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Vid sidan av de i "Sociala Meddelanden" regelbundet meddelade redogörel
serna för den fortlöpande statistiken över detaljhandelspriser å livsmedel, 
bränsle- och lyseartiklar m. m. ha tidigare även utgivits tre mera sammanfat
tande översikter över nämnda statistik i form av särskilda publikationer med 
titeln "Livsmedels- och bostadspriser i Sverige", nämligen för åren 1904—1907, 
1908—1909 och 1910—1912. 

Föreliggande redogörelse, som avser åren 1913—1930, utgör i huvudsak en 
direkt fortsättning av nyssnämnda serie av publikationer. Avvikelserna betingas 
av den utveckling denna gren av prisstatistiken och framför allt de på den
samma grundade indexberäkningarna erhållit under ifrågavarande långa tids
period. Bland annat har statistiken över bostadshyrorna numera till större 
delen funnit plats i särskilda redogörelser över tid efter annan företagna hyres-
räkningar och har därför här ej upptagits till behandling. 

Den närmaste ledningen av hithörande arbeten inom styrelsen handhaves av 
t. f. förste aktuarien C a r l Ö b e r g , under vars inseende denna översikt 
utarbetats av t. f. aktuarien S v e n B o u v i n . Redogörelsen för den utom 
styrelsen utförda undersökningen rörande levnadskostnadernas förändringar 
sedan 1830-talet har helt självständigt författats av t. f. aktuarien Bouvin. 

Stockholm i december 1932. 

GUNNAR HUSS. 
NILS BERGSTEN. 





Innehål l s förteckning. 

Text. Sid. 
1. Prismaterialets införskaffande och bearbetning 7 

A. Organisation 7 
B. Prisuppgifternas inhämtande och bearbetning 8 

Livsmedels- samt bränsle- och lysepriser 8 
Beklädnadsartiklar 9 
Husgeråd, inventarier m. m. 10 
Kreaturspriser 10 
Fiskpriser 10 
Inackorderingspriser för arbetare 11 
Lokal granskning 11 

2. Socialstyrelsens indexberäkningar 12 
Livsmedelsindex 12 
Levnadskostnadsindex 14 
Levnadskostnaderna åren 1914—1930 18 

3. Prisutvecklingen under åren 1913—1930 23 
Den statliga livsmedelspolitiken under kriget 23 
Mejerivaror och ägg 24 
Kött och fläsk 29 
Fisk 32 
Jordbruksprodukter 34 
Kolonialvaror 41 
Bränsle- och lyseartiklar 43 
Beklädnadsartiklar 47 
Övriga utgifter 49 
Inackorderingspriser för arbetare 50 

4. Prisnivån och prisutvecklingen inom olika landsdelar åren 1913—1930 52 
Prisutvecklingen landsdelsvis 52 
Regionala olikheter i detaljprisnivån åren 1926—1930 54 

5. Prisernas säsongfluktuationer 59 
Beräkningsmetoder 59 
Prisbildningen på några viktigare säsongvaror 64 

6. Prisbildningen och prisutvecklingen å viktigare livsförnödenheter på olika pro
duktionsstadier åren 1913—1930 . 69 

7. Levnadskostnaderna i Sverige åren 1830—1930 72 
Källmaterialet 72 
Bearbetningen 75 
Priser och levnadskostnader åren 1830—1930 78 

Fransk resumé 92 

Tabeller. 

Tab. 1. Medelpris (öre) per år för viktigare varuslag, ortsvis åren 1913—1930 . . . . 104 
Tab. 2. Medelpris (öre) per år för olika landsdelar åren 1913—1930 144 
Tab. 3. Månadsmedelpriser för vissa viktigare säsongvaror för orterna tillsamman

tagna åren 1913—1930 155 
Tab. 4. Fiskpriser i Stockholm och Göteborg åren 1913—1930 159 
Tab. 5. Kreaturspriser (öre per kg levande vikt) åren 1913—1930 160 



Table des matières. 

Texte. Page 
1. Assemblement et classement des données primaires 7 

A. Organisation 7 
B. Assemblement et classement des données sur les prix 8 

Prix des aliments, des combustibles et des articles d'éclairage 8 
Prix des articles de vêtement 9 
Prix des effets mobiliers, des ustensiles de ménage etc. 10 
Prix du bétail ... 10 
Prix du poisson 10 
Prix de pension pour ouvriers 11 
Examination locale 11 

2. Établissement de nombres indices par l'Administration du Travail et de la Pré
voyance sociale 12 
Nombres indices sur les pr ix des denrées alimentaires 12 
Nombres indices sur les coûts de la vie 14 
Les coûts de la vie de 1914 à 1930 18 

3. Développement des prix de 1913 à 1930 23 
La politique d'approvisionnement publique de l 'État pendant la guerre 23 
Produits laitiers et oeufs 24 
Viande et porc 29 
Poisson 32 
Produits agricols 34 
Denrées coloniales 41 
Articles de chauffage et d'éclairage 43 
Articles de vêtement 47 
Autres dépenses 49 
Prix de pension pour ouvriers 50 

4. Niveau des prix et développement des prix dans les differentes parties du royaume 
de 1913 à 1930 52 
Développement des prix par régions 52 
Différences régionales dans le niveau des prix de détail de 1926 à 1930 54 

5. Fluctuations saisonnières des prix 59 
Méthodes de calcul 59 
Prix de certaines marchandises saisonnières 64 

6. Prix de certains aliments importants aux différents stades de la production........................... 69 

7. Frais d'existence en Suède de 1830 à 1930 72 
Sources 72 
Classement du matériel 75 
Prix et frais d'existence de 1830 à 1930 78 
Résumé 92 

Tableaux. 

Tableau 1. Pr ix moyens (en öre) pour certaines marchandises importantes, par 
an et par localité, de 1913 à 1930 104 

Tableau 2. Moyennes annuelles des prix (en öre) dans les différentes régions de 
1913 à 1930 144 

Tableau 3. Moyennes mensuelles des pr ix de certaines marchandises saisonnières 
pour l'ensemble des localités, de 1913 à 1930 155 

Tableau 4. Pr ix du poisson à Stockholm et à Gothembourg de 1913 à 1930 159 
Tableau 5. Prix du bétail vivant (en öre par kilogramme) de 1913 à 1930 160 



7 

1. Prismaterialets införskaffande och bearbetning. 

A. Organisation. 

Socialstyrelsens fortlöpande statistik rörande detaljpriserna å livsmedel samt 
bränsle och lyse, vilka publicerats månatligen fr. o. m. 1912 i Sociala Medde
landen och före nämnda år i Meddelanden från K. Kommerskollegii avdel
ning för arbetsstatistik (årg. 1903—1911), bygger på prisuppgifter, som in
förskaffas från särskilda ombud å numera 49 viktigare orter i riket, varav de 
flesta äro städer. Den fortlöpande månads- och årsstatistiken har sammanförts 
i mer överskådliga och sammanfattande prisböcker, av vilka den första omfat
tar åren 1904—1907, den andra 1908—1909 samt den tredje 1910—1912. Före
liggande prisbok är sålunda den fjärde i ordningen och omsluter den avsevärt 
längre tidsperioden 1913—1930. Antalet ombudsorter såväl som varuslagens 
antal, å vilka prisuppgifter införskaffas, ha under dessa tidsperioder undergått 
en hel del förändringar. 

Vad orternas antal beträffar uppgick detsamma i slutet av år 1912 till 44. 
Före år 1910 var motsvarande antal endast 28, men vid årsskiftet 1909—1910 
utökades ombudsorterna till 39, och vid slutet av år 1912 tillkommo ytterligare 
5 orter. Under perioden 1913—1930 har orternas antal ytterligare ökats med 9, 
nämligen Värnamo, Varberg, Lidköping, Arvika, Filipstad, Avesta, Mora, Kram
fors och Vilhelmina, medan samtidigt 4 förutvarande ombudsorter indragits 
(Kopparberg, Domnarvet, Nyland, Boden), så att den verkliga ökningen under 
senast förflutna 18 år stannar vid 5 orter. Då det visade sig mindre lämpligt, 
att ett och samma ombud hade i uppdrag att insända uppgifter från mer än 
en ort, befriades ombuden i Falun resp. Luleå från skyldigheten att insända 
uppgifter från Borlänge med Domnarvet resp. Boden, i vilket sammanhang 
sistnämnda orter uteslötos som rapportorter. Endast beträffande Sundsvall 
och Sundsvalls sågverksdistrikt, där rapportorternas närbelägenhet till var
andra gjort svårigheterna mindre, kvarstår numera skyldighet för ett ombud 
att avgiva uppgifter för mer än en ort. Från listan på ombudsorter uteslöts 
vidare från och med 1919 års utgång Nyland, som med hänsyn till egenskapen 
att utgöra centrum för Ådalens trävaruindustri överflyglats av andra när
liggande orter. I stället för de sålunda avförda orterna anställdes ombud 
fr. o. m. år 1920 i Avesta, Kramfors och Vilhelmina. Dessutom tillkommo sist
nämnda å r som nya ombudsorter Värnamo, Varberg, Lidköping, Arvika, Avesta 
och Mora. Filipstad tillkom som ny ombudsort år 1923 i utbyte mot Koppar
berg. Ombudsorterna äro utvalda inom olika landsdelar med hänsyn till den 
rådande befolkningstätheten. Vad beträffar förhållandet mellan de avgångna 
och nytillkomna orterna ur dyrhetssynpunkt, synas inga nämnvärda förskjut
ningar i prismedeltalen ha ägt rum på grund av dessa förändringar. 

Den alltsedan prisstatistikens uppläggning fortgående strävan att erhålla fullt 
likformiga uppgifter från de olika orterna kan numera sägas ha nått så långt, 
att full jämförbarhet föreligger mellan de flesta varupriser orterna emellan. 
Genom företagna utökningar av ombudsorternas antal har möjlighet dessutom 
beretts att vinna en fylligare kunskap om levnadskostnaderna i rikets olika 
delar. Nyssnämnda förändringar, som ur förbättringssynpunkt från tid till 
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annan företagits, kunna dock i enskilda fall i någon mån tänkas ha minskat 
jämförbarheten i tiden. De för alla orter tillsammantagna uträknade medel
priserna giva emellertid ett fullt korrekt uttryck för det allmänna prisläget å 
livsmedel å rikets viktigaste platser och även i det stora hela en riktig belysning 
av prisfluktuationerna under de å r föreliggande redogörelse avser. 

B . Prisuppgifternas inhämtande och bearbetning. 

Livsmedels- samt bränsle- och lysepriser. Antalet varuslag, för vilka pris
noteringar föreligga, uppgick såväl 1912 som 1930 till 58.1) Varulistans ut
seende har likväl något förändrats under den mellanliggande tiden så till vida, 
att åtta nya varuslag tillkommit, medan lika många utmönstrats som varande 
mindre betydelsefulla. VisBa förändringar ha även ägt rum beträffande de 
olika varuslagens kvaliteter. De varuslag, som t. o. m. år 1912 förekommo i 
prisstatistiken men sedermera borttagits äro följande: skummjölksost, animalisk 
margarin (högsta och lägsta kvalitet), vissa mindre betydelsefulla kvaliteter 
av risgryn, salt slofetsill, kabeljo av torsk samt fotogen (Standard White). Där
emot ha tillkommit följande varuslag: knäckebröd, renkött, abborre, gädda, 
torsk, kolja, matsaU samt engelska hushållskol (fyrkol). Strykningarna inne
bära genomgående, att man för ifrågavarande varuslag nöjt sig med ett mindre 
antal kvaliteter (vanligen en) än förut noterats. En stor del av de svårigheter, 
som äro förknippade med varuslagens saluförande i många olika kvaliteter 
och därmed skiftande prislägen, har man i stället sökt undvika genom att allt 
mer och mer precisera det märke och den kvalitet, å vilken prisnotering önskas. 
Sålunda har den tidigare använda rubriken vetemjöl, svenskt, bästa sort för
tydligats med beteckningen vetemjöl, svenskt, kärn-. De större kvarnarna till
verka nämligen fyra reguljära kvaliteter av vetemjöl (extra kärnmjöl, kärn-
mjöl, bageri vetemjöl samt flormjöl), alla av blandat svenskt och amerikanskt 
vete, samt dessutom rent svenskt vetemjöl. Prisuppgifterna avse uteslutande 
kärnmjöl, således varken de lägre kvaliteterna eller mjöl av extraordinärt hög 
kvalitet. F r . o. m. år 1910 avse prisnoteringarna på kaffe (obränt), oblandat, 
prima Santos, medan noteringarna tidigare hänförde sig till brasilianskt kaffe 
(i bägge fallen orostat). 

Som ovan omnämnts, införskaffas primäruppgifterna för styrelsens pris
statistik genom särskilda ombud å de olika orterna. Härvid komma till använd
ning ett flertal frågeformulär, å vilka varuslagen uppförts med noggrant an
givande av märke och kvalitet samt den vikt- eller volymmängd, för vilken 
prisnotering önskas. Ombudet har att å bestämda tider hos olika detaljister 
å orten begära upplysning rörande det för tillfället gällande dagspriset å för
nödenheterna. Då prisstatistiken avser att i första hand giva ett uttryck för 
de mindre bemedlade klassernas levnadsförhållanden, skola uppgifterna inför
skaffas från sådana affärer, som i största utsträckning räkna sina kunder 
inom de breda lagren. Uppgifterna inhämtas vidare, där de olika varuslagen 
allmännast salubjudas, vare sig detta sker å salutorg och i saluhallar eller i 
minuthandelsbutiker o. s. v. Då konsumtionsföreningar finnas på platsen, in
hämtas jämväl uppgifter från dessa. För varje varuslag inhämtas så vitt möj
ligt ungefärligen lika antal uppgifter för varje gång och från affärer av samma 
slag, så att icke uppgifternas växlande antal och karaktär åstadkomma for
ändringar i de framräknade medeltalen, vilka ej motsvaras av de verkliga för-

1) Härvid ha för år 1930 prisnoteringarna på potatis i hl och 5 liter räknats som en 
varurubrik. 



9 LIVSMEDELS- SAMT BRÄNSLE OCH LYSEPRISER 

hållandena. I de fall då den å formuläret föreskrivna kvaliteten av en viss 
vara ej är den å orten mest gångbara, noteras likväl den bestämda kvaliteten 
och icke någon annan, för att full jämförbar het med andra ombudsorter skall 
bliva möjlig. Skulle däremot några av de fastställda kvaliteterna helt och 
hållet saknas å orten men det kan anses lämpligt att meddela prisuppgift å 
andra kvaliteter, som i dessas ställe föras i marknaden, skall för varje gång 
uppgivas vilka kvaliteter de noterade priserna avse. Prisuppgifterna gälla 
vidare kontant köp av mindre kvantitet i lös vikt och ej paketerad vara. 

För att underlätta uppgifternas insamlande ha till ombudens förfogande 
ställts särskilda blankettböcker, avsedda att av ombuden ifyllas vid besök i 
affärerna ävensom att utdelas till de handlande, med vilka ombuden träffat 
överenskommelse om regelbundet avgivande av prisuppgifter. För vissa varu
slag med mera fluktuerande priser, de viktigaste s. k. "färskvarorna", insamlas 
prisuppgifterna en gång i veckan å bestämd dag. I fråga om övriga varuslag 
införskaffas däremot uppgifter endast en gång i månaden avseende tiden om
kring den 15 :e. 

Sedan prisnoteringarna kommit styrelsen tillhanda, underkastas de en nog
grann granskning, som ofta påkallar skriftväxling med ombuden, varvid fel
aktigheter med avseende å kvaliteter m. m. rättas till. Denna intima kontakt 
mellan den bearbetande myndigheten och ombuden är av stor betydelse för er
hållande av ett fullkomligt likformigt prismaterial. Efter den sålunda verk
ställda granskningen uträknas aritmetiska medelpriser för varje varuslag, av
seende dels de särskilda ombudsorterna och dels samtliga dessa orter tillhopa-
tagna, vilka sistnämnda priser månatligen publiceras i Sociala Meddelanden. 
Härvid är att märka, att anförda månadsmedelpriser i fråga om smör, ägg, färsk 
potatis, färskt nötkött, kalvkött, fårkött och renkött, färskt fläsk och färsk fisk 
bygga på de veckovis inrapporterade prisnoteringarna, medan för de övriga 
varuslagen medelpriserna hänföra sig till månadsnoteringar (se ovan). För
utom nyssnämnda mer summariska månadsredogörelse lämnas fr. o. m. år 
1923 vid kvartalsskiftena (Sociala Meddelanden för januari, april, juli och 
oktober) en detaljerad prisstatistik för varje månad och ombudsort.1) Det är 
på grundvalen av nu angivna prisstatistiska material, som styrelsen sedermera 
utför sina indexberäkningar rörande livsmedelsprisernas förändringar från 
månad till månad. 

Beklädnadsartiklar. Antalet hithörande varuslag, för vilka prisuppgifter 
inhämtas genom ombuden å tidigare omnämnda orter, uppgår till 18 och utgöras 
av tyger, garn samt klädes- och skopersedlar. Uppgifterna insamlas för varje 
kvartals sista månad på ett särskilt frågeformulär och skola vara styrelsen till
handa samtidigt med månadsrapporten å livsmedelspriserna. För att säkra ett 
i möjligaste mån likformigt prismaterial ha ombuden för de flesta beklädnads
artiklar erhållit särskilda prover att förete å noteringsställena. Sedan de in
komna uppgifterna granskats dels av ombuden och dels inom styrelsen, uträk
nas liksom i fråga om livsmedelsnoteringarna medelpriser för varje särskild 
ort och varuslag samt medelpriser för varje varuslag för samtliga orter till-
hopatagna. Dessa senare priser publiceras kvartalsvis i Sociala Meddelanden. 

Den första undersökningen rörande prisutvecklingen å beklädnadsartiklar ut
fördes i oktober år 1916.2) Samtidigt härmed fastställdes prisläget för samma 
varor vid tiden strax före världskrigets utbrott (maj 1914). Under år 1917 

1) Före år 1923 återfinnes nämnda kvartalsstatistik i olika häften av Soc. Medd. 
2) Se Soc. Medd. arg. 1916, sid. 1377. 
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företogos liknande beräkningar vid två tillfällen, nämligen i maj och september, 
under år 1918 i januari, juli och oktober samt under år 1919 i april, juli och 
oktober. Fr. o. m. år 1920 verkställas undersökningarna regelbundet fyra 
gånger årligen, nämligen vid kvartalsskiftena. För tidsperioden 1914—1919 
bygger statistiken på uppgifter från 40 orter men fr. o. m. år 1920 från 48 orter.1) 

Husgeråd, inventarier m. m. En gång i kvartalet ha ombuden i Stockholm, 
Norrköping, Malmö, Halmstad, Göteborg, Örebro och Sundsvall insamlat upp
gifter rörande priserna å 29 olika varuslag och tjänster, indelade i sex grupper, 
nämligen: 1. inventarier; 2. tvätt och renhållning; 3. hälsovård; 4. tidningar; 
5. nöjen samt 6. resor. Beträffande inventarier ha prisuppgifter inhämtats å 
bl. a. ekfanerade möbler till ett enkelt vardagsrum, olika kökssaker, såsom 
mjölkfat, tallrikar, kaffegods, dricksglas, hink och tvättbräde samt diverse 
saker, såsom spik, hammare, strykjärn, vedsåg och vedkamin, allt av noggrant 
angivna märken och kvaliteter. Ifråga om tvätt och renhållning har noterats 
priset å tvål och såpa, kostnaden för tvätt och strykning av stärksaker samt 
vanlig tvätt per kg. Inom gruppen hälsovård noteras priset å 2:a klass karbad 
med tvål samt å klippning och rakning å 2:a klass rakstuga. Vidare har er
hållits uppgift om prenumerationspriset per år och priset per lösnummer å 
ortens bland arbetarklassen mest spridda tidning. Prisnoteringarna å nöjen 
avse biljetter till 2:a plats å biograf och teater. A orter med spårvägar upp
gives jämväl kostnaden för en spårvägsresa. 

