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Förord 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed den första redogörelsen för 1978 års 
hushållsbudgetundersökning. Den omfattar basdata över den privata konsumtio
nen 1978 fördelad dels på olika grupper av hushåll, dels på olika varu- och 
tjänsteslag. 

En senare del skall innehålla en jämförelse med tidigare undersökningar samt 
redovisning av specialbearbetningar av materialet. 

Rapporten har utarbetats av Elvi Eriksson, Peder Kjellegård, Hans Lindkvist 
och Håkan Lindström. Frågor i anslutning till denna rapport kan i första hand 
ställas till Hans Lindkvist, telefon 08-14 05 60. 

Stockholm i juli 1980. 

LENNART NILSSON 

Staffan Wahlström 
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Summary 

The family expenditure survey of 1978 was performed by the National Central Bureau of 
Statistics. The main objective of the survey is to provide information about the size and 
composition of the consumption of different goods and services and the difference in this 
respect between various types of households. 

The population consists of private households in the country—institutional households are 
not included. The sample contains 13 447 households. 

The data were mainly collected in four stages: 

— an introductory interview in which background information about the households and their 
members were collected 

— the expenditure data were primarily collected from the households through book-keeping. 
One part of the sample (5 760 households) were asked to keep a complete record of all 
expenditures during two weeks. The other part (7 687 households) were asked to keep a 
simplified record during four weeks of expenditures over 50 Sw. Kr. except expenditures 
for food, drink and tobacco. The book-keeping periods were distributed over the whole of 
1978. 

— just after the book-keeping period an interview was held in which primarily some checks 
were made on the reliability of the collected data. 

— a closing interview was held in the beginning of 1979 with those households which had 
participated in the complete book-keeping. This interview included mainly questions about 
outlays during the whole of 1978 for some expensive goods and services. 

72 % of the households sampled for the complete book-keeping and 80 % of the households 
sampled for the simplified book-keeping participated. 

Consumption tables are given in tables 1 —27. A Swedish—English vocabulary of consump
tion aggregates and household groupings is given in the preciding sections. 
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1 Bakgrund, syfte och organisation 

Bakgrund Hushållsbudgetundersökningen (HBU) 1978 utgör ett led i de studier av hushållens konsum
tionsförhållanden som sedan början av 1900-talet bedrivs i Sverige. Undersökningar med 
liknande innehåll och uppläggning som den nu föreliggande har tidigare genomförts 1958 och 
1969. 

Syfte Undersökningens syfte är främst att ge information om fördelningen av hushållens konsum
tion på olika varor och tjänster samt om olikheter i detta hänseende mellan olika grupper av 
hushåll. Undersökningen avser förhållandena kalenderåret 1978. 

Organisation Undersökningen utfördes av statistiska centralbyrån (SCB). En konsumentgrupp har deltagit 
i planeringen av undersökningen. I denna ingår representanter för arbetsmarknadens organi
sationer (LO, SACO/SR, SAF och TCO), bostadsstyrelsen, ekonomidepartementet, handelns 
forskningsinstitut, industriens utredningsinstitut, institutet för social forskning, konjunk
turinstitutet, konsumentverket och kooperativa förbundet. Undersökningen föregicks av två 
provundersökningar genomförda 1975 respektive 1976 med syfte att pröva olika uppgiftsin-
samlingsmetoder. 

2 Undersökningspopulationen 

Undersökningen skulle i princip gälla alla privathushåll i riket. På grund av att mycket gamla 
människor har svårigheter att genomföra det bokföringsarbete som undersökningen kräver 
sattes dock en åldersgräns så att den som preliminärt registrerades som hushållsföreståndare 
skulle vara född efter 1893, dvs vara yngre än 85 år. 

Hushållet definierades som den grupp personer som har gemensam bostad och som normalt 
äter minst ett huvudmål per dag tillsammans. Personer som mer stadigvarande ingår i institu
tionshushåll som ålderdomshem, långvårdsanstalt osv ingick ej i undersökningen då deras 
konsumtionsförhållanden har bedömts vara alltför speciella. 

3 Urvalet 

Urvalsmetod De i undersökningen ingående hushållen erhölls genom ett urval av personer. Ett hushåll 
ingick i undersökningen när någon av dess medlemmar ingick i urvalet. Personurvalet drogs 
slumpmässigt från ett register över totalbefolkningen (RTB-S). Detta register omfattar samtliga 
i riket kyrkobokförda personer sorterade i kameral ordning vilket garanterar en jämn geogra
fisk spridning av urvalet. Vid urvalsdragningen hade alla i registret ingående personer födda 
efter 1893 samma urvalssannolikhet. För att förbättra precisionen i skattningarna för äldre 
gjordes dessutom ett tilläggsurval av personer födda 1894—1903. Metoden med personurval 
i en hushållsundersökning medför att större hushåll får större urvalssannolikhet än mindre 
hushåll, vilket ger en ur många synpunkter effektivare fördelning av urvalet på olika hushålls
grupper. Vid uppräkningsförfarandet har hänsyn tagits till denna överrepresentation av större 
hushåll — se avsnitt 6. 

Urvalets 
omfattning 

Bruttourvalet omfattade 13 805 personer. Av dessa kunde 358 personer ej hänföras till något 
privathushåll. Dessa var avlidna, hade emigrerat eller ingick i institutionshushåll. Nettourvalet 
kom således att omfatta 13 447 personer. Av dessa tillhörde 406 tilläggsurvalet. 
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4 Uppgiftsinsamlingen 

Uppgiftsinsamlingen bestod av fyra faser: 

1. Inlednings-
intervju 

En inledande intervju genomfördes där uppgifter insamlades om de i hushållen ingående 
personernas ålder, sysselsättning, utbildning m m. Vidare ställdes frågor om innehav av 
kapitalvaror, om bostadsförhållanden m m. 

