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Appendix 2 2-0 
Tabeller över populationens fördelning, 
skattade värden 

Tabell 2 .1 Antal heltidsanställda, deltids-
anställda och ej förvärvsarbetande gifta och 
sammanboende kvinnor med fördelning efter hus
hållsföreståndarens ålder samt förekomsten av barn. 
100-tal gifta och sammanboende kvinnor 2-1 

Tabell 2 .2 Antal heltidsanställda, deltidsanställda 
och ej förvärvsarbetande gifta och sammanboende 
kvinnor med fördelning efter hushållets samman
räknade nettoinkomst samt förekomsten av barn. 
100-tal gifta och sammanboende kvinnor 2-2 

Tabell 2 . 3 Antal heltidsanställda, deltidsanställda 
och ej förvärvsarbetande gifta och sammanboende 
kvinnor med för delning efter hushållets disponibla 
inkomst samt förekomsten av barn. 100-tal gifta och 
sammanboende kvinnor 2-3 

Tabell 2 .4 Antal heltidsanställda, deltidsanställda 
och ej förvärvsarbetande gifta och sammanboende 
kvinnor med fördelning efter tätortsgraden för hus
hållets hemortskommun samt förekomsten av barn. 
100-tal gifta och sammanboende kvinnor 2-4 

Tabell 2 .5 Hushållens fördelning efter hushålls- och 
bostadstyp. 100-tal hushåll 2-5 

Tabell 2 .6 Hushållens fördelning efter hushållsföre-
ståndarens yrkesgrupp, hushållets storlek och bostads
typ. 100-tal hushåll 2-6 

Tabell 2.7 Hushållens fördelning efter sammanräknad 
nettoinkomst, hushållsföreståndarens ålder och yrkes
grupp samt bostadstyp. 100-tal hushåll 2-7 

Tabell 2 .8 Hushållens fördelning efter disponibel 
inkomst, hushållsföreståndarens ålder och yrkesgrupp 
samt bostadstyp. 100-tal hushåll 2-8 

Tabell 2 .9 Hushållens fördelning efter sammanräknad 
nettoinkomst, hushållets storlek samt bostadstyp och 
tätortsgraden för hushållets hemortskommun. 100-tal 
hushåll 2-9 

Tabell 2.10 Hushållens fördelning efter disponibel 
inkomst, hushållets storlek samt bostadstyp och tät
ortsgraden för hushållets hemortskommun. 100-tal 
hushåll 2-10 

Tabell 2 .11 Hushållens bostadsförhållande med för-
delning efter hushållets storlek och hushållsföreståndarens 
yrkesgrupp. 100-tal hushåll 2-11 

Tabell 2.12 Hushållens lägenhetsstorlek med fördelning 
efter hushållsföreståndarens yrkesgrupp och hushållets 
storlek. I tabellen ingår ej hushåll bestående av enbart 
inneboende. 100-tal hushåll 2-12 

Appendix 2 
Tables of the distribution of the population, 
estimates 

Table 2 .1 Number of full-time employed, part-time 
employed, and economically inactive married or cohabi
ting women by age of head of household and occurrence 
of children. Hundreds of married or cohabiting women 

Table 2.2 Number of full-time employed, part-time 
employed, and economically inactive married or cohabi
ting women by total income of household and occurrence 
of children. Hundreds of married or cohabiting women 

Table 2 .3 Number of full-time employed, part-time 
employed, and economically inactive married or cohabi
ting women by disposable income of household and 
occurrence of children. Hundreds of married or cohabi
ting women 

Table 2 .4 Number of full-time employed, part-time 
employed, and economically inactive married or cohabi
ting women by degree of agglomeration of household place 
of domicile and occurrence of children. Hundreds of 
married or cohabiting women 

Table 2.5 Households by type of household and type of 
dwelling. Hundreds of households 

Table 2 .6 Households by occupational group of head 
of household, size of household and type of dwelling. 
Hundreds of households 

Table 2.7 Households by total income, age and 
occupational group of head of household and type of 
dwelling. Hundreds of households 

Table 2 .8 Households by disposable income, age and 
occupational group of head of household and type of 
dwelling. Hundreds of households 

Table 2.9 Households by total income, size of household, 
type of dwelling and degree of agglomeration of house
hold place of domicile. Hundreds of households 

Table 2.10 Households by disposable income, size of 
household, type of dwelling and degree of agglomeration 
of household place of domicile. Hundreds of households 

Table 2.11 Dwelling conditions of households by size 
of household and occupational group of head of house
hold. Hundreds of households 

Table 2.12 Size of household dwellings by occupational 
group of head of household and size of household. In the 
table are not included households consisting of lodgers 
only. Hundreds of households 
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Tabell 2 .13 Hushåll med fördelning efter 
hushållstyp, antal rum samt bostadens 
utrustning. I tabellen ingår ej hushåll bestå
ende av enbart inneboende. 100-tal hushåll 2-13 

Tabell 2 .14 Hushållens innehav av vissa hemut-
rustningsartiklar med fördelning efter hushålls-
föreståndarens yrkesgrupp och förekomsten av barn. 
I tabellen ingår ej hushåll bestående av enbart 
inneboende. 100-tal hushåll 2-14 

Tabell 2 .15 Innehav av vissa hemutrustnings-
artiklar hos hushåll med gifta par med fördelning 
efter äktenskapets längd. I tabellen ingår ej hus
håll bestående av enbart inneboende. 100-tal hushåll 2-15 

Tabell 2.16 Hushållens innehav av vissa hemutrust-
ningsartiklar med fördelning efter hushållstyp och 
tätortsgraden för hushållets hemortskommun. I 
tabellen ingår ej hushåll bestående av enbart inne
boende. 100-tal hushåll 2-16 

Tabell 2.17 Hushållens innehav av personbil med 
fördelning efter hushållsföreståndarens yrkesgrupp. 
100-tal hushåll och bilar 2-17 

Tabell 2.18 Hushållens innehav av personbil med 
fördelning efter hushållstyp. 100-tal hushåll och 
bilar 2-18 

Tabell 2.19 Hushållens innehav av personbil med 
fördelning efter sammanräknad nettoinkomst och 
hushållets storlek. 100-tal hushåll och bilar 2-19 

Tabell 2.20 Hushållens innehav av personbil med 
fördelning efter disponibel inkomst och hushållets 
storlek. 100-tal hushåll och bilar 2-20 

Tabell 2 .21 Hushållens innehav av personbil med 
fördelning efter tätortsgraden för hushållets hem
ortskommun. 100-tal hushåll och bilar 2-21 

Tabell 2.22 Genomsnittligt antal körda mil privat 
och i tjänsten med personbil med fördelning efter 
hushållsföreståndarens yrkesgrupp. 100-tal hushåll 
och bilar samt antal mil 2-22 

Tabell 2 .23 Genomsnittligt antal körda mil privat 
och i tjänsten med personbil med fördelning efter 
tätortsgraden för hushållets hemortskommun. 100-tal 
hushåll och bilar samt antal mil 2-23 

Tabell 2.24 Hushållens innehav av vissa konsument-
kapitalvaror med fördelning efter hushållsföreståndarens 
yrkesgrupp. 100-tal hushåll 2-24 

Tabell 2.25 Hushållens tillgång till fritidshus med 
fördelning efter hushållsföreståndarens yrkesgrupp och 
hushållets storlek. 100-tal hushåll och fritidshus 2-25 

Tabell 2.26 Hushållens tillgång till fritidshus med 
fördelning efter hushållsföreståndarens yrkesgrupp och 
hushållets sammanräknade nettoinkomst. 100-tal 
hushåll och fritidshus 2-26 

Table 2.13 Households by type of household, number 
of rooms and dwelling equipment. In the table are 
not included households consisting of lodgers only. 
Hundreds of households 

Table 2.14 Household ownership of certain home 
appliances by occupational group of head of household 
and occurrence of children. In the table are not in
cluded households consisting of lodgers only. Hundreds 
of households 

Table 2.15 Ownership of certain home appliances in 
households with married couples by length of marriage. 
In the table are not included households consisting of 
lodgers only. Hundred of households 

Table 2.16 Household ownership of certain home 
appliances by type of household and degree of agglo
meration of household place of domicile. In the table 
are not included households consisting of lodgers only. 
Hundreds of households 

Table 2.17 Household ownership of cars by occupational 
group of head of household. Hundreds of households 
and cars 

Table 2.18 Household ownership of cars by type of 
household. Hundred of households and cars 

Table 2.19 Household ownership of cars by total income 
and size of household. Hundreds of households and cars 

Table 2.20 Household ownership of cars by disposable 
income and size of household. Hundred of households 
and cars 

Table 2.21 Household ownership of cars by degree of 
agglomeration of household place of domicile. Hundreds 
of households and cars 

Table 2.22 Average driving distance per year by car 
privately and on business in mil (1 mil=10 km) by 
occupational group of head of household. Hundreds of 
households and cars, mil 

Table 2.23 Average driving distance per year by car 
privately and on business in mil (1 mil =10 km) by 
degree of agglomeration of household place of domi
ci le . Hundreds of households and cars, mil 

Table 2.24 Household ownership of certain consumers 
capital goods by occupational group of head of house
hold. Hundreds of households 

Table 2.25 Household opportunity of using weekend 
cottages by occupational group of head of household 
and size of household. Hundreds of households and 
weekend cottages 

Table 2.26 Household opportunity of using weekend 
cottages by occupational group of head of household 
and total income of household. Hundreds of households 
and weekend cottages 
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Tabell 2.27 Hushållens tillgång till fritidshus med 
fördelning efter hushållsföreståndarens yrkesgrupp 
och hushållets disponibla inkomst. 100-tal hushåll 
och fritidshus 2-27 

Tabell 2.28 Hushållens tillgång till fritidshus med 
fördelning efter tätortsgraden för hushållets hemorts
kommun och hushållets sammanräknade nettoinkomst. 
100-tal hushåll och fritidshus 2-28 

Tabell 2.29 Hushållens tillgång till fritidshus med 
fördelning efter tätortsgraden för hushållets hemorts
kommun och hushållets disponibla inkomst. 100-tal 
hushåll och fritidshus 2-29 

Tabell 2.30 Hushållens tillgång till fritidshus med 
fördelning efter hushållstyp och sammanräknad netto
inkomst. 100-tal hushåll och fritidshus 2-30 

Tabell 2.31 Hushållens tillgång till fritidshus med 
fördelning efter hushållstyp och disponibel inkomst. 
100-tal hushåll och fritidshus 2-31 

Tabell 2.32 Tillgång till fritidshus hos hushåll med 
gifta eller sammanboende par med fördelning efter 
hushållsföreståndarens yrkesgrupp och efter makans/ 
makens sysselsättningsstatus. 100-tal hushåll 2-32 

Tabell 2.33 Hushållen fördelade efter sammanräknad 
nettoinkomst, hushållstyp samt bostadstyp och före
komsten av bil och fritidshus. 100-tal hushåll 2-33 

Tabell 2.34 Hushållen fördelade efter disponibel 
inkomst, hushållstyp samt bostadstyp och före
komsten av bil och fritidshus. 100-tal hushåll 2-34 

Appendix 3 3-0 

Intervjuformulär och bokföringsmaterial 

Table 2.27 Household opportunity of using weekend 
cottages by occupational group of head of household and 
disposable income of household. Hundreds of households 
and weekend cottages 

Table 2.28 Household opportunity of using weekend 
cottages by degree of agglomeration of household place 
of domicile and total income of household. Hundreds of 
households and weekend cottages 

Table 2.29 Household opportunity of using weekend 
cottages by degree of agglomeration of household place of 
domicile and disposable income of household. Hundreds 
of households and weekend cottages 

Table 2.30 Household opportunity of using weekend cottages 
by type of household and total income of household. Hund
reds of households and weekend cottages 

Table 2.31 Household opportunity of using weekend cottages 
by type of household and disposable income. Hundreds of 
households and weekend cottages 

Table 2.32 Opportunity of using weekend cottages of 
households with married or cohabiting couples by occupa
tional group of head of household and working status of 
wife/husband. Hundreds of households 

Table 2.33 Households by total income, type of household, 
type of dwelling and occurrence of car and weekend cottage. 
Hundreds of households 

Table 2.34 Households by disposable income, typ of 
household, type of dwelling and occurrence of car and 
weekend cottage. Hundreds of households 

Appendix 3 

Questionnaires and record materials 
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Sammanfattning 

Hushållsbudgetundersökningen 1969 syftar främst till att ge information om fördelningen av 
hushållens konsumtion på olika varor och tjänster samt om olikheterna i detta hänseende 
mellan olika grupper av hushåll. Undersökningen avser konsumtionen inom privathushållen i 
riket år 1969. Urvalet omfattade 4086 hushåll slumpvis uttagna så att i princip alla grupper av 
hushåll täcks. Informationen från varje hushåll insamlades i tre steg: inledningsintervju, bok
föring av köp under en slumpvis uttagen period och slutligen en intervju utförd i början av 
1970 - se formulären i appendix 3. Bokföringsperioderna utlades så att hela år 1969 täcktes. 
3105 hushåll (76 "jo) medverkade i samtliga undersökningssteg. 

Data om konsumtionen insamlades huvudsakligen genom bokföring där alla personer över 12 år 
förde kassaböcker under en period. För att förbättra tillförlitligheten insamlades dessutom i 
den avslutande intervjun data om utgifterna under hela året för vissa dyrare, väl definierade 
varor och tjänster. 