Förutom nu omnämnda priser har införskaffats en del uppgifter angående 
förenings- och försäkringsavgifter m. m. genom direkt hänvändelse av styrelsen 
till föreningar, kassor av olika slag samt försäkringsorganisationer. Från 
post- och telegrafverken meddelas för varje kvartal ett indextal, utvisande post-
befordringsavgifternas samt telefontaxornas prisförändringar från tiden före 
kriget. Från järnvägsstyrelsen erhållas uppgifter om personbefordringsavgifter 
å järnvägarna, från medicinalstyrelsen å gängse läkararvoden samt apoteks-
varupriser. 

Kreaturspriser. Primärmaterialet för socialstyrelsens kvartalsvis publi
cerade månadspriser å kreatur erhålles direkt från de offentliga slakthusen i 
Stockholm, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Malmö, Hälsingborg och Göte
borg. Dessa priser, vilka avse grosshandeln och uttryckas i öre per kg levande 
vikt, meddelas i form av ett högsta resp. lägsta pris för varje vecka och avse ett 
flertal kvaliteter av kor, kvigor och stutar, tjurar, oxar, kalvar, får och svin. 
Månadsmedelpriserna uträknas ortsvis på grundval av de genomsnittliga vecko
priserna. A samma formulär redovisas förutom veckonoteringarna även till
förseln av slaktdjur till slakthusen samt ortens konsumtion av kött under må
naden. Dylika uppgifter erhållas även från Karlskrona. För t. ex. Stockholm 
erhållas konsumtionssiffrorna genom att addera antalet vid slakthuset slaktade 
kreatur, vid köttbesiktningsbyråerna kontrollerade djurkroppar, å annan ort 
stämplade och införda slaktade kreatur samt importen av färskt kött besiktigat 
av hälsovårdsnämnden. Ifrån denna summa dragés vid besiktning kasserade 
kvantiteter samt från orten exporterat kött. 

Fiskpriser. Förutom de tidigare omnämnda prisnoteringarna i detaljhan
deln å vissa slag av färsk fisk, vilka ortsombuden veckovis meddela till social
styrelsen, införskaffas för Stockholm och Göteborg jämväl uppgifter rörande 
partipriserna å ett större antal fisksorter. De från slakthus- och saluhallssty-

1) Uppgifter å beklädnadsvaror införskaffas ej från Sundsvalls sågverksdistrikt. 
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relsen i Stockholm erhållna veekonoteringarna av sistnämnda slag avse de 
priser, som av partihandlare i fisk betingats vid försäljning till minuthandlare. 
Ifrågavarande noteringar hänföra sig sålunda till vara, som oftast passerat en 
eller flera mellanhänder. De från Göteborg erhållna noteringarna åter gälla 
priser, som av fiskeriidkarna erhållits vid auktionerna i stadens fiskhamn och 
äro alltså att betrakta som förstahandspriser utan inräknande av några trans
port- eller distributionskostnader. I samband med prisnoteringarna lämnas 
även uppgifter angående tillförseln (antal båtar och lådor) av färsk fisk till 
Göteborgs fiskhamn. På grundvalen av det erhållna prismaterialet uträknas 
månadsmedelpriser å färsk fisk, vilka ingå i Sociala Meddelanden för januari, 
april, juli och oktober. 

Inackorderingspriser för arbetare. Från socialstyrelsens ombudsorter in
komma en gång årligen (avseende månaderna februari, mars och april) uppgif
ter angående inackorderingspriser för arbetare. Noteringarna avse priset per 
vecka för endast måltider samt för måltider och husrum tillhopatagna. Uppgifter 
insamlas härvid för ett flertal privata inackorderingsställen å varje ort, varvid 
jämväl antalet gäster angives. För varje ombudsort uträknas sedermera inom 
styrelsen ett medelpris per vecka, varvid priserna å de enskilda inackorderings
ställena vägas med antalet gäster. På grundvalen härav beräknas för samtliga 
ombudsorter tillhopatagna ett aritmetiskt medelpris för endast måltidsinackor
dering samt för måltider och husrum tillhopa. Dessa medelpriser publiceras 
fr. o. m. år 1923 i julihäftet av Sociala Meddelanden.1) För att möjliggöra jäm
förelser med förändringarna i den allmänna levnadskostnadsnivån uträknas 
och publiceras dessutom indextal dels för endast måltider och dels för måltider 
och husrum tillhopa, varvid motsvarande priser för år 1913 sättas = 100. 

Lokal granskning. Förutom uppgiften att insamla prisnoteringarna åvilar 
ombuden skyldighet att underkasta dem en första granskning. Härvid kontrol
leras, att noteringar i tillräckligt antal erhållits för samtliga å formuläret upp
tagna varuslag. Därjämte avser denna granskning att söka vinna förklaring 
till mera anmärkningsvärda prisförändringar, som ägt rum sedan föregående 
notering. För möjliggörande av lokal kontroll överlämnas även prisnoteringar 
till drätselkammaren eller annan kommunal myndighet å ombudsorterna. Efter 
vederbörlig granskning pläga dessa myndigheter i vissa fall låta publicera note
ringarna i någon ortstidning. 

1 Före år 1923 i olika häften av Soc. Medd. 
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2. Socialstyrelsens indexberäkningar. 

Livsmedelsindex. De första indexberäkningarna rörande livsmedelskostnader
na utfördes av socialstyrelsen redan år 1912. Desamma grundade sig på det av 
styrelsen från ombudsorterna insamlade prismaterialet samt — i brist på en 
riksomfattande undersökning av konsumtionsförhållandena — på vägningstal 
från en av Stockholms stads statistiska kontor åren 1907—1908 utförd hushålls-
kostnadsundersökning.1) Principen vid beräkningarna bestod i att på grund
valen av medelpriserna för de olika varuslagen fastställa kostnaderna av en års
förbrukning för en familj om i medeltal fyra personer (man, hustru och två 
barn) och med en utgiftsstat enligt indexbudgeten av c:a 2000 kr. De för Stock
holm gällande kvantitetstalen ägde visserligen icke sin fulla tillämplighet på 
övriga orter i riket men ansågos dock giva en något så när riktig föreställning 
om de olika varuslagens allmänna betydelse i förhållande till varandra. De 
på ovan nämnt sätt beräknade årskostnaderna omräknades sedermera till index
tal, varvid budgetens totala utgiftssumma år 1905 sattes = 100, medan efter
följande års motsvarande utgiftsbelopp beräknades i förhållande härtill. I 
syfte att erhålla jämförande siffror för så lång årsföljd som möjligt medtogos 
vid indexberäkningarna endast de 27 orter, från vilka uppgifter om livsmedels
priserna insamlats alltsedan år 1905. Kesultatet av beräkningarna offentlig
gjordes i den av styrelsen 1914 utgivna publikationen "Livsmedels- och bostads
priser i Sverige under åren 1910—1912". Vid samma tillfälle utfördes jämväl 
beräkningar rörande de förändringar de sammanlagda kostnaderna för livs
medel, bränsle och lyse samt bostad varit underkastade sedan år 1905. (Jfr 
sid. 90.) Dessa beräkningar voro emellertid av mera sporadisk natur, ehuru 
de givetvis ägt sin betydelse för tillkomsten och utformningen av den seder
mera fortlöpande indexstatistiken. 

Sistnämnda indexserier datera sig från maj 1914, då i häfte 5 av Sociala Med
delanden finnes införd en översiktstabell, utvisande prisförändringarnas pro
centuella storlek från första kvartalet år 1913 ( = 100) och sedermera för varje 
kvartal t. o. m. första kvartalet 1914. Dessa indextal belysa prisutvecklingen 
för sex mera homogena varugrupper, vilkas sammansättning var följande: 

För vart och ett av anförda varuslag uträknades på grundval av kvartalsme
delpriserna ett indextal med utgångspunkt från första kvartalet år 1913. Vidare 
summerades resp. varuslags indextal gruppvis enligt ovanstående schema, var
efter summan dividerades med antalet i gruppen ingående varuslag. Någon 
sammanfattning av de sålunda erhållna gruppindextalen verkställdes ännu icke, 

1) Statistisk undersökning angående levnadskostnaderna i Stockholm åren 1907—1908. 
Stockholms stads statistik. 
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utan nöjde man sig med de enskilda gruppindextalen, som infördes i tidskriftens 
kvartalshäften. 

Ett försök till hopvägning utfördes i januari år 1916 och redovisas i Sociala 
Meddelanden, häfte 1 för nämnda år. Härvid kommo de inledningsvis omnämnda 
kvantitetstalen från Stockholmsundersökningen åter till användning. I tabell
form redovisas utgiftsbeloppet i kronor för de sex varugrupperna tillhopa-
tagna. Indextalens bas utgör januari—juli år 1914, och jämförelsen ut-
sträckes till juni och december år 1915. Beräkningarna avse närmast att belysa 
livsmedelskostnadernas förändringar under nämnda tidsperiod. I kvartalsrap
porten för andra kvartalet år 1916 (Sociala Meddelanden 1916, häfte 7) publi
ceras dels den sedvanliga gruppindextabellen och dels på nytt en beräkning på 
grundval av Stockholmsbudgeten. I den förstnämnda tabellen har den förra 
basperioden (första kvartalet år 1913) ändrats till juli månad år 1914 "för att 
ernå överensstämmelse med övriga länders prisindex". De på detta sätt erhållna 
nya indextalen skilja sig dock föga från de äldre, enär priserna under juli 1914 
och första kvartalet 1913 endast obetydligt avveko från varandra. Samtidigt 
gjordes några smärre förändringar i varulistan. 

Ett ovägt generalindextal för omnämnda sex varugrupper beräknades i juli 
år 1917. Detta konstruerades så, att de sex gruppindextalen hopsummerades 
och dividerades med 6. Dessa ovägda generalindextal för födo- och njutnings
ämnen samt bränsle och lyse äro de t. o. m. år 1931 i Sociala Meddelanden för 
varje kvartal redovisade. 

Önskvärdheten av att med större säkerhet kunna följa livsmedelskostnadernas 
förändringar blev under de rådande kristidsförhållandena allt mer aktuell. 
Den ovägda generalindexen ansågs ej tillräcklig för detta ändamål med hänsyn 
till inträffade starka fluktuationer och oregelbunden prisutveckling, varför man 
sökte åstadkomma en motsvarande serie av tal, vägda med hänsyn till de olika 
varuslagens faktiska betydelse för konsumtionen i rikets olika delar. De här
för erforderliga vikterna erhöll man från de under åren 1913—1914 av social
styrelsen företagna allmänna hushållskostnadsundersökningarna, vilka i okto
ber 1916 framskridit så långt att vissa preliminära förbrukningssiffror förelågo. 
Ar 1920 utbyttes dessa mot definitiva kvantitetstal i anslutning till de då före
liggande slutresultaten av nyssnämnda undersökning. Genom att på denna 
"normalbudget" tillämpa de från styrelsens ombudsorter regelbundet inhäm
tade prisuppgifterna blev det möjligt att mera noggrant mäta livsmedelskost
nadernas förändringar, så som de gestaltade sig för det enskilda hushållet 
i ett stort antal såväl större som mindre stadssamhällen. Ifrågavarande vägda 
livsmedelsindex konstruerades på följande sätt. Först uträknades ett medelpris 
för samtliga ombudsorter tillhopatagna för varje varuslag. Beträffande medel
priset å färska ägg utjämnades detsamma med hänsyn till säsongvariationerna, 
varvid månadsmedelpriserna år 1913 togos till utgångspunkt. Sedan en kost
nadssumma uträknats för varje enskilt varuslag, genom att medelpriset multi
plicerades med den enligt ovannämnda normalbudget konsumerade kvantiteten, 
hopsummerades dessa kostnader till en total utgiftssumma för livsmedel samt 
bränsle och lyse. De vid de olika beräkningstillfällena erhållna kostnads
summorna utvisade sålunda huru mycket penningar, som erfordrades för att 
upprätthålla en konsumtion, av i normalbudgeten angiven omfattning och art. 
Genom att jämföra resp. kostnadssummor med motsvarande kostnader i juli 
1914, varvid sistnämnda kostnader sattes = 100 och de övriga omräknades i 
relation härtill, erhölls en vägd prisindexserie, angivande livsmedels- samt 
bränsle- och lysekostnadernas förändringar för ett normalhushåll i jämförelse 
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med förhållandena vid världskrigets utbrott. De för dessa indexberäkningar 
använda, på 1913—1914 års budgetundersökningar grundade förbruknings-
siffrorna, redovisas i efterföljande tablå. 

Livsmedels- samt bränsle- och lysebudgetens sammansättning. 

Då, som under kristiden var fallet, kolet började tryta och inga noteringar 
förekommo å flertalet ombudsorter, omräknades kol- och kokskvantiteterna till 
vedmängder av enahanda bränslevärde. 

Den vägda livsmedelsindexen har, vid sidan om den ursprungliga ovägda in
dexserien, m&natligen publicerats i Sociala Meddelanden. 

Levnadskostnadsindex. Emellertid uppstod snart behov av att mäta de snabba 
och våldsamma prisförändringarna även inom andra varugrupper än livsmedel 
samt bränsle och lyse, vilka tillhopatagna endast omfatta cirka 47 % av den 
totala normalbudgeten. Med tillhjälp av de vid 1913—1914 års undersökning 
funna konsumtionstalen verkställdes därför i december år 1916 den första be
räkningen rörande de totala levnadskostnadernas förändringar från tiden före 
kriget. Härvid infördes i budgeten förutom posterna livsmedel samt bränsle och 
lyse jämväl utgifterna för bostad, beklädnad och skatter samt "övriga utgifter". 
Som utgångspunkt för beräkningarna valdes en normalfamiljs (man, hustru 
och två barn) årsbudget enligt prisläget i medio av år 1914, slutande på en total 
utgiftssumma av 2 000 kr. Omfattningen av de nytillkomna posterna i budgeten 
efter 1920 års revision framgår av efterföljande tablå. I diagram I belyses när
mare indexbudgetens sammansättning. 

1) Därav 0.563 famn i utbyte för kol. 
2) Därav 0.200 famn i ntbyte för koks. 
3) 1 famn = 3.56 kbm. 
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Diagram I. 1920 års normalbudget. 

Vid varje beräkningstillfälle har med användande av då gällande priser, till-
lämpade på ovanstående budgettal, uträknats en kostnadssumma för resp. hu
vudposter, varefter de erhållna krontalen jämförts med motsvarande utgifts
belopp för juli å r 1914 och omräknats i relation härtill. Genom hopsummering 
av kostnaderna för samtliga i budgeten ingående huvudposter har sedan er
hållits den totala utgiftssumman för ett normalhushåll av förut angiven stan
dard. Indextalet för de totala levnadskostnadernas förändring från juli 1914 
till beräkningstillfället framkommer genom en enkel division av kostnadssum
man vid beräkningstillfället med motsvarande kostnadsbelopp för basperioden.1) 
Socialstyrelsens levnadskostnadsindex har beräknats fyra gånger årligen och 
avsett prisförhållandena vid tidpunkten omkring 1 januari, 1 april, 1 juli och 

1) Socialstyrelsens indexberäkmngar bygga på Laspeyers formel och kunna mate
matiskt åskådliggöras p& följande vis. Om priserna å de enskilda varuslagen under 
basperioden benämnas p0, p'0f p"0, p'"0 etc. och vid ett senare beräkningstillfälle 
Pii P'i> P"i. P'"i etc, medan motsvarande förbrukningskvantiteter betecknas med 
q«, q'o, q"o, q""o etc. samt qi, q'i, q"i, q'"i etc, erhålles indextalet för levnadskostnaderna 
genom formeln 
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1 oktober. Före år 1918 utfördes dock dessa beräkningar mera sporadiskt och 
hänförde sig till december 1916 samt maj och september 1917. 

Efter år 1920 ha under redogörelseperioden endast några smärre förändrin
gar av indexbudgeten företagits, huvudsakligen avseende kol- och koksför
brukningen. Den på grund av bristande tillgång på kol och koks tillämpade 
beräkningsmetoden att reducera dessa bränsleämnen till ved övergavs definitivt 
från och med mars år 1927, då priser och kvantitetstal för kol och koks åter 
kommo till användning. Förbrukningssiffrorna underkastades samtidigt en del 
smärre justeringar. Sammanfattningsvis lämnas här nedan en redogörelse för 
beräkningssättet av indextalet för de särskilda huvudposterna i budgeten, varvid 
även vissa andra, i samband med indexberäkningarna stående frågor komma 
att beröras. 

Födo- och njutningsämne». På sätt, som närmare angivits i det föregående, 
uträknas en kostnadssumma för de å varulistan uppförda varuslagen. Den 
sålunda funna kronsumman jämföres med motsvarande kostnadssumma för juli 
1914. Indextalet angives alltid på en hel indexenhet när, varvid entalssiff-
ran höjes med ett om efterföljande siffras numeriska varde är fem eller där
över. Då emellertid, såsom redan nämnts, icke samtliga i hushållningen in
gående födo- och njutningsämnen finnas upptagna å den varulista, för vilken 
månatligen (och delvis veckovis) prisuppgifter införskaffas, måste en kom
plettering av kostnaderna för födo- och njutningsämnen åvägabringas i och för 
fastställandet av generalindextalet. Under antagande att prisutvecklingen i ge
nomsnitt gestaltat sig på ett likartat sätt för de ej prisnoterade varuslagen, höjes 
sålunda indexbudgetens t o t a l a utgiftssumma för livsmedel för juli 1914 
procentuellt lika mycket som det å en indexenhet när avrundade stegrings
talet för de medräknade varuslagen utvisar. Denna.komplettering, som ute
slutande är av betydelse för fastställandet av generalindex, innebär endast, att 
budgetens olika huvudposter givas rätt vikt och sålunda tillåtas påverka gene
ralindex allt efter deras betydelse i hushållningen. Innebörden av komplette
ringen kan jämväl uttryckas så, att indextalen för budgetens olika huvudposter 
vägas med utgiftsprocentema för resp. huvudposter under indexseriens bas-
period. — Beräkningarna utföras för varje kvartal och bygga på prisuppgif
terna för månaden närmast före kvartalsskiftet. 

Bränsle och lyse. Beträffande dessa varuslag gäller vad nyss anförts i fråga 
om posten födo- och njutningsämnen. En komplettering är alltså även här 
erforderlig och utföres efter samma grunder. 