2. Bokföring Uppgifterna om hushållens utgifter insamlades främst genom bokföring. För denna bokföring 
fördelades urvalet på två skilda insamlingsmetoder. S 760 hushåll skulle medverka i s k 
fullständig bokföring och 7 687 hushåll i s k förenklad bokföring. Urvalen för de båda insam
lingsmetoderna uppdelades i vardera 26 delurval. Dessa spreds i tiden på ett sådant sätt att en 
jämn fördelning av urvalet över hela år 1978 åstadkoms. 

2a. Fullständig 
bokföring 

För hushållen som utvalts för fullständig bokföring innebar bokföringen att man under två 
veckor dag för dag skulle notera samtliga utgifter någon hushållsmedlem hade. 

2b. Förenklad 
bokföring 

Hushållen med förenklad bokföring skulle under fyra veckor dag för dag notera alla utgifter 
på 50 kronor eller mer som inte avsåg livsmedel. Denna bokföring utgjorde ett komplement till 
den fullständiga bokföringen och motiverades av att konsumtionen av vissa sällanköpsvaror 
på detta sätt mättes med bättre precision. 

3. Avslutnings-
intervju 

Efter bokföringsperioden genomfördes med samtliga medverkande hushåll en avslutande 
intervju då vissa kontroller av bokföringen gjordes. Vidare ställdes en del frågor om hushållens 
inköpsmönster m m. 

4. Årsintervju Med de hushåll som medverkat i den fullständiga bokföringen genomfördes i början av år 1979 
ytterligare en intervju — den s k årsintervjun. Genom denna insamlades uppgifter avseende 
hela år 1978 angående hushållens utgifter för vissa dyrare varor och tjänster. Denna konsum
tion skulle bli mätt med för dålig precision om enbart uppgifterna från bokföringen skulle 
utnyttjas. 

5 Deltagandet i undersökningen 

Andelen 
medverkande 

Av hushållen i urvalet till den fullständiga bokföringen medverkade 72 % i bokföringen 
inklusive de inledande och avslutande intervjuerna samt 70 % i årsintervjun. I den förenklade 
bokföringen deltog 80 % av de utvalda hushållen i samtliga moment. 

Bokföring under 
utlottad tid 

Av de hushåll som deltog i bokföringen bokförde 77 % i den fullständiga och 82 % i den 
förenklade bokföringen under den tid som utlottats för varje delurval. Övriga medverkande 
hushåll deltog vid ett senare tillfälle. 

6 Uppräkningsförfarandet 

Väntevärdesrik
tiga skattningar 

Uppräkningsförfarandet är konstruerat för att ge approximativt väntevärdesriktiga resultat, 
dvs statistik som ej innehåller systematiska fel. Approximationen beror på att kvotskattningar 
användes. Skevheten i dessa torde dock vara försumbar för resultat som baseras på 50 eller fler 
observationer. I den mån skevhet uppträder beror den främst på bortfalls- och mätfel. Varje 
hushåll vägs med den faktor av urvalssannolikheten som beror på antalet medlemmar i 
hushållet. 
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Efterstrati 
fiering 

För att minska effekten av att bortfallsnivån varierar i olika grupper indelas de svarande i 
efterstrata inom vilka separat uppräkning sker. Indelningen tar hänsyn till region, hushållets 
storlek samt ålder hos den som preliminärt registrerats som hushållsföreståndare. För hushåll 
där urvalspersonen är född före 1904 läggs huvud- och tilläggsurval samman och vikterna 
inom dessa efterstrata anpassas. Indelningen omfattar 26 efterstrata och görs på samma sätt för 
båda bokföringstyperna. Hänsyn har tagits till en säsongmässig variation i antalet deltagande 
hushåll. Efterstratifieringen kan förväntas ha precisionshöjande effekt. 

Sammanvägning av 
bokföringsmetoder 

Resultaten från förenklad och fullständig bokföring vägs samman med ett viktsystem som vid 
metodstudier visat sig ha goda precisionsegenskaper. 

Sammanläggning 
av redovisnings-
grupper 

Uppräkningsförfarandet är så konstruerat att skattade populationsmedelvärden ej exakt öve-
v rensstämmer med enkla sammanvägningar av de skattade medelvärdena för enskilda redo
visningsgrupper. Sådana sammanvägningar kräver tillgång till resultat från var och en av de 
två bokföringstyperna. 

7 Undersökningsresultatens tillförlitlighet 

All statistisk information som bygger på urvalsundersökningar har en slumpmässig osäkerhet 
som beror på urvalets storlek, reglerna för urvalsdragning samt uppräkningsförfarandet (es-
timationen). Resultaten kan också påverkas av ett antal felkällor. 

En grov indelning av dessa är: övertäckning, undertäckning, bortfall, brister i datainsam
lingsmetoden och ofullständig kontroll av bearbetningen av data. Av dessa bedöms endast 
bortfallet och brister i datainsamlingsmetoden kunna ha någon större betydelse i HBU 78. 

övertäckning Övertäckning i urvalsramen innebär att hushåll som ej tillhör undersökningspopulationen 
skulle kunna komma med i urvalet och felaktigt inkluderas i undersökningen. Genom inter
vjuarnas kontakter med hushållen har risken för övertäckningsfel praktiskt taget helt elimine
rats. 

