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Förord 

Stat is t iska centralbyrån framlägger härmed den t redje delen av redo
görelsen för 1978 års hushållsbudgetundersökning. Den omfattar en 
jämförelse mellan 1958, 1969 och 1978 års pr ivata konsumtion fördelad 
dels p l o l i ka grupper av hushål l , dels på varu- och t jänsteslag. 

Rapporten har utarbetats av Elvi Eriksson och Kerstin Tengrud. Frågor 
i anslutning t i l l denna rapport kan i första hand s tä l las t i l l 
Kerstin Tengrud och Hans Lindkvist , te lefon 08-14 05 60. 

Stockholm i j u l i 1982. 

Lennart Nilsson 

Elisabeth Möller 
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1.1 Matvaror 

1.1.1 Bröd, spannmålsprodukter 

1.1.2 Kött 

1.1.3 Fisk 

1.1.4A Mjölk, ost 

1.1.4B Ägg 

1.1.5 Matfett 

1.1.6A Frukt, bär 

1.1.6B Grönsaker 

1.1.7 Potatis 

1.1.8 Socker 

1.1.9A Sötsaker 

1.1.9B Övriga livsmedel 

1.2 Alkohol f r i a drycker 

1.3 Alkohol hal t i ga drycker 

1.4 Tobak 

2 Kläder, skor 

3 Bostad, hushållsenergi 

Hyrd bostad 

Bostadsrätt 

Ägd bostad 

Fritidshus 

Hushållsenergi 

Övrigt 

4 Inventarier, husgeråd 

4.1 Möbler, mattor, reparationer 

4.2 T e x t i l i e r , inredningsart ik lar 

4.3 Hushållsapparater ink l rep 

Total expenditure 

1.1 Food 

1.1.1 Bread and cereals 

1.1.2 Meat 

1.1.3 Fish 

1.1.4A Mi Ik,cheese 

1.1.48 Eggs 

1.1.5 Oils, fats 

1.1.6A Fruits, berries 
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1.1.8 Sugar 

1.1.9A Sweets 

1.1.9B Other food 

1.2 Non-alcoholic beverages 

1.3 Alcoholic beverages 

1.4 Tobacco 

2 Clothing, footwear 

3 Housing, household 
energy 

Rented dwelling 

Cooperative bui ld ing 
society dwelling 

Owner-occupied 
dwelling 

Secondary dwelling 

Household energy 

Other housing items 

4 Furniture and house
hold a r t i c l es 

4.1 Furni ture, carpets, 
repairs 

4.2 Textiles, interior 
fittings 

4.3 Household appliances, 
repairs 
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8.6 Övriga t jänster 
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4.4 Household utensiles, 
repairs 

4.5-6 Non-durable goods, 
household services and 
domestic services 

5 Health and medical 
care 

5.1 Medicines, sanitary 
articles 

5.2 Medical appliances 

5.3 Health and medical 
services 

5.4 Hospital care 

6 Transport and communi
cations 

6.1 Purchases of transport 
equipment 

6.2 Operation of transport 
equipment 

6.3 Domestic transport 
services 

6.4 Postal- and telecommu
nications 

7 Recreation, entertain
ment and cultural 
services 

7.1 Recreational equipment 

7.2 Entertainment and 
recreation services 

7.3 Books, newspapers 

7.4.1 Education 

7.4.2 Child care etc 

8 Miscellaneous goods 
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8.1 Personal care 

8.2 Other goods 

8.3 Restaurant and hotel 
services 

8.5 Financial services 

8.6 Other services 

9.1 Travels abroad 
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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 expenditure 
on different goods and services and the differences in this respect 
between various types of households. 

Surveys with similar design and contents have prevously been perfor
med in Sweden in 1958 and 1969. This report presents a comparison of 
the findings from these three surveys. The comparison has covered the 
expenditure broken down by various aggregates of households and goods 
and services, in terms of both current and fixed prices. The percen
tage of the total expenditure spent on various goods and services 
groups during the different years have been compared as well. 

A comparison between the 1958, 1969 and 1978 surveys shows that 

- the expenditure has increased over the years, both per household 
and per individual. This hol^s true even when the expenditure is 
calculated in a fixed money value 

- almost all household groups (classification by number of adults 
and whether or not there are children, or alternatively by socio
economic group) have increased their expenditure. The one exception 
is single young men whitout children during the period 1958-1969. 

- the largest relative increase in the expenditure per person during 
the period 1958-1969 has been found for married and single persons 
with children, and entrepreneurial households. 

- during the period 1969-1978 the pensioners have the highest increa
se in expenditure 

- single young men without children have the highest expenditure in 
SEK per person all three years 

- single and married persons with children, and farmers have the 
lowest expenditure in SEK per person all three years 

- during the period 1958-1969 the expenditure on recreational equip
ment and travels abroad increased most 

- during the period 1969-1978 the expenditure on housing, recreatio
nal equipment, entertainment and recreation services increased most 

- the percentage of the total expenditure used on food has decreased 
over the years for practically all household groups, while the per
centage used on housing has increased 

- the percentage of the total expenditure used on other goods and 
services than food and clothing is approximately the same in 1969 and 
1978, but is smaller in 1958. 

- clothes is responsible for a diminishing percentage of the total 
expenditure, while the opposite holds true for recreation, entertain
ment, cultural services and travels abroad. 

A Swedish-English vocabulary of consumption aggregates and household 
groupings is given in the preciding sections. 
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Bakgrund 

Hushåll sbudgetunder sök ningen (HBU) 1978 utgör ett led i de studier av 
hushållens konsumtionsförhållanden som sedan början av 1900-talet 
bedrivs i Sverige. Undersökningar med liknande innehåll och upplägg
ning har tidigare genomförts 1958 och 1969. 

I denna rapport redovisas en jämförelse av resultaten från dessa tre 
undersökningar. Jämförelsen har gjorts mellan konsumtionen fördelad 
på hushållsgrupper och varugrupper, uttryckt i dels löpande priser 
och dels i fasta priser. Vidare har olika varugruppers procentuella 
andel av totala konsumtionen olika år jämförts. 

Undersökningen har inte genomförts på samma sätt de tre åren. Insam
lingsförfarande, indelning i redovisningsgrupper, definition av kon
sumtion m m skiljer mellan åren. I avsnitten 3-5 redovisas sådana 
skillnader mellan undersökningarna som kan ha betydelse för resulta
tet av jämförelserna. 

En utförligare beskrivning av de olika undersökningarna återfinns i 

t Sveriges officiella statistik 1961, Hushållens konsumtion 1958 

t Statistiska meddelanden, P 1971:9, Hushållsbudgetundersökningen 
1969. 

• Sveriges officiella statistik 1980, Hushållsbudgetundersökningen 
1978, del 1. 