Bostad. Till grund för hithörande beräkningar ligga i allt väsentligt de s. k. 
bostadsräkningarna. Dylika ha av socialstyrelsen utförts åren 1912—1914, 1920, 
1924, 1926 och 1928. På grundval av den kännedom, som genom dessa under
sökningar erhållits rörande hyresförhållandena i framför allt rikets stadssam
hällen, har vid nämnda tidpunkter den genomsnittliga hyran per eldstad 
(=: rum eller kök) fastställts. Härvid ha i vederbörande undersökning ingående 
orters medelhyror vägts med resp. orters befolkningstal och hänsyn jämväl tagits 
till de orter, som ej varit föremål för särskild undersökning. Med hänsyn till att 
hyresändringar i stort sett endast ske en gång om året, nämligen vid ingången 
av det sedvanliga hyresåret (1 oktober), beräknas utgiften för bostad en gång 
årligen. Kalkylen har i allmänhet förelegat färdig till kvartalsskiftet 1 april. 
Under perioden mellan tvenne på varandra följande hyresräkningar har upp-
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skattning skett av de förändringar i hyresnivån, som inträffat sedan närmast 
föregående hyresräkning. Dessa uppskattningar äro baserade på vissa årligen 
av styrelsen företagna undersökningar rörande byggnadsverksamheten inom 
större stadssamhällen i riket samt på uppgifter från drätselkamrarna angående 
hyresutvecklingens tendens. 

Beklädnad. Utgiften för beklädnad beräknas på grundval av det tidigare om
nämnda förbrukningsschemat samt de vid beräkningstillfället aktuella priserna. 
Då emellertid kostnaden för den sålunda erhållna årsförbrukningen endast 
motsvarar cirka 72 % av totalkostnaden för beklädnad enligt normalbudgeten, 
måste en komplettering äga rum på liknande sätt som beträffande födo- och 
njutningsämnen samt bränsle och lyse. 

Skatter. Indexberäkningen avser de skattebelopp, som förfalla till betalning 
under det löpande kalenderåret, varvid följande skattearter komma i fråga, 
nämligen statlig inkomst- och förmögenhetsskatt (samt den allmänna bevillnin-
gen så länge densamma utgick), landstingsskatt och kommunalskatt. Uppgifter 
inhämtas från styrelsens ombudsorter, vilka få inverka i relation till folkmäng
den. För tiden juli 1914 t. o. m. januari 1919 beräknades skattetungan på en 
oförändrad inkomst av 2 000 kr., motsvarande indexbudgetens utgiftssumma i 
juli år 1914. Sedermera ansågs det nödvändigt att göra det antagandet, att nor
malhushållets inkomst, d. v. s. den inkomst, som beräknats ligga till grund för 
beskattningen, förändrats i överensstämmelse med förskjutningarna i den all
männa lönenivån. Härvid antogs familjens årsinkomst 1918 belöpa sig till 
4 000 kr., 1919 5 000 kr., 1920 5 700 kr., 1921 5 000 kr., åren 1922—1926 4 200 kr. 
samt åren 1927—1929 4 300 kr. 

Omräkning av skatteindex skedde tidigare (före den 1 oktober 1922) endast 
en gång årligen, nämligen vid kvartalsskiftet den 1 april, då en preliminär kalkyl 
förelåg angående det närmast förflutna årets lönenivå. Då det statliga budget
året omlades till att taga sin början den 1 juli, blev emellertid en viss förändring 
av beräkningssättet för skatteposten nödvändig med hänsyn till att den skatte
sats, med vilken den statliga inkomstskatten skulle erläggas i slutet av året, ej 
blev fastställd av riksdagen så tidigt, att densamma kunde medtagas i indexbe
räkningarna den 1 april. Den lämpligaste formen för omläggningen befanns 
vara, att hithörande beräkningar verkställdes vid två skilda tillfällen under året, 
varvid omräkningen av kommunalskatten ägde rum den 1 april samt av krono-
och landstingsskatterna den 1 oktober. Skattebeloppets storlek för den antagna 
normalfamiljens årsinkomst uträknas på vanligt sätt, varefter indextalet för 
skatter erhålles genom att sätta de sålunda kalkylerade skatteutgifterna för det 
löpande året i relation till de för år 1914 beräknade. 

övriga utgifter. Beräkningarna utföras kvartalsvis och avse dels priser om
kring mitten av kvartalets sista månad och dels taxor såvitt möjligt från och 
med kvartalsskiftet. 

Generalindex. Sedan på ovan angivet sätt kostnadssumman för varje särskild 
i budgeten ingående huvudpost beräknats, hopsummeras utgiftsbeloppen. Den 
sålunda för hela budgeten erhållna utgiftssumman utvisar, huru stora pen
ningbelopp med hänsyn till de förändrade prisförhållandena erfordras, för 
att "normalfamiljen" skall kunna upprätthålla samma levnadssätt som före 
kriget. Genom att sätta den beräknade totala utgiftssumman i relation till 

2 
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motsvarande kostnader i juli 1914 erhålles det indextal, som utvisar levnads
kostnadernas procentuella förändringar. 

Socialstyrelsens levnadskostnadsindex är icke som rätt ofta göres gällande 
en detaljprisindex i egentlig bemärkelse, alldenstund i densamma ingå sådana 
kostnader som utgifter för skatter, hyra, försäkrings och föreningsavgifter 
m. m., vilka icke äro att uppfatta som detaljpriser i motsats till grosshandels-
priser. Den tidigare omnämnda vägda livsmedelsindexen är däremot, vad be
träffar födo- och njutningsämnen samt bränsle och lyse att betrakta som en 
detaljprisindex i egentlig bemärkelse, ehuru densamma ej omfattar alla de 
övriga varuslag, vilka rätteligen borde ingå i ett generalindextal, utvisande 
den allmänna detaljprisnivåns förändringar. 

Ehuru denna översikt över priser och indexserier endast avser tiden t. o. m. 
1930 må här erinras om, att styrelsens varulistor och beräkningssätt ifråga om 
indexserierna för livsmedel och levnadskostnader i början av 19S2 undergingo 
vissa modifikationer, vilka här icke alls tagits i beaktande (jfr Soe. Medd. 1932, 
nr 4). 

Levnadskostnaderna åren 1914—1930. En första orienterande översikt rö
rande prisutvecklingen under åren 1914—1930 lämnas i efterföljande tab. A, 
där indexserierna för de olika utgiftsposterna i en normalfamiljs årsbudget 
redovisas. I jämförelse med tiden närmast före krigsutbrottet hade de totala lev
nadskostnaderna till den 1 oktober 1930 stegrats med 63 %. Betraktar man 
budgetens sex olika utgiftsposter, befinnes utgiften för bostad ha stegrats med 
105 %, beklädnad med 78 %, skatter och "övriga utgifter" med resp. 76 % 
samt bränsle och lyse med 56 %. Utgifterna för livsmedel ha stigit minst 
eller med 87 %. Den allmänna prisutvecklingen har grafiskt framställts i 
diagram II . Den hastiga och våldsamma prisstegring, som ägde rum under 
kriget, kulminerade på hösten 1920. Indextalet för levnadskostnaderna 1 oktober 
nämnda år uppgick till 281. Priserna på bränsle- och lyseartiklar hade då i 
jämförelse med tiden före kriget fyrdubblats, medan priserna på födo- och 
njutningsämnen i det närmaste tredubblats (298). Härefter följde en deflations-
process av tidigare okänd omfattning och intensitet. Från 1 oktober 1920 till 
motsvarande tidpunkt 1921, 1922 och 1923 sjönko levnadskostnaderna resp. 18, 
32 och 37 %. Ar 1923 inträdde en stabilisering av prisnivån. Levnadskost
nadsindex rör sig under efterföljande år fram till slutet av 1929 med endast ett 
par oväsentliga avvikelser mellan 170 och 180 enheter. Med vissa smärre un
dantag iakttages under hela perioden 1923—1929 en långsamt skeende sänk
ning av levnadskostnaderna, vilken sänkning under 1930 får en mera markerad 
karaktär. 

Jämföras indexserierna för budgetens olika huvudposter, konstateras rätt be
tydande divergenser i prisbildningen. Det mest iögonenfallande torde dock vara 
hyreskostnadernas oavbrutna stegring under hela den period indexberäknin
garna omfatta. Under kriget och den därefter följande deflationsperioden fram 
till mitten av år 1923 steg hyresnivån betydligt långsammare än prisnivån i 
dess helhet. Vid den tidpunkt (okt. 1920), då de totala levnadskostnaderna 
nådde sin högsta höjd (index 281), hade hyresnivån i jämförelse med förkrigs
tiden endast stegrats med 55 %. Från medio av år 1923 till senare halvåret 
1930 har hyresnivån däremot stigit med 26 %, medan de totala levnadskost
naderna under samma tid sjunkit med 6 %. Dessa skiljaktigheter i prisutveck
lingen sammanhänga med två betydelsefulla omständigheter. Den ena utgöres 
av lagstiftningen mot oskälig hyresstegring, som utfärdades den 25 maj 1917 
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Tab. A. Socialstyrelsens levnadskostnadsindex 1914—1930. 

och upphävdes den 1 oktober 1923. Med denna lagstiftning sattes den fria pris
bildningen på bostadsmarknaden i stor utsträckning ur funktion. Kontrollen 
över prisbildningen på bostadslägenheter anförtroddes åt särskilda s. k. hyres
nämnder. I de cirka 150 samhällen, där lagen ägde tillämpning, kom densamma 
till användning i mycket varierande utsträckning. Inom flertalet större städer 
var från 20 à 30 % upp till 50 % och däröver av lägenhetsbeståndet föremål 
för hyresnämndernas reglerande verksamhet, medan å mindre orter lagen 
kom till användning i relativt få fall och då oftast såsom en mot vissa flag
ranta hyresuppskörtningar riktad ockerlagstiftning. I de folkrikaste städerna 
utövade nämnderna stort inflytande på den allmänna hyresprisbildningen, vil
ket resulterade i en utjämning av de betydande prisdifferenser, som före
funnits även mellan bostadslägenheter av samma storleksgrupp och kvali
tetsklass. 1920 års bostadsräkning gav jämväl vid handen, att orter med 
hyresnämnd företedde mindre relativ hyresstegring än samhällen utan 
sådan. Verkningarna av hyreslagstiftningen blevo, att bostadsproduktionen 
i mycket stor utsträckning avstannade, så att vid hyresstegringslagens upp
hävande 1923 ett betydande underskott av framför allt mindre bostadslägenheter 



20 
SO

C
IA

L
ST

Y
R

E
L

SE
N

S 
IN

D
E

X
B

E
R

Ä
K

N
IN

G
A

R
 

Diagram II. Levnadskostnadernas förändringar åren 1914—1930. 
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förelåg.1) Under den tid lagen var i kraft upphörde även praktiskt taget all flytt
ning, på grund av att inga lediga lägenheter stodo att uppbringa. Följden av 
allt detta blev, att den genom lagstiftningen under kriget nedpressade hyres
nivån sedermera efter lagens upphävande hastigt kom att stiga. En livlig 
byggnadsverksamhet utvecklade sig, framför allt i de större städerna och stads-
liknande samhällena. Densamma inriktades i första hand på byggandet av 
mindre bostadslägenheter om 1 à 2 rum och kök. I samband med denna livliga 
nybyggnadsverksamhet efter kriget inträdde en allmän kvalitativ förbättring av 
bostadsbeståndet. Förutom hyreslagstiftningens ovan beskrivna verkningar 
beträffande hyresnivåns utveckling i jämförelse med prisnivån i övrigt torde 
jämväl få tagas i betraktande nyssnämnda omständighet rörande bostadsbestån
dets kvalitativa förbättring. Densamma har nämligen av flera skäl icke kunnat 
elimineras vid styrelsens indexberäkningar, varför de i tab. A återgivna index
talen för bostad återspegla den verkliga stegringen av hyresnivån, däri inbe
gripna verkningarna av den höjda bostadsstandarden. 

Utgifterna för beklädnad stegrades under kriget i ett avsevärt raskare tempo 
än de flesta övriga utgifter. Vid slutet av år 1920 hade sålunda priserna på 
beklädnadsartiklar i jämförelse med förkrigstiden i det närmaste fyrdubblats. 
I samband med den under kriget tilltagande knappheten på beklädnadsvaror 
undergingo desamma genomgripande försämringar, till vilka hänsyn dock i 
allmänhet icke kunnat tagas. Indextalen för beklädnad under krigstiden få 
därför tagas med en viss reservation och i varje fall betecknas som minimi-
siffror. 

Vad indextalen för skatter beträffar, äro de vid vissa tillfällen språngvis 
skeende förskjutningarna i serien iögonenfallande. När sålunda indextalet för 
skatt i april åren 1919 och 1920 visar kraftiga stegringar, finner detta emeller
tid delvis sin förklaring i den omständigheten, att man vid denna tid succes
sivt frångick den äldre beräkningsmetoden, som grundade sig på ett oförändrat 
inkomstbelopp om 2 000 kr., och övergick till ett rörligt inkomstbelopp, vars 
storlek gjordes beroende av den allmänna lönenivåns förändringar. 

Även ifråga om livsmedel samt bränsle och lyse måste indextalen för krigs
åren och tiden närmast därefter tagas med vissa reservationer på grund av de 
faktiska förändringarna i förbrukningen, vilka framtvingades av varuknapp
heten, men till vilka vid indexberäkningarna hänsyn endast i ringa omfattning 
kunnat tagas. Vad livsmedel beträffar gäller, att den statliga ransoneringen 
under åren 1917 och 1918 framför allt träffade de viktigaste av de billiga vege
tabiliska förnödenheterna, varigenom förorsakades en minskning av kostens 
näringsvärde, som åtminstone till en del ersattes dels genom ökad förbrukning 
av dyrare animaliska artiklar, dels ock genom anskaffande av varor till höga 
priser i den florerande smyghandeln. Med beaktande av dessa förhållanden 
torde livsmedelsindextalen för de senare krigsåren få anses utgöra minimisiff-
ror. De i tab. A redovisade indextalen avse prisförhållandena vid tidpunkten 
för beräkningarna. Då det emellertid för olika ändamål kan vara värdefullt 
att ha tillgång till årsmedeltal av indextalen för resp. kalenderår, har i efter
följande tablå dylika årsmedeltal för samtliga utgifter uträknats dels på grund
val av indextalen för fem kvartal, d. v. s. januari, april, juli, oktober samt näst-
följande januari (a-tal), dels ock på grundval av endast fyra kvartal, nämligen 
januari, april, juli och oktober (b-tal). Vid reallöneberäkningar torde a-talen 

1) Socialstyrelsens utlåtande rörande hyresstegringslagen 9/1 1922, Sociala Meddelanden 
årg. 1922, häfte 3, sid. 224 ff. — "Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia'', 
utgiven av Carnegiestiftelsen, del I, sid. 349 ff. 
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vara att föredraga, emedan ifrågavarande indextal icke blott påverkas av pris
förhållandena vid kalenderårets ingång utan även vid dess utgång så tillvida. 
att indextalet för nästf oljande januari närmast kan sägas återspegla prisläget 
i mitten av december under föregående år. För andra beräkningsändamål 
kunna däremot b-talen tänkas vara av intresse, varför jämväl denna årsindex
serie medtagits i tablån. 

Årsmedeltal av kvartalsindextalen för resp. kalenderår (juli 1914 = 100). 

År 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 
a-tal 225 261 269 241 195 
b-tal 1 0 2 1 1 5 130 1 6 2 214 262 269 247 198 

År 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 
a-tal 177 174 176 172 171 171 169 164 
b-tal 178 174 177 173 171 172 170 165 

De för åren 1914—1917 redovisade årsmedeltalen äro på grund av bristande 
uppgifter beräknade efter andra grunder och delvis funna genom interpolation. 
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3. Prisutvecklingen under åren 1913—1930. 

Den statliga livsmedelspolitiken under kriget. Den tidsperiod ifrågavarande 
prisöversikt omspänner har erhållit sin alldeles speciella karaktär av världs
kriget och dess mångfaldiga återverkningar på det ekonomiska livet jämväl i de 
neutrala länderna. P å grund av krigets opåräknade långvarighet och avspärr
ningsåtgärderna mot den internationella handeln uppstod en brist på nödvändig
hetsvaror, som tvingade statsmakterna att ur sociala välfärdssynpunkter göra 
djupgående ingrepp i den fria prisbildningen och det fria bytet. En statlig "plan
hushållning" genomfördes av i vårt lands historia tidigare okänd omfattning. 
Under de första krigsåren handhades de i samband härmed stående reglerings-
anordningarna av statens livsmedelskommission, vars verksamhet efterhand 
överflyttades på den i slutet av september år 1916 tillsatta folkhushållnings-
kommissionen (F. H. K.), som under den följande tiden kom att utgöra statens 
centrala livsmedelsorgan och under vilken sorterade ett vittutgrenat nät av 
lokala organ, dels i de olika länen och dels i rikets kommuner. 

Syftemålet med den statliga livsmedelspolitiken var att åstadkomma dels en 
sådan fördelning av de inom landet tillgängliga och tidvis utomordentligt knappa 
livsmedelsförråden, att samtliga medborgare oavsett inkomstförhållanden skulle 
erhålla för livsuppehället nödvändiga kvantiteter livsmedel, dels en sådan hus
hållning med framför allt vegetabiliska livsmedel, att desamma räckte till under 
hela konsumtionsåret. Härför erfordrades en särskild lagstiftning, som gav 
staten möjlighet både att förfoga över de tillgängliga livsmedelsförråden och 
att fastställa priserna på livsförnödenheter. Sålunda fastställdes priser på de 
livsmedel staten genom sin förfoganderätt övertog från producenterna och seder
mera utransonerade till konsumenterna, varjämte med stöd av den s. k. maximi-
prislagen påbjöds ett högsta pris, som ej fick överskridas i handeln mellan 
privata säljare och köpare. Genom denna lagstiftning försattes den fria pris
bildningen ur funktion samt reglerades tillförseln, handeln och förbrukningen. 
Maximipriserna sattes som regel lägre än de priser, som skulle ha uppstått på 
en fri marknad. Huvudsyftet var ju att förhindra alltför stegrade och betun
gande livsmedelskostnader framför allt för de mindre bemedlade befolknings
lagren. Emellertid uppstod vid sidan om den legala handeln en smyghandel 
till olagliga priser, som högst avsevärt överstego de lagligen fastställda. Full
ständigast voro regleringarna av förbrukningen i vad densamma avsåg spann
mål samt produkter därav, såsom mjöl, bröd och gryn, samt socker och potatis. 
Genom lösligare regleringar sökte staten eller de kommunala myndigheterna få 
största möjliga del av produktionen av smör, fläsk, mjölk m. nu i- sin hand för 
kontrollerad utdelning åt konsumenterna. I största utsträckning sökte livs
medelspolitiken utnyttja de sedvanliga handelsorganen för varornas överförande 
till konsumenterna. För de strängt reglerade varorna krävdes emellertid effek
tiv kontroll medelst kortsystem. Genom särskilda ransoneringskort med kupon
ger voro konsumenterna berättigade att i livsmedelsbutikerna under bestämd tid 
inköpa de fastställda myckenheterna av den ransonerade varan. Handlandena 
hade icke rätt att sälja sådana varor annat än mot bekommande av dylika 
kuponger. 
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Ransoneringskort på en del viktigare livsmedel förekommo under nedanstående 
tider,1) nämligen 

socker 1/11 1916—31/7 1919 
bröd 15/1 1917—24/8 1919 
kaffe 1/11 1917—30/6 1919 
potatis 1/10 1918— 3/5 1919 
mjölk2) 22/10 1917—15/6 1919 
smör 19/11 1917—26/5 1919 
fläsk 1/2 1918— 1/3 1919 

För att vinna största möjliga överskådlighet i framställningen av prisrörel
serna kunna varuslag av likartad beskaffenhet lämpligen sammanföras och be
handlas gruppvis, i all synnerhet som sambandet i prisbildningen å dylika var
andra närstående varuslag är påfallande stort. Av animaliska födoämnen ha 
under rubriken mejerivaror och ägg sammanförts mjölk, smör, ost, margarin 
och ägg, medan kött och fläsk samt fisk behandlats särskilt för sig. De vegeta
biliska födoämnena ha uppdelats i två grupper, dels jordbruksprodukter, omfat
tande mjöl, bröd, havregryn, ärter och potatis, dels kolonialvaror, såsom kaffe, 
socker, risgryn och bruna bönor. Under rubriken bränsle- och lyseartiklar ha 
sammanförts ved, kol, koks och fotogen. Årsmedelpriserna för varuslag ingå
ende i dessa varugrupper återfinnas i tab. 1 i bilagan såväl för socialstyrelsens 
samtliga ombudsorter tillhopatagna som för varje enskild ombudsort. De flesta 
prisserierna kunna med tillhjälp av tidigare av styrelsen publicerade översikter 
föras tillbaka till år 1904. Den, som önskar följa prisutvecklingen månadsvis, 
har att söka dylika uppgifter i Sociala Meddelanden, årgångarna 1913—1930. 