Resultatredovisningens tyngdpunkt ligger på tabeller där konsumtionen redovisas för hela popu-
lationen och olika typer av hushåll. Samtliga konsumtionstabeller har framtagits i den detal
jerade form som representeras av tabellerna 1A - 1C. I föreliggande publikation har resultaten 
i tabellerna 2-38 aggregerats till fjorton konsumtionshuvudgrupper. Vid utnyttjandet speciellt 
av de aggregerade grupperna är det viktigt att noga göra klart för sig om uppgifterna motsvarar 
den definition av konsumtionen som man vill arbeta med. Som exempel kan nämnas att 
gruppen bostad och fritidshus för ägare av en- och tvåfamiljshus endast omfattar direkta utgifter 
för bränsle, reparationer, räntor på lånat kapital e tc . Någon ränta på eget i fastigheten nedlagt 
kapital, avskrivning av byggnader eller annan beräkning av nyttjandevärdet har inte tillagts. 

Tabeller över urvalets fördelning på redovisningsgrupper återfinns i appendix 1. Appendix 2 
innehåller ett antal tabeller över skattningar av populationens sammansättning med avseende 
på olika undersökta egenskaper, innehav av varaktiga konsumentvaror e tc . 

HUSHÅLLSBUDGETUNDERSÖKNINGEN 1969 

Preliminär rapport 

The Family Expenditure Survey 1969 

1 Bakgrund och syfte 

Hushållsbudgetundersökningen 1969 utfördes av Utredningsinstitutet inom Statistiska Central
byrån. Undersökningen utgör ett led i de studier av hushållens konsumtionsförhållanden som 
sedan länge bedrivs i Sverige. Den närmast föregående studien avser förhållandena 1958 och 
finns publicerad i: Hushållens konsumtion år 1958, Sveriges Officiella Statistik, Stockholm 
1961. 

Undersökningens syfte är främst att ge information om fördelningen av hushållens konsumtion 
på olika varor och tjänster samt om olikheterna i detta hänseende mellan olika grupper av 
hushåll. Undersökningen belyser förhållandena kalenderåret 1969. 

2 Undersökningspopulationen 

Populationen består av rikets privathushåll. Hushållet definierades som den grupp personer som 
har gemensam bostad och äter minst ett huvudmål per dag tillsammans - kosthushållet. Per
soner tillhörande kollektivhushåll såsom ålderdomshem, fångvårdsanstalter etc samt värnplik
tiga som fullgör första tjänstgöring ingår ej i undersökningen. Anledningen till att kollektiv -
hushållen exkluderats är att stora delar av en individs konsumtion av livsmedel, bostad etc 
här inte går att skilja ut ur hela kollektivets konsumtion medan för övrigt de ekonomiska band 
som konstituerar ett privat hushåll saknas. 
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3 Urvalet 

De i undersökningen ingående hushållen har erhållits genom urval av personer. Personur
valet drogs slumpvis från registret över totalbefolkningen (RTB) och inom Utredningsinsti
tutets basurval, system A och så att alla personer hade samma urvalssannolikhet. Brutto-
urvalet omfattade 4 343 personer. För bokföringen fördelades urvalet på 24 delurval. Av 
bruttourvalets personer kunde 257 ej hänföras till något privathushåll. Dessa hade emigrerat, 
var på kommunen skrivna, hade avlidit eller ingick i kollektivhushåll. Nettourvalet kom 
således att omfatta 4 086 personer tillhörande privathushåll. Ett hushåll ingick i undersök
ningen när någon av dess medlemmar valts. 

4 Uppgiftsinsamlingen 

De uppgifter som söktes för varje hushåll i urvalet insamlades i tre faser: genom en inle
dande intervju, genom bokföring under en period som följde omedelbart på inlednings-
intervjun samt genom en avslutande intervju utförd efter årets utgång. 
De 24 delurvalen fördelades så att urval 1 startade sin bokföring den 1 januari 1969, urval 
2 den 16 januari, urval 3 den 1 februari e tc . 

Den inledande intervjun omfattade frågor om de i hushållen ingående personernas ålder, 
sysselsättning, utbildning etc - se appendix 3, sid 1, 2, 3 och 5 - samt om hushållets bostads
förhållanden, innehav av vissa varaktiga konsumentvaror etc - se appendix 3, sid 4 och 6-10. 

Konsumtionsuppgifterna insamlades främst genom kassabokföring där varje hushållsmedlem 
över 12 år skulle föra bok över alla inköp och andra utlägg. Bokföringen skulle i första hand 
omfatta en 30-dagarsperiod. För att få mer tillförlitliga uppgifter för främst sällanköpsvaror 
ombads hushållen efter avslutad månadsbokföring föra en förenklad kassabok under ytterligare 
två månader. Förenklingen bestod i att endast köp av varor med ett pris över 25 kronor och 
avseende annal än livsmedel skulle noteras. För registrering av inköpen hade ett bokföringshäfte 
konstruerats som utdelades till varje bokförande hushållsmedlem - se appendix 3, sid 12-13. 

Undersökningen avslutades genom att samtliga hushåll ombads delta i en intervju som utför
des efter 1969 års utgång - årsintervjun. I denna intervju insamlades uppgifter om bl a 
inköpen av större väl definierade varor och tjänster, icke skattepliktiga inkomster samt 
betalade skatter under 1969 - se appendix 3, sid 14-29. 

Fältarbetet utfördes av Utredningsinstitutets lokalombudskår och omfattade regelmässigt minst 
fem besök och ett antal telefonkontakter. Vid första besöket som utfördes omedelbart före 
bokföringsperiodens början ställdes inledningsintervjuns frågor varjämte bokföringsböckerna 
för månadsbokföringen delades ut och förklarades. Nästa kontakt skedde fjärde dagen av 
bokföringsperioden då lokalombuden genom telefonsamtal försäkrade sig om att man börjat 
bokföringen och gav hjälp om man stött på några problem. Nästa kontakt skedde genom 
besök elfte bokföringsdagen då böckerna gicks igenom. Vid 30-dagarsperiodens slut avhämtades 
böckerna efter det att lokalombuden enligt en särskild plan granskat bokföringen och inhämtat 
eventuell kompletterande information. Vid detta besök lämnades bokföringsböcker ut för 
den förenklade tvåmånadersbokföringen. Dessa böcker avhämtades sedermera vid ett besök. 
För bokföringsperioderna hade lokalombuden instruktion att söka ytterligare telefonkontakter 
eller göra besök om man ansåg detta behövligt liksom att erbjuda sig att sköta bokföringen 
vid täta kontakter om uppgiftslämnarna visade sig ha stora problem. Årsintervjun slutligen 
utfördes vid ett besök under perioden februari-april 1970. 

5 Deltagandet i undersökningen 

För att nedbringa bortfallet har en rad åtgärder vidtagits. Varje utvalt hushåll har t ex erhållit 
tre informationsbrev om undersökningen, regelmässigt har flera försök gjorts att få vägrarna 
att delta, hushåll som deltagit i bokföringen har erhållit kontantersättning och lokalombuden 
har genomgått omfattande specialutbildning. 
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Inledningsintervjun kunde genomföras i 83 °]o av hushållen, bokföringen utfördes av 79 °}0 och 
årsintervjun genomfördes i 84 °]o. 3 105 hushåll (76 °]o) medverkade i samtliga avsnitt. För ett 
mindre antal hushåll medgavs bokföring under annan period än den de ursprungligen uttagits 
til l . Främsta anledningen till bortfall var vägran, tidsbrist och sjukdom. Jämfört med vad 
som är vanligt i intervjuundersökningar är bortfallet högre än normalt. Orsaken är de unikt 
höga krav som hushållsbudgetundersökningen ställer på uppgiftslämnarna. Bortfallet är dock 
lågt vid jämförelse med liknande undersökningar i andra länder. 

6 Uppräkningsförfarandet 

När uppgifter ej kunnat erhållas från ett utvalt hushåll har i stället data tillräknats (imputerats) 
från ett hushåll som deltagit i undersökningen. Hushållet från vilket data hämtades skulle med 
avseende på egenskaper som ansågs vara väsentliga för konsumtionen vara identiskt med bort
fallshushållet. Sådana egenskaper ansågs vara inkomst, hushållets storlek och sammansättning, 
hushållsföreståndarens ålder etc . 

Skattningar av totaler har erhållits genom att väga det observerade (eller imputerade) värdet 
för varje hushåll i urvalet med inverterade värdet av produkten av antalet medlemmar i 
hushållet som ingick i urvalsramen och urvalsfraktionen bland personer och summera över 
hela urvalet. Dessa skattningar är väntevärdesriktiga om inget systematiskt fel uppträder. 
Medelvärden beräknas som kvoten mellan två totalskattningar. 

7 Resultatredovisningen 

Huvudresultatet av undersökningen kan sägas utgöras av konsumtionstabellerna som återfinns 
på sid 34r l21 . Samtliga konsumtionstabeller har fj.amtagils i den detaljerade form som represen
teras av tabellerna 1A - 1C. De ger konsumtionen ned på den i undersökningen finast t i l l 
gängliga indelningen plus delsummor för olika grupperingar av varor. Varje tabell finns i tre 
varianter: A-varianten som ger konsumtionen i kronor och ören per hushåll år 1969, B-varianten 
med konsumtionen i miljoner kronor med två decimaler samt C-varianten_med varugruppernas 
procentuella andelar av konsumtionen i redovisningsgrupperna. I detta statistiska meddelande 
har av utrymmesskäl endast en tabell publicerats i detaljerad form. Övriga konsumtionstabeller 
framläggs här i aggiegerad form så att konsumtionen anges på fjorton huvudgrupper. 

Innehållet i delsummeraderna framgår i tabellerna 1A - 1C av radrubrikerna. Exempelvis: 
"mat och dryck: 001-187" innebär, att summaposten innefattar de detaljposter som har 
markeringar mellan 001 och 187 angivna till vänster om detaljpostens verbala beskrivning. 
Observera att detaljposterna ej i samtliga fall är ordnade i nummerordning. Innehållet i 
varuaggregaten i tabellerna 2-38 framgår av nedanstående uppställning: 

Mat: 001-183 
Dryck: 184-187 
Spritdrycker och tobak: 189-199 
Kläder: 200-279 
Skor: 281-298 
Bostad och fritidshus: 300-336, 900-904, 950-951, 998-999 
Bränsle och lyse: 338-347 
Inventarier och husgeråd: 400-498 
Transporter, kommunikationer och resor: 600-640, 800-801, 907, 952, 954 
Personlig hygien: 805-823 
Hälsovård: 500-516 
Utbildning och nöjen: 700-791, 953 
Övriga varor: 824-849 
Övriga tjänster: 851-856, 865-866, 870-899, 905,909-911, 955-963 

Beträffande kapitalvaror (speciellt varor som bil och båt) bör följande observeras: 

a. värdena i tabellerna avser priset för köpta varor minus värdena av eventuella bytesvaror. 
b. hänsyn har inte tagits till rena försäljningar från hushållen - dessa är alltså icke som in

bytesvarorna avdragna på resp varugrupp. Försäljningsvärdena har dock på ett schematiskt 
sätt registrerats på huvudvarugrupper och beräknats till följande belopp: 

Inventarier och husgeråd: 42 milj kr 

Transporter och kommunikationer: 275 " 

Rekreation, nöjen och utbildning: 57 " 
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Vid utnyttjande av speciellt varuaggregaten är det viktigt att noga göra klart för sig om 
uppgifterna motsvarar den definition av konsumtionen man vill arbeta med. Som exem
pel på aggregat som bör behandlas med försiktighet kan nämnas bostad och fritidshus. 
Denna post omfattar för en- och tvåfamiljshus bebodda av ägaren endast direkta utgifter 
(bränsle, reparationer, ränta på lånat kapital etc). Någon ränta på eget i fastigheten ned
lagt kapital, avskrivning på byggnaden eller annan beräkning av nyttjandevärdet har inte 
tillagts. Bostadsposten torde alltså för många användningar utgöra en underskattning. Andra 
exempel är att bruttoutgiften för lotterier, tips etc liksom för penninggåvor medräknas i 
konsumtionen. Mottagna penninggåvor, lottetivinster etc i pengar har beaktats vid beräk
ningen av disponibel inkomst - se t ex tabell 2 . Detta förfarande motiveras av au under
sökningens huvudsyfte är att studera hur olika typer av hushåll fördelar sin budget. Tabel
ler över urvalets fördelning på redovisningsgrupper återfinns i appendix 1. På grund av att 
hushållen har varierande urvalssannolikheter är urvalets fördelning på redovisningsgrupper 
ej identisk med populationens fördelning. I dessa urvalstabeller ingår endast hushåll som 
deltagit i samtliga undersökningsmoment. 

Appendix 2 innehåller ett antal tabeller över skattningar av populationens sammansättning 
med avseende på olika undersökta egenskaper, innehav av varaktiga konsumentvaror e tc . 

Specialbeställningar 

Som tidigare nämnts har samtliga konsumtionstabeller framtagits i detaljerad form. Denna 
omfattande tabellsamling planeras senare bli public-erad i serien Statistiska Tabeller från 
SCB. Intresserade kan dessförinnan mot ersättning erhålla fotostatkopior av dessa tabeller 
efter hänvändelse till assistent Monica Wahlström, tel 63 05 60, ankn 488. Utrednings
institutet lämnar även mot ersättning service för utnyttjande av materialet i form av 
specialkörningar. 

8 Undersökningsresultatens tillförlitlighet 

Praktiskt taget all statistik information är behäftad med fel beroende på att endast ett urval 
undersökts, på bristande precision i mätinstrumenten, att vi inte mäter exakt den storhet 
vi skulle vilja mäta e tc . Frågan är om en viss information är av tillräckligt hög kvalitet 
för att vara oss till hjälp eller om den måste förkastas till förmån för annan information 
rörande den aktuella problemställningen - information som bedöms ge säkrare underlag. 

Felkällorna i en undersökning är vanligen flera och det är viktigt att vid övervägandet om 
statistikens användbarhet för ett syfte bilda sig en uppfattning om deras riktning och 
storlek. 