Sammanfattning av resultaten 
En jämförelse mellan undersökningarna 1958, 1969 och 1978 visar att 

- konsumtionen har ökat med åren, både räknat per hushåll och per 
person. Detta gäller även när konsumtionen är beräknad i fast pen
ningvärde. 

- så gott som samtliga hushållsgrupper (indelning efter antal vuxna 
och förekomst av barn eller alternativt i socio-ekonomiska grupper) 
har ökat sin konsumtion. Undantag är ensamstående yngre män utan barn 
mellan åren 1958 och 1969. 

- störst procentuell ökning av konsumtionen per person mellan 1958 
och 1969 har samboende och ensamstående med barn samt företagarehus-
håll haft. 

- mellan 1969 och 1978 är det pensionärerna som ökat sin konsumtion 
mest. 

- största konsumtionen i kronor per person har samtliga år ensam
stående yngre män utan barn. 

- minsta konsumtionen i kronor per person har samtliga år ensamståen
de och samboende med barn samt jordbrukare. 

- mellan åren 1958 och 1969 har konsumtionen av fritidsutrustning och 
utrikes resor ökat mest. 

- mellan 1969 och 1978 har konsumtionen av bostad, fritidsutrustning, 
underhållning och rekreation ökat mest. 

- den andel av totala konsumtionen som används till mat minskar med 
åren för så gott som samtliga hushållsgrupper, medan den andel som 
används till bostad ökar. 

- den andel av totala konsumtionen som används till annat än mat och 
bostad är ungefär lika stor 1969 och 1978. 1958 var denna andel mind
re. 

- den andel av totala konsumtionen som används till kläder minskar 
med åren för samtliga grupper medan andelen som används till fritid, 
nöjen, kultur och utrikes resor ökar. 
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Undersökningens uppläggning, genom
förande och tillförlitlighet 

URVALSFÖRFARANDE OCH URVALSSTORLEK 

1958 Ett nettourval bestående av 4 272 hushåll drogs från 1956 års 
mantalsblanketter. Urvalet gjordes till en del som tvåstegsur-
val och till en del som trestegsurval. Primära urvalsenheter 
var enheterna i SCBs basurval. Sekundära urvalsenheter var 
taxerings-eller valdistrikt inom kommunen tillhörande 
basurvalet och tertiära enheter var hushåll. Trestegsurval 
användes för de större städerna. 

1969 Ett nettourval på 4 086 personer drogs slumpvis från registret 
över totalbefolkningen (RTB) och inom utredningsinstitutets 
basurval, system A, och så att alla personer hade samma urvals
sannolikhet. Ett hushåll ingick i undersökningen när någon av 
dess medlemmar valts. 

1978 Ett nettoval av 13 447 personer upp till 84 års ålder drogs. 
Som urvalsram användes registret över totalbefolknigen (RTBS). 
Det hushåll som urvalspersonen tillhört vid kontakttill fallet 
för inledningsintervjun har ingått i undersökningen. 

UPPGIFTSINSAMLING OCH DELTAGANDE I UNDERSÖKNINGEN 

1958 Samtliga utvalda hushåll skulle efter en inledningsintervju 
bokföra konsumtionen under en 30-dagarsperiod. 

78 procent av de utvalda deltog i dessa moment. 

1969 Uppgifterna insamlades genom inledande intervju, bokföring samt 
avslutande intervju efter undersökningsårets utgång. Bokfö
ringen tillgick så att samtliga hushåll skulle bokföra all 
konsumtion under en 30-dagarsperiod. Dessutom skulle efter 
denna bokföring en förenklad bokföring föras under ytterligare 
2 månader. Endast köp av varor med ett pris över 25 kr och 
avseende annat än livsmedel skulle då noteras. 

76 procent av de utvalda deltog i samtliga moment. 

1978 Uppgiftsinsamlingen bestod av inledningsintervju, bokföring, 
avslutningsintervju samt för vissa hushåll en årsintervju. 

För bokföringen fördelades urvalet på två skilda insamlingsme
toder. 5 760 hushåll skulle medverka i fullständig bokföring 
och 7 687 hushåll i förenklad bokföring. 

För hushållen som utvalts för fullständig bokföring innebar 
bokföringen att man under två veckor skulle notera samtliga 
utgifter någon hushållsmedlem hade, samt därefter deltaga i en 
årsintervju. 

Hushållen med förenklad bokföring skulle under fyra veckor 
notera alla utgifter på 50 kronor eller mer som inte avsåg 
livsmedel. 

Av hushållen i urvalet till den fullständiga bokföringen med
verkade 72 procent i bokföringen inklusive de inledande och 
avslutande intervjuerna samt 70 procent i årsintervjun. I den 
förenklade bokföringen deltog 80 procent av de utvalda hushål
len i samtliga moment. 
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INDELNING I HUSHÅLLSGRUPPER 

I resultatredovisningen har hushållen fördelats i olika typer av 
redovisningsgrupper de olika Iren. Indelningen i grupper i denna 
rapport har anpassats till redovisningsgrupperna 1958, eftersom 
grundmaterialet från denna undersökning saknas och endast tabeller är 
tillgängliga. Jämförelser mellan åren har i denna rapport gjorts för 
följande redovisningsgrupper: 

Hushållstypsgrupper 

Ensamstående utan barn 
Man under 65/67 år 
Kvinna under 65/67 år 
65/67 år eller äldre 

Samboende utan barn 
Mannen under 65/67 år 
Mannen 65/67 år och äldre 

Samboende med barn under 18 år 
Ensamstående med barn under 18 år 

Socio-ekonomiska grupper 

Jordbrukare 
Övriga företagare 
Arbetare 
Tjänstemän 
Pensionärer 

Tillvägagångssättet vid indelningen i de olika delgrupperna har 
varit olika de tre undersökningsaren. Nedan redovisas skillnaderna. 

Hushållstyper 

1958 Som barn räknades de som uppnått högst 16 års ålder under sök
ningsåret, samt även studerande som uppnått högst 21 år och som 
var mantalsskrivna på samma adress som hushållet. I tabelltex-
ten har, trots att det inte är riktigt, angetts "barn under 18 
år"-

1969 Som barn räknades de som undersökningsåret fyllt högst 18 år. 
1978 

1958 Hushåll med två vuxna som ej var gifta med varandra ingår ej i 
gruppen samboende. 

1958 Åldersgränsen 67 år har använts. 
1969 

1978 Åldersgränsen 65 år har använts. 

Socio-ekonomiska grupper 

Skillnader finns mellan åren dels ifråga om vilken person som indel
ningen gjorts efter, dels ifråga om omfattningen av förvärvsarbete 
och definition av jordbrukare och pensionär. 