Undertäckning Undertäckning i urvalsramen innebär att vissa hushåll i undersökningspopulationen saknas i 
urvalsramen och därför ej kunnat komma med i urvalet. Den utgörs av sådana hushåll som inte 
har någon medlem kyrkobokförd i Sverige vid tiden för urvalsdragningen och uppgår till 
mindre än en procent av antalet hushåll. Hit kan också räknas de privathushåll som enbart 
består av personer över 84 år. 

Bortfall Bortfall uppstår när ett hushåll vägrar delta eller ej kan anträffas eller lämnar uppgifter av en 
sådan kvalitet att de ej kan användas. Fel till följd av bortfall uppstår när hushållen i bortfallet 
systematiskt skiljer sig från de svarande. För att motverka bortfallsfel har dels stora ansträng
ningar gjorts för att minimera bortfallet, dels har åtgärder vidtagits vid estimationen för att 
minska sådana fel som beror på olikheter mellan svarande och bortfall i geografisk hemvist, 
hushållsstorlek och ålder. 

Brister i data
insamlingsmetoden 

Felaktiga värden kan noteras om de bokförande hushållen glömmer bort utgifter eller felaktigt 
bokför utgifter som ej hänför sig till den fastställda bokföringsperioden. Bristfälliga eller 
missförstådda anvisningar till hushållen kan bidra till sådana fel. Fel, som består i att ett annat 
värde än det korrekta noterats och ej rättats, sammanfattas under benämningen mätfel. 

Till mätfelen får också räknas effekterna av att ca 20 % av de medverkande hushållen bokförde 
under en senare period än den de utlottats till. I många fall berodde detta på sjukdom, semester 
eller liknande förhållanden som kan förväntas ha betydelse för konsumtionsmönstret. Detta 
har troligen medfört en viss underskattning av konsumtion som är speciell för dessa förhållan
den. I de fall större sådana effekter kan misstänkas ha uppkommit påpekas de i avsnitt 8. 

För att motverka mätfelen har omfattande resurser lagts ned på utbildning av intervjuarna, 
utarbetandet av informationsmaterial och anvisningar till hushållen, kontakter mellan inter
vjuare och hushåll under bokföringsperioden etc. 

Ofullständig 
kontroll av bear
betningen av data 

De insamlade data genomgår en bearbetningsprocess där de granskas, kodas och stansas. 
Brister i dessa moment kan leda till att resultatens kvalitet försämras. 

Bearbetningsprocessen kontrollerades löpande genom bl a oberoende kontrollgranskning 
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och kontrollstansning. Större delen av materialet har kodats maskinellt vilket garanterar en 
enhetlig bedömning. Materialet har slutligen genomgått omfattande maskinella logiska- och 
värdekontroller. 

Det totala felet En kvantifiering av det totala felet i en undersökning är alltid mycket svår. Man måste normalt 
som ovan begränsa sig till att redovisa vilken kontroll man har över de olika felkällorna. 

Felet i en statistisk skattning kan delas upp i en slumpmässig (ickesystematisk) del och en 
systematisk. Den slumpmässiga osäkerheten uttrycks med någon funktion av skattningens 
standardavvikelse. Denna är huvudsakligen ett uttryck för vilken tillförlitlighet som urvalsför
farande och estimation tillåter, men kan också påverkas av felkällorna. Om de summerade 
felen tenderar att ta ut varandra påverkar de enbart det slumpmässiga felets storlek och 
uttrycks i standardavvikelsen. Om de däremot icke tar ut varandra får man dessutom ett 
systematiskt fel. Ur såväl praktisk som teoretisk synpunkt kan det vara lämpligt att betrakta det 
totala felet uppdelat på sina systematiska och ickesystematiska delar. 

Det systematiska 
felet 

Det systematiska felet kan ej uppskattas annat än utifrån mer allmänna resonemang om storlek 
och riktning av de olika komponenterna av detta fel eller utifrån specialstudier där det 
ickesystematiska felet kunnat elimineras. Som exempel på allmänna resonemang kan nämnas 
diskussion om risken för underskattningar av konsumtionen av t ex konditorivaror och 
sötsaker som ofta köps i småposter utan samband med de mer planmässiga livsmedelsinköpen 
och därför blir bortglömda vid bokföringen. Denna typ av resonemang måste föras separat för 
i princip varje vara eller grupp av varor eftersom felens storlek och riktning beror av sådana 
varierande egenskaper som inköpskälla, köptillfälle, konsumtionstillfälle, prisläge etc. En 
sådan diskussion av huvudsakligen systematiska fel förs i avsnitt 8 där en jämförelse görs 
mellan HBU 78 och nationalräkenskaperna. 

Det ickesyste
matiska felet 

Det ickesystematiska felet redovisas här i form av variationskoefficienter eller relativa stan
dardavvikelser som är kvoten mellan en standardavvikelse för en skattning och skattningen 
själv. Variationskoefficienter har hittills beräknats för medelvärden bland samtliga hushåll för 
huvudgrupperna av konsumtionen samt för vissa utvalda varor. 

Tabell 7.1 Variationskoefficienter, uttryckta i procent, för medelvärden bland 
samtliga hushåll för huvudgrupper av konsumtion och vissa varor. 