En indelning av felen är efter om de uppträder som en slumpkomponent som kan påverka 
en skattning både uppåt och nedåt eller som ett systematiskt fel dvs påverkar en skattning 
i en bestämd riktning. De systematiska felen är ofta till sin natur omöjliga att mäta med
an slumpfelet däremot kan beräknas, genom matematiskt-statistiska metoder till sin san
nolika omfattning. 

Beräkningar av slumpfelen har ännu icke gjorts för hushållsbudgetundersökningen. 
Beräkningar från tidigare undersökningar med likartad uppläggning visar emellertid att 
felen av denna typ vad beträffar konsumtionsskattningarna för hela populationen och för 
dagligvaror, t ex livsmedel, är relativt små även på detaljnivån. För sällanköpsvaror 
och varor som efterfrågas av begränsade grupper av hushåll blir däremot konsumtionsbe
räkningarna ibland mycket osäkra. För skattningar avseende mindre grupper av hushåll är 
osäkerheten vanligen större än för skattningar avseende större grupper, skattningar av 
konsumtionen på detaljerad varunivå -vanligen osäkrare än skattningar avseende större 
varuaggregat. 
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I hushållsbudgetundersökningen 1969 kan på flera punkter avstämningar av resultaten ske mot 
på andra sätt gjorda uppskattningar av samma storheter. Därigenom erhålls en uppfattning 
om totalfelens storlek dvs summan av såväl slump- som systematiska komponenter. Dessa 
andra uppskattningar är ofta gjorda från produktionssidan där tillförseln av en vara beräknas 
som produktion inom landet plus import minus export. Även dessa uppskattningar är alltså 
behäftade med fel, man vet t ex ofta inte hur stor andel av tillförseln som under en viss 
tidsrymd går till privat konsumtion. Som en sammanfattning av de jämförelser som till dato 
kunnat göras kan sägas att överensstämmelsen mestadels är god på de punkter där säkra be 
räkningar från annat håll föreligger. Å andra sidan finns också exempel på mycket stora av
vikelser. Detta gäller t ex alkohol och tobaksvaror. 

Nedan följer en grov indelning efter orsak av de fel som kan förekomma vid undersökningar: 

(i) Urvalsfel dvs fel i skattningen, som beror på att endast ett stickprov undersöks. 

(ii) Övertäckningsfel dvs fel som beror på att enheter som ej tillhör undersökningspopulationen 
kommer med vid resultatredovisningen. Fel av denna typ torde vara försumbara i under
sökningen 

(iii) Undertäckningsfel dvs fel som beror på att vissa enheter i undersökningspopulationen ej 
kan väljas från den urvalsram som använts. Undertäckningen i hushållsbudgetundersök
ningen består av hushåll i vilka ingen medlem fanns i RTB vid urvalsdragningen, dvs 
företrädesvis av immigranthushåll. 

(iv) Bortfallsfel dvs fel som beror på att mätvärde för vissa enheter saknas på en eller flera 
undersökningsvariabler. Omfattningen på bortfallet anges i avsnitt 5. 

De hushåll i urvalet som vägrat delta i undersökningen har en annan fördelning efter bl a 
inkomst, bostadsortens storlek och hushållsföreståndarens ålder än de som lämnat upp
gifter. Detta ger anledning att anta att bortfallet kan ha en snedvridande effekt på re
sultaten. I avsnitt 5 och 6 har redogjorts för de åtgärder som vidtagits för att begränsa 
bortfallet och för att korrigera för vissa delar av dess eventuellt snedvridande effekt. 

(v) Mätfel dvs fel som t ex kan bero på att uppgiftslämnaren glömmer att notera köp (detta 
torde speciellt drabba varor med lågt värde per köp), medvetet underlåter att notera 
köp (alkoholkonsumtionen underskattas regelmässigt kraftigt i undersökningar) eller fel -
lägger köp i tiden. Bland mätfelen inräknas också fel som beror på att intervjuare fel
tolkat instruktionerna eller missuppfattat ip. 

(vi) Bearbetningsfel dvs fel som kan uppkomma vid det manuella eller maskinella handhavan -
det av det insamlade materialet (t ex vid kodning, stansning, ADB). 

Omfattningen av fel av typ (v) och (vi) söker man begränsa genom bl a klarhet i formulär och 
instruktioner, sekretesskydd, incitament till noggrannhet, utbildning, granskning och kontroll. 

Varje skattning betraktas som en slumpvariabel med en viss sannolikhetsfördelning som beror 
på samtliga ovan nämnda felkällor. Standardavvikelsen som kan beräknas för varje skattning 
uppskattar slumpvariationens storlek i denna fördelning. Om medelvärdet i sannolikhetsför
delningen ej överensstämmer med motsvarande populationsvärde säges skattningen ha ett 
systematiskt fel. 

Felets sannolika omfattning kan anges genom ett konfidensintervall, som anger gränser innan
för vilka populationsvärdet ligger med viss känd sannolikhet. Ett 95 procents konfidensintervall 
beräknas som skattningen - 2 gånger standardavvikelsen för skattningen. Sannolikheten att 
intervallet innehåller populationsvärdet är ungefär 95 % om inget systematiskt fel förekommer. 
Om ett systematiskt fel förekommer minskas sannolikheten för att konfidensintervallet om
sluter populationsvärdet. 
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Summary 

The family expenditure survey 1969 was performed by the Survey Research Institute of the 
National Central Bureau of Statistics. The purpose of the survey was mainly to obtain infor
mation on the size of household consumption of different goods and services and the distri
bution of consumption on household groups. The sample contained 4086 households and 
covered all types- except institutional households. The information from each household was 
collected in three stages: an introductory interview, book-keeping covering a randomly 
chosen period and an interview performed in february 1970. The book-keeping of a house
hold was to cover a 30 day period when all expenditures were to be taken down. At the 
end of this period the household members were asked to keep a simplified record for the 
following two months. Only expenditures over 25s\Kr were then to be entered. The book
keeping periods were distributed over the whole of 1969. 

To improve the reliability of the consumption data gathered through book-keeping questions 
about purchases during the year of certain more expensive goods and services were put in the 
concluding interview. 3105 households (76 "Jo of the sample) took part in all three stages of the 
data collection. 

Consumption figures are given in tables 1-38. All consumption tables were produced in the 
detailed form represented in tables 1A - 1C. In this publication however the results in tables 
2-38 are presented in aggregated form. The consumption tables are presented in three types: 
A containing consumption 1969 per household: S.Kr with two decimals, B containing con
sumption 1969 in million S.Kr with two decimals and C containing consumption of the 
different goods and services as percentages of total consumption in groups of households. 

Appendix 1 contains the distribution of the sample on groups of households. In appendix 2 
a number of tables is given containing estimates of the distribution of the population on 
different characteristics of the households. 

For a Swedish-English vocabulary of goods, services and the consumption aggregates see 
page 13-32. The household groupings for which data are presented can be found in English 
in the contents on page 1-6. 
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VARULISTA 

Alkoholfria drycker 

Alkoholhaltiga drycker 

Alkoholhaltiga drycker och tobak 

Antikviteter, ej smycken 

Apelsiner och övriga citrusfrukter 

Arvoden till advokater o d 

Askfat, vaser, övriga prydnadsföremål 

Babyartiklar, toalett-

Babykläder 

Babykläder (upp till 2 år) 

Babyutrustning 

Badbyxor, badrockar 

Baddräkter, badrockar 

Bagerivaror, ej djupfrysta 

Bagerivaror, djupfrysta 

Bakelser, tårtor, sockerkakor 

Bakmedel 

Bananer 

Band till bandspelare 

Bandspelare 

Bankservice 

Barncyklar, leksaksfordon 

Barnmat 

Barntillsyn 

Barntillsyn i annat hem 

Barnvagn 

Bensinpengar som passagerare i bil 

Betygsavskrifter, legitimation o d 

Bijouterier m m, inköpsvärde under 50 kr 

Bilar, begagnade 

Bilar, nya 

Bilprovning 

Biograf 

LIST OF ITEMS 

Non-alcoholic drinks 

Alcoholic drinks 

Alcoholic drinks and tobacco 

Antiquities, not jewellery 

Oranges and other citrus fruits 

Lawyer fees etc 

Ash-trays, vases, other ornamental articles 

Baby toilet requisites 

Baby clothes 

Baby clothes (up to 2 years) 

Baby things 

Bathing-trunks, bath-robes 

Bathing suits, bath-robes 

Bakery goods, not frozen 

Frozen bakery goods 

Pastries, cakes 

Dough improvers 

Bananas 

Tape for tape-recorders 

Tape-recorders 

Bank services 

Children's tricycles, toy vehicles 

Baby food 

Day-nurseries 

Day-nurseries in other homes 

Prams 

Contribution towards cost of travel in friend's car 

Copies of testimonial certificates, identity cards etc 

Trinkets etc, purchase value less than 50 kr 

Second-hand cars 

New cars 

Car-testing 

Cinema 

VARA NR 
ITEM NO 

184-187 

189-193 

189-199 

836 

098 

872 

426 

816 

270-271 

270 

271 

218 

253 

013-021 

022 

018 

163 

099 

734 

702 

865 

735 

172 

790-791 

791 

842 

637 

873 

833 

601 

600 

627 

754 
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Blodpudding, blodkorv 

Blommor, jotd m m , ej trädgårds -

Blusar 

Bord och övriga avställningsmöbler 

Bostad, fritidshus, bränsle, el och gas 

Bostad, fritidshus 

Bostadskostnader, övriga 

Bostadsrättslägenheter o d 

Bränsle, el och gas 

Bränsle och lyse 

Bränsleavgifter (köpt värme) 

Bröd, ej specificerat 

Bullar, vetelängder 

Byxor, udda, ej jeans och kakhis, herr-

Byxor, udda, jeans and kakhis, herr-

Båtar, begagnade 

Båtar, nya 

Båtar: reparationer, service, delar, tillbehör 

Båtförsäkringar 

Båtmotorer, begagnade, separat köp 

Båtmotorer, nya, separat köp 

Bär, djupfrysta 

Bär, e j specificerat 

Böcker 

Böter, skadestånd 

Campingutrustning 

Charkuterivaror, ej konserver 

Cigarretter 

Cigarrettpapper 

Cigarrer, cigariller 

Cocktailtilltugg på spannmål 

Cocktailtilltugg, övrigt 

Cyklar, ej barncyklar 

Blood-pudding, blood-sausages 

Flowers, not garden, soil, etc 

Blouses 

Tables 

Dwellings, weekend cottages, fuel, light and gas 

Dwellings, weekend cottages 

Other housing expenses 

Tenant-owner's flats 

Fuel, light and gas 

Fuel and light 

Fuel charges (purchased heating) 

Bread, not specified 

Buns, rolls 

Trousers, not jeans and khakis, men's 

Trousers, jeans and khakis, men's 

Second-hand boats 

New boats 

Boats: repairs, service, spares, accessories 

Boat insurances 

Second-hand marine engines, separate purchases 

New marine engines, separate purchases 

Frozen berries 

Berries, not specified 

Books 

Fines, compensation for damages 

Camping equipment 

Cured meat and provisions, not canned 

Cigarettes 

Cigarette paper 

Cigars, cigarillos 

Cereal snacks, popcorns 

Other snacks 

Bicycles, not children's 

039 

739 

248 

400 

300-347, 
900-904, 
950-951, 
998-999 

300-335 
900-904, 
950-951, 
998-999 

950-951 

300 

338-347 

338-347 

347 

020 

016 

206 

207 

717 

716 

750 

953 

719 

718 

123 

105 

780 

911 

729 

038-041 

196 

199 

195 

007 

166 

606 



15 

Cyklar, delar och tillbehör 

Daghem, lekskolor m m 

Dagliga tidningar, lösnummer 

Dagliga tidningar, prenumeration 

Dammsugare, golvbonare 

Dans- och andra nöjesevenemang 

Deg, ej djupfryst 

Diskmaskiner 

Diverse varor och tjänster 

Diverse varor 

Diverse varor inkl reparationer 

Djur 

Diur, inköp av 

Djur, övriga utgifter för 

Djurmat, konserverad 

Djurmat, övrig 

Drift av fordon 

Drift av fordon: delar och tillbehör, d> °k, 
drivmedel m m: egna inköp 

Driftkostnader för utrustning för rekreation 
och nöjen 

Drivmedel, karbura torsprit för fordon 

Drivmedel, utrustning för rekreation 
och nöjen 

Dryck (alkoholfria drycker) 

Dräkter 

Däck och slangar 

Egnahem: löpande utgifter 

Elborrmaskiner o d 

Eldningsolja m m för fast bostad 

Eldningsolja m m för fritidshus 

Elkamin, element, värmelist 

Elkastruller, elbrödrost m m 

Elspisar, elplattor, elgrillar 

Bicycles, spares and accessories 

Day-nurseries, kindergartens etc 

Daily papers, single copies 

Daily papers, subscriptions 

Vacuum-cleaners, floor polishers 

Admission to dances and other entertainments 

Dough, not frozen 

Dish washers 

Miscellaneous goods and services 

Miscellaneous goods 

Miscellaneous goods, including repairs 

Animals 

Purchases of animals 

Other expenditure for animals 

Canned food for animals 

Other food for animals 

Maintenance and running of vehicles 

Maintenance and running of vehicles: spares, 
accessories, tyres, fuel e tc: own purchases 

Maintenance and running of equipment for 
recreation and entertainment 

Fuel for vehicles 

Fuel for equipment for recreation and entertainment 

Drink (non-alcoholic drink) 

Ladies' suits 

Tyres and tubes 

Owner-occupied houses: current expenditure 

Electric drilling-machines etc 

Fuel oil etc for permanent dwellings 

Fuel oil etc for weekend cottages 

Electric radiator, electric heater 

Electric kettles, electric toaster etc 

Electric ranges, grills 

614 

790 

774 

775 

450 

761 

021 

449 

805-899, 905, 
909-911, 

955-963 

824-847 

824- 849 

743-746 

743 

746 

744 

745 

608-627 , 
907, 952, 954 

608-614 

748-752, 
953 

610 

749 

184-187 

239 

609 

308-314, 
901-902 

723 

342 

343 

434 

443 

440 



16 

Elström 

Essenser 

Fackföreningsavgift 

Familjehögtider, kostnader för 

Fickpengar (barn under 12 år) 