1958 Huvudregeln var att om hushållet bestod av makar räknades man
nens yrkesstäl 1 ni ng. 

1969 För gifta gjordes indelningen efter mannen och för ogifta sam
manboende efter den som hade den högsta inkomsten. 

1978 Hushållet har indelats efter i första hand äldste förvärvsarbe
tande mannen i åldern 18-64 år och i andra hand efter äldsta 
förvärvsarbetande kvinnan i åldern 18-64 år. 

Förvärvsarbetande 

1958 Som förvärvsarbetande har räknats personer med regelbunden 
inkomstbringande sysselsättning och en arbets t id , som uppgick 
till minst ca en tredjedels normalarbetsdag, såvida veder
börande icke skul le anses som pensionär. 

1969 Personer som arbetat 25 timmar e l l e r mer i månaden före in led
ningsintervjun. 

1978 Personer yngre än 65 år med en arbetst id som uppgick t i l l minst 
20 timmar veckan före in ledningsintervjun. 
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Jordbrukare 

1958 Personer som brukade minst 2 ha åker. I vissa fall förekommer, 
att jordbrukaren hade sin huvudsakliga inkomst från annat håll 
än jordbruk. 

1969 Personer som hade minst hälften av sin inkomst från eget 
jordbruk. 

1978 Personer som enligt sin egen bedömning huvudsakligen varit 
sysselsatta som jordbrukare. 

Pensionärer 

1958 Alla som undersökningsåret uppnådde minst 67 år och vilkas 
pension utgjorde minst hälften av den disponerade inkomsten. 
Undantag om vederbörande var brukare av minst 2 ha åker i 
vilket fall han räknades som jordbrukare. 

1969 Personer som själva uppgivit att de har pension och inte haft 
någon annan huvudsaklig sysselsättning månaden före inlednings
intervjun. 

1978 Alla äldre än 64 år oberoende av förvärvsarbete. 

Pensionärsgruppen kan 1978 innehålla yrkesarbetande personer äldre än 
64 år med inkomster av arbete. Den genomsnittliga disponibla inkoms
ten för gruppen pensionärer blir därför högre 1978 än de övriga åren. 

Observera att ensamstående 65/67 år och äldre tillsammans med sam
boende, mannen 65/67 år och äldre inte bildar pensionärsgruppen. 

Tabell A HUSHÅLLSSTORLEK 
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Tabell B OLIKA HUSHÅLLSGRUPPER I PROCENT AV SAMTLIGA HUSHÅLL 

INDELNING I VARUGRUPPER 

Indelningen i varugrupper har gjorts på olika sätt i de tre under
sökningarna. För att kunna göra jämförelser har en gemensam varulista 
tagits fram. 

Varuindelningen har när detta varit möjligt följt den indelning som 
använts i rapporten Hushållsbudgetundersökningen (HBU) 1978 del 1. Av 
tabell 2 i nämnda rapport framgår under vilken rubrik varje enskild 
vara återfinns. De avvikelser från denna lista som har gjorts framgår 
av bilaga 1 i denna rapport. Omflyttningar av varor har gjorts huvud
sakligen inom huvudgrupperna (anges med en siffra). Huvudgrupper som 
fått helt ny indelning är 3 Bostad och 5 Häl so- och sjukvård. 

De varugrupper i denna rapport som har sifferbeteckning (en, två 
eller tre siffror) har i stort sett samma innehåll som motsvarande 
grupp 1978. 

Sifferbeteckningen som förekommer vid varugrupperna överensstämmer 
med den klassificering av den privata konsumtionen som gjorts i det 
svenska nationalräkenskapssystemet (SNR) och till vilken varuindel-
ningen i Hushållsbudgetundersökningen 1978 så långt som möjligt har 
anpassats. 

I tabellerna för 1958 saknas ibland uppdelning på undergrupper (t ex 
4.3). Ibland är en rad blank på grund av att kostnaden ligger under 
en annan varugrupp t ex 8.6.1 Begravningskostnader som finns under 
Diverse. Beskrivning av varulistan finns på sidorna 75 och 76. 

Vad som skulle räknas som konsumtion har varierat mellan undersök
ningarna. Nedan redovisas skillnader som kan ha betydelse vid bedöm
ningen av resultaten. 

Kläder och skor 

1958 Fria arbetskläder har värderats och medräknats. 
1969 

Häl so- och sjukvård 

1958 Bruttokostnaden för sjukvård är redovisad, för läkemedel 
1969 däremot nettokostnaden (den kostnad som hushållet betalat). 

1978 Hushållets nettokostnad är genomgående redovisad. 
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Utemil ti der 

1958 Fri skollunch har värderats och medräknats. 
1969 

Finansiella tjänster 

1958 Avgift för livränte- och kapital försäkringar har hänförts till 
sparande och andra försäkringar till konsumtion. 

1969 Alla försäkringspremier, även pensionsförsäkringar, ingår i 
1978 konsumtionen. 

Försäljning och inbyte av varor 

1958 Försäljning räknades som inkomst och har ej dragits från kon
sumtionen. 

1969 Försäljningen återfinns under speciella rubriker (se tabell 1). 

1978 Försäljningen är räknad som minuspost i konsumtionen under 
respektive varugrupp. 

Värdet av eventuella bytesvaror har samtliga år dragits av från 
konsumtionen för respektive varugrupp. 

Bostad 

Bostadskonsumtion avser för ägd bostad de direkta utgifter hushållen 
har för bränsle, reparationer, ränta på lånat kapital osv. Inköp av 
fastigheter samt nybyggnader och förbättringar samt amorteringar på 
lån har hänförts till sparande. De bidrag hushållen får för boendet 
i form av bostadsbidrag och minskad skatt i och med att räntan är 
skattemässigt avdragsgill har ej räknats som minusposter. Den skatt 
husägare betalar genom att som inkomst ta upp en viss andel av 
fastighetens taxeringsvärde saknas. 

1958 "Uppgifter har inhämtats och värdering har gjorts beträffande 
fritt upplåtna bostäder samt bostäder, som vederbörande hyrt av 
arbetsgivare eller f d arbetsgivare till nedsatt hyra. Vidare 
har värdering av bostadsförmånen gjorts i fråga om alla egna 
hem, till vilka här även räknas jordbrukarnas bostäder. I fråga 
om dem som hyr till nedsatt hyra samt egnahemsägare inhämtades 
även uppgifter om de faktiska utläggen för bostaden under 
observationsperioden. För dessa sistnämnda kategorier finns 
alltså dels uppgifter om faktiska utlägg, dels ett belopp av
seende den värderade bostadsförmånen". 

Inbetalning till reparationsfond för föreningslägenhet är 
konsumtion. 

1969 Inbetalning till reparationsfond för föreningslägenhet räkna
des som sparande. 

1978 För jordbrukarna visade det sig vara förenat med stora svårig
heter att för dessa utgifter skilja ut den del som avsåg det 
privata boendet från den del som avsåg jordbruket. Vid redovis
ningen av jordbrukarnas bostadskonsumtion har därför istället 
använts uppgifter om den genomsnittliga bostadskonsumtionen för 
icke-jordbrukarhushåll med bostadsförhållanden som med avseende 
på antal rum och tätortsgrad liknar jordbrukarnas. 