Mejerivaror oeh ägg. Huru prisbildningen å olika slag av mejerivaror ge
staltat sig framgår närmare av indexserierna i nedanstående tablå samt av de 
logarïtmiska priskurvorna å diagram III . 

Priset på oskummad mjölk, som år 1913 uppgick till 14 öre per liter och 
Snda sedan 1906 legat vid detta läge, steg under senare halvåret 1914 till 15 
Öre per liter. I mars månad 1915 steg riksmedelpriset till 16 öre och i oktober 
samma år till 17 öre. Under 1915 låg mjölkpriset sålunda genomsnittligt 
14 % högre än tiden närmast före världskrigets utbrott. I jämförelse med en 
del övriga mejerivaror var prisstegringen på mjölk dittills ej särdeles stor. 
Mejerismöret hade sålunda samtidigt stegrats i pris med 24 %, ost med 23 % och 
margarin med 26 %. Emellertid inträdde under påföljande år avsevärda pris-

1) Bidrag till Sveriges ekonomiska och sociala historia, II. avd., sid. 138. 
2) Mjölkransonering å kort skedde lokalt, varför samtliga orter ej voro indragna 

under regleringen. 
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Diagram III. Prisutvecklingen å vissa mejerivaror samt ägg åren 1904—1930. 
(Logaritmisk skala.) 

höjningar å mjölken, och vid slutet av år 1916 uppgick medelpriset till 20 
öre per liter. 

Under dessa första krigsår hade importen av vissa för ladugårdsskötseln 
viktiga fodermedel icke avsevärt hämmats. Men redan på hösten 1916 begynte 
importavstängningen göra sig gällande. Under engelskt beslag kvarhöllos stora 
partier fodermedel, margarinråvaror m. m. Priset på utländskt kraftfoder hade 
också stigit avsevärt och låg högre än maximipriserna på svensk spannmål. 
Dels på grund av den minskade tillgången på utländskt kraftfoder samt bröd
sädens fullständigare utmalning, varigenom klimängderna reducerades, och dels 
därigenom, att någon reduktion av kreatursstocken icke ägt rum, måste utfod
ringen av nötkreaturen minskas, med påföljd att mjölkkomas produktion suc
cessivt nedgick. Redan på våren 1917 började mjölkbrist göra sig gällande à 
ett flertal konsumtionsorter. Under trycket härav stego mjölkpriserna så gott 
som oavbrutet från månad till månad under 1917. Från december 1916 till slutet 
av år 1917 hade priset på den oskummade mjölken stigit från 20 till 32 öre per 
liter eller med 60 %. I jämförelse med år 1913 hade mjölkpriset under år 1917 
stegrats genomsnittligt med 79 %. 

För att trygga mjölktillförseln till städer och industriorter förbjöds nu an-
vändning av mjölk till framställning av ost. För osttillverkningen krävdes 
hädanefter särskilt medgivande, varvid ostmejerierna fingo förbinda sig att till 
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av staten fastställda priser ställa den framställda osten till regleringens för
fogande. Emellertid hade mjölkproducenterna i allt större utsträckning börjat 
driva en omfattande uppfödning av kalvar, till vilket ändamål åtgick betydande 
mängder mjölk. Priserna på kalvkött hade nämligen stegrats högst avsevärt. 
Genom prisreglerande åtgärder ifråga om kalvkött sökte man då hindra den 
tilltagande uppfödningen av kalvar för att trygga tillförseln av konsumtions
mjölk till stadssamhällena. Mjölktillförseln blev dock i städerna allt knappare 
och ojämnare, medan priserna fortsatte att springa i höjden. Under våren och 
sommaren 1918 erhöll Stockholm endast 29 % av den normala mjölktillförseln, 
och lokal ransonering tillgreps på ett flertal orter. En stark konkurrens om 
mjölken orterna emellan gjorde sig även gällande, vilket ytterligare bidrog att 
pressa upp priserna. På grund härav maximerades mjölkpriset i mars 1918, 
och stadgades, att priset ej utan tillstånd fick höjas över det prisläge, som 
varit gällande å varje särskild ort en viss dag i mars. Medelpriset för oskum
mad mjölk i april månad 1918 uppgick till 36 öre. Emellertid fortsatte pris
stegringen maximeringen till trots. Detta berodde på ständiga framställningar 
från livsmedelsnämnderna om mjölkprisernas höjande för tryggande av mjölk
tillgången i olika samhällen. På grund härav visade sig maximiprislagstift-
ningen på mjölk, såsom den var ordnad, i det närmaste misslyckad. 

På senhösten 1918 och under vintern 1919 blev mjölkfrågan i stadssamhällena 
utomordentligt svårlöst. Foderskörden 1918 var särdeles dålig och ifråga om hö 
sämre än under något annat krigsår. Foderbristen resulterade i en ytterligare 
minskning av mjölkproduktionen och en ökad nedslaktning av kreatur. Ned-
slaktningen synes dock icke ha ägt rum i den omfattning som läget å foder
marknaden betingade. Leveransplikt på mjölk togs nu under övervägande, 
samtidigt som genom statens försorg import av kondenserad mjölk från Amerika 
ordnades. Under hösten och vintern saknades å konsumtionsorterna i mycket 
stor utsträckning förutom mjölk jämväl smör och ost. Mjölkransoneringen 
måste bibehållas till på våren 1919, men då ställningen sedermera avsevärt för
bättrades, upphävdes maximipriserna å mjölk och frigavs mjölkhandeln i april. 
Effekten härav beträffande prisbildningen blev hastigt stigande priser, som 
dock kulminerade i maj. Vid denna tidpunkt hade priset per liter oskummad 
mjölk gått upp till 51 öre och för separerad vara till 25 öre. Härefter inträder 
en successiv sänkning av mjölkpriset. De lägsta årsmedelspriserna efter kriget 
noteras för 1927 och 1930. Dessa medelpriser äro dock en halv gång högre 
än motsvarande priser vid tiden närmast före kriget. 

Beträffande smör, ost, margarin och ägg utfärdades under år 1915 utförsel-
förbud. Exporttillstånd å smör och ägg kunde dock beviljas men förbands med 
skyldighet för exportören att leverera en viss kvantitet av varan till väsentligt 
nedsatt pris för hemmamarknaden. Denna anordning med exportlicenser i 
förening med leveransskyldighet å hemmamarknaden benämndes kompen
sationssystemet. Detsamma tillämpades på ett flertal animaliska varor, vilka 
även före kriget plägade lämna överskott till export. Genom kommunernas 
livsmedelsnämnder försågos i första hand de mindre bemedlade konsumen
terna med dylika kompensationsvaror. Systemet avsåg nämligen att dels 
direkt lindra dyrtidens tryck för de mindre bemedlade klasserna och dels att 
utöva en prisnedsättande verkan å resp. varor i den fria handeln. Sistnämnda 
effekt var dock beroende av i vilken utsträckning kompensationsvaror kunde 
ställas till allmänhetens förfogande i förhållande till den fria handeln med 
varan. Uppfyllde kompensationskvantiteten endast en ringa del av totalför-
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brukningen, minskades systemets prisreglerande inverkan å den fria mark
naden. 

I slutet av 1915 reglerades smörmarknaden på ovan nämnt sätt. Smörexport-
firmorna beviljades exportlicenser för utförsel av mejerismör, sedan den in
hemska marknadens behov tillgodosetts. Priset på kompensationssmöret fast
ställdes till 275 öre per kg i parti och 300 öre i minut. Dessa överenskomna 
priser blevo gällande till den 8 augusti 1916. Effekten av denna reglering 
framgår tydligt av smörpriskurvan å diagrammet. Prisstegringen å mejerismör 
från 1915 till 1916 var ytterst ringa, medan priserna å övriga mejerivaror 
stego avsevärt mer. Medelpriset på mejerismör under första halvåret 1916 i den 
fria marknaden rörde sig mellan 301 och 304 öre per kg och överensstämde 
alltså i det allra närmaste med kompensationspriset (300 öre). Priset på lands
smör höll sig ungefär 20 à 30 öre lägre. 

En tilltagande knapphet å råvaror för margarinfabrikationen gjorde sig detta 
år gällande och drev margarinpriset i höjden. Medelpriset å växtmargarin upp
gick i januari till 184 men stegrades till 291 öre vid årets slut. I jämförelse med 
år 1913 hade margarinpriset till 1915 stigit med 26 % och till 1916 med 60 %. 
Såväl 1917 som 1918 låg all margarinfabrikation nere på grund av råvarubrist. 
Samtidigt härmed blev knappheten på smör allt större. Eedan i slutet av 1916 
hade smörpriserna maximerats till 325 öre per kg för såväl lands- som mejeri
smör. Denna prisrelation fick dock närmast till följd, att lantmännen i stor ut
sträckning behöllo sin mjölk och själva kärnade smör till försäljning i smyghan
deln, varvid betingades avsevärt högre priser än de statligt reglerade. För att 
motverka dessa ogynnsamma följder ändrades redan i februari 1917 maximi-
priset å smör, varvid bestämdes ett högsta pris av 325 öre för landssmör samt 
375 öre för mejerismör. Under hösten blev dock tillgången på smör allt mindre, 
och tillförseln till olika orter visade sig synnerligen oregelbunden. Maximipri-
serna höjdes ytterligare, närmast som en följd av prisstegringarna på spannmål 
och fodermedel, och förbud mot transport av smör å järnväg eller fartyg utan 
folkhushållningskommissionens tillstånd infördes den 30 oktober i samband med 
en begynnande ransonering av nämnda vara. En fullständig reglering av smör
marknaden stötte dock på oöverstigliga hinder på grund av svårigheterna att 
kontrollera landssmöret. Ännu bekymmersammare blevo förhållandena under 
1918. Smörransonerna nedsattes och vissa veckor voro smörlösa. Maximi-
priserna höjdes vid flera tillfällen. I jämförelse med år 1913 hade årsmedel-
priset på mejerismör 1918 stegrats med 149 %. Under påföljande år nåddes 
kulmen med en dryg tredubbling av priset å smör. Vid dessa beräkningar har 
ingen hänsyn tagits till de illegala priserna i smyghandeln. En rätt betydande 
import av danskt smör ägde under denna tid rum. Under våren 1919 kunde 
margarintillverkningen åter sättas i gång under statlig kontroll, sedan kokosolja 
och andra margarinråvaror inkommit i landet. Priset på växtmargarin upp
gick i februari till 474 öre per kg, vilket i jämförelse med år 1913 motsvarar en 
stegring av 251 %. I februari 1919 förordade folkhushållningskommissionen, 
att smörrestriktionerna skulle upphävas, alldenstund det tillämpade systemet 
icke längre var hållbart, i det att blott en mindre del av det inom landet pro
ducerade smöret ingick i den statliga regleringen, under det att stora mängder 
såldes i smyghandeln. Den förbättrade tillgången bidrog även till, att Kungl. 
Maj:t den 15 april förordnade, att författningarna rörande den statliga regle
ringen av mejerivaror helt skulle upphöra, i vad de avsågo maximipriser, ran
sonering och transportförbud. Härav följde en allmän prisstegring på samtliga 
mejerivaror med undantag för margarin. Smörpriserna stegrades från 725 à 
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723 öre per kg till 832 öre, priset på helfet ost gick upp från 516 till 761 öre 
och för halvfet samt skummjölksost från 485 och 335 till resp. 561 och 373 öre 
per kg. Denna prisstegring efter regleringens upphävande blev emellertid mycket 
kortvarig, i det de närmast efterföljande månadsmedelpriserna visa en allmän 
tendens att falla. Prisfallet å mejerivaror var de följande åren utomordentligt 
starkt. Aren 1922 och 1923 inträdde emellertid en viss stabilisering i prisför-
hållandena å marknaden för dessa varor. 

Vändes så uppmärksamheten till den å diagrammet inlagda äggpriskurvan, 
observeras för detta varuslag en från ovannämnda mejerivaror något avvikande 
prisbildning. Sålunda stego äggpriserna under krigets första skede i ett av
gjort raskare tempo, samtidigt som kulminationen nåddes ett år tidigare, näm
ligen 1918. Exportförbud för ägg utfärdades i juni år 1915. Exportlicenser 
beviljades dock, men krävdes härför kompensationsvara till lägre pris för hem
mamarknaden. På grund av äggproduktionens minskning måste under senare 
halvåret 1916 äggexporten reduceras till endast 50 % av normalexporten, och år 
1917 medgavs ej någon som helst utförsel av ägg. Däremot förekom en omfat
tande import av danska ägg, delvis betingad av foderbristen, som medförde en 
betydande nedslaktning av fjäderfä. Antalet höns minskades sålunda enligt 
jordbruksstatistiken från i runt tal 6 miljoner år 1917 till 4-8 miljoner år 
1919. Enligt jordbruksräkningen å r 1927 hade hönsstocken på nytt ökat, i det 
hönstalet sistnämnda tidpunkt belöpte sig till 6-9 miljoner. Någon statlig regle
ring av den svenska äggmarknaden kom aldrig till stånd. Under kompensations
systemets tid synes ej heller någon mer betydande uppbromsning av prissteg
ringen kunnat ske. Under sommaren 1918 gjorde emellertid folkhushållningskom-
missionens varuförmedlingsbyrå försök att överenskomma med ledande ägg-
firmor landet runt angående de högsta priser, som vid försäljning av ägg såväl 
i parti som minut finge tillämpas under viss tid. Erfarenheterna gåvo dock 
sedermera vid handen, att en dylik reglering av ägghandeln i längden icke kunde 
upprätthållas. Med stöd av prisockerlägen sökte livsmedelsfiskalerna å flera 
större konsumtionsorter hålla äggpriserna åtminstone till 800 öre per tjog. Ars-
mèdelpriset å färska ägg 1918 uppgick till 725 öre. I jämförelse med 1913 (159 
öre) hade sålunda äggpriset stegrats med 356 %. Priset på färska ägg uppgick i 
januari 1919 till 1126 öre per tjog, vilket är det högsta månadsmedelpris, som 
iakttagits under denna tidsperiod. Under efterföljande månader inträffade ett 
prisfall, som var starkare än den normala säsongmässiga prisnedgången under 
vår- och sommarmånaderna. Medelpriset för sistnämnda å r stannade vid 681 öre 
per tjog, vilket innebar en sänkning av medelpriset från föregående år med 44 
öre. Efterföljande fyraårsperiod utmärker sig för en sänkning av äggpriset i 
ungefär samma omfattning som för priserna å mejerivaror. I jämförelse med 
toppriset år 1918 låg medelpriset för år 1923 63 % lägre. En fortsatt, ehuru 
avsevärt långsammare, prissänkning ägde sedermera rum under åren 1925—1927 
för att efterföljas av en tendens till stigande priser under åren 1928—1929. Lik
som mejeriprodukterna uppvisa jämväl äggen en markerad sänkning från 1929 
till 1930, vilket sammanhänger med det allmänna prisfall på livsförnödenheter, 
som sistnämnda år gjorde sig gällande. 

Jämföres sammanfattningsvis prisutvecklingen för å ena sidan mejerivaror 
inklusive ägg, och å andra sidan livsmedelskostnaderna (inkl. bränsle och lyse) 
i deras helhet framgår, att prisstegringen å gruppen mejerivaror från 1914 fram 
till 1920 var häftigare och större än för de totala livsmedelskostnaderna. Är 
1919 uppgick indextalet i genomsnitt för mejerivaror till 392 och för de totala 
livsmedelskostnaderna till 320. F rån och med å r 1922 sjunka däremot priserna 
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på varuslag tillhörande gruppen mejerivaror i genomsnitt hastigare än den all
männa detaljprisnivån å livsmedel. Medan sålunda prisstegringen för livsmedel 
år 1930 i medeltal uppgick till 40 %, utgjorde motsvarande stegringstal för grup
pen mejerivaror endast 29 %. Bäst synas mjölk- och äggpriserna ha hållit sig 
uppe, medan smör- och ostpriserna fallit närmare ned mot förkrigstidens pris
nivå. Margarinpriserna ha i det närmaste återförts till 1913 års prisläge. 

Kött och fläsk. Vad prisbildningen på kött beträffar, iakttages en påfallande 
överensstämmelse mellan de relativa prisrörelserna å olika varuslag. Särskilt 
tydligt framträda dessa likheter på diagram IV, å vilket inlagts några logarit-
miska priskurvor för viktigare köttvaruslag och fläsk i socialstyrelsens detalj
prisstatistik. Med utgångspunkt från 1913 års medelpriser har i nedanstående 
tablå uträknats prisindextal för några viktigare varuslag av kött och fläsk. 