Fikon, dadlar, russin 

Filmjölk, yoghurt etc 

Finansiella tjänster 

Finansiella tjänster, övriga 

Finansiella tjänster, övriga, (ej bank) 

Firmabil, avgift för privat bruk av 

Fisk, färsk 

Fisk, färsk, oklassificerad 

Fisk, rökt 

Fisk, saltad, torkad eller rökt 

Fisk, saltad 

Fisk, torkad 

Fisk, beredd, djupftyst (fiskpinnar m m) 

Fisk, oberedd eller rensad, djupfryst 

Fisk och skaldjur 

Fisk och skaldjur, djupfrysta 

Fisk och skaldjur, konserverade 

Fiskbullar, fiskfärs o d 

Fiskbullar, övrig beredd fisk, konserverade 

Fiske- och jaktlicenser m m 

Fiskeutrustning 

Flingor för frukostbruk 

Fläkt, köks-, spis- och bords-

Fläsk, annat färskt 

Fläsk, djupfryst 

Fläsk, saltat, torkat eller rökt 

Fläskkotletter, skinka 

Folktandvård 

Fordon 

Fordon, ej cyklar, delar och tillbehör 

Fordon, materialinköp för egna repara
tioner o d 

Electricity 

Essences 

Subscriptions to trade unions 

Family celebrations, costs of 

Pocket-money (children under 12) 

Figs, dates, raisins 

Sour milk, yoghourt etc 

Financial services 

Other financial services 

Other financial services (not bank) 

Company car, charge for private use of 

Fresh fish 

Fresh fish, not classified 

Smoked fish 

Salted, dried or smoked fish 

Salted fish 

Dried fish 

Prepared, frozen fish etc 

Frozen, unprepared or skinned fish 

Fisk and shellfish 

Frozen fish and shellfish 

Canned fish and shellfish 

Fish-balls, creamed fish etc 

Canned fish-balls, other prepared fish 

Fishing and hunting licenses etc 

Fishing equipment 

Breakfast-flakes 

Fans 

Other fresh pork 

Frozen pork 

Salted, dried or smoked pork 

Chops, ham 

Public dental service 

Vehicles 

Vehicles, not bicycles, spares and accessories 

Motor vehicles, purchases of materials for 
self-made repairs 

338 

159 

963 

871 

491 

115 

082 

865-866, 
955-962 

865-866, 955 

866 

625 

056-059 

058 

063 

061-063 

061 

062 

071 

070 

056-077 

069-072 

073-077 

066 

077 

766 

728 

006 

437 

030 

044 

035 

029 

516 

600-606 

608 

611 
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Fotoartiklar, musikinstrument, båtar m m 

Fotografiskt förbrukningsmaterial m m 

Frakt-, budkostnader m m , ej resgods 

Fri bil , förmån av 

Fri bostad, helt eller delvis, värderad 
förmån 

Fri bostad, delvis 

Fri bostad, helt 

Fri skollunch, värderad förmån 

Fria arbetskläder, värderad förmån 

Fria arbetskläder, damer 

Fria arbetskläder, henar 

Fria måltider, värderad förmån 

Fria måltider (ej skollunch) 

Friluftsbad, tennis, bowling m m 

Frimärken, övriga artiklar för samlare 

Frisör, bad m m 

Fritidshus, egna, löpande utgifter 

Frukt, bär, köksväxter 

Frukt m m, andra konserver av 

Frukt och bär, färska 

Frukt och bär, torkade 

Frukt och köksväxter, djupfrysta 

Frukt och köksväxter, konserverade 

Frukt och köksväxter, torkade 

Frukt och köksväxter, torkade, färdig-
lagade produkter 

Frukt, färdiga frukträtter, djupfrysta 

Frukter, övriga 

Fruktkonserver 

Frysbox, frysskåp 

Fårkött, lammkött, hästkött, renkött 

Färdiglagade produkter med fisk 

Färdiglagat med kött eller fläsk 

Färdigrätter 

Färdigrätter, även smörgåsar 

Färdigrätter, djupfrysta 

Färj-, broavgift, bärgningsbil m m 

Förbrukningsvaror i hushållet 

Photographic ar t ides , musical a r t ides , boats etc 

Films, photografic incidentals, developing etc 

Freights, charges for messages etc , not hand luggage 

Free car, benefit of 

Rent-free dwelling, totally or partly, valued 
benefit 

Partly rent-free dwelling 

Totally rent-free dwelling 

Free school meals, valued benefit 

Free working clothes, valued benefit 

Free working clothes, ladies' 

Free working clothes, men's 

Free meals, valued benefit 

Free meals (not school meals) 

Open-air baths, tennis, bowling etc 

Stamps, other articles for collectors 

Hairdressing, baths etc 

Own weekend cottages, current expenses 

Fruits, berries, vegetables 

Other canned fruits etc 

Fresh fruits and berries 

Dried fruits and berries 

Frozen fruits and vegetables 

Canned fruits and vegetables 

Dried fruits and vegetables 

Dried, ready-made, fruits and vegetables 

Frozen fruits, ready-made fruit dishes 

Other fruits 

Canned fruit 

Freezer, freeze-box 

Mutton, lamb, horse meat, reindeer meat 

Ready-made products with fish 

Ready-made food with meat or pork 

Ready-made dishes 

Ready-made dishes, also sandwiches 

Frozen ready-made dishes 

Ferry, bridge charges, wrecking lorry etc 

Household non-durable manufactures 

708-723 

732 

636 

628 

334-335 

335 

334 

179 

278-279 

279 

278 

179-180 

180 

760 

738 

805-807 

317-323, 
903-904 

095-133 

133 

095-105 

116 

122-124 

126-133 

114-121 

121 

122 

102 

126 

446 

026 

059 

033 

170-172 

170 

171 

623 

472-480 
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Förbrukningsvaror i hushållet och hushålls
tjänster 

Förbrukningsvaror, diverse 

Föreningsavgifter (ej fackföreningar) 
Försäkringar tör bostad 

Försäkringar för fritidshus 

Försäkringar, person-: 

Frivilliga gruppförsäkringar 

Frivilliga individuella sjukförsäkringar 

Frivilliga individuella olycksfalls
försäkringar 

Frivilliga individuella risk- och livför
säkringar 

Frivilliga individuella livförsäkringar 
med sparmoment 

Frivilliga pensionsförsäkringar 

Arbetslöshetskassa 

Försäkringar, sak- övriga 

Galoscher, gummistövlar, dam-

Galoscher, gummistövlar, herr-

Garage, motorvärmare 

Gardiner, draperier, färdigvara 

Gardiner, draperier, metervara 

Gas för uppvärmning 

Gas- och gasolspis 

Glas, porslin 

Glass 

Glasögon, optiska solglasögon 

Glödlampor, lysrör, proppar m m 

Grammofonskivor, skivalbum 

Gravplats 

Gryn av spannmål (ej risgryn, snabbris) 

Gräddersättnings- och sötningsmedel 

Gräddfil 

Gurka, färsk 

Gurkor, rödbetor, pickles, konserverade 

Gymnastikskor, textilskor etc, dam-

Gymnastikskor, textilskor etc , herr-

Household non-durable manufactures and household 
services 

Miscellaneous non-durable manufactures 

Association fees (not trade unions) 
Dwelling insurances 

Weekend cottage insurances 

Personal insurances: 

Volontary collective insurances 

Volontary individual sickness insurances 

Volontary individual accident insurances 

Volontary individual risk and life insurances 

Volontary individual life insurances for saving 
purposes 

Volontary old-age pension insurances 

Unemployment benefit society 

Other property insurances 

Ladies' galoshes, Wellingtons 

Men's galoshes, Wellingtons 

Garage, engine pre-heater 

Curtains, draperies, manufactured goods 

Curtains, draperies, piece goods 

Gas for heating 

Gas-stove 

Glass, china 

Ice-cream 

Glasses, optical sun-glasses 

Electric bulbs, flourescent tubes, fuses etc 

Records, record-albums 

Burial-place 

Cereal groats (not rice) 

Cream substitutes, sweeteners 

Sour cream 

Fresh cucumbers 

Canned cucumbers, beetroots, pickles 

Ladies' gymshoes, textile shoes etc 

Men's gymshoes, textile shoes etc 

472-498 

480 

870 

950 

951 

956 

957 

958 

959 

960 

961 

962 

955 

292 

285 

621 

418 

419 

340 

441 

462 

152 

506 

461 

733 

899 

005 

158 

083 

109 

129 

291 

284 
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Handskar, dam-

Handskar, herr-

Handväskor (damväskor) 

Hattar och mössor, ej päls- , dam-

Hattar och mössor, ej päls-, herr-

Hemutrustning, övrig 

Hinkar, handfat, baljor m m 

Hobbyverksamhet, förbrukningsmaterial för 

Honung 

Hotellrum, pensionatsvistelse, tillfälliga 
restaurangbesök 

Hotellvistelse 

Hushållsgas, även gasol 

Hushållslinne, meter- och färdigvara 

Hushållsmaskiner och -apparater 

Hushållsmaskiner och -apparater, inkl 
reparationer 

Hushållsmaskiner och -apparater för disk 
och städning 

Hushållsmaskiner och -apparater för mat
lagning och förvaring 

Hushållsmaskiner och -apparater för tvätt 
och sömnad 

Hushållsmaskiner och -apparater för upp
värmning, luftkonditionering etc 

Hushållspapper, plastpåsar m m 

Hushållstextilier och övrigt möblemang 

Hushållstextilier och övrigt möblemang, 
inkl reparationer 

Hushållstext ilier 

Hushållstjänster 

Hushållstjänster, övriga 

Hushållsutrustning, övrig 

Hushållsutrustning, övrig, inkl reparationer 

Husvagnar, övriga släpvagnar 

Hyra av hushållsapparater 

Hyra av tvätt- och smörjhall m m 

Hyra av varor för underhållning, nöjen, 
rekreation 

Hyrda bostäder 

Hyrda bostäder och fritidshus, bostads
rättslägenheter: löpande utgifter 

Ladies' gloves 

Men's gloves 

Purses, handbags (ladies') 

Hats and caps, not fur, ladies ' 

Hats and caps, not fur, men's 

Other home equiment 

Buckets, basins, tubs etc 

Materials for hobby activities 

Honey 

Hotel rooms, boarding-houses, occasional visits 
to restaurants 

Hotels 

Gas, also LPG 

Household linen, piece and manufactured goods 

Household appliances 

Household appliances, including repairs 

Household appliances for dish-washing and cleaning 

Household appliances for cooking and storage 

Household appliances for washing and sewing 

Household appliances for heating, air-
conditioning etc 

Crepe paper, plastic bags etc 

Household textiles and other furniture 

Household textiles and other furniture, including 
repairs 

Household textiles 

Household services 

Other household services 

Other household equipment 

Other household equipment, including repairs 

Caravans, other trailers 

Rent of household appliances 

Rent of facilities for washing and lubrication of 
cars etc 

Rent of goods for entertainment, pleasure, recreation 

Rented dwellings 

Rented dwellings and weekend cottages, tenant-
owner's flats: current expenses 

263 

228 

824 

262 

227 

468 

466 

741 

149 

851-856 

853 

341 

413 

434-455 

434-459 

449-450 

440-446 

452-455 

434-438 

477 

413-426 

413-429 

413-420 

483-498 

498 

460-468 

460-471 

603 

497 

612 

. 770 

301 

300-307, 900 
998-999 
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Hyrda fritidshus 

Hyrt transportmedel, avgift för 

Hårt bröd och tunnbröd 

Hårtork, onduleringsapparat 

Hårvård, skönhetsvård; damer 

Hårvård, rakning; herrar 

Hårvårdspreparat 

Hälsovård 

Hälso- och sjukvård 

Hängslen, skärp m m, herr-

Hörapparater 

Idrottsevenemang 

Inackordering 

Inventarier och husgeråd 

Inälvor 

Jul-, påskprydnader o d 

Kaffe, te , kakao 

Kaffe 

Kaffegrädde 

Kakao 

Kalvkött 

Kameror, projektorer m m 

Kamin (ej olje- eller elkamin) 

Kammar m m, solglasögon, ej optiska 

Kappor (ej vinter) 

Kappor, vinter-

Kartor 

Kavajer, udda och västar 

Kaviar, övriga fisk- och skaldjurskonserver 

Kex, rån, torra småkakor etc 

Kikare, mikroskop m m 

Kjolar, västar, ej trikåplagg 

Kläder 

Kläder och skor 

Rented weekend cottages 

Charges for rented means of transportation 

Crisp bread 

Hair drying machine, hair-curlers 

Hairdressing, beauty treatment; ladies 

Hairdressing, shaving; men 

Hair-culture preparations 

Health care 

Health and sick care 

Braces, belts etc, men's 

Hearing-aids 

Sporting events 

Boardings 

Furniture and household articles 

Entrails 

Christmas-decorations etc 

Coffee, tea, cocoa 

Coffee 

Coffee cream 

Cocoa 

Veal 

Cameras, projectors etc 

Stoves (not oil- or electric stoves) 

Combs etc , non-optical sunglasses 

Coats, cloaks (not winter) 

Winter coats, cloaks 

Maps 

Jackets, waistcoats 

Caviar, other canned fish and shellfish 

Biscuits, wafers, cakes e tc 

Binoculars, microscopes etc 

Skirts, vests, not knitwear 

Clothes 

Clothes and footwear 

302 

626 

013 

819 

806 

805 

811 

500-516 

500-516 

230 

505 

759 

856 

400-498 

031 

740 

143-146 

143 

084 

146 

025 

708 

436 

818 

236 

235 

784 

205 

074 

017 

709 

241 

200-279 

200-298 
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Kläder, damer och flickor 