Konfidens-
intervall 

Den statistiska osäkerheten kan också uttryckas med hjälp av ett konfidensintervall. Ett sådant 
konstrueras enligt en statistisk metod som har en i förväg bestämd sannolikhet att ge intervall 
som innehåller det sökta värdet. Om systematiska fel uppträder blir sannolikheten dock lägre 
än den avsedda. Om man vill beräkna exempelvis ett 95-procentigt konfidensintervall för 
medelutgiften för kläder och skor som är 4 755 kronor per hushåll och år fås detta till 4 755 ± 
1,96 x 4 755 x 1,48 : 100 dvs intervallet sträcker sig från 4 617 till 4 893 kronor. 1,96 är en 
faktor som beror av den valda konfidensnivån och 1,48 är skattningens variationskoefficient. 

Variationskoeffi
cienter för redo
visningsgrupper 

Redovisningsgruppernas variationskoefficienter blir större och växer när stickprovsstorleken 
minskar. En uppfattning om storleksordningen på variationskoefficienten hos medelvärdet i 
en redovisningsgrupp kan man skaffa sig genom att multiplicera variationskoefficienterna i 
tabellen ovan med V ni/nig'där ni är antalet deltagande hushåll i fullständig bokföring och mg 

är antalet i redovisningsgruppen som deltar i fullständig bokföring. Variationskoefficienterna 
för totaler är av samma storleksordning som för medelvärden. 



15 

8 Jämförelse med data från nationalräkenskaperna 

Möjligheterna att få en uppfattning av resultatens tillförlitlighet genom jämförelser med annan 
befintlig statistik är begränsade. 

Vad beträffar konsumtionens fördelning på olika grupper av hushåll finns knappast några 
andra uppgifter än resultaten från tidigare undersökningar av samma slag. Vad gäller konsum
tionens absoluta nivå är möjligheterna större — framförallt finns här i de av SCB löpande 
publicerade nationalräkenskaperna (NR) beräkningar över nivån på den privata konsum
tionen uppdelad på grupper av varor och tjänster. 

Beräknings
metoden i NR 

I NR beräknas nivån av den privata konsumtionen i huvudsak utifrån statistik om produktion, 
försäljning och utrikeshandel. Uppgifter om produktion eller försäljning beräknade till kon
sumentpris kompletteras med antaganden om hur stor del som går till privat konsumtion och 
med tillgängliga uppgifter om lagerförändringar. 

Skillnader 
NR-HBU 

Skillnaderna i beräkningsgrunderna mellan HBU och NR är således betydande. Vad gäller 
definitioner och klassificeringar har inom HBU eftersträvats en så nära anslutning som möjligt 
till de regler som gäller för nationalräkenskapssystemet. Vissa skillnader kvarstår dock, en del 
betingade av skillnaderna i beräkningsgrunderna, andra av att i första hand utgör NR en 
konsumtionsstatistik och HBU en utgiftsstatistik. Nedan görs en jämförelse mellan motsva
rande skattningar från de båda statistikgrenarna med kommentarer till större differenser. 
Jämförelsen görs på nationalräkenskapssystemets en- respektive tvåsiffernivå efter vad som är 
ändamålsenligt för försök att förklara differenserna. Utvärderingen måste betraktas som 
preliminär och i flera avseenden ofullständig. Detta utredningsarbete kommer dock att 
fortsätta. 

Tabell 8.1 Privata konsumtionen i miljoner kronor enligt NR1 respektive HBU 

1 Källa: Statistiska meddelanden N 1979:7.4, tabell N6 
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1 Mat, dryck 
och tobak 

De relativt sett stora differenserna för drycker och tobak, posterna 1.2—1.4, beror troligen på 
underskattningar i HBU. Oregelbundet återkommande köp av läskedrycker och tobak i 
kiosker hör till den typ av utgifter man har lättast att glömma bokföra. Vad beträffar 1.3 
Alkoholhaltiga drycker beror underskattningen sannolikt dels på en överrepresentation av 
storkonsumenter i bortfallet, dels på den underskattning av socialt mindre accepterad konsum
tion som man traditionellt får i en bokföringsundersökning. 

För 1.1 Matvaror beror differensen på: 

— i NR ingår här varudelen av gatuköksförsäljningen. I HBU ingår denna post av mättek-
niska skäl i 8.3 Utemåltider 

— i HBU underskattas troligen, beroende på glömska, konsumtionen av konditorivaror som 
bullar, wienerbröd m m samt kioskvaror som sötsaker. 

Om man grovt försöker korrigera matvaruposten i HBU för dessa två faktorer fås en konsum
tion på ca 40 miljarder som således väl överensstämmer med NRs nivå. 

2 Kläder och 
skor 

En översyn av de i NR ingående beräkningarna pågår. Detta kommer troligen att leda till en 
sådan revidering av NRs nivå att den nära kommer att överensstämma med skattningen i 
HBU. 

3 Bostad och 
hushållsenergi 

Flerfamiljshus — I HBU ingår av mättekniska skäl i bostadskostnaderna även kostnaden för 
uppvärmningen medan denna i NR räknas med i kostnaden för hushållsenergi. Vidare plane
ras en revidering av NRs beräkningsmodell för bostadskostnaderna. Om uppvärmningskost
naden dras ifrån HBUs beräkning och en uppskattning görs av den kommande revideringens 
effekt på NRs siffra torde grovt räknat båda talen komma att ligga i intervallet 14—15 
miljarder. 

Ägd bostad — HBUs skattning är här 17—18 miljarder medan NRs nivå efter revideringen 
kommer att ligga i storleksordningen 25 miljarder. Här är dock skillnaderna i beräkningsme
toderna så stora att en direkt jämförelse knappast är meningsfull. HBUs skattning utgörs av 
summan av hushållens direkta utgifter. NRs nivå bygger huvudsakligen på en kvadratmeter
kostnad för hyreslägenheter som är framräknad från 1975 års bostads- och hyresundersökning. 