Under åren närmast före världskrigets utbrott företedde den svenska kött-
och fläskmarknaden bilden av en livlig expansion. Aren 1912—1913 stego kött
priserna avsevärt. Dessa prisstegringar på hemmamarknaden sammanhängde 
med den ökade utförseln av slaktdjur och kött till gynnsamma priser, framför 
allt till Tyskland. Under 5-årsperioden 1906—1910 uppgick den årliga exporten av 
nötkreatur till i genomsnitt 17383 st., medan motsvarande utförselkvantitet för 
åren 1911—1913 belöpte sig till 41191 st. Utförseln av fläsk och kött, som åren 
1906—1910 i genomsnitt uppgick till resp. 2040 och 1446 ton, stegrades under tre
årsperioden 1911—1913 till resp. 8679 och 7744 ton. Vid krigsutbrottet i augusti 
år 1914 utfärdades omedelbart exportförbud för nötkreatur och kött samt för svin 
och fläsk. Detta förbud upphävdes dock redan i september. Orsakerna härtill 
voro följande. För det första fruktade man, att utförselförbudet för fläsk skulle 
komma att menligt inverka på den svenska fläskproduktionen så tillvida, att 
svinuppfödningen i landet, som de senare åren varit inställd på betydande export 
av fläsk, genom inträdande överproduktion på hemmamarknaden med starkt 
tryckta priser hastigt skulle gå tillbaka. Oron bland svinuppfödarna var även 
stor, och en ökad nedslaktning av modersuggor och spädgrisar kunde förmärkas. 
För det andra vållade en exportavstängning beträffande nötkreatur och kött 
bekymmer på grund av den utomordentligt svaga foderskörden 1914. Då sam
tidigt importen av oljekakor mötte stora svårigheter, måste foderbristen bliva 
kännbar och medföra en större nedslaktning av kreatursbesättningarna än 
vanliga år och således öka utbudet av kött på en genom exportförbud kring
gärdad hemmamarknad. Exportförbudets upphävande fick till följd en väldig 
utförsel av animaliska produkter. Redan i början av år 1915 återspeglade sig 
verkningarna härav på den inhemska kött- och fläskmarknaden, i det en häftig 
och omfattande prisstegring gjorde sig gällande. I jämförelse med år 1913 
hade sålunda priset på fläsk stigit med 44 %, nötkött och kalvkött med resp. 
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Diagram IV. Prisutvecklingen å vissa varuslag av kött och fläsk åren 1904—1930. 
(Logaritmisk skala.) 

15 och 18 %. I detta nya läge krävde det inhemska konsumtionsintresset på 
nytt exportens avstängande och i april 1915 återinfördes också utförselförbudet. 
I september skärptes detsamma ytterligare, samtidigt som kött- och fläskmark
naden drogs in under kompensationssystemet. Detta system tillämpades för 
kött fram till sommaren 1917, medan detsamma för fläsk upphörde redan från 
och med utgången av år 1916. 

Verkningarna av dessa ingrepp i den fria handeln under kompensationssyste
mets tid kunna delvis spåras i priskurvorna. Visserligen fortsätter prissteg
ringen under åren 1916 och 1917 men med avsevärt mindre intensitet. Pris
förhöjningen å färskt fläsk uppgick 1917 i jämförelse med 1913 till 103 %, 
medan priserna på stek av får- och nötkött stegrats med resp. 94 och 80 %. 
Maximipris på kalvkött rådde år 1917 under månaderna juni, juli och augusti. 
Genom maximeringen önskade man minska mjölkåtgången för kalvuppfödning 
och trygga den direkta mjölkförbrukningen, som började bli hotad. Efter maxî  
miprisernas upphävande iakttages en häftig prisstegring å kalvkött under årets 
sista månader. 

I december 1917 infördes maximipris på fläsk, och kom maximeringen att 
tillämpas under hela året 1918. Övriga köttvaror blevo icke föremål för maximi-
prislagstiftning med undantag för kalvkött, söm för andra gången underkastades 
prislagstiftning, men även denna gång endast under en kortare period (novem
ber 1918 t. o. m. mars 1919). Med dessa olika regleringsåtgärder för ögonen 
torde det vara av intresse att se, huru prisutvecklingen gestaltade sig på fläsk-
och köttmarknaden under de svåraste krisåren 1918—1919. Under nästan 
hela 1918 stego priserna från månad till månad. Störst synes prisstegringen 
ha varit för kött, medan maximiprislagstiftningen för fläsk och kortranso
neringen av detta födoämne avsevärt dämpade den i övrigt våldsamma pris
utvecklingen. På grund av smyghandeln under denna tid med fläsk till av
sevärt högre priser än de lagligt fastställda torde en reservation här vara 
på sin plats beträffande de i statistiken redovisade fläskpriserna, vilka endast 
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återspegla de i den legala handeln gällande priserna. Trots den ökade ned-
slaktningen på grund av foderbrist och det därav följande ökade utbudet av 
kött tillväxte efterfrågan å dessa animala produkter i ännu raskare tempo. 
Enär de vegetabiliska livsmedlen strängt ransonerades och i stort sett voro oåt
komliga utanför regleringen, följde härav en omläggning av konsumtionen, 
varvid de våldsamt stegrade köttpriserna icke nämnvärt avskräckte från en ökad 
köttförbrukning. Det var tydligen icke längre prisbildningen, som bestämde 
konsumtionsinriktningen, utan snarare de olika livsförnödenheternas större eller 
mindre överkomlighet. Köttpriserna kulminerade år 1918, medan fläskpriserna 
först efterföljande år nådde sin högsta höjd. Ett kg fårstek kostade sålunda 
år 1918 i genomsnitt 6·26 kr. mot 1·33 kr. år 1913, gödkalvstek resp. 5·46 och 
1·31 kr. samt färskt nötkött, stek resp. 5·67 och 1·22 kr. Högsta månadsmedel
priset på färskt nötkött noterades för september 1918, då medelpriset å stek 
uppgick till 6·82 kr. 

Med krigets upphörande och den begynnande importen upphävdes maximi-
priserna å fläsk i januari 1919. I mars samma år avskaffades ransoneringen. 
Den omedelbara följden härav blev enligt statistiken hastigt stigande priser; 
vilka dock kulminerade sistnämnda månad. I själva verket torde denna pris
stegring vid regleringsåtgärdernas avskaffande, vilken även iakttages beträf
fande smör, vara mer skenbar än verklig, enär den officiella statistiken under 
regleringsperioden icke kunnat taga hänsyn till den illegala prisbildningen i 
smyghandeln. Emellertid började fläskpriserna därefter att raskt falla. Från 
1919 till 1922 sjönko såväl kött- som fläskpriserna med ungefär samma hastig
het. Prisfallet under sistnämnda period var utomordentligt starkt och uppgår 
för fläsk till 59 % samt för nöt- och fårkött till resp. 60 och 61 %. Prissänk
ningen på kalvkött var däremot under åren 1919 och 1920 jämförelsevis ringa, 
men under de efterföljande två åren föllo priserna i samma raska tempo som 
för övriga köttsorter. Trots den stora prisreduktionen lågo med undantag för 
kalvkött priserna på kött- och fläskmarknaden 1923 mellan 60 och 70 % högre 
än 1913. Jämföres prisstegringen på kött- och fläskvaror med stegringen av 
de totala levnadskostnaderna från 1913 till 1923 framgår, att sistnämnda kost
nader varit underkastade en större stegring än enbart kött och fläsk. Under 
kriget stego dock köttpriserna hastigare och mer än övriga livsmedelspriser 
men föllo sedermera i ett raskare tempo än prisnivån i övrigt. Detta torde 
till övervägande del finna sin förklaring i de relativt fria förhållanden, som 
voro rådande på köttmarknaden, i jämförelse med den övriga livsmedels
marknaden. 

Under hösten år 1924 börjar en tendens till stigande priser på nytt göra sig 
gällande å kött- och fläskmarknaden. Särskilt utpräglad var prisstegringen å 
fläsk, i det att årsmedelpriset på färsk vara från 1924 till 1925 ökade från 
1·97 kr. till 2·49 kr. per kg. Salt, svenskt fläsk steg samtidigt i pris från 204 
till 2·56 kr., medan det amerikanska ökade från 1·89 till 2·36 kr. Prisstegringen 
på nöt- och kalvkött var däremot avsevärt mindre. Relativt höga priser noteras 
jämväl under 1926, ehuru tendensen närmast var fallande. Därefter följer en 
långsamt fortlöpande sänkning av priserna å nöt- och kalvkött ända fram till 
år 1930. Högkonjunkturen på fläskmarknaden åren 1925—1926 efterträddes av 
kraftiga prissänkningar år 1927. Årsmedelpriset på färskt och salt, svenskt fläsk 
sjönk sålunda till resp. 1·91 och 1·99 kr . per kg. Ett nytt uppsving gör sig 
emellertid åter gällande under åren 1928—1929 med avsevärt stegrade fläsk
priser, vilka dock 1930 åter började falla. Även priserna på fårkött visa under 
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år 1929 en stigande tendens, medan snarare motsatsen var fallet beträffande 
nötkött. 

Om sålunda prisrörelserna för de olika köttsorterna efter kriget visa en rätt 
iögonenfallande överensstämmelse, äro särskilt fläskprisernas kraftiga sväng
ningar ägnade att frappera. Orsakerna till dessa ovan berörda hög- och lag
konjunkturer, som karakterisera den svenska fläskmarknaden, äro till över
vägande del att söka på den internationella marknaden och torde sammanhänga 
med skördeutfallen samt de & världsmarknaden rådande priserna på svinfoder. 
Enär fläskproduktionen i Sverige numera i icke obetydlig omfattning är in
ställd på export, framför allt till England, komma givetvis fläskpriserna å 
hemmamarknaden att röna starkt inflytande av prisbildningen på den interna
tionella marknaden. En till följd av låga spannmåls- och foderpriser, snabbt 
ökad fläskproduktion i de viktigare exportländerna medför som regel nedpress-
ning av fläskpriserna, enär förbrukningen icke är tillräckligt elastisk. Höga 
foderpriser och dålig räntabilitet av svinuppfödningen medför en hastig deci-
mering av svinstocken, framför allt beträffande avelsdjuren, och på så sätt 
minskas fläskproduktionen åter. Även före kriget (1904—1913) kunde en lik
nande rätt markerad svängningsrörelse i fläskpriserna iakttagas. Som närmare 
framgår av diagram IV utgjorde åren 1906, 1910 och 1913 högkonjunkturår 
på fläskmarknaden, medan 1904, 1908 och 1911 äro att beteckna som lågkon-
junkturår. Under krigsåren utplånades helt naturligt alla dylika cykliska 
prisrörelser, men av intresse är att konstatera, huru desamma åter börjat upp
träda, sedan lugnare och mer stabila marknadsförhållanden inträtt efter kriget. 

Fisk. I nedanstående tablå lämnas en översiktlig framställning av prisrörel
serna på fiskmarknaden under åren 1913—1930. Arsmedelpriserna 1913 = 100. 

Även detta område av livsmedelsförsörjningen gjordes under krigsåren till 
föremål för statliga ingrepp och regleringar ehuru av mer löslig natur. De 
första åtgärder, som vidtogos, voro exportförbud samt upprättandet av en fisk
handelsavdelning inom den statliga varuförmedlingsbyrån. Avsikten med den 
statliga "färskfiskhandeln" var att sprida den billiga och näringsrika färska 
fisken såsom västkustfisk (sill, vitling, kolja, torsk, havslax) och strömming, 
bland folkets bredare lager och därmed utjämna de allt högre levnadskostna
derna. Färsk fisk hade före kriget icke varit husmanskost i den utsträckning, 
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som ansågs önskvärd, dels på grund av konservativa dietiska förhållanden och 
dels emedan den varit alltför dyr i handeln, detta senare beroende på de många 
mellanhänderna. Såväl i Göteborg som Arkösund anställdes särskild fiskkom-
missionär med uppgift att handha de statliga inköpen av västkustfisk å de dag
liga auktionerna i Göteborgs fiskhamn samt den i Östergötlands skärgård fån
gade strömmingen. Distributionen ägde sedermera rum genom livsmedelsnämn
derna över hela landet Beträffande västkustfisken användes de genom export
licenser influtna medlen till fiskexportfonden för att ytterligare förbilliga varan 
och därigenom i möjligaste mån befordra användandet av västkustfisk bland de 
mindre bemedlade. Denna verksamhet tog sin början i oktober 1915. Redan dess
förinnan hade exportförbud å saltad sill och strömming utfärdats, och vid årets 
slut drogs även den färska sillen in under förbudet för att trygga nedsaltningen 
av sill, sedan importen av den tidigare vanligast i marknaden förekommande 
norska och isländska sillen börjat bli knapp. Under första halvåret 1916 ut
färdades ytterligare utförselförbud för hälleflundra, kolja, makrill, torsk, gråsej, 
långa och vitling såväl i färskt som saltat tillstånd. Den 5 september sistnämnda 
år förbjöds all export av fisk, och endast i undantagsfall beviljades licens. 
I maj 1917 stadgades förbud för svenska fiskare att i utländska hamnar 
avsätta sina fångster. Härmed voro de svenska fiskfångsterna helt ställda till 
den inhemska marknadens förfogande. Genom statliga ingripanden lyckades 
man under 1916 träffa överenskommelse om inköp av norsk slofetsill samt 
islandssill till rätt betydande kvantiteter. Förutom ovan beskrivna åtgärder 
måste under livsmedelsbristens svåraste skede jämväl en del lokala regle
ringsingripanden vidtagas. Sålunda utfärdades på våren och försommaren 
1918 förbud mot utförsel av fisk från vissa norrlandslän för att trygga till
gången på denna vara i rikets nordligare delar. I augusti samma år sattes 
maximipris å fisk inom Västerbottens län samt å färsk sill inom Malmöhus län. 

Under krigets första skede (1914—1915) var prisstegringen på fiskmarknaden 
icke nämnvärt stor med undantag för sill och kabeljo. Enligt socialstyrelsens 
indexberäkningar hade livsmedelskostnaderna från juli månad 1914 till år 1915 
i medeltal stegrats med 21 %, medan under samma tid prisstegringen på fisk
marknaden endast belöpte sig till 16 %. Såväl 1916 som 1917 var prissteg
ringen å fisk avsevärt större oeh kulminerade påföljande år. I jämförelse 
med 1913 hade sålunda i genomsnitt för 1918 medelpriset å kabeljo stigit med 
423 % eller från 56 till 293 öre per kg och å färsk sill med 338 % eller från 
34 till 149 öre per kg. Under samma tid uppgick prisstegringen å den för 
folkhushållningen så betydelsefulla salta sillen till 222 %. Färsk och salt 
strömming, torsk och rödspotta hade stegrats i pris c:a 225 à 275 %. För 
insjöfisk, som abborre och gädda, var prisstegringen avsevärt mindre och be
löpte sig till resp. 181 och 194 %. Det bör dock observeras, att insjöfisken 
i jämförelse med västkustfisken och strömmingen absolut taget står betydligt 
högre i pris. Den ovan konstaterade mindre prisstegringen å abborre och 
gädda torde därför sammanhänga med en större elasticitet i efterfrågan å dylika 
fisksorter, varför även rätt måttliga prisstegringar hastigt minskade efter
frågan. Med krigets upphörande i november 1918 inträdde avsevärda lättnader 
beträffande importmöjligheterna. Den statliga varuförmedlingsbyråns befatt
ning med fiskhandeln nedlades därför från början av februari 1919. Den 7 
maj och 13 juni upphävdes förbuden för svenska fiskare att direkt från fångst
fartygen försälja fisk till annat land. I mars och april månad samma år upp
hävdes maximipriset å färsk sill i Malmöhus län och utförselförbudet för fisk 

3 
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från Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län, medan under våren 
och sommaren export av större mängder salt sill till framför allt Tyskland och 
Finland medgavs. En viss tendens till prisfall gjorde sig år 1919 gällande, 
och styrelsens prisindextal för fisk nedgick från 354 år 1918 till 315 förstnämnda 
år. I betraktande av de under kriget våldsamt uppskruvade priserna på fisk
marknaden blev prisfallet under åren 1919—1921 osedvanligt starkt. Från oeh 
med 1922 och ända fram till 1930 har emellertid prissänkningen på fisk skett i 
ett långsammare tempo än beträffande övriga livsförnödenheter tillhopatagna. 
Det vägda indextalet för livsmedel samt bränsle och lyse uppgick sålunda år 
1930 till 140, medan motsvarande indextal för enbart fisk (9 varuslag) belöpte 
sig till .174. 

I jämförelse med en del övriga mer betydande grupper av livsmedel, såsom 
mejerivaror och ägg, kött samt vissa vegetabiliska näringsämnen (bröd, mjöl 
och gryn) synes fisken, av prisrelationerna att döma, efter kriget tillmätas 
större, värde. En ökad knapphet på fisk efter kriget kan för övrigt även på
visas genom sammanställningar u r fiskeri- och handelsstatistiken. Ar 1914 
belöpte sig fångstmängden av saltsjöfisk till 107 745 ton, medan exporten 
och importen uppgingo till resp. 55 069 och 55 527 ton. Hela den för den in
hemska konsumtionen tillgängliga kvantiteten saltsjöfisk utgjorde sålunda 
108 203 ton. Motsvarande mängd under femårsperioden 1925—1929 ut
gjorde i medeltal per år 106525 ton. Slås dessa kvantiteter ut per individ 
av medelfolkmängden, erhålles en årlig tillgång på saltsjöfisk före kriget av 
19·1 kg och under femårsperioden 1925—1929 av 17·5 kg per capita. Under 
krigsperioden belöpte sig motsvarande kvantitetssiffra till omkring 22 kg, vilken 
höga siffra emellertid var helt beroende på de ovan skildrade statliga ingri
pandena i fiskhandeln. 

Fångstmängderna av sill och strömming utgjorde 1914 omkring 3/4 av hela 
fångstmängden saltsjöfisk, men minskningen i sill- och strömmingsfångsterna 
efter kriget har varit så stor, att sistnämnda fångstmängder år 1929 endast 
utgjorde drygt hälften av all fångad saltsjöfisk. Den ökade knapphet på 
billig sill och strömming, som måste ha blivit en följd härav, har icke blott 
hållit priserna på dessa fisksorter uppe utan torde jämväl ha verkat återhål
lande på prisfallet i fråga om övriga fisksorter. A andra sidan torde de avse
värt förbättrade transportmöjligheterna ha bidragit till en jämnare fördelning 
av fisken inom olika konsumtionsområden. Medeltransportlängden för fisk 
på statens järnvägar har sålunda ökats från 370 km år 1913 till 409 km 1930.1) 
I nu berörda omständigheter torde de väsentligaste orsakerna till de relativt 
höga fiskpriserna efter kriget vara att söka, ehuru naturligtvis en del övriga 
faktorer jämväl kunna tankas ha medverkat. 

Jordbruksprodukter. De för livsmedelsförsörjningen otvivelaktigt viktigaste 
födoämnena hänföra sig till den vegetabiliska ämnesgruppen. Sålunda utgjorde 
vid tiden före krigets utbrott de vegetabiliska livsmedlens anpart av kostens 
totala näringsvärde 58 % bland arbetare- och lägre tjänstemannafamiljer, medan 
kostnaden för nämnda vegetabilier stannade vid 38 % av samtliga utgifter för 

1) Beräkningar på grundval av uppgifter nr "Statens järnvägar" årg. 1928, tab. 
16 F, sid. 75, samt årg. 1930, tab. 8 C, sid. 41 och 45. Beräkningen avser såväl vagns
lastgods som ilgods. 
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födo- och njutningsämnen.1) På grund av dessa födoämnens relativt stora 
prisbillighet i jämförelse med animaliska produkter och den stora omfattning, 
i vilken de ingå i den svenska kosten, måste prisstegringar å varuslag in
gående i nämnda grupp av livsmedel eller brist å dylika antagas på ett utom
ordentligt kännbart sätt påverka framförallt de mindre bemedlades försörjning. 
Efterfrågan på nämnda livsmedel är även i relativt hög grad okänslig för 
prisförändringar, medan däremot för de animaliska livsmedlen en större elas-
ticitet i efterfrågan i allmänhet torde göra sig gällande. Med hänsyn till ovan 
berörda förhållanden funno statsmakterna det även nödvändigt att, medelst olika 
slag av ingripanden på ett mer djupgående och omfattande sätt än fallet var 
beträffande livsmedelsförsörjningen i allmänhet, reglera spannmåls- och mjöl
marknaderna under krigsperioden. 