Kläder, dam- och flick-: blusar, under
kläder m m 

Kläder, dam- och flick-: päls- och skinn
kläder 

Kläder, dam- och flick-: skrädderiarbeten 
(ej lagning) 

Kläder, dam- och flick-: överkläder 

Kläder, herr- och goss-

Kläder, herr- och goss-: päls- och skinn
kläder 

Kläder, herr- och goss-: skjortor, under
kläder 

Kläder, herr- och goss-: skrädderiarbeten 
(ej lagning) 

Kläder, herr- och goss-: överkläder 

Klädlagning 

Klänningar 

Knivar, gafflar, skedar 

Kokkärl, stekpannor m m 

Kol, koks 

Kompotter, krämer 

Konditori- och cafébesök 

Kontanta gåvor, periodiskt understöd etc 

Konvalescentvård 

Korsetter, bh 

Korv för huvudmål 

Kostymer 

Kragar, scarfs, näsdukar m m, dam-

Kragar, slipsar, halsdukar, herr-

Kryddor, smaksättningsmedel 

Kryddor, övriga 

Kylskåp, kylskafferi m m 

Kål (ej kålrot) 

Kängor, läderstövlar, dam-

Kängor, läderstövlar, herr-

Köksmaskiner: elvisp m m 

Köksväxter, djupfrysta 

Köksväxter, ej specificerat 

Köksväxter, färska (ej potatis) 

Köksväxter, övriga torkade 

Ladies' and girls' clothes 

Ladies' and girls' clothes; blouses, underwear etc 

Ladies' and girls' clothes: furs and leather clothes 

Ladies' and girls' clothes: tailoring, not repairs 

Ladies' and girls' clothes: outer garments 

Men's och boys' clothes 

Men's and boys' clothes: furs and leather clothes 

Men's and boys' clothes: shirts, underwear 

Men's and boys' clothes: tailoring, not repairs 

Men's and boys' clothes: outer garments 

Repairs to clothes 

Dresses 

Knives, forks, spoons 

Pots, frying-pans etc 

Coal, coke 

Compotes, creams 

Visits to cafes 

Cash gifts, periodical relief payments etc 

Convalescence care 

Corsets, brassieres 

Sausage for principal meals 

Suits 

Ladies' collars, scarves, handkerchieves etc 

Men's collars, ties, scarves 

Spices, flavourings 

Other spices 

Refrigerators etc 

Cabbage 

Ladies' leather boots 

Men's leather boots 

Kitchen machines: electric whippers etc 

Frozen vegetables 
Not specified vegetables 

Fresh vegetables (not potatoes) 

Other dried vegetables 

235-269 

248-257 

259-266 

267-269 

235-245 

200-233 

224-230 

213-222 

232-233 

200-210 

272 

240 

463 

465 

346 

127 

176 

910 

515 

255 

038 

204 

249 

214 

155-160 

160 

445 

107 

289 

282 

444 

124 

113 

106-113 

120 
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Köksväxter, övriga 

Köksväxtkonserver 

Körskolor 

Kött och fläsk, färdiglagat, djupfryst 

Kött m m, saltat, torkat eller rökt 

Kött och köttfärs, djupfryst 

Kött, fläsk och charkuterier 

Kött, fläsk, djupfryst 

Kött, fläsk, färskt 

Kött, fläsk, konserver med 

Kött, fläsk, saltat, torkat eller rökt 

Köttbullar m m och halvfabrikat, djupfryst 

Kött- och fläskfärs, färsk 

Kött- och fläskkonserver 

Lagfartsavgift m m 

Lampor, tak-, vägg-, golv-, bords-

Leksaker 

Lokalhyra 

Lotteri, tippning, toto m m 

Luftfuktare etc 

Låneräntor, bostadsrättslägenhet 

Låneräntor, egna fritidshus 

Låneräntor, egnahem 

Långbyxor, dam-

Läkemedel, sjukvårdsartiklar 

Lärdomsanstalter, korrespondenskurser 

Läskedrycker 

Lättmjölk, skummjölk 

Lök, purjolök 

Lön till fast anställd personal 

Lön till tillfälligt anställd personal 

Madrasser, sittdynor 

Majonäs, salladssåser etc 

Makaroner, spagetti 

Mandel, nötter, kastanjer m m 

Other vegetables 

Canned vegetables 

Driving schools 

Ready-made frozen meat and pork 

Salted, dried or smoked meat etc 

Frozen meat and minced meat 

Meat, pork, cured meat 

Meat, pork, frozen 

Meat, pork, fresh 

Meat, pork, canned food with 

Meat, pork, salted, dried or smoked 

Meat-balls etc , semimanufactures with meat or 
pork, frozen 

Fresh minced meat and pork 

Canned meat and pork 

Registration fee etc 

Lamps 

Toys 

Rents 

Lottery, pools, totalizator etc 

Air humidifier etc 

Interest payments on loans, tenant-owner's flats 

Interest payments on loans, own weekend cottages 

Interest payments on loans, owner-occupied houses 

Ladies' panties 

Medicines, sanitary articles 

Schools, correspondence courses 

Lemonade, soft drinks 

Light milk, skim milk 

Onions, leeks 

Wages, permanently employed personnel 

Wages, temporarily employed personnel 

Mattresses, cushions 

Mayonnaise, dressings etc 

Macaroni, spaghetti 

Almonds, nuts, chestnuts etc 

112 

130 

620 

049 

036 

046 

024-053 

044-050 

024-033 

051-053 

035-036 

047 

032 

051 

909 

460 

736 

998 

767 

438 

900 

903 

901 

242 

500-501 

786 

184 

081 

108 

483 

486 

415 

092 

009 

114 
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Mangel, strykmaskin, torkskåp m m 

Margarin 

Mat 

Mat, övrig 

Mat och dryck 

Matbröd, mörkt, limpa 

Matbröd, vitt 

Matolja, flott m m 

Mattor 

Mattor, heltäckande 

Matvaror, ospecificerade 

Medicin, läkemedel, vitaminer 

Meloner 

Mixer som innehåller mjöl 

Mjöl, gryn, bröd m m 

Mjöl och gryn 

Mjöl av spannmål 

Mjölk, ost, ägg 

Mjölk 

Mjölmat, övrig 

Mjölmat, färdiglagad 

Mopeder 

Morgonrockar, herr-

Morgonrockar, bäddjackor, dam-

Motorcyklar , scooters 

Motorfordonsföisäkringar, övriga 

Motorfordonsskatt 

Musikanläggning, hi-fi, stereo 

Musikinstrument och -utrustning, övriga 

Målning, material för 

Möbeltyger, meter- och färdigvara 

Möblemang, övrigt 

Möbler, mattor m m, inkl reparationer 

Möbler, mattor m m 

Möbler, ospecificerat 

Nattlinnen m m 

Nötkött (ej kalvkött) 

Mangle, ironing machine, drying cupboard etc 

Margarine 

Food 

Other food 

Food and beverage 

Dark bread, loaves 

White bread 

Frying oil, grease etc 

Carpets, rags 

Fitted carpets 

Unspecified food 

Medicines, vitamines 

Melons 

Cake-mix containing flour 

Meal, groats, bread etc 

Meal and groats 

Cereal flour 

Milk, cheese, eggs 

Milk 

Other flour food 

Ready-made flour food 

Mopeds 

Men's dressing-gowns 

Ladies' dressing-gowns 

Motorbikes, scooters 

Other motor-vehicle insurances 

Motor-vehicle tax 

Hi-fi, stereo sets 

Other musical instruments and equipment 

Materials for painting 

Furnishing fabrics, piece and manufactured goods 

Other furniture 

Furniture, carpets etc , including repairs 

Furniture, carpets etc 

Unspecified furniture 

Night-gowns etc 

Beef (not veal) 

453 

091 

001-183 

143-183 

001-187 

015 

014 

093 

406 

405 

183 

500 

101 

002 

001-022 

001-011 

001 

080-089 

080 

010 

011 

605 

216 

251 

604 

954 

907 

704 

713 

478 

420 

423-426 

400-412 

400-408, 412 

412 

252 

024 
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Oljekamin 

Ost, mesost, messmör 

Ostkaka o d 

Paraplyer, käppar 

Parfym, läppstift, hudkräm m m 

Parkering, garage m m 

Parkeringsavgifter 

Pensionat, fjäll-

Pensionat, övriga 

Persienner, rullgardiner 

Personbilsförsäkring 

Personlig hygien 

Personlig hygien, övrig 

Personvågar, kvartslampor m m 

Pianon, orglar 

Pipor, cigarrettetui m m , ej guld 

Pjäxor, arbets- eller yrkesskor, dam-

Pjäxor, arbets- eller yrkesskor, herr-

Plastduk m m, meter- och färdig vara 

Plommon, persikor, körsbär 

Plånböcker, portmonnäer 

Polermedel, växer 

Post- och telekommunikationer 

Postporton, avgift för postbox 

Potatis 

Potatis, färsk, även skalad 

Potatis, konserverad 

Potatismjöl etc 

Potatismospulver 

Potatisprodukter, djupfrysta 

Potatisprodukter, torkade 

Premier för person försäkringar 

Privatpraktiserande läkare 

Privatpraktiserande sjukgymnaster 

Privatpraktiserande tandläkare 

Puderdosor m m 

Pulversåser, buljongtärningar 

Oil-stove 

Cheese, whey-cheese 

Cheese-cake etc 

Umbrellas, sticks 

Perfume, lipstick, skincream etc 

Parking, garage etc 

Pa.king fees 

Mountain boarding-houses 

Other boarding-houses 

Venetian blinds, blinds 

Car insurance 

Personal care 

Other personal care 

Scales, ultra-violet lamps etc 

Pianos, organs 

Pipes, cigarette-cases etc , not gold 

Ladies' ski boots, work boots 

Men's ski boots, work boots 

Plastic cloth etc , piece and manufactured goods 

Prunes, peaches, cherries 

Wallets, purses 

Polishes, waxes 

Postage, telephone, telegraph 

Postage 

Potatoes 

Fresh potatoes, also peeled 

Canned potatoes 

Potato flour etc 

Powdered mashed potatoes 

Frozen potato products 

Dried potato products 

Premiums for personal insurances 

Private practitioners, physicians 

Private practitioners, physiotherapists 

Private practitioners, dentists 

Powderboxes etc 

Powdered sauces, bouillon cubes 

435 

086 

089 

843 

812 

620-627, 

907, 952, 954 

622 

854 

855 

408 

952 

805-823 

823 

504 

712 

844 

288 

281 

417 

097 

845 

474 

638-640 

638 

135-139 

135 

139 

003 

136 

138 

137 

956-962 

509 

511 

510 

846 

165 
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Pyjamas etc, herr-

Pälsar, även ändringar, dam-

Pälsar, även ändringar, herr-

Päls- och skinnmössor, dam-

Päls- och skinnmössor, herr-

Päron 

Radio, radiogrammofon, amatörsändare 

Radio, TV, musikinstrument, sportartiklar 
m m inkl reparationer 

Radio, TV, grammofon 

Radio, TV, grammofon: utrustning, delar, 
tillbehör 

Radio- och TV-licenser 

Rakdon, övriga-, rakblad 

Rakapparat, elektrisk 

Raktvål, rakkräm, rakvatten 

Regnplagg av plast och galon, dam-

Regnplagg av plast och galon, herr-

Rekreation, nöjen, utbildning 

Rengöring, tvätt, material för 

Renhållning, snöröjning: egnahem 

Renhållning: egna fritidshus 

Reparationer av: 

Cyklar, utlämnade reparationer 

Diverse varor (ej ur) 

Fordon, utlämnade arbeten: reparation 
på verkstad, ej uppdelat 

Fordon, utlämnade reparationer: arbets
kostnader 

Fordon, utlämnade reparationer: material
kostnader 

Hushållsmaskiner och -apparater: egna 
inköp av delar och tillbehör 

Hushållsmaskiner och -apparater: ut läm

nade arbeten 

Hushållstextilier och övrigt möblemang 

Möbler och mattor 

Trädgårdsmaskiner och -redskap (även 

hyra) 

Ur 

Men's pyjamas etc 

Ladies' furs, alterations also 

Men's furs, alterations also 

Ladies' fur and leather caps 

Men's fur and leather caps 

Pears 

Radio, radiogram, amateur stations 

Radio, television, musical instruments, sports goods 
etc , including repairs 

Radio, television, gramophone 

Radio, television, gramophone: equipment, parts, 
accessories 

Radio and television licenses 

Other shaving tools, razor blades 

Electric razor 

Shaving soap, shaving cream, after-shave lotion 

Ladies' plastic and art leather rain garments 

Men's plastic and art leather rain garments 

Recreation, entertainment, education 

Materials for cleaning and washing 

Refuse collection and disposal, snow-clearance: 
owner-occupied houses 

Refuse collection and disposal: own weekend cottages 

Repairs to: 

Bicycles: let out repairs 

Miscellaneous (not clocks) 

Motor vehicles, let out jobs; repair at motor-car 
repair shop, not divided 

Motor vehicles, let out repairs: labour costs 

Motor vehicles, let out repairs: materials costs 

Household appliances: own purchases of spares 
and accessories 

Household appliances: let out jobs 

Household textiles and other furniture 

Furniture and carpets 

Garden machines and tools (rents also) 

Clocks 

217 

259 

224 

261 

226 

096 

700 

700-752, 
953 

700-706 

705 

765 

821 

820 

813 

237 

202 

700-791, 953 

479 

309 

318 

618 

849 

615 

616 

617 

459 

458 

429 

411 

328 

848 
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Reparationer av: 

