gjorts. Skriv i kolumn 7 hans eller hennes nummer från tablån 
över hushållsmedlemmarna. 

Presenter. Observera, att även saker som Ni ämnar ge bort som gåva eller 
present till någon, som ej tillhör hushållet, skall antecknas. Sådana utgifter skall 
markeras med bokstaven P i kolumn 8 i avdelning K om det är ett kontantköp och 
i kolumn 6 i avdelning R om det är ett kreditköp. 

Pengar, som lämnas till någon som tillhör ett annat hushåll skall antecknas som 
kontant gåva eller kontant bidrag. Även här skall ett P sättas ut i kolumn 8. 
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Inköp i utlandet. Inköp som gjorts i utlandet skall bokföras på samma sätt 
som övriga utgifter och dessutom skall Ni genom att sätta ett U i kolumn 9 markera 
att varan köpts i utlandet. Det gäller inte bara sådana inköp, som Ni själva gjort 
under en utlandsresa, utan även varor som exempelvis köpts genom bekanta som 
varit i utlandet. Även utgifter som restaurangmåltider, hotellutgifter, teaterbiljetter 
etc. skall bokföras på detta sätt. Det kan redovisas i svensk eller utländsk valuta. 

Avbetalningar, betalning av räkningar, inbetalning på konto i affär. Om Ni 
gör en avbetalning eller betalar en räkning avseende varor som tidigare levererats 
till hushållet eller betalar in på konto i någon affär, skall det utbetalade beloppet 
antecknas under avdelning K. Varuslaget behöver inte anges så noggrant i sådana 
fall. Det räcker t. ex. med att skriva i kolumn 2 »Räkning från mjölkaffären», om 
det var en månadsräkning därifrån eller »avbetalning på en dammsugare», om det 
gäller en sådan. 

Om Ni gör inköp utan att samtidigt betala hela kostnaden, skall inköpet bokföras 
under avdelning R. Se nedan anvisningarna under R. 

Avstämning av kassan. Det är av stor vikt att alla utgifter blir antecknade. 
Som en hjälp för minnet bör kassan stämmas av varje dag då inkomster eller ut
gifter förekommit. De inkomster eller andra kassatillskott, som Ni eventuellt har 
haft, läggs till senaste kassabehållning och utgifterna dras ifrån. Resten antecknas 
som ny kassabehållning. Uppskjut inte avstämmningen, då det brukar vara svårt 
att komma ihåg utgifterna redan dagen efter det utgifterna gjorts. 

R. Inköp på räkning, på konto i affär samt avbetalningsköp (gula blad i bok
föringshäftet). Alla slags kreditköp skall antecknas här den dag varan levererats 
till hushållet. Exempel: matvaror, som Ni tar på månads- eller veckoräkning, kläder, 
som Ni tar på konto eller hushållsmaskiner som Ni tar på avbetalning. Vi ber Er 
lämna en noggrann specifikation av varorna på samma sätt som vid anteckning av 
kontantköpen. Anteckna varorna så fort Ni får hem dem från affären. Om en del 
betalas vid köpet och en del skall betalas senare, skall ändå hela kostnaden anteck
nas här. Vad som erlagts vid köpet skall dessutom som utgift antecknas i avdelning 
K. Har Ni exempelvis under bokföringsperioden köpt en moped för 700 kronor på 
avbetalning och betalt 200 kronor vid köpet skall under avdelning R antecknas 
»Moped på avbetalning 700:—» och under avdelning K »Avbetalning på moped 
200:—». 

E. Egna produkter och andra naturaförmåner. I avdelning E (gröna blad) skall 
upptas vad som förbrukats inom hushållet eller givits bort som gåva av ved och 
vissa livsmedelsprodukter som hushållet har från jordbruk eller privat trädgård 
(E) eller har som löneförmån eller genom annat avtal (A). Endast de i tablån an
givna varuslagen behöver redovisas. För potatis redovisas förbrukningen per vecka 
och ifråga om ved anges förbrukningen under hela perioden med en summa för 
varje sort. För övriga varuslag anges förbrukningen dag för dag och tas upp den 
dag produkten tagits in till hushållet från förrådet (källare, frysbox e tc ) , trädgår
den etc. för att förbrukas eller ges bort som gåva. Observera att varor som en träd
gårdsmästare tar ut från sin handelsträdgård och en detaljhandlare eller annan rö-
relseidkare tar från rörelsen skall antecknas i ett särskilt häfte (D-häftet). 

I tablån skall fisken redovisas i två grupper, nämligen sötvattensfisk och salt
sjöfisk (havsfisk). Till sötvattensfisk räknas här all fisk som kan fångas i .sötvatten, 
alltså även fisksorter där huvudparten fångas vid havsfiske. 
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Exempel på sötvattensfisk är följande sorter. 

Abbore Laxöring 
Braxen Nejonöga 
Gädda Nors 
Gös Röding 
Harr Sik 
Id Siklöja 
Karp Sutare 
Lake Äl 
Lax 

Exempel på saltvattensfisk är följande sorter. 