Fritidshus — HBUs skattning är här 1—2 miljarder medan NRs nivå efter revideringen 
kommer att bli 2 — 3 miljarder. Här bör i stort sett skillnaden förklaras av att det i NRs 
beräkning ingår dels en tillräknad kostnad för kapitalförslitning, dels den skatt husägaren 
betalar genom att som inkomst ta upp en viss andel av fastighetens taxeringsvärde. 

Hushållsenergi — Om till HBUs skattning läggs kostnaderna för uppvärmning av fler
familjshus kommer denna nivå att nära överensstämma med NRs. 

4 Inventarier 
och husgeråd 

Beträffande 4.1 Möbler och 4.2 Hushållstextilier se kommentar till 2 Kläder och skor. 
Vad gäller det högre värdet i HBU för 4.5 Skötsel av hushåll har den troligen i huvudsak två 

orsaker. I HBU ingår här av mättekniska skäl alla utgifter för förbrukningsmaterial för 
målning medan dessa utgifter i NR har fördelats efter ändamål. Vidare ingår i HBU be
träffande hemförsäkringen hela premien för flerfamiljshus och för ägd bostad och fritidshus 
den del av premien som avser lösöret. Av försäkringsbolag betalda kostnader för ersättning av 
skadat bohag ingår ej i HBUs konsumtionsberäkning för respektive vara. I NR medräknas 
endast den del av premien som beräknas täcka försäkringsbolagens administrationskostnader 
och denna kostnad förs till 8.5 Finansiella tjänster. 

5 Hälso- och 
sjukvård 

Differensen förklaras av att i HBU mäts endast de kostnader hushållen själva betalar medan 
NR redovisar bruttokostnaden, dvs summan av vad hushållen och försäkringskassorna beta
lar. NR planerar dock att övergå till den redovisningsprincip som används i HBU. 

6 Transport och 
samfärdsel 

För 6.1 Inköp av personliga transportmedel och 6.2 Drift av personliga transportmedel redovisar 
HBU väsentligt högre tal än NR. En del av differensen beträffande posten 6.2 förklaras av att 
fordonsskatten som i HBU skattats till ca 1,1 miljard räknas som transferering från hushållen 
till staten i NR. För båda posterna gäller att den beräkningsmodell som NR utnyttjar är under 
omarbetning. Denna kommer att vara klar våren 1981 och en närmare analys av differensen 
måste därför anstå till dess. En jämförelse har även gjorts med data från de av SCB löpande 
genomförda undersökningarna av hushållens inköpsplaner. Skattningar från denna un
dersökning av hushållens utgifter för bilinköp stämmer väl överens med motsvarande skatt
ningar i HBU. 
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Beträffande 6.3 Inrikes transporttjänster beror differensen troligen på att HBU ger en 
underskattning. Denna kan antas ha två huvudsakliga orsaker. När det gäller oregelbundet 
återkommande lokalresor där man betalar per resa kan man anta att dessa tilhör den kategori 
av utgifter som underskattas i en bokföringsundersökning beroende på glömska. Beträffande 
längre resor kan man anta att utgifterna för dessa underskattas genom att t ex åtskilliga av de 
hushåll som hade semester under den period de utvalts att medverka vägrade att delta under 
just den perioden. Av naturliga skäl har det också varit svårt att i tid anträffa de hushåll som 
vid tidpunkten för deras planerade medverkan i undersökningen befunnit sig på resande fot. 

Vad gäller 6.4 Post och tele kan den lägre nivån i HBU även här bero på en underskattning 
beroende på glömska vid bokföringen. Detta skulle då främst gälla utgifter för postporton. 

7 Fritid, nöjen 
och kultur 

För 7.1 Fritidsartiklar och 7.2 Underhållning och rekreation se kommentar till 2 Kläder och skor. 
Beträffande 7.3 Böcker och tidningar beror HBUs lägre värde troligen på en underskattning 

av lösnummerinköpen av tidningar, återigen ett exempel på en typ av utgift som det är lätt att 
glömma bokföra. 

Vad gäller posten 7.4 Undervisning och barntillsyn ingår den inte i NRs beräkningar av den 
privata konsumtionen. 

8 Diverse varor 
och tjänster 

För 8.1 Personlig hygien och 8.2 övriga varor se kommentar till 2 Kläder och skor. 
Beträffande 8.5 Finansiella tjänster redovisar HBU ett väsentligt lägre värde än NR. Efter 

en planerad revidering kommer NR troligen att hamna på en lägre nivå men då NR för 
personförsäkringar här enbart medräknar den del av premien som beräknas täcka försäkrings
bolagens administrationskostnader medan HBU medräknar hela premien innebär HBUs 
siffra troligen ändå en underskattning av just premierna för personförsäkringar. Detta kan 
bero på att vissa av dessa premier dras direkt från lönen och därför lätt kan glömmas. 

Vad gäller 8.6 övriga tjänster bör HBUs högre nivå till övervägande del förklaras av att vissa 
utgiftsslag som ingår i HBU ej räknas som privat konsumtion i NR. Detta gäller i huvudsak 
posterna: 

— övriga räntor (NR: negativ post ingående i disponibel inkomst) 

— administrationsavgifter (NR: offentlig konsumtion eller transferering från hushåll till stat 
och kommun) 

— kontanta gåvor och understöd (NR: transfereringar inom hushållssektorn) 

— böter och skadestånd (NR: offentlig konsumtion respektive transfereringar inom hushålls
sektorn) 

För posterna 8.7—8.9 gäller att utgifter av dessa slag i HBU har fördelats på övriga poster (så 
återfinns t ex reparationskostnader avseende möbler under 4.1 Möbler). En direkt jämförelse 
är här således inte möjlig. 