Övrig hushållsutrustning: egna inköp av 
delar och tillbehör 

Övrig hushållsutrustning: utlämnade ar
beten 

Reparationskostnader för: 

Bostadsrättslägenheter: utlämnade arbeten 

Bostadsrättslägenheter: egna inköp av ma
terial, ej för målning och tapetsering 

Bostadsrättslägenheter: egna inköp av m a 
terial för målning och tapetsering 

Egnahem: utlämnade arbeten 

Egnahem: egna inköp av material, ej för 
målning och tapetsering 

Egnahem: egna inköp av material för 
målning och tapetsering 

Egna fritidshus: utlämnade arbeten 

Egna fritidshus: egna inköp av material, 
ej för målning och tapetsering 

Egna fritidshus: egna inköp av material 
för målning och tapetsering 

Hyreslägenheter: utlämnade arbeten 

Hyreslägenheter: egna inköp av material, 
ej för målning och tapetsering 

Hyreslägenheter: egna inköp av material 
för målning och tapetsering 

Resor och frakter 

Resor, lokal-, med allmänna kommu
nikationsmedel 

Resor, taxi-

Resor, inrikes sällskaps-

Resor, andra inrikes-

Restaurang- , konditoribesök 

Restaurangbesök, huvudmåltider 

Restaurangbesök, tillfälliga 

Resväskor, portföljer 

Risgryn, snabbris 

Rotfrukter (utom potatis) 

Ryamattsmaterial, mattvarp m m 

Räntor, avgifter och kontanta gåvor 

Räntor, övriga 

Röktobak 

Repairs to: 

Other household equipment: own purchases of 

spares and accessories 

Other household equipment: let out jobs 

Repair costs of: 

Tenant-owner's flats: let out jobs 

Tenant-owner's flats: own purchases of materials, 
not for painting and wall-papering 

Tenant-owner's flats: own purchases of materials 
for painting and wall-papering 

Owner-occupied houses: let out jobs 

Owner-occupied houses; own purchases of 
materials, not for painting and wall-papering 

Owner-occupied houses: own purchases of 
materials for painting and wall-papering 

Own weekend cottages: let out jobs 

Own weekend cottages: own purchases of 
materials, not for painting and wall-papering 

Own weekend cottages: own purchases of 
materials for painting and wall-papering 

Rented flats: let out jobs 

Rented flats: own purchases of materials, not for 
painting and wall-papering 

Rented flats: own purchases of materials for 
painting and wall-papering 

Fares and freights 

Local fares by collective means of transportation 

Fares, taxi 

Conducted tours within the country 

Other tours within the country 

Visits to restaurants and cafes 

Visits to restaurants, principal meals 

Visits to restaurants, occasional 

Suitcases, brief-cases 

Rice 

Root-crops (not potatoes) 

Hooked rugs materials, carpet warp etc 

Interest payments, charges, cash gifts 

Other interest payments 

Smoking tobacco 

471 

470 

303 

304 

305 

312 

313 

314 

321 

322 

323 

306 

307 

999 

630-637 

630 

631 

633 

634 

175-177 

175 

851 

825 

004 

106 

407 

905, 909-911 

905 

197 
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Saft, juice (ej djupfryst) 

Saft, juice, djupfryst 

Salt 

Saltvattenfisk, färsk 

Scen- och estradframträdanden, övriga 

Senap, ketchup 

Shorts, soldräkter, dam-

Shorts, idrottsbyxor etc, herr-

Sillkonserver (även ansjovis) 

Sirap 

Sittmöbler 

Sjukgymnastik, röntgenbehandling etc 

Sjukhusvård, folktandvård 

Sjukhusvård 

Sjukvårdsartiklar 

Sjukvårdsutrustning, övrig 

Skaldjur, djupfrysta 

Skaldjur, färska eller saltade 

Skinn, obearbetade 

Skinnkläder, dam-

Skinnkläder , herr-

Skivspelare 

Skjortor, herr-

Skogsbär 

Skokräm 

Skol- och shoppingväskor m m 

Skor 

Skor, dam- och flick-

Skor, herr- och goss-

Skor, baby- (upp till 2 år) 

Skor, låg-, dam-

Skor, låg-, herr-

Skorpor, ströbröd, skorpmjöl 

Skoreparationer m m 

Skoreparationer 

Skriv- och räknemaskiner 

Skrivmateriel m m 

Skrädderiarbeten, ej lagning, damkläder, 
sömnad och material 

Juice, fruit-syrup, (not frozen) 

Frozen juice, fruit-syrup 

Salt 

Sea fish, fresh 

Other stage shows 

Mustard, ketchup 

Ladies' shorts, beachwear 

Men's shorts, sportswear 

Canned herring (also anchovies) 

Syrup 

Sitting furniture 

Physiotherapy, Xray treatments etc 

Hospital care, public dental service 

Hospital treatment 

Sanitary articles 

Other medical equipment 

Frozen shellfish 

Fresh or salted shellfish 

Undressed furs 

Ladies' leather clothes 

Men's leather clothes 

Record players 

Men's shirts 

Wood berries 

Shoe-cream 

School-bags, shopping-bags etc 

Footwear 

Ladies' and girls' footwear 

Men's and boys' footwear 

Baby-shoes (up to 2 years) 

Ladies' shoes 

Men's shoes 

Rusks, crumbs 

Repairs to footwear etc 

Repairs to footwear 

Typewriters, calculators 

Writing materials etc 

Tailoring, not repairs, sewing and materials, 
ladies' clothes 

185 

186 

155 

056 

756 

157 

250 

215 

073 

148 

402 

514 

513-516 

513 

501 

504-506 

072 

068 

266 

260 

225 

703 

213 

104 

475 

826 

281-298 

288-292 

281-285 

295 

290 

283 

019 

297-298 

297 

722 

783 

267 
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Skrädderiarbeten, ej lagning, damkläder, 
enbart sömnad 

Skrädderiarbeten, ej lagning, herrkläder, 
sömnad och material 

Skrädderiarbeten, ej lagning, herrkläder, 
enbart sömnad 

Skrädderiarbeten, ej lagning, systuga, 
tillskärning 

Skydds- och överdragskläder, dam-

Skydds- och överdragskläder, herr-

Skåp, hyllor och övriga förvaringsmöbler 

Skärp m m, dam-

Smycken m m , ej antika eller äldre, 

inköpsvärde över 50 kr 

Smycken, antika eller äldre, inköps
värde över 500 kr 

Smycken, antika eller äldre, inköps
värde under 500 kr 

Smör och annat matfett 

Smör 

Smörgåsmat 

Snabbkaffe 

Snus, tuggtobak 

Socker 

Soppa, djupfryst med kött 

Soppa, djupfryst, fisk-

Soppor på burk, kött- och fläsk-

Soppor på burk, fisk- och skaldjurs-

Soppor, frukt- och bär- , konserverade 

Soppor, frukt- och bär-, torkade 

Soppor, köksväxt- inkl svamp, kon
serverade 

Soppor, köksväxt- inkl svamp, torkade 

Soppor, torkade pulver-, kött- och fläsk-

Soppor, torkade pulver-, fisk- och skal-

djurs-

Sotnin g, e gnahe m 

Sotning, egna fritidshus 

Speglar 

Spelkort, sällskapsspel 

Sportutrustning, sommar-

Sportutrustning, vinter-

Tailoring, not repairs, sewing only, ladies' clothes 

Tailoring, not repairs, sewing and materials, 
men's clothes 

Tailoring, not repairs, sewing only, men's clothes 

Tailoring, not repairs, cutting etc 

Ladies' overalls 

Men's overalls 

Cupboards, shelves and other storage furniture 

Ladies' belts etc 

Jewellery antique or old, purchase value more 
more than 50 kr 

Jewellery antique or old, purchase value more 
than 500 kr 

Jewellery, antique or old, purchase value less than 
500 kr 

Butter and other cooking fat 

Butter 

Sandwich spreads 

Instant coffee 

Snuff, chewing tobacco 

Sugar 

Frozen soup with meat 

Frozen fish soup 

Canned meat and pork soups 

Canned fish and shellfish soups 

Canned fruit and berry soups 

Dried fruit and berry soups 

Canned vegetable (including mushrooms) soups 

Dried vegetable (including mushrooms) soups 

Dried, powdered, meat and pork soups 

Dried, powdered, fish and shellfish soups 

Chimney sweeping, owner-occupied houses 

Chimney sweeping, own weekend cottages 

Mirrors 

Playing-cards, parlour games 

Summer sports equipment 

Winter sports equipment 

268 

232 

233 

269 

245 

210 

401 

265 

832 

837 

838 

090-093 

090 

041 

144 

198 

141 

050 

069 

052 

075 

128 

117 

132 

119 

053 

076 

308 

317 

424 

737 

726 

727 
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Sprit 

Spritdrycker och tobak 

Starköl 

Stickgarner, ej ryamaterial 

Strumpor, sockor, dam-, strumpbyxor 

Strumpor, sockor, herr-

Strykjärn 

Studiecirklar, hobby kurser m m 

Städning, fönsterputsning m m 

Sulor, skosnören, skoinlägg 

Svagdricka 

Svamp, färsk 

Svampkonserver 

Sybehör, mönster, handarbeten 

Sylt, marmelad, ej konfekt 

Sylta, pölsa 

Sy- och stickningsmaskiner 

Såser, cocktailtilltugg m m 

Sängar 

Sänglinne, meter- och färdigvara 

Sötsaker, sylt 

Sötsaker, ej glass 

Sötvattenfisk, färsk 

Tallrikar, muggar m m 

Tamfågel, djupfryst 

Tamfågel, färsk 

Tandkräm, tandborstar m m 

Tavlor 

Tavlor, nya, även reproduktioner gjorda 
1960 eller senare, ramar m m 

Te 

Teater, konsert, balett 

Teleavgift, ej inköp o d 

Telefonapparat: inköp, anslutning, 
installation 

Termosflaskor, termoskannor 

Tidningar, böcker, skrivmateriel 

Tidningar, ej specificerade 

Spirits 

Alcoholic drinks and tobacco 

Strong beer 

Knitting yarns, not hooked rugs materials 

Ladies' stockings, socks 

Men's stockings, socks 

Flat-irons 

Study circles, hobby courses etc 

House-cleaning, window-cleaning etc 

Soles, shoe-laces, shoe insertions 

Small beer 

Mushrooms, fresh 

Canned mushrooms 

Sewing materials, patterns, needle-works 

Jam, marmalade, not sweets 

Brawn 

Sewing and knitting machines 

Sauces, snacks etc 

Beds 

Bed linen, piece and manufactured goods 

Sweets, jam 

Sweets, not ice-cream 

Freshwater-fish, fresh 

Plates etc 

Frozen poultry 

Fresh poultry 

Tooth-paste, tooth brushes etc 

Paintings 

New paintings, also reproductions made in 1960 
or later, frames etc 

Tea 

Theatre, concert, ballet 

Telephone charges, not purchases 

Telephone: purchase, connection, installation 

Vacuum flasks, vacuum jugs 

Newspapers, books, writing materials 

Newspapers, magazines, not specified 

193 

189-199 

191 

275 

257 

222 

454 

787 

489 

298 

189 

111 

131 

276 

150 

040 

455 

163-167 

403 

414 

148-152 

151 

057 

476 

045 

028 

810 

839 

423 

145 

755 

639 

640 

464 

774-785 

785 
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Tjänster, övriga 

Tjänster, övriga (underhållning, nöjen, 
rekreation) 

Tjänster, övriga och ej specificerade 

Toalettartiklar 

Toalettartiklar, övriga 

Toalett- och ansiktspapper m m 

Tobak 

Tomater 

Tomträttsavgäld etc: egna fritidshus 

Tomträttsavgäld etc: egnahem 

Torrmjölk, mjölkpulver 

Transporter, kommunikationer och resor 

Transporter, kommunikationer 

Transportmedel, övriga (ej bilar) 

Trikåplagg, dam-

Trikåplagg, herr-

Trädgården, utgifter för 

Trädgårdsbär 

Trädgårdsmaskiner, motordrivna 

Trädgårdsmaskiner och -redskap: 
reparationer och hyra 

Trädgårds- och balkongmöbler 

Trädgårdsplantor, fröer m m 

Trädgårdsredskap, handdrivna trädgårds
maskiner 

TV, färg-

TV, svartvit 

Tvål 

Tvätt, avgift vid självtvätt, vittvätt 

Tvätt, avgift vid självtvätt, kemtvätt 

Tvätt, avgift för bortlämnad tvätt, 
vittvätt 

Tvätt, avgift för bortlämnad tvätt, kemtvätt 

Tvätt- , disk-, rengöringsmedel 

Tvätt- , vridmaskiner, centrifuger 

Other services 

Other services (entertainment, recreation) 

Other and not specified services 

Toilet requisites 

Other toilet requisites 

Toilet-paper etc 

Tobacco 

Tomatoes 

Site leaseholdership right rent e tc: own weekend 
cottages 

Site leaseholdership right rent e tc : owner-occupied 
houses 

Dried milk, milk powder 

Transports, communications and travels 

Transports, communications 

Other means of transportation (not cars) 

Ladies' knitwear 

Men's knitwear 

Expenses for the garden 

Garden berries 

Power garden tools 

Garden machines and tools: repairs and rents 

Garden furniture 

Garden plants, seeds etc 

Garden tools 

Colour television 

Black-and-white television 

Soap 

Laundry, charge for self-service laundry, ordinary 
washing 

Laundry, charge for self-service laundry, dry 
cleaning 

Laundry, charge for sent out laundry, ordinary 
washing 

Laundry, charge for sent out laundry, dry cleaning 

Detergents, cleaning materials 

Washing machines, wringers, spin driers 

870-899, 963 

771 

874 

809-822 

822 

815 

195-199 

110 

904 

902 

087 

600-640, 907, 
952, 954, 
800-801 

600-640, 907, 
952, 954 

603-606 

244 

209 

326-329 

103 

326 

328 

404 

329 

327 

706 

701 

809 

493 

494 

495 

496 

473 

452 
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Tyger, gamer till kläder, sybehör 