Importbehovet av utländsk brödsäd för det kommande konsumtionsåret be
räknades på hösten 1914 till i runt tal 190 000 ton. Emellertid förklarade sig 
de enskilda kvarnintressenterna redan i oktober samma år icke i stånd att im
portera den för folkförsörjningen nödvändiga brödsäden, varför staten genom 
livsmedelskommissionen måste övertaga och ordna denna viktiga angelägenhet. 

Den av staten importerade brödsäden överläts sedermera till kvarnarna, 
varvid betydelsefulla prisavtal angående mjöl träffades. Dessa överenskom
melser ägde rum mellan kommissionen och Svenska kvarnföreningen, en sam
manslutning av storkvarnar med stort inflytande på den svenska spannmåls-
och mjölmarknaden, varvid kvarnföreningens intressenter förbundo sig, dels att 
beträffande den svenska brödspannmålen betala ett högsta pris och dels att sälja 
det utmalda mjölet till ett likaledes överenskommet högsta pris. Det första 
avtalet ingicks redan i november 1914 och förnyades genom en fortsatt följd 
av överenskommelser till senhösten 1916, då mer vittgående åtgärder blevo nöd
vändiga på grund av spannmålsbrist Vid avtalets förnyande höjdes under det 
första konsumtionsåret varje gång priserna. Orsakerna härtill äro framför allt 
att söka i den rekordartade prisstegringen på den amerikanska vetemarknaden, 
å vilken Sverige var hänvisad att göra sina inköp av spannmål. De ameri
kanska prisnoteringarna lågo i början av år 1915 70 % över fredsprisnivån. 
Härtill kommo ytterligare tonnagebrist och en fyrdubbling av fraktsatserna på 
den transmarina fraktmarknaden. Tillförseln av brödsäd var dock under kon-
sumtionsåret 1914—1915 fullt tillräcklig, varför kvarnarna helt kunde tillgodose 
den inhemska efterfrågan på mjöl, ehuru till oavbrutet stigande priser. Någon 
reglering av detaljpriserna företogs ej. Emellertid kom den i novemberavtalet 
inryckta bestämmelsen om ett högsta pris på inhemsk spannmål att medföra 
ogynnsamma verkningar så till vida, att storkvarnarna erhöllo allt mindre 
svensk spannmål till inmalning med den dyrare importerade, medan däremot 
de fristående mindre kvarnarna till ett visserligen något högre pris än det mellan 
kvarnföreningen och livsmedelsorganisationen överenskomna maximipriset 
kunde, inköpa den i jämförelse med importspannmålen billigare svenska bröd
säden och därigenom på mjölmarknaden erbjuda storkvarnarna en besvärande 
konkurrens. Till följd härav slopades i de följande avtalen bestämmelsen 
rörande det högsta pris kvarnarna hade rätt att erlägga för inhemsk brödsäd. 
För att ytterligare motverka prisstegringen på mjölet suspenderades emellertid 
införseltullarna å brödsäd den 28 december 1914. 

1) Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hushåll under krisåren 1914— 
1918, sid. 22 och 104, K. Socialstyrelsen, Stockholm, 1922. 
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I nedanstående tablå redovisas några prisindexserier lör viktigare jordbruks
produkter, nämligen mjöl, bröd, gryn och potatis. Å diagram V ha inlagts 
logaritmiska priskurvor för mjöl, potatis och gula ärter. 

Diagram V. Prisutvecklingen å några viktigare jordbruksprodukter åren 
1904—1930. 

(Logaritmisk skala.) 

Under år 1914 var prisstegringen på ifrågavarande livsmedel med smärre un
dantag relativt obetydlig. Emellertid fortsatte prisstegringen i raskare tempo 
under påföljande år till i september, då ett allmänt prisfall inträffade. Or
sakerna till denna märkliga utveckling äro framför allt att söka i de statliga 
åtgärderna. Den 12 november 1915 fastställde Kungl. Maj:t på hemställan av 
livsmedelskommissionen maximipriser å råg, korn och havre.1) Härmed er
nåddes möjlighet att dels få fram rågen från producenterna och dels att genom 
uppgörelse med kvarnföreningen ernå en sänkning av mjölpriset. Genom för
handlingar mellan kommissionen och Sveriges minuthandlares riksförbund samt 
Sveriges bageriidkareförening ernåddes jämväl en sänkning av brödpriserna. 
Samtidigt härmed utfäste sig sistnämnda förening att efter förmåga verka för 
att i bageriernas huvudbutiker, vid sidan av övriga brödsorter, tillhandahölles 

1) Maximipris å vete infördes först i september 1916. 
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ett bröd i typer om 1/2 och 1 kg vikt av blandat vetemjöl och sammalet rågmjöl, 
dock innehållande minst 50 % vetemjöl, till ungefärligt självkostnadspris 
och sålunda växlande & olika orter, dock ej å någon ort till högre pris än 
22 öre för 1/2 kg och 42 för 1 kg under förutsättning av dåvarande råvaru
priser. Denna brödtyp benämndes 1915 års bröd. Förbindelsen gällde de 
flesta städer i de delar av landet, där ankarstock icke allmänt användes 
till hushållsbröd. Den redan i december 1914 beslutade inskränkningen i 
brännvinstillverkningen, för så vitt potatis och spannmål användes som 
material, förnyades den 21 september 1915. För att utdryga den disponibla 
brödsädestillgången utfärdade Kungl. Maj:t lagen den 2 mars 1915 rörande 
utmalning av råg, varvid gränsen för tillåten siktning sattes till 90 %. Redan 
i februari 1916 måste dock rågsiktningsförbudet upphävas, alldenstund kon-
sumtionen av rågmjöl högst märkbart avtog, medan en betydande ökning i 
vetemjölsförbrukningen inträdde, samtidigt som utfodring av råg till kreaturen 
i ej oväsentlig utsträckning kom till stånd. Samtidigt härmed träffades ett 
supplerande prisavtal med kvarnföreningen, att dess medlemmar skulle hålla 
ett överenskommet högsta pris för s. k. fin- och samsiktat rågmjöl. De av 
statsmakterna företagna åtgärderna till konsumtionsreglering stötte sålunda på 
stora svårigheter, beroende på allmänhetens bristande förmåga att av egen fri 
vilja anpassa sig efter de nya och delvis abnorma förhållandena. Tonnage
bristen och den ofantliga stegringen av fraktsatserna bidrogo kraftigt att höja 
priserna på brödsäden. Ett ingripande från statens sida blev också på detta 
område oundvikligt. Medelst lagbestämmelser sökte man bl. a. leda större 
del än förut av landets tonnage till fraktfart på hemlandet. Därjämte pålades 
en särskild tonnageavgift, vilken skulle användas till avhjälpande av dyr
tidens tryck. 

Resultatet av ovannämnda ingripanden och reglerande åtgärder blev den för 
konsumenterna gynnsamma prisutvecklingen under konsumtionsåret 1915— 
1916, som kan avläsas å diagram V samt i tablån å föregående sida över detalj
prisernas rörelser för viktigare vegetabiliska livsmedel. Det torde även i detta 
sammanhang vara av intresse att jämföra prisutvecklingen på jordbrukspro
dukter med en del övriga livsmedel med juli 1914 som utgångspunkt. Med 
hänsyn till såväl regleringsåtgärdernas karaktär som livsmedelstillgång och 
prisutveckling beteckna åren 1914—1916 en relativt enhetlig period, under vil
ken någon egentlig varubrist icke förefanns, varför statsåtgärdernas huvudsak
liga syfte var av prisreglerande beskaffenhet. Från och med senhösten 1916 
inträdde däremot ett nytt skede med helt andra och mer ingripande reglerings
åtgärder, förorsakade av en allmän livsmedelsbrist. Socialstyrelsens livsmedels
index utvisar för år 1916 en höjning av prisnivån från i juli 1914 med 39 % 
(enligt det ovägda indextalet 57 % ) . Varugruppen bröd, mjöl och gryn (11 
varuslag) har under samma tid varit underkastad en prisstegring av 27 %. 
kött och fisk 69 %, mejeri varor 53 % samt övriga födoämnen 48 %. Prisut
vecklingen på jordbruksprodukter var sålunda för konsumenterna avgjort gynn
sammare än ifråga om de andra födoämnesgrupperna. 

Den vid slutet av år 1916 rådande situationen på livsmedelsmarknaden gav 
emellertid vid handen, att landets tillgång p& brödföda var så knapp, att den 
vid fri förbrukning icke skulle förslå till konsumtionsårets slut. Importen av 
brödsäd hade till den grad försvårats, att man icke längre ansåg sig alltför 
mycket våga hoppas på densamma. I detta läge fattades beslut om fullstän
dig statlig reglering av brödsädesförbrukningen den 19 december 1916. Denna 
innebar i huvudsak följande. Enligt förfoganderättslagen beslagtogos alla 
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förråd av vete, råg, vetemjöl och rågmjöl samt torrt bröd ävensom i norra 
Sverige av kom och kornmjöl. Av de beslagtagna förråden fingo jordbrukarna 
dock behålla vad som erfordrades för utsäde samt en ranson brödföda om 12 
kg omalen råg eller vete per månad och hushållsmedlem.1) För att förhindra 
en illegal förmalning av brödsäd vid ortskvarnarna infördes särskilda förmal-
ningskort, vilka berättigade den jordbrukande befolkningen till förmalning av 
brödsäd motsvarande den fastställda ransonen. Den övriga befolkningen erhöll 
brödkort, berättigande till inköp av 250 gram mjöl (motsvarande 325 gram 
mjukt eller 200 gram hårt bröd) per person och dag. Kroppsarbetare kunde 
dessutom erhålla ett eller flera, högst fyra, "påbrödskort" à 50 gram mjöl per 
dag. Den i samband med beslagen verkställda inventeringen lades sedermera 
till grund för statens upphandling till fastställda priser av förråden. För-
malningen verkställdes hos de större handelskvarnarna, varefter mjölet distri
buerades till konsumenterna genom parti- och minuthandeln, varvid fordrades, 
att den som övertog varan redovisade ett motsvarande antal brödkortskuponger 
eller partikort. Redan i april 1917 måste dock de ovan anförda ransone
ringskvantiteterna ytterligare inknappas på grund av ea hotande brist på bröd
säd. De nya ransonerna fastställdes till 10 kg spannmål i månaden för jord
brukarna och till 200 gram mjöl per dag för den övriga befolkningen. I 
samband härmed måste jämväl vårsäden, korn, havre och blandsäd tillgripas 
för att inmalas i det kortransonerade mjölet. 

Prisstegringen på mjöl och bröd fortsatte emellertid, samtidigt som varorna 
undergingo betydande kvalitetsförsämringar. 1917 års brödsädesskörd blev 
mycket knapp. På råg rådde fullständig missväxt, närmast jämförlig med miss
växtåret 1867. Även foderskörden var synnerligen klen. Däremot gåvo po
tatis och rotfrukter en relativt gynnsam avkastning. Djuren måste sättas på 
inknappning, för att spannmålen skulle kunna räcka till för befolkningens ound
gängligaste brödbehov. Såväl gryn som ärter kortransonerades från början 
av maj 1917. För att direkt motverka livsmedlens fördyring på grund av de 
ökade import- och produktionskostnaderna anvisades stora penningbelopp, s. k. 
prisregleringsanslag, för ett generellt förbilligande av viktigare varuslag, främst 
då mjöl. Under åren 1917—1919 beviljade riksdagen för dylikt ändamål till
hopa 177 miljoner kr. Prisstegringen på mjöl och bröd fortgick oavbrutet 
ända fram till 1920. Vid nämnda tidpunkt hade vete- och rågmjölspriserna 
stegrats med resp. 194 och 155 % och priset på spisbröd med 171 %• Ran
soneringen av bröd och mjöl kunde dock avvecklas redan under sommaren 1919 
i samband med maximiprisernas upphävande. Vid regleringsåtgärdernas avskaf
fande kan för mjöl och bröd en icke oväsentlig prisstegring iakttagas. Även 
om således det förbättrade läget på spannmålsmarknaden och de ökade import
möjligheterna efter krigets slut gjorde de restriktiva regleringsåtgärderna över
flödiga, måste dock vissa import- och prisreglerande åtgärder vid övergången 
från krigs- till fredsläget genomföras för att skydda den inhemska brödsädes
odlingen, som befunnits vara så oundgänglig under avspärrningstiden. För 
vete och råg av 1919 års skörd blevo odlarna tillförsäkrade minimipris. Dessa 
av staten utfästa minimipriser infriades på så sätt, att en för ändamålet bildad 
sammanslutning av storkvarnar övertog statens plikt att inlösa den inhemska 
brödsäden till de fastställda minimipriserna, samtidigt som nämnda samman
slutning erhöll ensamrätt till import av vete, råg och mjöl samt till vetemjöls
försäljningen. Beträffande kvarnarnas prissättning å mjöl förbehöll sig staten 

1) I Norrland (utom Gästrikland), där även korn ingick i ransonen, erhöllo dylika 
hushåll därjämte 3 kg vete- eller rågmjöl per person i månaden. 



39 JORDBRUKSPRODUKTER 

rätt till kontroll. Detta avtal gällde till hösten 1920, då importen och mjöl
handeln åter blevo fria. Dessa anordningar visade sig fullt ändamålsenliga, 
i det att jordbrukarna fingo en betryggad avsättning för all vete och råg, sam
tidigt som konsumenterna fingo sitt behov av mjöl fyllt till ett skäligt pris. 
Emellertid återstod vid avtalsårets slut ett större parti råg och rågmjöl, vilket 
måste avyttras med förlust, delad av staten och kvarnsammanslutningen. Under 
ännu ett övergångsår måste vissa skyddsåtgärder vidtagas, varvid bl. a. in
fördes ett system med glidande tullsatser vid import av vete, råg och mjöl att 
gälla under tiden 1 juni 1920—31 maj 1922. Avsikten härmed var att lindra 
verkningarna för jordbrukarna av ett väntat prisfall på spannmålsprodukter 
på världsmarknaden. 

År 1921 inträffade även, som var förutsett, ett starkt prisfall på mjöl och 
bröd. Medelpriset å råg- och vetemjöl uppgick för år 1920 till resp. 56 och 
91 öre per kg men sjönk efterföljande år till resp. 46 och 71 öre. Årsmedel-
priset på grovt spisbröd nedgick under samma tid från 111 till 108 öre per kg. 
Under år 1922 blev prisfallet ännu intensivare. I jämförelse med år 1921 var 
sålunda sänkningen av prisnivån för bröd, mjöl och gryn i genomsnitt 
24 %. Även under år 1923 fortsatte priserna att falla, ehuru i lugnare tempo. 
Därefter inträdde en stabilisering av prisnivån på mjöl- och brödmarknaden. 
Årsfluktuationerna i rågmjölspriset synas dock ha varit avsevärt större än be
träffande vetemjölet. Åren 1924—1925 och 1927—1928 kännetecknas av be
tydande prisstegringar på rågmjöl. Fr . o. m. år 1928 börjar en allmänt fal
lande tendens göra sig gällande. Särskilt markerat är prisfallet på rågmjöl, 
som från 1928 till 1930 nedgick från 32 till 25 öre per kg. medan vete
mjölspriserna under samma tid föllo från 45 till 41 öre. I jämförelse med år 
1913 uppgick prisstegringen för vete- och rågmjöl år 1930 till resp. 32 och 14 
% och för spisbröd till 61 %. 

Vid sidan av bröd och mjöl utgör potatisen ett av de allra viktigaste livs
medlen. Även potatispriserna ha under de 18 år föreliggande översikter omfatta 
varit underkastade de starkaste förändringar. Såväl före som efter kriget är 
priskurvan för nämnda varuslag åtskilligt vågig med spetsiga toppar. Det 
inhemska skördeutfallet torde i högre grad än för övriga jordbruksprodukter 
vara utslagsgivande för prisbildningen på potatis. Särskilt iögonenfallande 
äro de kraftiga prisförskjutningarna från år till år under tidsperioden 1923— 
1929. Under de första krigsåren var prisstegringen på potatis mindre än å 
de flesta övriga jordbruksprodukter. Arsmedelpriset å potatis stegrades så
lunda från 1914 till 1916 med blott 10 %, medan prisnivån på livsmedelsmark
naden i dess helhet under samma tid höjdes med 39 %. Denna utveckling 
av potatispriserna under krigets första skede sammanhänger givetvis med de 
relativt rikliga skördeutfallen åren 1914 och 1915. 1916 års potatisskörd var 
emellertid mycket knapp och av dålig kvalitet. En ökad konsumtion av po
tatis började vid denna tidpunkt även att göra sig gällande som en följd av 
den tilltagande bristen å övriga livsmedel. Följden härav blev, att potatisför
råden började tryta på senvintern 1916—1917, och från de olika konsumtions
orterna ingingo meddelanden till F. H. K. om att jämväl detta viktiga livs
medel hotade att taga slut. I februari 1917 förbjöds därför utfodring av kreatur 
med potatis, och reglerades tillverkningen av potatismjöl, som tagit en väl
dig omfattning. På grund av den otillräckliga tillförseln, åtföljd av lagring i 
spekulationssyfte, samt allehanda jobberier stego potatispriserna våldsamt un
der första halvåret 1917. Priset på 5 liter potatis, som 1913 uppgick till 28 öre. 
belöpte sig i december 1916 till 43 öre; under januari och februari 1917 steg 
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priset till 45 och 52 öre och var i mars och april uppe i 65 resp. 87 öre. 
Statsmakterna måste nu ingripa för att förhindra en fortsatt prisstegring. Maxi-
mipris på potatis gällde från i maj. Riksmedelpriset nedgick som en följd härav 
till 66 öre per 5 liter. 

Få livsmedel om ens något torde ha varit underkastade en så våldsam pris
stegring som potatis under konsumtionsåret 1916—1917. Maximeringen av pota
tispriset medförde emellertid, att varan totalt försvann från marknaden. Livsme
delsorganisationen sökte uppbringa, vad som eventuellt fanns kvar av de nästan 
tömda förråden. Verklig potatisnöd uppstod under försommaren 1917, innan den 
nya skörden kom i marknaden. Den allvarliga potatisbristen medförde allehanda 
oroligheter, varvid bl. a. inträffade plundringar av järnvägsvagnar och lager
lokaler. Bristen på potatis våren och försommaren 1917 torde ha varit den 
svårighet Under denna livsmedelsbekymrens tid, som mest påtagligt upprörde 
sinnena. Allehanda surrogat, såsom kålrötter och andra rotfrukter, tillgrepos, 
men även sådana kunde endast erhållas i begränsad omfattning. Trots att 
1917 års skörd av potatis blev riklig, rådde även under konsumtionsåret 1917 
—1918 brist på detta livsmedel. Erfarenheterna från våren 1917 medförde emel
lertid redan från konsumtionsårets början en skärpt hushållning. Genom 
transportförbud med licenser kunde en viss kontroll över potatishandeln ernås. 
Enskilda hushåll hade dock alltjämt rätt att inköpa och hemtransporter a förråd 
intill 500 kg. Emellertid blev det alla åtgärder till trots svårt att tillgodose 
konsumtionsbehovet, alldenstund odlarna voro ovilliga att sälja potatisen och 
rätta sig efter regleringsåtgärderna. På senvintern 1917—1918 måste regle
ringen ytterligare skärpas. De mindre, fria transporterna förbjödos, enär de 
började visa sig misstänkt talrika, och särskilda inspektörer anställdes med 
uppgift att undersöka sådana fall, där producenterna uppenbarligen vägrade att 
avstå överskott av potatis. Maximipriset måste dock höjas för att stimulera 
tillförseln. 