9 Turistnetto Här finns så stora skillnader mellan beräkningsmetoderna att en direkt jämförelse knappast är 
möjlig. I NR medräknas svenska turisters och diplomaters utgifter i utlandet, löner i utländsk 
valuta och mat till ombordanställda. Som minusposter förs utländska turisters och diplomaters 
utgifter i Sverige. Beräkningarna görs med hjälp av uppgifter från riksbanken. I HBU ingår 
endast utgifter avseende svenska turister i utlandet. Här medräknas resekostnader för kortare 
resor (högst en övernattning) samt resekostnader och alla utgifter under resan vid längre resor. 

Felkorrektion Ovan har angivits ett antal varugrupper där HBU uppenbart under- eller överskattar konsum
tionens storlek. Inget försök har dock gjorts att i tabellerna korrigera dessa fel. Anledningarna 
till detta är dels att någon helt säker siffra sällan finns, dels att uppenbara svårigheter föreligger 
att fördela korrektionerna mellan grupper av hushåll. Den enda praktiska metoden vad gäller 
det senare problemet förefaller vara att på något sätt proportionera ut korrektionerna jämnt 
över alla grupper av hushåll. Eftersom det dock tycks svårt att motivera antagandet att felen 
är på något sätt lika i alla grupper av hushåll har en sådan utproportionering bedömts som 
alltför vansklig. 
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9 Tabellkommentarer 

9.1 Allmänt 

I tabellerna redovisas den genomsnittliga konsumtionen, mätt i kronor per år, för olika typer 
av hushåll. I tabell 2 uppdelas konsumtionen på 566 olika varor och tjänster vilket är den mest 
detaljerade uppdelning som undersökningen tillåter. I övriga tabeller används av kostnads-
och precisionsskäl en mer sammanslagen varulista vilket innebär en uppdelning av konsum
tionen på 54 varugrupper. I samtliga tabeller finns dessutom ett flertal delsummor över varor 
och tjänster av likartat slag. Den 1—3-siffriga kod som förekommer vid varugrupperna är 
hämtad från den klassificering av den privata konsumtionen som gjorts i det svenska natio
nalräkenskapssystemet (SNR) och till vilken varuindelningen i denna undersökning så långt 
som möjligt har anpassats. 

9.2 Kommentarer till vissa i tabellerna ingående begrepp 

Disponibel 
inkomst 

Omfattningen av begreppet disponibel inkomst är ej entydigt varken om man går till den 
ekonomiska vetenskapens diskussioner eller betraktar hur det kommit att tillämpas i olika 
praktiska sammanhang. Det är ej möjligt att här ge ens en översikt över någon av dessa sidor 
av problemet. Önskvärdheten torde dock stå klar, att man i en undersökning — såsom HBU 
— som omfattar både konsumtions- och inkomstuppgifter bort välja definitioner av dessa 
begrepp på ett konsistent sätt så att i princip sambandet: inkomst = konsumtion + sparande 
kommit att gälla. I föreliggande undersökning har tyvärr inte detta önskemål kunnat uppfyllas. 
Jämför vi tabellernas rader för disponibel inkomst med raderna för total konsumtion finner vi, 
att konsumtionssiffrorna genomgående överstiger inkomstsiffrorna. I kolumnen "samtliga" 
kan vi som en sammanfattning notera att inkomsten anges till 48 703 kr per hushåll och 
konsumtionen till 58 909 kr dvs ca 21 % högre än inkomsten. Nedan ges en beskrivning av 
skälen till denna inkonsistens och en redogörelse för olikheterna mellan i olika statistikgrenar 
använda inkomstmått. Syftet med beskrivningen är bland annat att vara till vägledning vid 
beslut av användare av HBU-statistiken om och i så fall hur HBUs inkomstuppgifter och 
indelningar av hushållen efter inkomst skall kunna användas. 

Disponibel inkomst i HBU har beräknats som: 

inkomst av tjänst inkl pension och skattepliktiga sociala förmåner 
+ inkomst av kapital 
+ inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet 
+ inkomst av jordbruksfastighet 
+ inkomst av annan fastighet 
+ inkomst av rörelse 

= sammanräknad inkomst 
— underskott i förvärvskälla 

= sammanräknad nettoinkomst 
— slutlig skatt 
+ bostadstillägg 
+ barnbidrag 
+ studiemedel 

= disponibel inkomst 

Den ursprungliga intentionen var, att HBU skulle tillämpa samma inkomstdefinition som 
används i inkomstfördelningsundersökningen. Skälen till detta val var, dels att uppnå sam
ordning mellan de två undersökningarna, dels att HBU skulle kunna utnyttja inkomstfördel
ningsundersökningens uppgiftsinsamlingssystem. Inkomstinsamlingen i den senare undersök
ningen sker från register och deklarationsmaterial. Detta bedömdes för HBU som en billigare 
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och mer tillförlitlig metod än insamling genom intervjuer. (I HBU 1969 skedde inkomstinsam
lingen delvis genom intervjuer — ett förfarande som då visade sig ge i vissa delar otillförlitliga 
resultat). 

Av bland annat kostnadsskäl kunde inkomstfördelningsundersökningens uppgiftsinsam
lingssystem dock ej tillämpas fullt ut i HBU 1978. Anledningen till detta var bland annat, att 
detta skulle ha inneburit inhämtande av inkomstdeklarationerna föi medverkande personer i 
HBU — ca 24 000 stycken. Insamlingen i HBU måste alltså inskränkas till i uppställningen 
ovan nämnda inkomstkomponenter. 