Tyger 

Täcken, kuddar, filtar 

Tändstickor, stearinljus 

Underkläder, dam-

Underkläder, herr-

Underhållning, nöjen, rekreation, (ej kafé, 

restaurang, hotell) 

Ur, fick- och armbands- (ej guld) 

Ur, fick- och armbands- (guld) 

Ur, vägg-, golv-, bords- (ej antika) 

Utbildning och nöjen 

Utbildning, kurser, barntillsyn 

Utbildning, studiekurser 

Utlandsresor 

Utlandsresor: resekostnader vid korttids 
utrikesresor, högst en övernattning 

Utlandsresor: totalkostnaden vid längre 
utrikesresor, mer än en övernattning 

Utrustning för rekreation och nöjen: 
material för målning 

Utrustning för rekreation och nöjen: 
reparationer, service, delar, tillbehör 
(ej båtar) 

Utställningar, djurparker, boklån 

Vantar, dam-

Vantar , herr-

Varmbad, simhall 

Varm korv m m i kiosk 

Varor för nöjen och rekreation, övriga 

Varvs- och hamnplatsavgifter 

Vattenavgift, egna fritidshus 

Vattenavgift, egnahem 

Veckotidningar, tidskrifter: lösnummer 

Veckotidningar, tidskrifter: prenumeration 

Ved, torv 

Vedspisar 

Verktyg, redskap (ej trädgårds-) 

Fabrics, yarns for clothes, sewing materials 

Fabrics 

Quilts, pillows, blankets 

Matches, candles 

Ladies' under-clothing 

Men's under-clothing 

Entertainment, recreation (not café, restaurant, 
hotel) 

Pocket and wrist watches (not gold) 

Pocket and wrist watches (gold) 

Clocks (not antique) 

Education and entertainment 

Education, courses, day-nurseries 

Education, courses 

Travels abroad 

Travels abroad: travel costs of short travels, 
not more than one accommodation 

Travels abroad: total cost of longer travels abroad, 
more than one accomodation 

Equipment for recreation and pleasure: painting 
materials 

Equipment for recreation and pleasure: repairs, 
service, parts, accessories (not boats) 

Exhibitions, zoos, book-loans 

Ladies' mittens 

Men's mittens 

Baths, swimming baths 

Hot dogs e tc in kiosks 

Other goods for entertainment and recreation 

Wharf charges 

Water charges, own weekend cottages 

Water charges, owner-occupied houses 

Weeklies, magazines: single copies 

Weeklies, magazines: subscriptions 

Wood, peal 

Wood stoves 

Tools, instruments (not garden) 

274-276 

274 

416 

472 

256 

221 

754-771 

828 

829 

425 

700-791, 953 

786-791 

786-787 

800-801 

800 

801 

748 

751 

762 

264 

229 

807 

177 

726-741 

752 

319 

310 

776 

777 

345 

442 

467 
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Vin, cidei 

Viner, alkoholfria 

Vindruvor 

Vispgrädde, H-grädde 

Väckarklockor, reseur 

Vägavgift, egna fritidshus 

Vägavgift, egnahem 

Vällingpulver 

Ytterjackor, dam-

Ytterjackor, herr-

Ägg 

Älg- och annat viltkött 

Äpplen, även till mustning 

Ärtor och bönor, torkade 

Ättika 

Öl, vanligt, lättöl, mellanöl 

Överrockar, andra, herr-

Överrockar, vinter-, herr-

Övriga varor 

Övriga tjänster 

Symboler använda i tabellerna 
Explanation- of symbols 

Intet finns att redovisa 

Uppgift kan ej förekomma 

Uppgift ej tillgänglig eller 
alltför osäker för att anges 

Wine, cider 

Non-alcoholic wines 

Grapes 

Whipped cream 

Alarm clocks 

Road charges, own weekend cottages 

Road charges, owner-occupied houses 

Gruel powder 

Ladies' jackets 

Men's jackets 

Eggs 

Elk meat and other game 

Apples, also for musting 

Dried peas and beans 

Vinegar 

Beer 

Mens overcoats, other 

Men's winter overcoats 

Other goods 

Other services 

Magnitude nil 

Category not applicable 

Data not available 

192 

187 

100 

085 

830 

320 

311 

008 

243 

208 

088 

027 

095 

118 

156 

190 

201 

200 

824-849 

851-856, 

865-866, 
955-962, 
870-899, 
963, 905, 
909-911 





TAB. 1A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST 
KONSUMTIONEN PER HUSHALL I KR. PER ÅR 

SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST DEFINIERAS SOM SUMMAN AV DE BESKATTNINGSBARA INKOMSTERNA FRAN TJÄNST, JORDBRUK, FASTIGHET, RÖRELSE, 
KAPITAL OCH TILLFÄLLIG FÖRVÄRVSVERKSAMHET MED AVDRAG FÖR UNDERSKOTT I FÖRVÄRVSKÄLLA. VID ANALYS AV KONSUMTIONEN MOT SAMMANRÄK
NAD NETTOINKOMST BÖR FÖLJANDE EGENSKAPER HOS INKOMSTDEFINITIONEN OBSERVERAS: 
A VISSA KOSTNADER SOM REGISTRERATS SOM KONSUMTION ÄR ENLIGT SKATTEREGLERNA AVDRAGNA FRAN INKOMSTEN. EXEMPEL ÄR UTGIFTSRÄNTOR 
OCH KOSTNADER FÖR RESOR TILL ARBETET. 
B SKATTEREGLERNA GER FÖRETAGARE ICKE OVÄSENTLIGA MÖJLIGHETER ATT FÖRSKJUTA INKOMSTER MELLAN AREN. 
C TILL INKOMSTEN LÄGGS FÖR ÄGARE AV EN- OCH TVAFAMILJSFASTIGHETER EN VISS PROCENT AV FASTIGHETENS TAXERINGSVÄRDE OCH FÖR JORD-
RRUKARE EN VISS SUMMA FÖR BOSTADSFÖRMAN. 
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TAB. 1B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST 
TOTALA KONSUMTIONEN I MILJ. KR. 

SE KOMMENTAR TILL TABELL 1 A 



44 



45 



46 



47 



48 



49 



50 



51 



52 

TAB. 1C KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST 
KONSUMTIONEN PER HUSHÅLL PROCENTUELLT FÖRDELAD 

SE KOMMENTAR TILL TABELL 1 A 
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TAB. 2 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER DISPONIBEL INKOMST 

DISPONIBEL INKOMST HAR HÄR DEFINIERATS SOM SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST - SE KOMMENTAR TILL TABELL 1 - PLUS ICKE 3ESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SÅSOM SJUKPENNING, LOTTER IVINSTER ETC - SE APPENDIX 5, SID 23-29, POSTERNA l-2<t OCH MINUS UNDER ARET BETALDA SKATTER. 
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TAB. 3 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST - BERÄKNING EFTER 1958 ÅRS NORMER 

TABELL 3 HAR TAGITS FRAM FÖR ATT MÖJLIGGÖRA JÄMFÖRELSER MELLAN 1969 ARS HU S H A L L S B U D G E T U N D E R S Ö K N I N G OCH 1953 ARS LEVNADSKOSTNADS-
UNDERSÖKNING. I 1953 ARS UNDERSÖKNING HAR DEN TABELL DÄR KONSUMTIONEN KLASSIFICERAS MOT INKOMSTEN AV TEKNISKA SKÄL ENDAST KUNNAT 
BERÄKNAS PA EN DEL AV URVALET. TABELL 3 OVAN HAR DÄRFÖR 3ERÄKNATS GENOM ATT SAMMA BEGRÄNSNING AV URVALET FÖRETAGITS SOM ',"53 se 
F ö KOMMENTAR TILL TABELL 1. 
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TAB. 4 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP 

MED BARN AVSES 3ARN UNDER 16 A!. MED GIFTA OCH SAMMANBOENDE AVSES SAMMAN30ENDE SÅVÄL GIFTA SOM OGIFTA PAR. 
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T A B . 5 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST 

SE KOMMENTARER T I L L TABELLERNA 1 OCH 4 . 
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TAB. 6 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP OCH DISPONIBEL INKOMST 

SE KOV.MENTARER TILL TA3CLLCR-IA 2 OCH <t 
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TAB. 7 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLETS STORLEK 

I HUSHÅLLET MEDRÄKNAS SAMTLIGA INDIVIDER SOM DELAT 30STAD OCH JNDER UNDERSÖKNINGSPERIODEN NORMALT 
AT MINST ETT HJVUDMÄL MAT GEMENSAMT. 
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TAB. 8 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLETS STORLEK OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST 

5E KOMMENTARER TILL TABELLERNA 1 OCH 7 
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TAB. 9 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLETS STORLEK OCH DISPONIBEL INKOMST 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 2 OCH 7 
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TAB. 10 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

-HJSHALLSFÖRESTANDARENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS AVSER 30-DAGARSPERIODEN NÄRMAST FÖRE BOKFÖRINGSPERIODE'1. MED =ÖRVÄRVS-
ARBETANDE AVSES PERSONER SOM ARBETAR HELTID ELLER DELTID SOM JPPGAR TILL MINST 25 ARBETSTIMMAR PER '1ANAD 5E ÄVEN 
KOMMENTAR TILL TABELL 1. 
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TAB. 11 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 2 OCH 10 
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TAB. 12 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP OCH HUSHÅLLETS STORLEK 

SE KOMMENTARER TILL TAEELLERNA t OCH 7 
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TAB. 13 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP OCH HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA h OCH 10 
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TAB. 14 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLETS STORLEK OCH HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 7 OCH 10 



79 

TAB. 15 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP 

ANSTÄLLDA HAR KLASSIFICERATS SOM ARBETARE RESP TJÄNSTEMÄN EFTER DERAS SJÄLVBEDÖMNIMG - SE APPENDIX 3, SI3 2, FRÅGA 1"» 
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TAB. 16 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 1 OCH 15 



81 



82 

TAB. 17 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

SE KOMMENTARER T ILL TABELLERNA 2 OCH 15 
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TAB. 18 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH HUSHÅLLETS STORLEK 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 7 OCH 15 
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TAB. 19 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH HUSHÅLLSTYPEN 

SfT KOMMENTARER TILL TABELLERNA <t OCH 15 
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TAB. 20 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS ÅLDER 
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TAB. 21 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER ÅLDER HOS ENSAMSTÅENDE UTAN BARN 
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TAB. 22 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS ÅLDER OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

SE KOMMENTAR TILL TA3ELL 1 
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TAB. 23 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS ÅLDER OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

SE KOMMENTAR TILL TABELL 2 
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TAB. 24 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS ÅLDER OCH MAKANS/MAKENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS 

MAKANS/MAKENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS AVSER 30-DAGARSPERIODEN NÄRMAST FÖRE BOKFÖRINGSPERIODEN. 
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TAB. 25 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER MAKANS/MAKENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS OCH HUSHÅLLETS 
SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 1 OCH 2"i 
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TAB. 26 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER MAKANS/MAKENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS OCH HUSHÅLLETS 
DISPONIBLA INKOMST 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 2 OCH 2<f 
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TAB. 27 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER TÄTORTSGRAD OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST 

KLASSNINGEN AV TÄTORTSGRAD HAR SKETT EFTER FÖRHÅLLANDET I DEM KOMMUN DÄR HUSHÅLLET VAR BOSATT VID UNDER
SÖKNINGSTILLFÄLLET. SE ÄVEN KOMMENTAR TILL TABELL 1 
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TAB. 28 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER TÄTORTSGRAD OCH DISPONIBEL INKOMST 

SE KOMMENTARER T I L L TAGELLERNA 2 OCH 27 
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TAB. 29 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER KOMMUNSTORLEK 

KLASSNINGEN AV ORTSSTORLEK HAR SKETT EFTER DEN KOMMUN DÄR HUSHÅLLET VAR SOSATT VID UNDERSÖKNINGSTILLFÄLLET 
UNDANTAG HAR DÄRVID GJORTS FÖR HUSHALL I GLES3YGD SOM SÄRREDOVI SATS OBEROENDE AV KOMMUNENS STORLEK. 
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TAB. 30 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER BOSTADSTYP OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST 

SE KOMMENTAR TILL TABELL 1 
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TAB. 31 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER BOSTADSTYP OCH DISPONIBEL INKOMST 

SE KOMMENTAR TILL TABELL 2 
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TAB. 32 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER BOSTADSTYP OCH HUSHÅLLSTYP 

SE KOMMENTAR TILL TADELL <t 
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TAB. 33 UTLANDSKONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER LAND 
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TAB. 34 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP, ANTAL BARN UNDER 18 ÅR OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST - HUSHÅLL DÄR 
HUSHÅLLSFÖRESTÅNDAREN ÄR UNDER 66 ÅR 

OBSERVERA ATT SOM BARN HAR TILL SKILLNAD FRAM I HUSHALLSTYPS INDELNINGCN RÄKNATS BARN UNDER 13 ".R. SE ÄVEN KOMMENTAR TILL 

TABELL 1 
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TAB. 35 KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP, ANTAL BARN UNDER 18 ÅR OCH DISPONIBEL INKOMST - HUSHÅLL DÄR 
HUSHÅLLSFÖRESTANDAREN ÄR UNDER 66 ÅR 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 2-OCH Jh 
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TAB. 36 KONSUMTIONEN INOM HUSHÅLL OMFATTANDE TVÅ GIFTA ELLER SAMMANBOENDE VUXNA, FÖRDELAD EFTER ANTAL BARN UNDER 18 ÅR. SAMMANRÄK
NAD NETTOINKOMST OCH MAKANS/MAKENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS 

MED FÖRVÄRVSARBETANDE AVSES PERSONER SOM ARBETAR HELTID ELLER DELTID SOM UPPGÅR TILL MINST 25 ARBETSTIMMAR PER MANAD. SE ÄVEN 

KOMMENTARER TILL TABELLERNA 1, 24 OCH 31». 
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TAB. 37 KONSUMTIONEN INOM HUSHÅLL OMFATTANDE TVÅ GIFTA ELLER SAMMANBOENDE VUXNA, FÖRDELAD EFTER ANTAL BARN UNDER 18 ÅR, DISPONIBEL 
INKOMST OCH MAKANS/MAKENS SYSSELSÄTTNINGSSTATUS 

SE KOMMENTARER TILL TABELLERNA 2, 24, 34 OCH 36 
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TAB. 38 KONSUMTIONEN INOM HUSHÅLL OMFATTANDE TVÅ GIFTA ELLER SAMMANBOENDE VUXNA OCH ETT BARN, 
FÖRDELAD EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST OCH BARNETS ÅLDER 

5F KOMME\TAR TILL TADELL ". 
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APPENDIX 1 
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1. TABELLER ÖVER URVALETS FÖRDELNING 

I detta avsnitt används följande förkortningar: 

Hushåll = Hh 

Hushållsmedlem = Hm 

TABELL 1.1 ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELAT EFTER ÅLDER OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

Se kommentar till tabell 1A, sid 34» 
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TABELL 1.2 ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELAT EFTER ÅLDER OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

Se kommentar till tabell 2, sid 61. 
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TABELL 1.3 ANTAL HUSHÅLL OCH HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELADE EFTER HUSHÅLLSTYP OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

Se kommentarer till tabellerna 1A och 4, aid J4 och 6j. 