Årsmedelpriset på potatis, som år 1917 utgjorde 58 öre per 5 liter, steg un
der 1918 till 68 öre. I oktober 1918 måste en fullständig reglering av potatis
handeln tillgripas, för undvikande av att förhållandena under de närmast före
gående två åren skulle komma att upprepas. Med stöd av förfoganderättslagen 
lades hela potatisskörden av 1918 under statsbeslag. Beslaget hindrade odlarna 
att konsumera så mycket de önskade av sin skörd, och för den icke jordbru
kande befolkningen ransonerades potatisen. Ransonen bestämdes till 175 kg 
per person och skulle räcka till 1 augusti 1919. Sedermera nedsattes ransonen 
till 120 kg som en följd av de stora svårigheter, som mötte myndigheterna vid 
upphandlingen, enär jordbrukarna med största ovilja avhände sig potatisförrå
den. Under de fyra första månaderna av år 1919 stego potatispriserna oav
brutet. I april 1919 uppgick sålunda priset på 5 liter potatis till 101 öre, det 
högsta månadsmedelpris, som noterats under den tid den officiella detaljpris-
statistiken existerat. Redan i maj 1919 kunde dock regleringsåtgärderna hävas 
och handeln med potatis helt frigivas, enär det märktes, att riklig tillgång på 
potatis i själva verket förefanns men tidigare dolts i bl. a. spekulationssyfte. 
Med regleringsåtgärdernas slopande sjönk priset på en gång till 75 öre och 
var i juli månad nere i 46 öre. Denna våldsamma omkastning i prisbildningen 
vållade stora bekymmer såväl för odlare som kommunala myndigheter, vilka 
lågo inne med stora lager av potatis, inköpta till höga priser och enligt ran
soneringsplanerna avsedda att räcka till den 1 augusti. 

Den tidigare med stor energi bedrivna potatisimporten förbyttes hastigt i 
export. Under påföljande år sjönko potatispriserna avsevärt. Den nedåtgående 
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prisrörelsen nådde dock botten redan 1922, varefter en ny period av uppåt
gående potatispriser iakttages. Denna prisstegring var ovanligt stark, i det att 
medelpriset per 5 liter uppgick från 47 öre 1922 till 61 öre år 1924. Därefter 
föllo priserna åter och lågo 1926 under det först omnämnda bottenläget 1922. 
Aren 1927 och 1928 utmärkas av ånyo hastigt stigande priser på potatis. Sist
nämnda år belöpte sig medelpriset till 64 öre per 5 liter men var redan påföljande 
år nere i 47 öre och 1930 i 42 öre. Dessa våldsamma kastningar i prisbild
ningen torde som tidigare omnämnts sammanhänga med skördeutfallen. 

Kolonialvaror. I nedanstående tablå ha några indexserier för kolonialvaror, 
såsom kaffe, socker, risgryn och bruna bönor, beräknats på grundval av i de
taljhandeln gällande priser. 

Beträffande kaffe visade priserna under år 1914 en fallande tendens, som på
följande år förbyttes till stigande och 1916 resulterade i en kraftig prisstegring. 
I England beslagtogos stora kaffepartier, avsedda för svensk förbrukning, och 
all import försvårades till den grad, att brist på kaffe torde ha förelegat redan 
under konsumtionsåret 1916—1917. Från november 1916 till november 1918 till
fördes sålunda landet endast 18 000 ton kaffe, medan det normala förbruknings
behovet motsvarade c:a 70 000 ton. Med hänsyn till de konsekvenser detta läge 
på kaffemarknaden skulle ha kommit att medföra vid fri konsumtion och fri 
prisbildning drogs kaffet genom förordningen den 16 februari 1917 in under 
regleringen. Den 19 samma månad beslagtogos alla i landet tillgängliga kaffe
förråd, och F . H. K. erhöll i uppdrag att för statens räkning inlösa samt seder
mera distribuera förråden bland konsumenterna. Särskilda ransoneringskort 
för kaffe gällde under tiden 1 november 1917—1 juli 1919, då handeln med 
kaffe åter blev fri. I jämförelse med övriga livsmedelspriser stego kaffepri
serna icke så särdeles högt. Prisstegringen under den svåraste krigsperioden 
uppgick sålunda till mellan 81 och 86 %. Vid sidan av den legala handeln 
förekom emellertid smyghandel med enormt uppdrivna priser. Kaffet kom 
även under livsmedelsbristens tid att tjänstgöra som en eftertraktad bytesvara, 
medelst vilken man med relativ lätthet kunde tillbyta sig allehanda livsmedel 
(smör, mjöl etc.). Massor av surrogat tillverkades och spredos bland allmän
heten. Statsmakterna måste jämväl ingripa på lagstiftningens väg häremot, enär 
spannmålen började användas till framställning av dylika surrogat. 

Vid kaffehandelns frigivning i juni 1919 och maximiprisets slopande inträdde 
en betydande prisstegring. Medelpriset på obränt, prima Santoskaffe, som i juni 
nämnda år noterades i 2·92 kr. per kg, steg till 3·44 kr. i december. Stegrin
gen fortsatte till i maj 1920, då priset noterades i 3·63 kr., men föll därefter 
oavbrutet månad för månad ända fram till i januari 1922, då månadsmedel
priset nedgått till 1·89 kr. Till jämförelse härmed må nämnas, att årsmedel-
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priset 1913 belöpte sig till 1·70 kr., varav sålunda framgår, att kaffepriset vid 
början av 1922 i det allra närmaste återgått till förkrigstidens nivå. Prisbild
ningen på kaffemarknaden inträder dock fr. o. m. 1922 i ett nytt skede, som kän
netecknas av en ännu starkare prisstegringstendens än under själva krigs
perioden. Redan i juni 1922 var priset på prima Santoskaffe uppe i 2·38 kr. 
per kg, och i mars och april 1925, efter en oavbruten stegring från 1922, noteras 
3·40 kr. per kg. Orsakerna till denna prisstegring under åren 1922—1925 äro 
framför allt att söka i kaffevalorisationerna i Brasilien, världens viktigaste pro
duktionsområde för kaffe. Valorisationen, som även vid flera tillfällen före 
kriget försökts (bl. a. 1910—1911), innebär belåning och upplagring genom 
brasilianska myndigheters försorg av en del av kaffeskörden för att därigenom 
åstadkomma höjda världsmarknadsnoteringar. Denna monopolistiska prispolitik, 
som nådde sitt mål genom skapande av en konstlad knapphet på den interna
tionella kaffemarknaden, ledde även till resultat, som ovan anförda prisindextal 
utvisa. De brasilianska monopolpriserna på kaffe upprätthöllos praktiskt taget 
ända till på hösten 1929. I september detta år noterades Santoskaffe i 305 kr. 
per kg, men i december hade priset nedgått till 2·82 kr. Under år 1929 visa kaffe
priserna en nedgång med ungefär 11 %. Den höga prisnivån under närmast 
föregående år hade stimulerat kaffeodlingen i andra länder, och detta jämte 
opåräknat stora kaffeskördar och enormt hopade lager i Brasilien ledde till det 
brasilianska kaffemonopolets sammanbrott. I samband härmed följde nyss
nämnda prisfall på kaffemarknaden. 

Förutom ovan nämnda omständigheter torde vid ett studium av kaffeprisets 
förändringar jämväl tagas i betraktande den av statsmakterna förda tullpoli
tiken beträffande denna vara. Enligt 1911 års tulltaxa uppgick tullen å orostat 
kaffe till 12 öre och å rostad vara till 20 öre per kg. Dessa tullsatser revi
derades år 1922 och höjdes till 50 öre för orostat och till 66 öre för rostat 
kaffe men sänktes åter år 1929 till resp. 30 och 42 öre. Sistnämnda bestäm
melse trädde i kraft den 1 september 1929. 

Beträffande socker uppvisar prisbildningen i flera avseenden märkliga av
vikelser från den utveckling prisnivån i stort varit underkastad åren 1913— 
1930. Ar 1914 sjönko priserna med c:a 3 % för att de närmast efterföljande 
åren sakta stiga till 1913 års nivå. Prisstegringen på socker uppgick 1917 
till endast 4 % i jämförelse med 1913. Ar 1918 inträdde däremot en våldsam pris
stegring, som fortskred år från år för att kulminera 1921, vid vilken tidpunkt 
priset på bitsocker stigit från förkrigstiden med icke mindre än 154 %. Till 
skillnad från övriga varuslag var sålunda prisstegringen under själva krigs
perioden minimal, medan åren strax efter kriget, innan ännu prisnivån hunnit 
stabiliseras, uppvisa enormt stegrade sockerpriser. 

Ett flertal omständigheter bidrogo till nämnda utveckling. Vid krigets utbrott 
fanns ett icke obetydligt reservlager av socker inom landet på grund av flera 
å rs överproduktion av sockerbetor. Under fredstiden hade nämligen någon ex
port icke kunnat ifrågakomma till följd av de rådande konkurrensförhållandena 
på den internationella sockermarknaden. Vid tiden för 1915 års skörd uppskat
tades nämnda reservlager till 50000 ton. Förslag framställdes att i utlandet 
realisera en del av detta överskott, enär prisförhållandena genom kriget avsevärt 
förbättrats. Eiksdagen medgav även en export av 35000 ton. Emellertid vi
sade sig 1915 å rs betskörd lämna i utbyte nära 27000 ton mindre sockermängd 
än året förut, och med hänsyn härtill utfördes endast omkring 15000 ton. 
Den rikliga tillgången på socker vid krigsutbrottet förklarar sålunda prisfal
let 1914 och den ringa prisstegring, som under närmast efterföljande å r ägde 
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rum. En oberäknat kraftig ökning av sockerkonsumtionen började emellertid 
göra sig gällande. Årskonsumtionen, som 1913 belöpte sig till 144 781 ton, 
stegrades 1914 till 152131 ton och år 1915 till 168 572 ton. I jämförelse med 
år 1913 hade sålunda sockerkonsumtionen år 1915 ökat med 16 %. För maj 
månad 1916 överstego köpen från sockerbolagen motsvarande köp år 1915 med 
3500 ton eller omkring 52 %. Denna fullkomliga omvälvning i efterfrågan 
på sockermarknaden resulterade i att tillgängliga lager hastigt reducerades, 
och snart kunde sockerbolagen icke längre i önskad utsträckning tillgodose den 
stegrade efterfrågan på socker. I denna situation uppmanades bolagen av livs
medelskommissionen att vidtaga nödvändiga restriktioner. Under tiden 1 juni 
—15 oktober tilldelade i anledning härav Svenska sockerfabriksaktiebolaget kun
derna en sockerkvantitet, motsvarande 61 % av inköpen under samma tid år 1915. 

Den otillräckliga tillgången på socker hade emellertid föranlett en hänsynslös 
spekulation. Livsmedelskommissionen såg sig därför nödsakad att hos Kungl. 
Maj:t anhålla om fastställande av maximipriser å socker i såväl parti- som 
detaljhandeln, vilken anhållan bifölls den 27 juni 1916. Maximiprislagstift-
ningen trädde därpå i kraft den 1 juli och gällde sedermera till den 1 juni 1923. 

Efter företagen inventering under senare halvåret 1916 av sockerförråden 
framgick med all tydlighet, att de redan vidtagna regleringsåtgärderna voro 
otillräckliga. Den i september tillsatta folkhushållningskommissionen blev där
för nödsakad att till skyndsam behandling upptaga sockerfrågan. Redan den 
10 oktober var kommissionen färdig att avlämna ett slutgiltigt förslag till kon
sumtionsreglering. Kortransonering av socker tog sin början den 1 november 
1916 och varade till den 1 augusti 1919. 

På grund av de ökade produktionskostnaderna inom sockerindustrien och bet-
odlingen, förorsakade av den allmänna prisstegringen, blev det nödvändigt att tid 
efter annan reglera maximipriserna å socker. Då import av råsocker i erfor
derlig mängd ej kunde äga rum, var landet helt beroende av den inhemska 
sockerbetsodlingen. För att nämnda betodling skulle ske i den utsträckning, 
som erfordrades för tillgodoseende av landets behov av socker, tillgrepos efter 
ett flertal statliga utredningar och specialundersökningar olika åtgärder, bl. a. 
prisförhöjningar å socker, sänkning av sockerskatten samt sedermera import
monopol. Arsmedelpriset på socker 1921 hade i jämförelse med 1913 stigit med 
154 %. Särskilt stor var prisstegringen under åren 1918—1920. Fr . o. m. år 
1922 sjönko priserna oavbrutet fram till och med år 1926. Sistnämnda år låg 
sockerpriset endast 6 % över förkrigsnivån. En svag prisstegring gjorde sig år 
1927 gällande men förbyttes redan påföljande år i prisfall. Detta prisfall har 
sedermera fortsatt, och för 1930 noterades ett årsmedelpris å socker i detaljhan
deln liggande 33 % under sockerpriset före kriget. Denna kraftiga prissänkning 
under senare år sammanhänger med världsmarknadens utveckling men även 
med statsmakternas oavbrutna strävan att reducera sockeraccisen. Alltsedan 
1913 och intill 1 juli 1925 utgick en skatt med 16 öre per kg socker. Från sist
nämnda dag nedsattes densamma till 14 öre. Den 1 juli 1926 sänktes socker
skatten på nytt och nu till 8 öre per kg och den 1 juli 1928 ytterligare till 4 öre. 
Vid 1929 års riksdag upphävdes sockeraccisen fullständigt. 

Bränsle- och lyseartiklar: Kol och ved. Sveriges bränslebehov täckes till myc
ket stor del genom import från utlandet. Givet är, att under dylika förhållan
den den under kriget försvårade och avsevärt fördyrade kolbränsleimporten 
kännbart skulle påverka levnadsomkostnaderna såväl indirekt genom ökade 
kostnader för den industriella varuframställningen som direkt genom hushålls-
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bränslets fördyring. Sveriges import av kolbränsle uppgick år 1913 till 5·4 
miljoner ton men minskades på grund av kriget 1914 till 5:1 miljoner ton. 
Under de efterföljande två åren steg importen och uppgick resp. år till 5·3 och 
6·2 miljoner ton. Aren 1917 och 1918 försvårades till den grad all import, att 
densamma endast belöpte sig till resp. 2·3 och 2·8 miljoner ton. Endast ungefär 
hälften av kolbränslebehovet kunde således täckas genom import. De med 
kriget försvårade förbindelserna över havet medförde även i andra avseenden 
stora omkastningar. Sålunda nedgick importen från England, vilken före kriget 
motsvarade drygt 9/10 av Sveriges totala import av kolbränsle, successivt år för 
år för att 1917 endast utgöra c:a 604000 ton (år 1913 4 916000 ton), motsva
rande en fjärdedel av totalimporten nämnda år. Av allt större betydelse för 
bränsleimporten blev under dessa svåra krigstider Tyskland. Sålunda ökade 
importen av kolbränsle från sistnämnda land från 431000 ton 1913 till 4 381000 
ton 1916 och 1708000 ton 1917. Den tyska kolimporten, som före kriget var 
mycket obetydlig, c:a 8 % av vårt lands totala kolimport, blev alltså under 
kriget fullständigt dominerande, i det densamma belöpte sig till närmare tre 
fjärdedelar av all införsel av kolbränsle. 

En icke ringa del av kolbränslet förbrukas av enskilda hushåll. Enligt ut
förda beräkningar,1) avseende förkrigstiden, konsumerades sålunda ungefär 
20 % av kolbränslet av enskilda hushåll. Den under kriget på grund av bränsle
bristen företagna ransoneringen medförde, att enskilda hushåll fingo inskränka 
förbrukningen av kol och koks till 27 % av den normala.2) 

Visserligen kunde hushållen under denna kolbristens tid lättare än industrien 
och kommunikationsmedlen övergå från kol- till vedeldning, men priserna å ved
bränslet stegrades enormt som följd av kolbristen och en ökad efterfrågan på 
ved jämväl från industriens sida. I nedanstående tablå ha prisindexserier sam
manställts för i socialstyrelsens detaljprisstatistik ingående viktigare bränsle-
och lyseartiklar, varvid medelpriserna år 1913 satts = 100. Under det 
första krigsskedet, alltså fram till början av år 1917, uppgick prisstegringen 
på engelska hushållskol samt antracit till resp. 132 och 79 %, medan stegrings
talet för ved belöpte sig till 49 à 50 %. Under åren 1914—1916 var importen 
emellertid fullt normal i jämförelse med förkrigsåren, varför någon brist på 

1) De svenska statsmakterna och krigstidens folkhushållning 1917, sid. 303. 
2) Avser år 1917. 
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kolbränsle, som ovan närmare anförts, icke förelåg. Den betydande prisstegring, 
som i alla fall kom till stånd, torde därför närmast böra sättas i sammanhang 
med dels de stigande kolpriserna i England och Tyskland och dels de oerhört 
uppdrivna frakt- och försäkringskostnaderna i samband med de stora riskerna 
vid kolfraktning å haven. 

Att de inhemska vedpriserna skulle röna inflytande av omnämnda prisut
veckling på kolmarknaden är självfallet, men stegringen blev betydligt mindre 
än för kolet. För att trygga tillgången på bränsle vidtogo statsmakterna ett 
flertal åtgärder. I maj 1916 inrättades sålunda inom statens livsmedelskom
mission en särskild vedbyrå med uppgift att bland de lokala livsmedelsnämn
derna fördela den i statens skogar avverkade veden och i lämplig omfattning 
förmedla köp och försäljning av ved. Vedbyrån skulle dessutom etablera sam
arbete mellan vedhandlarna i syfte att såvitt möjligt undvika konkurrens och 
i övrigt söka vidtaga åtgärder för tryggande av landets vedbehov. Vedbyråns 
verksamhet övertogs dock sedermera av den av Kungl. Maj:t i april 1917 till
satta bränslekommissionen, vars uppgift angavs vara att sörja för tillgodo
seende såväl av den enskilda hushållsförbrukningens som även av industriens 
oeh kommunikationsmedlens bränslebehov. På bränslekommissionens hemstäl
lan utfärdades i maj 1917 en förordning om beslag å enskilda skogar för av
verkning av erforderligt bränsle. Värdet av den skog, som genom kommissionens 
försorg avverkades å de beslagtagna områdena, ersattes enligt av riksvärde-
ringsnämnden fastställd taxa. Beslag lades även på pappersved, props, split-
ved och kolved. Åtskilliga författningar till reglering av bränsleförbrukningen 
utfärdades. Genom dessa uppdrogs åt bränslekommissionen att för statens räk
ning inköpa bränsle i den omfattning, som befanns erforderligt för förbruk
ningsregleringens genomförande, ävensom att på fastställda villkor försälja det 
bränsle, varöver kommissionen förfogade. Den statliga prisregleringen på 
bränslemarknaden inskränktes till att avse endast de genom livsmedelsmyndig
heterna till konsumenterna distribuerade vedkvantiteterna. Rätten för enskild 
person att sälja och köpa ved inskränktes ej. Fästes uppmärksamheten å 
prisindexserierna i tablån å föregående sida, framgår att en våldsam prissteg
ring å alla bränsleartiklar ägde rum år 1917. I jämförelse med år 1913 hade så
lunda priset på engelska hushållskol mer än tredubblats, medan priset på an-
tracit fördubblats. Priset på gasverkskoks samt björk- och barrved låg resp. 151, 
115 och 120 % över fredsprisnivån. 