Hushållens totala disponibla inkomst 1978 enligt HBUs beräkning utgör ca 170,3 miljarder 
kr och enligt inkomstfördelningsundersökningen ca 197,0 miljarder kr. Skillnaden mellan 
resultaten kan grovt analyseras på följande sätt. 

Då resultaten från 1978 års inkomstfördelningsundersökning ännu ej föreligger har uppgif
terna ovan för 1978 måst uppskattas genom att motsvarande uppgifter för 1977 har framräk-
nats med ledning av de definitiva resultat avseende 1978 som föreligger från andra källor som 
t ex nationalräkenskaperna. Vidare kan nämnas att det i inkomstfördelningsundersökningen 
finns ytterligare en definition på disponibel inkomst som även inkluderar olika tillräknade 
inkomster som t ex inkomst av eget hem. Denna definition har inte ansetts vara relevant att 
använda vid denna jämförelse då motsvarande tillräkningar ej gjorts på konsumtionssidan i 
HBU. 

Ränteutgifter ingår bland konsumtionsposterna i HBU. I och med att räntor är skattemässigt 
avdragsgilla minskar de den disponibla inkomsten i HBU. Å andra sidan ökas inkomsten med 
den skattemässigt tillräknade inkomsten baserad på taxeringsvärdena på fastigheter, den s k 
villaschablonen. I fristående beräkningar i inkomstfördelningsundersökningen korrigeras 
ovanstående siffra på disponibel inkomst, 197,0 miljarder kr, för räntor i eget hem och 
villaschablon. Inkomsten ökar då till ca 206 miljarder kr. 

Även siffran 206 miljarder kr utgör dock en underskattning av inkomsterna. Om vi till 
konsumtionen enligt HBU lägger hushållens sparande enligt tillgänglig statistik (finansiellt i 
bank etc och realt — främst investering i egnahemsfastigheter) kommer vi till en siffra i 
storleksordningen 225—230 miljarder kr. I och med att vissa konsumtionsposter underskattats i 
HBU borde alltså uppskattningen av disponibel inkomst minst uppgå till detta belopp. 
Förklaringen till den stora kvarvarande differensen ligger i ett stort antal inkomstposter som 
av olika skäl ej skattas i HBU eller inkomstfördelningsundersökningen. Som exempel kan 
nämnas hushållens hyresinkomster från rum och småhusfastigheter, gåvor från privatpersoner 
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och ideella organisationer, penningvinster från spel, lotterier och premieobligationer, ej skat
tepliktigt livförsäkringsutfall, ej deklarerade skattepliktiga förvärvsinkomster m m. 

Vi har ej bedömt det relevant att här genomföra en jämförelse mellan inkomstberäkningarna 
i HBU och nationalräkenskaperna eftersom i det senare fallet bland annat ett flertal inkomst-
tillräkningar görs för poster som ej är i egentlig mening disponibla för hushållen. Exempel på 
sådana inkomstposter är försäkringskassornas andel i patientavgifter, av arbetsgivare betalda 
socialförsäkringsavgifter, nyttjandevärde av eget hem m m. Dessutom ingår i nationalräken
skapernas hushållssektor inte bara privathushåll utan också de s k ideella organisationerna. 

I de flesta tabeller med indelning efter inkomst används fasta inkomstgränser. De har då 
beräknats så att de med hänsyn till inkomstutvecklingen grovt skall motsvara den indelning 
som användes i redovisningen av 1969 års hushållsbudgetundersökning. I vissa tabeller 
används en indelning i decil- eller kvartilgrupper respektive efter median. En indelning i 
decilgrupper innebär att i den första gruppen placeras de 10 % av de aktuella hushållen som 
har den lägsta inkomsten, i den andra gruppen de 10 % av hushållen som har den därefter lägsta 
inkomsten osv till den tionde gruppen där de 10 % av hushållen som har den högsta inkomsten 
placeras. Indelningar i kvartilgrupper respektive efter median görs på i princip samma sätt men 
där arbetar man med fyra respektive två grupper. 

Förvärvs
arbetande 

Om inget annat anges menas med förvärvsarbetande en person som arbetat minst 20 timmar 
den kalendervecka som föregick intervjutillfället. 

H-region Region Omfattning 

Stockholm Stockholms/Södertälje A-region 

Göteborg Göteborgs A-region 

Malmö Malmö/Lund/Trelleborgs A-region 

Större städer Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie 
från kommuncentrum 

Södra mellanbygden Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 
30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 
invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 

Norra tätbygden Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare inom 
30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 
300 000 invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt 

Norra glesbygden Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 kilometers radie 
från kommuncentrum 

Jordbrukarnas 
bostadskonsum
tion 

Bostadskonsumtionen avser för ägd bostad de direkta utgifter hushållen har för bränsle, 
reparationer, ränta på lånat kapital osv. För jordbrukarna visade det sig vara förenat med stora 
svårigheter att för dessa utgifter skilja ut den del som avsåg det privata boendet från den del 
som avsåg jordbruket. Vid redovisningen av jordbrukarnas bostadskonsumtion har därför 
istället använts uppgifter om den genomsnittliga bostadskonsumtionen för icke-jordbrukar-
hushåll med bostadsförhållanden som med avseende på antal rum och tätortsgrad liknar 
jordbrukarnas. 