Flundra Rödspotta (rödspätta) 
Gråsej Rödtunga 
Helgeflundra (hälleflundra) Sill 
Horngädda (näbbgädda) Sjötunga (äkta tunga) 
Knot Skarpsill 
Kolja Slätvar 
Kummel Strömming 
Långa Tonfisk 
Makrill Torsk 
Piggvar Vitling 

Egna hem, föreningslägenheter. 
I fråga om utgifter för egna hem och föreningslägenheter vill vi i möjligaste mån 

skilja på vad som är att anse som ombyggnader och förbättringar och vad som är 
reparationer och underhåll. Ange därför om möjligt vid sådana utgifter till vilken 
av dessa två grupper utgiften helt eller delvis (1/2, 1/3, 1/4 osv.) bör hänföras. Vid 
inköp av färger och fernissor etc. bör anges om materialet är avsett för underhåll 
av lägenheten, villan, sportstugan etc. Beträffande kostnadernas fördelning mellan 
egna bostaden samt andra lägenheter och lokaler se punkt 2 nästa stycke. 

Egen rörelse, jordbruk eller annan fastighet. 
Inkomst från egen rörelse, jordbruk och annan fastighet antecknas som tidigare 

sagts under avdelning K. Vi skiljer på två olika fajl. 
1) Om bokföring finns, som redovisar privata uttag ur rörelsen e tc , skall endast 
dessa uttag antecknas som inkomst. Utgifterna för rörelsen tas inte upp. 
2) Om ingen sådan bokföring finns, skall hela bruttoinkomsten från rörelsen, jord
bruket eller fastigheten antecknas. Därjämte antecknas i kolumn 4 utgifter för 
rörelsen, jordbruket eller fastigheten. Här antecknas exempelvis löner till anställda, 
inköp av fodervaror, råvaror eller inventarier. 

I båda dessa fall gäller, att utgifter för enfamiljshus, där ägaren bor, räknas helt 
som privata utgifter. I fråga om tvåfamiljshus eller hus med en lokal (t. ex. en 
butik) utom ägarens bostad bör utgifter för den egna bostaden och en lämplig del 
av utgifter för bränsle, yttre reparationer, renhållning m. m. räknas som privata 
utgifter och antecknas i kolumn 5. I kolumn 4 antecknas övriga utgifter för fastig
heten. Ägaren av flerfamiljshus antecknar inga utgifter för fastigheten som privata 
utgifter. 
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Betalning över giro och intressekontor samt med check. 

Som ovan sagts skall uttag från bank, postgirokonto o. dyl. antecknas som in
komst. Insättning på bank etc. skall antecknas som utgift. Sker betalning över post
girokonto skall beloppet antecknas dels som inkomst dels som utgift. Betalar Ni 
exempelvis en försäkringsavgift på 200 kronor genom att girera beloppet från Edert 
konto till försäkringsbolagets konto skall som inkomst antecknas »Uttaget från post
giro 200: —» och som utgift »Livförsäkringspremie 200: —». 

Görs avdrag på Eder lön för insättning på intressekontoret eller betalar Ni själv 
in till intressekontoret, skall beloppet antecknas som utgift. De utbetalningar in
tressekontoret gör för Eder räkning skall bokföras på följande sätt. Då det före
kommer att den som har konto på intressekontoret inte alltid vet när kontoret gör 
utbetalningarna skall endast de utgifter antecknas, vars sista förfallodag infaller 
under den period som bokföringen avser och antecknas på den dag sista förfallo
dagen inträffar. Är bokföringsperioden 11/5—10/6 skall exempelvis antecknas av 
intressekontoret ombesörjda betalningar, vars sista förfallodag ligger inom perio
den 11/5—10/6 utan hänsyn till att intressekontoret kan ha gjort inbetalningen före 
eller efter den 11/5. Beloppet skall bokföras såväl som inkomst som utgift. Exempel: 
»Uttaget på intressekontoret 35,75» — »Betalt telefonräkning 35,75». 

Betalning med check skall bokföras på motsvarande sätt. Exempel: »Uttaget på 
checkräkning 175: —» — »Köpt fåtölj 175: —». 

För att det skall bli möjligt att beräkna hur mycket av bil- och motorcykelkost
naderna som är privata utgifter skall varje resa antecknas särskilt i tablån, som 
finns i slutet av varje M-häfte och ö-häfte. I kolumn 1 skall datum för resan anges 
och i kolumn 2 om det är privatresa (P), resa i arbetet (A) eller resa till och från 
arbetet (T). Som resor i arbetet räknas exempelvis en handelsresandes resor till kun
der, en el-montörs resor i arbetet, en jordbrukares resor till staden för inköp för 
gårdens räkning och andra affärsresor inom och utom landet. 

Om Ni under resan uträttar både privata ärenden och sådana som sammanhänger 
med Eder yrkesverksamhet utsattes både ett P och ett A såvitt inte resan till helt 
övervägande delen är att hänföra till endera slaget. 
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