Inbetalning till reparationsfond för föreningslägenhet är 
räknad som sparande. 

UNDERSÖKNINGSRESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET 

All statistisk information som bygger på urvalsundersökningar har en 
slumpmässig osäkerhet som beror på urvalets storlek, reglerna för 
urvalsdragningen samt uppräkningsförfarandet. 
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Den statistiska osäkerheten kan uttryckas med hjälp av ett konfidens-
intervall. Ett sådant konstrueras enligt en statistisk metod som har 
en i förväg bestämd sannolikhet att ge intervall som innehåller det 
sökta värdet. Om man vill beräkna exempelvis ett 95-procentigt kon-
fidensintervall för medelutgiften för kläder och skor för ett arbe
tarehushåll 1978 som är 5 196 kronor per år fås detta till 5 196 + 
1,96 x 5 196 x 2,16 : 100 dvs intervallet sträcker sig från 4 976 
till 5 416 kronor. 1,96 är en faktor som beror av den valda konfi-
densnivån och 2,16 är skattningens variationskoefficient. Denna koef
ficient är kvoten mellan standardavvikelsen för skattningen och 
skattningen själv. 

Variationskoefficienter har tagits fram för 1969 efter den nya varu-
och hushållsgrupperingen för medelvärden och procenttal. För 1978 har 
de koefficienter för medelvärden som tagits fram för den ursprungliga 
varulistan använts. Dessa bör inte avvika väsentligt från de som 
skulle ha erhållits efter den nya varulistan eftersom inga större 
omflyttningar har gjorts mellan huvudgrupperna. För vissa hushålls
grupper 1978 (samboende och ensamstående med barn, samt äldre ensam
stående utan barn) har koefficienterna räknats fram genom hopvägning 
av information om delgrupper. Koefficienter för procenttalen för 1978 
har skattats. Det har då antagits att konsumtionen av en viss varu
grupp och total konsumtionen är oberoende av varandra (kovariansen är 
0). Detta leder till att koefficienterna har överskattats, eftersom 
det troliga är att en ökad konsumtion av en viss varugrupp medför en 
ökad total konsumtion. 

Variationskoefficienterna för 1958 är helt okända, utom för enstaka 
varor som ägg, apelsiner, kostymer, matbestick m fl. Vid jämförelse 
mellan variationskoefficienter för dessa varor 1958 och 1969 visar 
sig värdet 1958 vara större än 1969 men mindre än dubbelt så stort. 
Vidare finns variationskoefficienter bara uträknade för samtliga 
hushåll och inte för olika hushållsgrupper. Hopslagning av varor till 
varugrupper bör emellertid inte medföra att relationen mellan varia
tionskoefficienter för varugrupper blir större än för de enskilda 
varorna. Vid signifikansprövningarna har antagits att variationskoef
ficienten för ett medelvärde 1958 är dubbelt så stor som variations
koefficienten för medelvärdet för motsvarande hushålls- och varugrupp 
1969. 

En uppfattning om storleksordningen på variationskoefficienten för 
medelvärdet i olika redovisningsgrupper erhålles i tabell C. 

Tabell C INTERVALL FOR VARIATIONSKOEFFICIENTER, UTTRYCKTA I PROCENT, FOR 
MEDELVÄRDEN 
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OMRÄKNING TILL FAST PENNINGVÄRDE 

För att kunna eliminera effekten av kostnadsökningar mellan två un
dersökningstillfällen har konsumtionen för 1958 och 1969 räknats om 
till 1978 års priser med hjälp av SCBs konsumentprisindex (KPI). 
Varuindelningen i HBU och KPI överensstämmer emellertid inte och för 
vissa varugrupper saknas index. Detta medför att det belopp som er-
hål les är ett ungefärligt mått pl hur mycket de varor som konsumera
des 1958 och 1969 skulle kosta i 1978 års priser. 

I bilaga 2 redovisas vilka index som använts vid omräkningen. 

Någon tabell innehållande konsumtionen 1958 och 1969 i 1978 års pri
ser är ej medtagen i denna rapport, dels av utrymmesskäl och dels för 
att måttet för vissa enskilda varor ger en mycket osäker skattning. 
Värdena kan om så önskas räknas fram från tabell 1 och 2 med hjälp av 
KPI (se sidorna 77 och 78). 

TABELLERNAS UTFORMNING OCH INNEHÅLL 

Två tabellserier ingår i rapporten. I resultattexten ingår mindre 
tabeller benämnda A-K och i slutet av rapporten återfinns tabeller 
numrerade 1-10. 

I tabellerna 1-3 redovisas den genomsnittliga konsumtionen för 1958, 
1969 och 1978 mätt i kronor per år för olika typer av hushåll. Kon
sumtionen är uppdelad på 108 olika varugrupper. 

Tabell 1, som avser 1958, har tagits fram genom att uppgifter från 
tabeller i den tidigare publicerade rapporten har räknats om till den 
vid jämförelsen använda varuindelningen. De framräknade värdena har 
stansats för att möjliggöra ytterligare beräkningar och utskrift med 
samma utseende som för 1969 och 1978. 

Tabellerna 4-6 redovisar de 108 varugruppernas andelar av totala 
konsumtionen i de olika hushållsgrupperna. 

Tabellerna 7 och 8 anger kvoten mellan konsumtionen 1969 och 1958 i 
löpande priser och tabellerna 9 och 10 kvoten mellan 1978 och 1969 i 
löpande priser. 

Tabellerna 9 och 10 har erhållits genom att konsumtionssiffrorna för 
1958 och 1969 först har räknats upp till 1978 års prisnivå med hjälp 
av KPI. Därefter har kvoterna beräknats. 

I tabellerna 7-10 används av kostnads- och precisionsskäl en mer 
aggregerad varulista, vilket innebär en uppdelning av konsumtionen på 
25 varugrupper. 

I tabellerna 4, 5 och 6 har - eller + angetts efter procentandelen om 
procentandelen har minskat respektive ökat signifikant vid tvåsidigt 
test på 95 %-nivån från föregående undersökningstillfälle. 

I tabellerna 9 och 10 har de värden som anger en signifikant föränd
ring av konsumtionen vid tvåsidigt test på 95 %-nivan från föregående 
undersökningstillfälle understrukits. 

Värdena i tabellerna A-K har huvudsakligen hämtats direkt från tabel
lerna 1-10 eller räknats fram manuellt med hjälp av värdena i dessa 
tabeller. 
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Undersökningens resultat 

FÖRÄNDRINGAR AV KONSUMTIONEN I LÖPANDE PRISER 

Ett genomsnittshushåll konsumerade 1958 varor och tjänster för 11 955 
kronor, 1969 för 23 660 kronor och 1978 för 58 909 kronor, allt an-
gett i de olika årens priser (löpande priser). 