Riksområden Område Omfattning 

Stockholm Stockholms län 

Östra mellansverige Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands 
län 

Småland med öarna Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 

Sydsverige Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 

Västsverige Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län 

Norra mellansverige Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 

Mellersta Norrland Västernorrlands och Jämtlands län 

Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens län 



21 

Samboende Gruppen samboende hushåll omfattar hushåll med två vuxna (över 17 år), man och kvinna, 
gifta eller ogifta samt eventuella barn (under 18 år). Hushåll med tre eller fler personer över 17 
år — även t ex gift par med äldre hemmaboende barn — har förts till gruppen övriga hushåll. 

Sammanräknad 
nettoinkomst 

Se kommentar till disponibel inkomst. 

Socio-
ekonomisk 
grupp 

Liksom i bl a SCBs undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) har det inom SCB utveck
lade förslaget till indelning i socio-ekonomiska grupper tillämpats. Indelningen baseras på 
uppgifter om sysselsättningsförhållanden som insamlats genom intervju. Mätmetoden i HBU 
bygger i större utsträckning än motsvarande metod i ULF på de svarandes egen bedömning av 
sysselsättningsförhållandena. En jämförelse som gjorts visar dock god överensstämmelse 
mellan de båda undersökningarna när det gäller indelning av individer efter denna variabel. 

Vid indelningen av hushållen efter denna individvariabel avser uppgiften för hushåll be
stående av flera vuxna i första hand den äldste yrkesverksamme mannen. Uppgiften avser 
vidare sysselsättningsförhållandena under den vecka som föregick intervjutillfället. 

Tätortsgrad Indelningen har gjorts efter den församling hushållet var bosatt i vid urvalstillfället. Med 
tätortsgrad avses hur stor andel av församlingens befolkning som är bosatt i tätort. Med tätort 
menas hussamling med minst 200 invånare där avståndet mellan husen normalt inte överstiger 
200 m. 

Utbildning 
Ålder 

Även vid indelning av hushållen efter dessa individvariabler avser uppgiften för hushåll 
bestående av flera vuxna i första hand den äldste yrkesverksamme mannen. Vid underindel
ning av samboende efter ålder har alltid mannens ålder använts. 

9.3 Kommentarer till vissa tabeller 

Tabell 26 
Konsumtionens 
fördelning på 
inköpsställen 
för livsmedel 

Den del av de medverkande hushållen som bokfört alla sina utgifter under fjorton dagar 
(fullständig bokföring) har även för alla köpta varor (ej tjänster) angett i vilket typ av butik man 
gjort inköpen. I tabellen har för varje grupp av livsmedel redovisats den totala konsumtionen 
i miljoner kronor för de viktigaste av de för livsmedlen aktuella inköpsställena. 

Livsmedlen ingick enbart i den fullständiga bokföringen så dessa konsumtionsskattningar 
påverkas ej av att redovisningen enbart bygger på den del av urvalet som medverkat i den 
fullständiga bokföringen. För övriga varugrupper överensstämmer konsumtionen summerat 
över inköpsställen (enbart fullständig bokföring) ej helt med konsumtionssiffrorna i de andra 
tabellerna (både fullständig och förenklad bokföring). Det visar sig vidare att avvikelserna i 
vissa fall blivit oväntat stora. Någon utredning av orsakerna till dessa avvikelser har av tidsskäl 
ej ännu kunnat göras. Publiceringen av konsumtionens fördelning på inköpsställen för dessa 
övriga varugrupper får därför anstå till ett senare tillfälle. 

Nedan följer en förteckning över de inköpsställen som kan kräva en närmare beskrivning. 

Inköpsställe Beskrivning 

Kioskhandel Omfattar även torg- och gatuhandel, försäljning i tillfälligt upplåten 

lokal samt handel i butiksbussar o d 

Allivsbutik Fullsorterade livsmedelsbutiker 

Speciallivsbutik Ej fullsorterade livsmedelsbutiker med huvudsaklig försäljning inom 
ett fåtal varuområden 

Servicebutik Livsmedelsbutiker med ett begränsat antal dagligvaruartiklar och 
oftast ett förlängt öppethållande 

Egna uttag av Vid uttag från eget lantbruk eller trädgård, genom jakt, fiske m m har 
livsmedel hushållen bokfört de aktuella kvantiteterna. Dessa har sedan värde

rats enligt gällande konsumentpris. 

Tabell 27 
Konsumtionens 
fördelning efter 
beredningsgrad 
för vissa livsmedel 

Liksom tabell 26 är denna tabell enbart baserad på de hushåll som medverkat i fullständig 
bokföring. Dessa hushåll har för köp av kött, fisk, frukt, bär, grönsaker, juice och potatis angett 
om varan köpts färsk, fryst eller konserverad. 
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86 Tabell 24b Konsumtionens fördelning efter bostadstyp och hushållets disponibla inkomst 
Konsumtionen per hushåll i kronor per år 



87 Tabell 25a Konsumtionens fördelning efter utbildning och hushållets disponibla inkomst 
Konsumtionen per hushåll i kronor per år 



88 Tabell 25b Konsumtionens fördelning efter utbildning och hushållets disponibla inkomst 
Konsumtionen per hushåll i kronor per år 



89 Tabell 26 Konsumtionens fördelning på inköpsställen för livsmadel (se kommentar i avsnitt 9.3) 
Totala konsumtionen i miljoner kronor per år 



90 Tabell 27 Konsumtionens fördelning efter beredningsgrad för vissa livsmedel (se kommentar i avsnitt 9.3) 
Totala konsumtionen i miljoner kronor per år 



91 Tabell 27 Konsumtionens fördelning efter beredningsgrad för vissa livsmedel (se kommentar i avsnitt 9.3) 
Totala konsumtionen i miljoner kronor per år 
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