1-4 TABELL 1.4 ANTAL HUSHÅLL OCH HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELADE EFTER HUSHÅLLSTYP OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

Se kommentarer till tabellerna 2 och 4, sid 61 och 63. 



1-5 TABELL 1.5 ANTAL HUSHÅLL OCH HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELADE EFTER HUSHÅLLSTYP, HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS 
YRKESGRUPP OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

Se kommentarer till tabellerna 1A, 4 och 15, sid 34, 63 och 79. 
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TABELL 1.6 ANTAL HUSHÅLL OCH HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELADE EFTER HUSHÅLLSTYP, HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS 
YRKESGRUPP OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

Se kommentarer till tabellerna 2, 4 och 15, sid él, 63 och 79. 
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TABELL 1.7 ANTAL HUSHÅLL OCH HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELADE EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP, 
HUSHÅLLETS STORLEK OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

Se koaaentarer t i l l t a b e l l e r n a 1A, 7 och 15, s id 34 , 68 och 79 . 
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TABELL 1.8 ANTAL HUSHÅLL OCH HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELADE EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP, 
HUSHÅLLETS STORLEK OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

Se kommentarer t i l l t a b e l l e r n a 2 , 7 och 15> s id é l , 68 och 7 9 . 
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TABELL 1.9 ANTAL HUSHÅLL OCH HUSHÅLLSMEDLEMMAR I URVALET FÖRDELADE EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP, HUSHÅLLETS STORLEK OCH HUSHÅLLSTYP 

Se kommentarer till tabellerna 4, 7 och 15, sid 6j, 68 och 79. 
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A P P E N D I X 2 
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2 TABELLER ÖVER POPULATIONENS FÖRDELNING, SKATTADE VÄRDEN 

TABELL 2 . 1 ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA, DELTIDSANSTÄLLDA OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS 

ÅLDER SAMT FÖREKOMSTEN AV BARN, 100-TAL GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR 

Se kommentar t i l l t a b e l l 4 , s i d 6 3 . 
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TABELL 2 . 2 ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA, DELTIDSANSTÄLLDA OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST 

SAMT FÖREKOMSTEN AV BARN, 100-TAL GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR 

Se k o m m e n t a r e r t i l l t a b e l l e r n a 1A och 4 , s i d 34 o c h 63» 
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TABELL 2 . 3 ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA, DELTIDSANSTÄLLDA OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST 

SAMT FÖREKOMSTEN AV BARN, 100-TAL GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR 

Se kommentarer t i l l t a b e l l e r n a 2 och 4 , s id 61 och Gj. 
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TABELL 2 . 4 ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA, DELTIDSANSTÄLLDA OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR MED FÖRDELNING EFTER TÄTORTSGRADEN 

FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN SAMT FÖREKOMSTEN AV BARN, 100-TAL GIFTA OCH SAMMANBOENDE KVINNOR 

Se k o m m e n t a r t i l l t a b e l l 4 , s i d 6 3 . 
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TABELL 2.5 HUSHÅLLENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLS- OCH BOSTADSTYP, 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentar t i l l t a b e l l 4 , sid 6 3 . 
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TABELL 2.6 HUSHÅLLENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDÅRENS YRKESGRUPP, HUSHÅLLETS STORLEK OCH BOSTADSTYP, 

100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentarer t i l l t a b e l l e r n a 7 och 15, sid 68 och 7 9 . 
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TABELL 2 . 7 HUSHÅLLENS FÖRDELNING EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST, HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS ÅLDER OCH YRKESGRUPP SAMT BOSTADSTYP, 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommenta r t i l l t a b e l l 1A, s i d J4. 
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TABELL 2.8 HUSHÅLLENS FÖRDELNING EFTER DISPONIBEL INKOMST, HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS ÅLDER OCH YRKESGRUPP SAMT BOSTADSTYP, 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentar t i l l t a b e l l 2 , sid 6 1 . 
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TABELL 2 .9 HUSHÅLLENS FÖRDELNING EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST, HUSHÅLLETS STORLEK SAMT BOSTADSTYP OCH TÄTORTSGRADEN FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN, 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentarer t i l l t a b e l l e r n a 1A och 7 , sid 34 o c n 6 8 , 
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TABELL 2.10 HUSHÅLLENS FÖRDELNING EFTER DISPONIBEL INKOMST, HUSHÅLLETS STORLEK SAMT BOSTADSTYP OCH TÄTORTSGRADEN FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN, 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentarer t i l l t a b e l l e r n a 2 och 7 , s id 61 och 6 8 . 
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TABELL 2 . 1 1 HUSHÅLLENS BOSTADSFÖRHÅLLANDE MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLETS STORLEK OCH HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP, 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentarer t i l l tabel lerna 7 och 15, sid 68 och 79. 
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TABELL 2 . 1 2 HUSHÅLLENS LÄGENHETSSTORLEK MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH HUSHÅLLETS STORLEK. 

I TABELLEN INGÅR EJ HUSHÅLL BESTÅENDE AV ENBART INNEBOENDE. 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentarer t i l l tabellerna 7 och 15, sid 68 och 79. 
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TABELL 2 . 1 3 HUSHÅLL MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP, ANTAL RUM SAMT BOSTADENS UTRUSTNING. 

I TABELLEN INGÅR EJ HUSHÅLL BESTÅENDE AV ENBART INNEBOENDE. 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentar t i l l t a b e l l 4 , s i d 6 3 . 
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TABELL 2 . 1 4 HUSHÅLLENS INNEHAV AV VISSA HEMUTRUSTNINGSARTIKLAR MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH FÖREKOMSTEN AV BARN. 

I TABELLEN INGÅR EJ HUSHÅLL BESTÅENDE AV ENBART INNEBOENDE. 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentarer t i l l tabel lerna 4 och 15, sid 63 och 79» 
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TABELL 2 . 1 5 INNEHAV AV VISSA HEMUTRUSTNINGSARTIKLAR HOS HUSHÅLL HED GIFTA PAR MED FÖRDELNING EFTER ÄKTENSKAPETS LÄNGD. 

I TABELLEN INGÅR EJ HUSHÅLL BESTÅENDE AV ENBART INNEBOENDE. 100-TAL HUSHÅLL 
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TABELL 2 . 1 6 HUSHÅLLENS INNEHAV AV VISSA HEMUTRUSTNINGSARTIKLAR MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP OCH TÄTORTSGRADEN FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN. 

I TABELLEN INGÅR EJ HUSHÅLL BESTÅENDE AV ENBART INNEBOENDE. 100-TAL HUSHÅLL 
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TABELL 2 . 1 7 HUSHÅLLENS INNEHAV AV PERSONBIL MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP. 100-TAL HUSHÅLL OCH BILAR 

Ss kommentar t i l l t a b e l l 1 5 , s i d 7 9 . 



2-18 TABELL 2.18 HUSHÅLLENS INNEHAV AV PERSONBIL MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP. 100-TAL HUSHÅLL OCH BILAR 

Se kommentar t i l l t a b e l l 4 , s id 6j. 
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TABELL 2.19 HUSHÅLLENS INNEHAV AV PERSONBIL MED FÖRDELNING EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST OCH HUSHÅLLETS STORLEK. 100-TAL HUSHÅLL OCH BILAR 

Se kommentarer t i l l t abe l l erna 1A och 7 , s id 34 och 68 . 
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TABELL 2.20 HUSHÅLLENS INNEHAV AV PERSONBIL MED FÖRDELNING EFTER DISPONIBEL INKOMST OCH HUSHÅLLETS STORLEK. 100-TAL HUSHÅLL OCH BILAR 

Se kommentarer t i l l t abe l l erna 2 och 7 , Bid 61 och 68 . 



2-21 

TABELL 2 . 2 1 HUSHÅLLENS INNEHAV AV PERSONBIL MED FÖRDELNING EFTER TÄTORTSGRADEN FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN. 100-TAL HUSHÅLL OCH BILAR 
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TABELL 2.22 GENOMSNITTLIGT ANTAL KÖRDA MIL PRIVAT OCH I TJÄNSTEN MED PERSONBIL MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP. 

100-TAL HUSHÅLL OCH BILAR SAMT ANTAL MIL 

Se kommentar t i l l t a b e l l 15 , s id 7 9 . 



2-23 
TABELL 2 . 2 3 GENOMSNITTLIGT ANTAL KÖRDA MIL PRIVAT OCH I TJÄNSTEN MED PERSONBIL MED FÖRDELNING EFTER TÄTORTSGRADEN FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN. 

100-TAL HUSHÅLL OCH BILAR SAMT ANTAL MIL 



2-24 
TABELL 2 . 2 4 HUSHÅLLENS INNEHAV AV VISSA KONSUMENTKAPITALVAROR MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP. 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentar t i l l t a b e l l 1 5 , s i d 7 9 . 
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TABELL 2.25 HUSHÅLLENS TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH 

HUSHÅLLETS STORLEK. 

100-TAL HUSHÅLL OCH FRITIDSHUS 

Se kommentarer till tabellerna 7 och 15, sid 68 och 79. 
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TABELL 2.26 HUSHÅLLENS TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH 

HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST. 

100-TAL HUSHÅLL OCH FRITIDSHUS 

Se koanentarer t i l l t abe l l erna 1A och 15, s id 34 och 7 9 . 
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TABELL 2.27 HUSHÅLLENS TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH 
HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST. 100-TAL HUSHÅLL OCH FRITIDSHUS 

Se komentarer t i l l t abe l l erna 2 och 15, s id 61 och 7 9 . 
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TABELL 2 . 2 8 HUSHÅLLENS TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS MED FÖRDELNING EFTER TÄTORTSGRADEN FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN 

OCH HUSHÅLLETS SAMMANRÄKNADE NETTOINKOMST. 100-TAL HUSHÅLL OCH FRITIDSHUS 

Se k o n n e n t a r t i l l t a b e l l 1A, s i d 3 4 . 
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TABELL 2.29 HUSHÅLLENS TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS MED FÖRDELNING EFTER TÄTORTSGRADEN FÖR HUSHÅLLETS HEMORTSKOMMUN 
OCH HUSHÅLLETS DISPONIBLA INKOMST. 100-TAL HUSHÅLL OCH FRITIDSHUS 

Se k o u e n t a r t i l l t a b e l l 2 , s id é l . 
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TABELL 2.30 HUSHÅLLENS TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP OCH SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST. 

100-TAL HUSHÅLL OCH FRITIDSHUS 

Se kommentarer t i l l t a b e l l e r n a 1A och 4 , s id 34 och 6 3 . 
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TABELL 2.31 HUSHÅLLENS TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP OCH DISPONIBEL INKOMST. 
100-TAL HUSHÅLL OCH FRITIDSHUS 

Se k o n e n t a r e r t i l l t abe l l erna 2 och 4 , s id é l och 6 3 , 
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TABELL 2.32 TILLGÅNG TILL FRITIDSHUS HOS HUSHÅLL MED GIFTA ELLER SAMMANBOENDE PAR MED FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSFÖRESTÅNDARENS YRKESGRUPP OCH EFTER MAKANS/MAKENS 

SYSSELSÄTTNINGSSTATUS. 100-TAL HUSHÅLL 

Se koaaentarer till tabellerna 4 och 15, sid 63 och 79 . 
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TABELL 2.33 HUSHÅLLEN FÖRDELADE EFTER SAMMANRÄKNAD NETTOINKOMST, HUSHÅLLSTYP SAMT BOSTADSTYP OCH FÖREKOMSTEN AV BIL OCH FRITIDSHUS. 100-TAL HUSHÅLL 

Sa koaaantarar t i l l t abe l larna 1A och 4 , s id 34 och 63, 
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TABELL 2.34 HUSHÅLLEN FÖRDELADE EFTER DISPONIBEL INKOMST, HUSHÅLLSTYP SAMT BOSTADSTYP OCH FÖREKOMSTEN AV BIL OCH FRITIDSHUS. 100-TAL HUSHÅLL 

Se kommentarer t i l l t a b e l l e r n a 2 och 4 , aid é l och 6 3 . 
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