Ökningen i konsumtion från 1958 till 1969 är 98 procent och från 1969 
till 1978 149 procent (se tabell D, samtliga hushåll). 

Jämförelsen mellan genomsnittshushåll de olika åren blir emellertid 
inte meningsfull eftersom ett sådant hushåll har helt olika samman
sättning de olika åren och minskar i storlek från 2,8 personer 1958 
till 2,3 personer 1978. Se tabell A. Om vi tar hänsyn till att hus
hållsstorleken har minskat genom att beräkna konsumtionen per person 
istället för per hushåll, erhålles en ökning av konsumtionen från 
1958 till 1969 på 124 procent och från 1969 till 1978 på 170 procent. 

Av tabell B framgår hur sammansättningen av hushåll varierat mellan 
åren. Andelen jordbrukare minskar med åren medan tjänstemän ökar, 
andelen hushåll bestående av ensamstående ökar medan samboende med 
barn minskar. 

I fortsättningen har inga beräkningar gjorts för ett genomsnittshus
håll, utan endast för delgrupper. Indelning har gjorts i sju hus
hål lstypsgrupper och i fem socio-ekonomi ska grupper (se sid 13). 
Observera att summan av dessa delgrupper inte är lika med samtliga 
hushåll. Om ökningen av konsumtionen fördelas på olika hushålls
grupper ses att mellan 1958 och 1969 var det jordbruks- och pensio
närshushåll samt hushåll bestående av ensamstående män under 65/67 år 
eller ensamstående utan barn, 65/67 år och äldre, som ökade sin kon
sumtion minst (se tabell D) medan det 1969 till 1978 var dessa hus
håll som ökade sin konsumtion mest. 

Tabell D ÖKNING AV KONSUMTIONEN I LÖPANDE PRISER 

*) Den stora ökningen för jordbrukare beror på ändrat sätt att beräkna boendekostnaden. 
(Se sid 16). 
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Pensionärernas ökning beror delvis på ny definition av begreppet 
pensionär, men detta förklarar troligen endast ett par procentenheter 
av ökningen. Jordbrukarnas boendekostnader har beräknats på ett annat 
sätt 1978 än tidigare, vilket ökar konsumtionen. 

Eftersom det genomsnittliga antalet hushåll smedlemmar är olika i 
olika hushållsgrupper och dessutom varierar i storlek mellan åren kan 
det vara av intresse att jämföra konsumtionen per person även inom 
olika hushållsgrupper. Detta blir emellertid inget mått på levnads
standard i olika grupper eftersom en rad andra faktorer då måste 
vägas in. Om vi delar totala konsumtionen med antalet medlemmar i 
hushållet erhålles den högsta konsumtionen i kronor per person för 
ensamstående män och kvinnor. Detta gäller samtliga ar. Lägst konsum
tion per person har äldre sammanboende utan barn samt barnhushållen. 
Rangordningen mellan grupperna är i stort sett den samma samtliga år. 
Skillnaden i konsumtion per person mellan personer som tillhör olika 
hushållstyper är större 1958 än 1978. 1958 konsumerar en ensam
stående man, som hade högsta konsumtionen per person, 2,3 gånger mer 
än en person som hör till den hushållstyp där konsumtionen per person 
var minst, medan motsvarande tal 1978 endast är 1,9. 

Den socio-ekonomi ska grupp som har den lägsta konsumtionen per person 
är samtliga år gruppen jordbrukare. Högsta konsumtionen per person 
har samtliga åren gruppen tjänstemän. Rangordningen mellan de övriga 
grupperna varierar men samtliga år ligger de mycket nära varandra i 
kronor räknat. Skillnaden mellan grupperna i konsumtion per person 
minskar med åren. 

Om ökningen av konsumtionen räknas per person för varje hushållsgrupp 
ses att mellan 1958 och 1969 är det övriga företagare som ökat kon
sumtionen mest (med 142 procent) och mellan 1969 och 1978 är det 
ensamstående män under 65/67 år och utan barn som ökat konsumtionen 
mest (med 196 procent). 

SCBs konsumentprisindex (KPI) för den totala konsumtionen har från 
1958 till 1969 ökat med 45 procent och från 1969 till 1978 med 112 
procent. Att konsumtionen, mätt i löpande priser, ökat mellan åren är 
ju därför självklart. Hushållens konsumtion har emellertid ökat be
tydligt mer än vad som kan förklaras enbart med prisökningen under 
sammat tid. 

För att underlätta jämförelser mellan perioderna, som ju inte är 
lika långa, har konsumsionsökningen i löpande priser beräknats per år 
i tabell E. 

Tabell E ÅRLIG ÖKNING AV KONSUMTIONEN I LÖPANDE PRISER 

*) Den stora ökningen beror på ändrat sätt att beräkna boendekost
naden för jordbrukare. Se sid 16. 
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Den årliga procentuella ökningen har för samtliga hushållsgrupper 
varit betydligt större under den senare tidsperioden, ibland till och 
med dubbelt sa stor. 

Ökningen av konsumtionen mellan åren 1958 och 1969 fördelat på varu
grupper återfinns i tabell 7 och mellan åren 1969 och 1978 i tabell 
8. Av tabell 7a framgår att kvoten mellan konsumtionen 1969 och 1958 
för ensamstående man under 65/67 år och utan barn är 1,74. Detta 
innebär att konsumtionen i löpande priser har ökat med 74 procent 
från 1958 till 1969. För att se vilka varugrupper som ökat mest mel
lan undersöknigarna kan antingen tabellerna 1, 2 och 3 som anger 
medelkonsumtionen i kronor eller tabellerna 7 och 8 som anger kvoten 
användas. I tabellerna 1, 2 och 3 är varorna uppdelade i 108 varu
grupper, medan de i tabellerna 7 och 8 är uppdelade i 25 varugrupper. 
Resultaten blir emellertid osäkra vid så detaljerad indelning som 108 
varugrupper. 

Av tabellerna 7 och 8 framgår att ökningarna för vissa varugrupper 
varit mycket stora, ibland t o m över 1 000 procent (i tabellerna 
värden större än 11,0). Varugrupper som ökat så här mycket mellan 
åren 1958 och 1969 är utrikes resor, hushållsapparater, inköp av 
transportmedel, finansiella tjänster och undervisning. Mellan 1969 
och 1978 är det inköp och drift av transportmedel, utrikes resor, 
undervisning samt fritidshus som ökat med över 1 000 procent. Öknin
gen har emellertid inte varit så här stor för samtliga hushållsgrup
per, och konsumtionen av dessa varor i kronor per hushåll är oftast 
liten, ibland endast ett par kronor. En sådan här ökning påverkar 
därför konsumtionsmönstret mycket litet. 

För att kunna bedöma vilka ökningar som varit betydelsefulla har i 
tabell F tagits med endast de varugrupper, för vilka konsumtionen 
uppgick till minst 150 kr 1958 och till minst 200 kr 1969 och dess
utom ökat med mer än 250 procent mellan två undersökningstillfällen. 

Ökningen av konsumtionen för en varugrupp mellan två undersöknings
tillfällen kan bero dels på prisökningar, dels på faktisk ökning av 
den konsumerade kvantiteten. Av de varugrupper som finns upptagna i 
tabell F är det emellertid endast för grupperna böcker och tidningar 
samt utemåltider som KPI ökat med mer än 250 procent under motsvaran
de tidsperiod. Den stora ökningen beror således på en ökat konsum
tion. 

Tabell F VARUGRUPPER FOR VILKA KONSUMTIONEN ÖKAT 
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*) Den stora ökningen beror på ändrat sätt att beräkna boendekostnaden för jordbrukare. 
Se sid 16. 

För flera hushållsgrupper har varugruppen ägd bostad ökat med mer än 
250 procent mellan 1969 och 1978. Kostnaden består 1978 till stor del 
av räntor. Eftersom denna kostnad oftast endast delvis är en faktisk 
kostnad för hushållet är kostnadsökningen för hushållet mindre än vad 
som anges i tabellen. Observera att hushållsenergi inte ingår i varu
gruppen ägd bostad utan utgör en egen varugrupp och således inte 
orsakar kostnadsökningen. Den stora kostnadsökningen på eldningsolja 
kom dessutom inte förrän efter 1978. 

Att ägd bostad men inte hyrd bostad finns med i tabell F betyder inte 
att kostnaden för en ägd bostad har ökat mer än kostnaden för en hyrd 
bostad. Det är endast kostnaderna för ägd bostad utslagna på samtliga 
hushåll i gruppen, oberoende av om de faktiskt bor i ägd bostad eller 
ej, som ökat mer. För att se om boendekostnaden för hushåll som bor i 
ägd bostad ökat mer än boendekostnaden för hushåll som bor i hyrd 
bostad måste boendekostnaden fördelas på dessa två olika typer av 
hushåll, vilket här inte varit möjligt. 

FÖRÄNDRINGAR AV KONSUMTIONEN I FASTA PRISER 

I tabellerna 9 och 10 redovisas kvoterna mellan konsumtionen 1969 
och 1958 respektive 1978 och 1969 i 1978 års priser. I tabellerna har 
de värden som anger en signifikant förändring av konsumtionen från 
föregående undersökningstillfälle understrukits. 

Av tabell 9 framgår att konsumtionen i fasta priser för samtliga 
hushållsgrupper har ökat mellan 1958 och 1969 utom för ensamstående 
män utan barn. För en del av grupperna är ökningen inte säkerställd. 

Ökning mellan 1969 och 1978 finns redovisad i tabell 10. Samtliga 
grupper utom tjänstemän har haft en säkerställd konsumtionsökning. 

Hushållsstorleken har minskat med åren, olika mycket för olika hus
håll sgrupper (se tabell A). Ett sätt att ta hänsyn till detta är att 
beräkna konsumtionen per person istället för per hushåll. I tabell G 
redovisas ökningen per person. 
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Tabell G ÖKNING AV KONSUMTIONEN I FASTA PRISER 

*) Den stora ökningen beror på ändrat sätt att beräkna boendekostna
den för jordbrukare. Se sid 16. 

Ökningen per person har mellan 1958 och 1969 varit störst för hushåll 
med barn och övriga företagare. Mellan 1969 och 1978 har ökningen 
varit störst för pensionärer, för äldre ensamstående utan barn samt 
för ensamstående yngre män utan barn. Mellan 1958 och 1978 har en 
person som tillhör gruppen övriga företagare ökat sin konsumtion mest 
medan en ensamstående yngre man utan barn ökat sin konsumtion minst. 
Ökningen blir emellertid rättvisande först när den sätts i relation 
till den nivå från vilken ökningen skett. En ensamstående yngre man 
utan barn konsumerade 1958 för ca 30 000 kr i 1978 års priser medan 
en person i gruppen övriga företagare konsumerade för ca 13 000 kr. 
Se diagrammen A och B. 

När konsumtionen räknas i fasta priser är rangordningen av konsumtio
nen i kronor per person i olika hushållstyper densamma som när kon
sumtionen räknas i löpande priser. 

Om man jämför procentuella ökningen av konsumtionen per person är det 
samma hushållsgrupper som ökar mest respektive minst oberoende av om 
konsumtionen är angiven i fasta eller löpande priser. 

Ökningen av totala konsumtionen per person mellan 1969 och 1978 skul
le bli nästan densamma om enbart KPI för totala konsumtionen hade 
använts vjd uppräkningen av konsumtionen istället för de olika del
indexen. Ökningen mellan 1958 och 1969 däremot hade för varje hus-
hållsgrupp blivit 6 till 19 procentenheter större än den som anges i 
tabell G. Störst hade skillnaden blivit för ensamstående yngre män 
och kvinnor utan barn, ensamstående med barn, övriga företagare samt 
tjänstemän. Detta beror på att en mindre andel av konsumtionen 1969 
än 1958 utgöres av varor för vilka KPI ökat mer än totalindex, och en 
större andel utgöres av varor som ökat mindre än totalindex. 

Varugrupper för vilka index ökat mer än totalindex mellan 1958 och 
1969 är hyrd bostad, arbetshjälp, inrikes transporttjänster, böcker, 
utemåltider och hotellvistelse. Varugrupper för vilka index ökat 
mindre än totalindex är möbler, hushållsapparater och fritidsutrust
ning. Att konsumtionen av dessa varor minskat respektive ökat från 
1958 till 1969 för ovan nämnda hushållsgrupper framgår även av tabell 
9. 

Av tabellerna 6 och 10 framgår att ökningen av boendekostnaderna även 
i fasta priser varit stora. Detta beror på den ökade skuldsättningen 
för bostad, och därmed ökade räntekostnader. Samboende med barn, 
jordbrukare, övriga företagare och tjänstemän hade räntekostnader på 
6 000 kr eller mer under 1978. 1969 hade ingen hushållsgrupp boende-
räntor på mer än 1 500 kr. 
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Diagram A Konsumtion i kronor per person i 1978 års priser 
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Diagram B Konsumtion i kronor per person i 1978 års priser 
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Tabell H ÅRLIG ÖKNING AV KONSUMTIONEN I FASTA PRISER 

*) Den stora ökningen beror på ändrat sätt att beräkna boendekostna
den för jordbrukare. Se sid 16. 

Den årliga procentuella ökningen av konsumtionen i fasta priser är 
för vissa hushållsgrupper större under den första perioden och för 
andra under den andra perioden. 

Jordbrukarhushållens stora ökning av bostadskonsumtion beror på att 
beräkningen har gjorts på olika sätt de olika åren. För att kunna se 
om detta också är orsaken till att jordbrukarna har en större ökning 
än övriga socio-ekonomi ska grupper när det gäller total konsumtionen 
har boendekostnaden redovisats för sig i tabell I. Tabellen visar att 
även när boendekostnaden räknats bort är ökningen för jordbrukshus
håll större än för motsvarande konsumtion för övriga företagare, 
arbetare och tjänstemän. 

Tabell I ÖKNING AV BOSTADS- OCH ÖVRIG KONSUMTION I FASTA PRISER 

*) Den stora ökningen beror på ändrat sätt att beräkna 
boendekostnaden för jordbrukare. Se sid 16. 

Varugrupper för vilka konsumtionen ökat signifikant för de flesta 
redovisningsgrupper (10 eller fler av de 12 grupperna) mellan 1958 
och 1969 är fritidsutrustning och utrikes resor. Mellan 1969 och 1978 
har det förutom för totala konsumtionen och bostad, varit en signifi
kant ökning för underhållning, rekreation och fritidsutrustning. 
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Varugrupper som inte "ökat signifikant för någon hushållsgrupp mellan 
1958 och 1969 är matvaror och skötsel av hushåll och mellan 1969 och 
1978 alkohol hal tiga drycker, hushållsapparater, skötsel av hushåll 
samt finansiella tjänster. 

FÖRÄNDRINGAR AV KONSUMTIONENS PROCENTUELLA FÖRDELNING 

Ett annat sätt än de ovan redovisade att mäta förändringen av konsum
tionen mellan åren är att se hur stor andel av den totala konsumtio
nen som används till mat, bostad, kläder osv och om denna andel för
ändras. 

Tabellerna 4, 5 och 6 redovisar konsumtionen av olika varor i procent 
av totala konsumtionen för åren 1958, 1969 resp 1978. 

I tabellerna 4, 5 och 6 har efter procentandelen för vissa varugrup
per angetts + eller -. + innebär att procentandelen har ökat signifi
kant från föregående mättillfälle och - att den har minskat signifi
kant. 

Även i stapeldiagrammet på sidan 28 redovisas denna procentuella 
fördelning. Varje stapel utgör totala konsumtionen...Konsumtionen har 
delats upp i grupperna 1.1 Matvaror, 3 Bostad samt Övrigt. 

Av materialet ses att andelen som går till matvaror minskar med åren 
för de flesta grupperna, undantag är ensamstående yngre män utan 
barn. 

Samboende utan barn där mannen är 65/67 år och äldre samt jordbrukare 
har alla år procentuellt största konsumtionen av matvaror. Minsta 
procentuella konsumtionen har samtliga år ensamstående män under 
65/67 år utan barn samt tjänstemän. 

Boendekostnadens andel ökar med åren. Av tabell 5 och 6 framgår vilka 
förändringar som är signifikanta. 

Andelen som blir över för annan konsumtion än matvaror och bostad och 
som kan sägas vara ett grovt mått på hushållets standard är för samt
liga grupper ungefär lika stor 1969 som 1978. Skillnaden är för samt
liga grupper mindre eller lika med 4 procent (4,19) mellan åren. 
Däremot varierar andelen för de olika hushållsgrupperna ett visst år 
en hel del. 1978 kunde ensamstående utan barn och äldre än 65/67 år 
använda 50 procent av konsumtionen till annat än matvaror och bostad, 
medan motsvarande andel för en ensamstående yngre man utan barn var 
71 procent. Även här blir resultatet naturligtvis missvisande efter
som hushållsstorleken med åren har minskat och minskningen varit 
olika stor i olika grupper. 

Ensamstående yngre män utan barn har 1958 en mycket låg matvarukon-
sumtion, i gengäld har de en hög konsumtion av uteätande. Om matvaru-
konsumtionen läggs ihop med uteätandet och alkohol fri a drycker och 
denna varugrupp anges i procent av totala konsumtionen erhålles de 
procenttal som redovisas i tabell J. 



28 KONSUMTIONEN I OLIKA HUSHALLSGRUPPER AV MATVAROR, BOSTAD SAMT ÖVRIGT I PROCENT AV TOTALA KONSUMTIONEN 

*) Den stora ökningen beror på ändrat sätt att beräkna boendekostnaden för jordbrukare . Se sid 16. 
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Tabell J MATKONSUMTIONEN I PROCENT AV TOTALA KONSUMTIONEN 

Med matkonsumtion avses här den sammanlagda konsumtionen 
av 1.1 Matvaror, 1.2 Alkohol fri a drycker samt 8.3.1 Ute
måltider 

1) Utemåltider utgör mer än 5 procent av totala konsumtionen. 

Matkonsumtionen i tabell J minskar för samtliga grupper med åren. 

Boendekostnaden utgör 1958 11-24 procent och 1978 18-28 procent av 
hushållens totala konsumtion. I denna boendekostnad ingår kostnad för 
räntor på bostadslån. Räntekostnaden ökar med åren för samtliga redo
visningsgrupper, men denna kostnad är för de flesta avdragsgill vid 
beräkning av beskattningsbar inkomst. I tabell K har antagits att 50 
procent av ränteutgiften är en faktisk kostnad för hushållet. Det är 
emellertid troligt att skatteminskningen för hushåll som har stora 
inkomster är större än 50 procent men det är här omöjligt att ta 
hänsyn till. Kostnaden för hushållsapparater sjunker från 1969 till 
1978 för nästan alla grupper, trots att det blir allt vanligare med 
denna utrustning i bostaden. Bostaden är redan försedd med denna 
utrustning, så att den inte behöver inköpas separat. Den betalas i 
stället i form av högre hyra eller större räntekostnader. 

Ovanstående medför att den kostnad som i övriga tabeller redovisas 
under 3 Bostad inte är helt jämförbar mellan aren. Eftersom kostna
derna för bostadsräntor och hushållsapparater är särredovisade i 
tabellerna har i tabell K alternativa boendekonsumtionen kunnat räk
nas fram. 
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Tabell K BOSTADSKONSUMTIONEN I PROCENT AV TOTALA KONSUMTIONEN 

Med bostadskonsumtion avses här den sammanlagda konsum
tionen av 3 Bostad, 4.3 Hushållsapparater samt Fastig
hets- och hemförsäkring**, Fritidshusförsäkring (del av 
8.5) minskad med hälften av kostnaden för bostadsräntor. 

*) Den stora ökningen beror på ändrat sätt att beräkna boendekostna
den för jordbrukare. Se sid xx. 
**) 1958 är inte hemförsäkring medräknad. 
1) Andelen är större än för enbart 3 Bostad pl grund av stor konsum
tion av hushållsapparater. 
2) Andelen är mindre än för enbart 3 Bostad på grund av att räntor 
utgör en stor del av boendekostnaden. 

Vid jämförelse med procentsiffrorna för 3 Bostad i stapeldiagrammet 
på sid 28 ses att skillnaderna mellan 1969 och 1978 är mindre i 
tabell K. I synnerhet för samboende med barn utgör kostnaden 1978 i 
tabell K en betydligt mindre andel av totala konsumtionen, 19 procent 
mot 22 procent. Detta beror på att denna hushållstyp har stora 
räntekostnader för ägd bostad 1978. 

I boendekostnaden ingår även kostnaden för fritidshus. Kostnaden är 
emellertid liten och endast för övriga företagare utgör kostnaden 
1978 mer än 1 procent (1,3 procent) av totala konsumtionen. Det är 
således inte en ökad konsumtion av fritidshus som är huvudorsaken 
till att den andel av totala konsumtionen som går till boende ökar 
med åren. 

Att se hur stor andel av konsumtionen som går till boende för dem som 
bor i ägd bostad och för dem som bor i hyrd bostad går ej i de 
tabeller som bifogats här. För detta krävs att boendekostnaderna tas 
fram för de två grupperna var för sig. 

Av stapeldiagrammet på sid 28 framgår att ensamstående yngre män utan 
barn 1978 använder 71 procent av sin totala konsumtion till annat än 
matvaror och bostad. Om matkonsumtionen och bostadskonsumtionen 
beräknas som i tabell J och K återstår endast 64 procent för övrig 
konsumtion. 

Varugrupper, förutom bostad, för vilka den procentuella andelen av 
konsumtionen har ökat signifikant mellan två undersök ni ngsti 11 fal len 
är fritid, nöjen, kultur och utrikes resor. 

Klädinköpen tar allt mindre andel av konsumtionen. 1958 utgjordes, 
beroende på grupptillhörighet, 8 procent till 13 procent av konsum
tionen av klädinköp medan motsvarande andel 1978 var 4 procent till 
10 procent. 

Även sjukvården minskar enligt tabellen, men det beror troligen helt 
på ändrat sätt att beräkna denna konsumtion. Se sidan 15. 
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TABELL 1A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP ÅR 1958 
KONSUMTIONEN PER HUSHALL I KRONOR PER ÅR 
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TABELL 1B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP ÅR 1958 
KONSUMTIONEN PER HUSHALL I KRONOR PER ÅR 
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TABELL 2A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP ÅR 1969 
KONSUMTIONEN PER HUSHÅLL I KRONOR PER ÅR 
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TABELL 2B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP ÅR 1969 
KONSUMTIONEN PER HUSHÅLL I KRONOR PER ÅR 
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TABELL 3A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP ÅR 1978 
KONSUMTIONEN PER HUSHÅLL I KRONOR PER ÅR 
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TABELL 3B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP ÅR 1978 
KONSUMTIONEN PER HUSHALL I KRONOR PER ÅR 
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TABELL 4A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP ÅR 1958 
KONSUMTIONENS PROCENTUELLA FÖRDELNING PÅ VARUSLAG 
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TABELL 4B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP ÅR 1958 
KONSUMTIONENS PROCENTUELLA FÖRDELNING PÅ VARUSLAG 
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TABELL 5A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP ÅR 1969 
KONSUMTIONENS PROCENTUELLA FÖRDELNING PÅ VARUSLAG 
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TABELL 5B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP ÅR 1969 
KONSUMTIONENS PROCENTUELLA FÖRDELNING PÅ VARUSLAG 
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TABELL 6A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP ÅR 1978 
KONSUMTIONENS PROCENTUELLA FÖRDELNING PÅ VARUSLAG 
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TABELL 6B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP ÅR 1978 
KONSUMTIONENS PROCENTUELLA FÖRDELNING PÅ VARUSLAG 
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TABELL 7A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP 
KONSUMTIONEN 1969 DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1958 
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TABELL 7B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP 
KONSUMTIONEN 1969 DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1958 
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TABELL 8A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP 
KONSUMTIONEN 1978 DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1969 
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TABELL 8B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP 
KONSUMTIONEN 1978 DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1969 
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TABELL 9A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHÅLLSTYP 
KONSUMTIONEN 1969 I 1978 ÅRS PRISER DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1958 I 1978 ÅRS PRISER 
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TABELL 9B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP 
KONSUMTIONEN 1969 I 1978 ÅRS PRISER DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1958 I 1978 ÅRS PRISER 
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TABELL 10A KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER HUSHALLSTYP 
KONSUMTIONEN 1978 DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1969 I 1978 ÅRS PRISER 
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TABELL 10B KONSUMTIONENS FÖRDELNING EFTER SOCIO-EKONOMISK GRUPP 
KONSUMTIONEN 1978 DIVIDERAD MED KONSUMTIONEN 1969 I 1978 ÅRS PRISER 
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Kommentarer till varulistan 
För att få en gemensam varulista har nedanstående förändringar av den 
varuindelning som använts i HBU 1978 del 1 gjorts. 
Ityamattsmaterial har flyttats från 4.1.1 Möbler, mattor till 2.1.1 
Kläder, tyger, garner. 
Hushållsenergi har inte fördelats på olika bostadstyper utan utgör en 
egen grupp. 
Husförsäkringar har flyttats från 3 Bostad till 8.5 Finansiella 
tjänster. 

Bostad övr ig t har t i l l kommi t . 
Speglar har flyttats från 4.2 Övriga inredningsartiklar till 4.1.1 
Möbler, mattor. 
Motordrivna trädgårdsmaskiner har flyttats från 4.3.1 Hushålls-
apparater till 7.1.2 Övriga större fritidsartiklar. 

7.1.4 Delar, t i l l behö r , reparationer har fördelats på 7.1.2 och 
7 . 1 . 1 . 
Hemförsäkring - 1 ösöresdelen har flyttats från 4.5.2 Hushållstjänster 
till 8.5 Finansiella tjänster, fastighets- och hemförsäkring. 
Skriv- och räknemaskiner har flyttats från 7.1.2 Större fritids
artiklar till 8.2.3 Skrivmaterial. 

1.1.9 B Övrigt ersätter Färdiga smörgåsar. 
Sällskapsdjur och Mat till sällskapsdjur har flyttats från 7.1.3 
Övriga fritidsartiklar till 7.2.6 Veterinärtjänster m m. 

Fickpengar har tillkommit. 

Diverse har t i l l kommi t . 
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Den gemensanma varulistan har inte kunnat följas helt utan vissa varor återfinns 1958 
och 1969 under annan rubrik än varulistan anger. 
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Konsumentprisindex för olika varugrupper 
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