Bristen på kolbränsle var under åren 1918—1919 praktiskt taget total å den 
fria kolmarknaden, varför de enskilda hushållen helt fingo övergå till ved
bränsle. På grund härav saknas kol- och koksnoteringar å de flesta av social
styrelsens ombudsorter under dessa år. Denna omständighet bidrog bl. a. till 
att ytterligare genom en stegrad efterfrågan på ved driva priserna på vedmark
naden i höjden. Aren 1918—1919 uppgå de å ombudsorterna noterade ved
priserna till drygt tre gånger förkrigstidens medelpriser, och år 1920 nås kul-
minationspunkten vid index 402, som sålunda angiver en fyrdubbling från tiden 
före kriget. Sistnämnda år började åter kol föras i den fria marknaden men till 
otroligt uppdrivna priser. Gasverkskoks och engelska hushållskol såldes och 
köptes till sjudubbelt högre priser än 1913. En hl gasverkskoks, som 1913 
noterades i genomsnittligt 1-63 kr., hade 1920 stigit i pris till 11·77 kr., medan 
priset för engelska hushållskol vid resp. tillfällen belöpte sig till 2·34 kr. och 
16·64 kr. Osågad, hemkörd björkved kostade år 1913 7·20 kr. per kbm men 
noterades år 1920 i 28·95 kr., medan motsvarande priser å barrved uppgick till 
resp. 5·75 och 23·10 kr. per kbm. Dessa enormt uppdrivna priser å bränsle-
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marknaden efterföljdes emellertid redan 1921 av ett lika hastigt som katastrofalt 
prisfall. Med smärre och obetydligare avbrott har prisutvecklingen sedermera 
ända fram till och med å r 1930 visat en fallande tendens. Enligt socialstyrelsens 
levnadskostnadsindex uppgick från tiden före kriget till 1 oktober samma år 
den beräknade utgiftsstegringen för bränsle och lyse till 56 %, samtidigt som de 
totala levnadskostnaderna stegrats med 63 %. Av övriga i budgeten ingående 
huvudposter uppvisa endast utgifterna för livsmedel ett lägre stegringstal (37 %) 
än bränsle- och lyseposten. Om sålunda prisstegringen å bränslemarknaden un
der kriget tidvis var avsevärt mycket större än å den övriga marknaden, sjönko 
däremot bränslepriserna, sedan normala förhållanden åter inträtt, snabbare än 
de flesta övriga priser. 

Fotogen. Innan ännu en mera allmän elektrifiering av landsbygden och små
samhällena kommit till stånd, spelade fotogen en ännu viktigare roll för be
lysningsändamål än vad fallet är nu till dags. Nettoimporten av lysoljor upp
gick år 1913 till 117411 ton. På grund av avspärrningen under kriget försvå
rades i mycket hög grad denna import och tidvis avstannade den fullständigt. 
Sålunda kunde exempelvis åren 1917 och 1918 importeras endast resp. 37 347 
och 19 620 ton. I jämförelse med importsiffrorna före kriget förelåg sålunda de 
sistnämnda åren stor brist å lysoljor. Särskilt kännbar blev denna för lands
bygdens befolkning, som för belysningsändamål helt Var hänvisad till fotogen. 
Elektrifiering igångsattes på många håll men kunde ej komma till stånd i en 
handvändning, då ju samtidigt stor knapphet på ledningsmetaller var rådande. 
Priset i minuthandeln på fotogen, som år 1913 i genomsnitt belöpte sig till 20 
öre per liter, steg redan 1914 med ett öre per liter. Arsmedelpriserna 1915 
och 1916 utgjorde 23 och 27 öre, motsvarande en stegring från året närmast 
före kriget på 15 och 35 %. I maj 1917 beslagtogos de tillgängliga förråden 
av fotogen och brännoljor samt därmed jämförliga oljor. Den i samband med 
statsbeslaget verkställda inventeringen av lagren gav till resultat, att de av be
slaget drabbade partierna uppgingo tillsammans till 19 200 ton. En fotogen
byrå inom industrikommissionen upprättades med uppgift att fördela och ran
sonera de befintliga oljelagren, varvid förbrukarna endast erhöllo en mindre del 
av fotogen och brännolja. Från augusti månad 1917 inställdes all tilldelning 
av fotogen för hushållsbehov och till återförsäljare. Maximipris å fotogen utfär
dades dock ej, utan priset reglerades genom överenskommelser mellan industri
kommissionen och importörerna och deras återförsäljare. Årsmedelpriset å 
fotogen sprang 1917 upp till 37 öre per liter och låg alltså 85 % över fredspris
nivån. Ar 1918 fanns praktiskt taget ingen fotogen för hushållsbehov tillgänglig 
i marknaden. Bristen på belysningsmedel var synnerligen menlig för arbetet och 
vållade stort obehag på landsbygden och i småsamhällena. Som ersättning för 
fotogenlampsbelysningen såg man sig nödsakad att i stor utsträckning tillgripa 
karbidlampor. Med karbidproducenterna träffade statsmakterna även avtal om 
produktion och distribution av karbid. Då emellertid ej heller karbid stod att 
uppbringa i erforderlig omfattning och framställningskostnaderna ställde sig 
höga, kommo jämväl priserna å detta belysningsmedel att stiga, varför karbid
belysning för konsumenterna kom att ställa sig rätt dyrbar, i all synnerhet 
som man till höga priser måste inköpa särskilda lampor, för vilka man seder
mera icke hade någon användning. Användningen av provisoriska karbid
lampor kom för övrigt många olyckor åstad under denna tid. Importen av 
fotogen och brännoljor, som avstannade våren 1917, låg under årets senare 
del fullständigt nere trots energiska åtgöranden från statsmakternas sida. Även 
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under 1918 var införseln starkt begränsad, och först med ingången av 1919 
började tillförseln antaga normala proportioner, varigenom bristen på bränn-
och lysoljor undanröjdes. Sedan fotogen återigen börjat föras i handeln, voro 
dock priserna oerhört uppskruvade. Sålunda utgjorde årsmedelpriset 1919 71 
öre per liter, motsvarande en prisstegring från året närmast före krigsutbrottet 
av 255 %. Därmed var dock kulminationspunkten nådd, och redan efterföljande 
år inträdde ett betydande prisfall, som sänkte fotogenpriset till i genomsnitt 60 
öre i detaljhandeln. Priserna föllo därefter år från år — med undantag för 
en mindre, mera tillfällig höjning under åren 1926-1927 — och år 1928 var 
priset nere i 29 öre, vilket prisläge sedermera varit bestående till och med 
år 1930. I jämförelse med 1913 ligga således fotogenpriserna år 1930 45 % 
högre. Den under kriget rådande bristen på lysolja medförde en omfattande 
elektrifiering av landsbygden och småsamhällena. Fotogen användes dock allt 
fortfarande i icke obetydlig utsträckning för belysningsändamål, varför fotogen-
priserna alltjämt äga sitt intresse. I jämförelse med förhållandena på ved- och 
kolmarknaden uppvisa priserna å fotogen under och strax efter kriget icke 
samma våldsamma och intensiva stegringstendens som beträffande kol och koks 
samt i viss mån även ved. 

Beklädnadsartiklar. Av socialstyrelsen insamlade detaljpriser å beklädnads
varor ha sammanställts till årsmedelpriser i omstående tab. B. Som av den
samma framgår, ägde jämväl å marknaden för beklädnadsvaror en prisstegring 
av tidigare okänd storlek rum under och strax efter kriget. 

Särskilt våldsamma voro prisstegringarna år 1918, i det att priserna på ett 
stort antal beklädnadsvaror i det allra närmaste fördubblades i jämförelse med 
1917. Aren 1919 och 1920 nåddes kulmen, varefter följde ett hastigt prisfall. 
Redan 1923 lågo medelpriserna för tyger och garn samt för skodon vid eller 
under den för oktober år 1916 noterade nivån, varemot priserna på färdiga och 
beställda klädesplagg i allmänhet voro åtskilligt högre och i stort sett under 
åren 1923—1930 stabiliserades vid det då uppnådda läget. Någon dragning nedåt 
förmärktes dock, särskilt under de senare åren av perioden. Ännu i oktober 
1930 beräknades dock fortfarande en genomsnittlig stegring av beklädnadsut
gifterna från juli 1914 med 78 % (mot livsmedel 37 % och samtliga levnads
kostnader 63 %). 

Av intresse är att genomföra en jämförelse mellan prisutvecklingen å mindre 
bearbetade fabriksvaror å ena sidan och sådana färdigfabrikat å den andra, där 
själva varupriset spelar en mindre roll i jämförelse med ersättningen för arbets
kostnaderna. Såsom typiska exempel kunna hänvisas till resp. ullgarn och be
ställd herrkostym. Garnpriset undergick i det närmaste åttadubbling under 
åren 1914—1918, sjönk sedan till under fjärdedelen av sistnämnda årspris på 
fyra år och stod 1930 knappt 50 % högre än 1914. Herrkostymen åter nådde 
kulmen c:a fyra gånger förkrigspriset först år 1920, sjönk visserligen sedan 
starkt i pris men var ännu 1930 åtskilligt mer än dubbelt så dyr som 1914. 

När man ingår på dylika mera detaljerade jämförelser, må emellertid erinras 
om, att det så gott som alltid stöter på svårigheter att under längre tidsperioder 
erhålla noteringar på fullt jämförbara kvaliteter, men att vanskligheten härvid
lag framför allt framträder ifråga om färdigprodukter. Att kvaliteterna å be
klädnadsvaror nästan genomgående starkt försämrades under krigsåren har 
redan framhållits; härav följer, att den faktiska prisstegringen under dessa år 
näppeligen framträder med full skärpa. 

Även å textilmarknaden måste vissa statsingripanden av reglerande beskaf-
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Tab. B. Prisutvecklingen på beklädnadsartiklar åren 1914—1930. 
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fenhet under kriget företagas för att förhindra upplagringar i spekulationssyfte, 
inskränka konsumtionen och hålla priserna inom rimliga gränser. Ransonering 
genomfördes slutligen i april 1918 och torde ha haft sin största betydelse 
i att landets förråd av textilier hindrades från att helt tömmas. Redan på 
hösten 1918 började dock textilämnen åter komma in i landet. Regleringen 
upphävdes därför skyndsamt, och ransoneringsbestämmelserna upphörde från 
och med december nämnda år. Under krigets första skede var nettoimporten 
av textila råvaror betydande och överträffade rent av den normala importen. 
Åren 1915 och 1916 uppgick sålunda nettoimporten av bomull till resp. 43 000 
och 28 000 ton, men nedgick under åren 1917—1918 till c:a 7 000 ton. Netto
importen av ull var under de första krigsåren mindre än den normala, varför 
inom ylleindustrien svensk ull i större kvantiteter än tidigare kom till använd
ning, samtidigt som ullen i viss utsträckning ersattes med bomull. Importen 
av lin fortgick under hela kriget, ehuru mycket oregelbundet. Bristen på 
råvara medförde förutom högt uppdrivna priser även tidvis driftsinskränknin
gar inom textilindustrien. De av staten företagna åtgärderna syftade därför i 
första hand till en reglering av råvarumarknaden och produktionen. 

Å skinn- och lädermarknaden voro förhållandena under kriget ungefär ena
handa med de ovan å textilmarknaden skildrade. Behovet av råvara för läder
industrien tillgodosågs före kriget till två tredjedelar genom import. Då emel
lertid under krigets första skede importen någorlunda ostört kunde fortgå 
och samtidigt en ökad efterfrågan på skodon gjorde sig gällande, mindre lik
väl från hemmamarknadens sida än från de utländska marknaderna, utöka
des produktionen successivt. På grund av de stegrade råvarupriserna och 
den ökade efterfrågan på skodon stego emellertid skopriserna rätt avsevärt å 
hemmamarknaden även under denna tid. Genom de krigförande makternas 
skärpning av handelspolitiken hämmades sedermera importen av ifrågavarande 
råvaror till den grad, att det blev oundgängligen nödvändigt för de svenska 
statsmakterna att vidtaga åtgärder för tryggande av tillgång på läder och skodon, 
främst då genom exportförbud för hudar, läder och skodon. I september 1916 
utfärdades ett dylikt förbud att gälla alla slag av nyssnämnda varor. För
budet kvarstod till långt efter kriget. En tvångsreglering av den inhemska 
skinn- och lädermarknaden blev även nödvändig, varvid enligt förfoganderätts
lagen staten lade beslag på nämnda råvaror och sedermera fördelade de till
gängliga förråden mellan tillverkare och reparatörer av skodon. De tvångs-
reglerade råvarupriserna medförde dock icke, såsom av medelpriserna i tabell 
B. framgår, något mer påtagligt hämmande av prisstegringen i fråga om färdiga 
skodon eller reparationer av dylika. Någon allmän reglering av skomarkna
den kom nämligen icke till stånd. Detta berodde närmast på att hindren till 
synes voro oöverstigliga och att någon allvarligare brist på skodon icke kunde 
sägas föreligga. Emellertid bestämdes genom avtal mellan staten och sko
fabrikanterna, att de senare, såsom motprestation mot de fördelar råvarumark
naden» reglering tillförsäkrade dem, skulle på skomarknaden försälja ett visst 
antal skodon huvudsakligen av grövre sort till lägre priser än de gängse. 

Övriga utgifter. I efterföljande tablå meddelas årsmedeltal av indextalen 
för vissa viktigare poster inom gruppen "övriga utgifter", med utgångspunkt 
från 1914 års siffra, som satts = 100. Jämförbara uppgifter föreligga endast 
från och med första kvartalet år 1919. 

4 
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Från mitten av år 1914 till år 1930 ha övriga utgifter stegrats med i genom
snitt 77 %. Utgiftsstegringen inom gruppen övriga utgifter har varit starkast 
beträffande nöjen och förströelser (118 %), intellektuella ändamål (107 %) samt 
arbetshjälp i hemmet (98 %). Utgifterna för tvätt och renhållning ha däremot 
endast stegrats med 45 % och för inventarier med 60 %. Från tiden före 
världskriget till år 1920, vid vilken tidpunkt prisstegringen kulminerade, upp
gick utgiftsökningen för samtliga viktigare poster inom gruppen övriga utgifter 
till 100 à 200 % med undantag för förenings- och försäkringsavgifter, som steg
rats med endast 75 %. Under perioden 1920—1930 sjönko utgifterna för inven
tarier samt tvätt och renhållning med cirka 50 %, medan förenings- och försäk
ringsavgifterna stegrades med 4 %. 

Inackorderingspriser för arbetare. I detta sammanhang torde även de uppgif
ter rörande inackorderingspriser för arbetare, som årligen införskaffas av so
cialstyrelsen, förtjäna att anföras till ytterligare belysning av levnadskostna
dernas förändringar under här omskrivna tidsperiod. Priset per vecka för 
privat inackordering för arbetare utgjorde i medeltal för samtliga orter: 

Från år 1914 till och med år 1930 ha inackorderingspriserna stigit i genom
snitt med 77 % för endast måltider och med 92 % för måltider och husrum. Un
der samma tid ha utgifterna för enbart livsmedel stegrats med i genomsnitt 
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38 %, för livsmedel, bostad, bränsle och lyse tillhopatagna med 55 % samt för 
de totala levnadskostnaderna med 64 %. Inackorderingspriserna ha sålunda i 
jämförelse med prisnivån i dess helhet varit underkastade en avsevärt större 
stegring men synes i huvudsak fluktuera på samma sätt som denna. 

* * 
* 

I ovan lämnade redogörelse för prisutvecklingen å enskilda varuslag och hela 
varugrupper under tidsperioden 1913—1930 ha av naturliga skäl endast för 
prisbildningen såväl som för konsumtionen betydelsefullare regleringsåtgärder 
från statsmakternas sida kunnat medtagas, medan den stora massan av smärre 
ingripanden måst lämnas därhän. I den mån det varit möjligt ha samtidigt 
verkningarna av dessa regleringsåtgärder ur prisbildnings- och andra synpunk
ter påvisats, ehuru givetvis en del övriga icke närmare berörda faktorer sam
tidigt måste ha påverkat prisbildningen, såsom exempelvis fluktuationerna i 
växelkurserna. 
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4. Prisnivån och prisutvecklingen inom olika landsdelar 
åren 1913—1930. 

Prisutvecklingen landsdelsvis. I detta och de två efterföljande kapitlen skola 
endast frågor rörande livsmedel samt bränsle och lyse göras till föremål för 
mera ingående detaljundersökningar. Den i föregående kapitel lämnade redo
görelsen för prisutvecklingen bygger på medelpriser för ombudsorterna tillsam
mans och avser sålunda riket i dess helhet. Såsom av tab. 1 i bilagan närmare 
framgår, föreligga emellertid rätt betydande skiljaktigheter i detaljpriserna 
mellan de olika orterna. Även beträffande prisutvecklingen under tidsperioden 
1913—1930 kunna märkbara skiljaktigheter iakttagas orterna emellan. För 
att erhålla en sammanfattande bild, dels av detaljprisnivåns regionala olikheter 
efter kriget och dels av prisrörelsernas olikartade omfattning och intensitet 
under här ifrågavarande tidsperiod ha i tab. 2 i tabellbilagan ombudsorterna 
sammanfattningsvis grupperats efter geografisk belägenhet, varvid hänförts till 
östra Sverige: Södertälje, Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Linköping, Norrkö
ping, Motala, Örebro och Västerås; till Småland ock öarna: Jönköping, Vär
namo, Växjö, Kalmar, Västervik och Visby; till södra Sverige: Karlskrona, 
Kristianstad, Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg, Ystad och Halmstad; 
till västra Sverige: Varberg, Göteborg, Lysekil, Vänersborg, Borås, Lidköping 
och Tidaholm; till Bergslagen: Karlstad, Filipstad, Arvika, Kopparberg, Falun, 
Ludvika, Domnarvet (med Borlänge), Avesta och Mora; till nedre Norrland: 
Gävle, Söderhamn, Sundsvall (staden och sågverksdistriktet), Nyland, Kram
fors, Östersund och Umeå; till övre Norrland: Vilhelmina, Luleå, Boden, Malm
berget (med Gällivare) och Kiruna. Stockholm har ej inräknats i någon av 
dessa landsdelar utan redovisas för sig i tab. 1. I prismedeltalen för samtliga 
landsdelar tillhopatagna ingår däremot Stockholm. 

I efterföljande tab. C ha prisförskjutningarnas procentuella storlek för vik
tigare varuslag inom resp. landsdelar beräknats från år 1913 till 1930. Av 
här upptagna varuslag utvisar för samtliga orter tillhopatagna endast bitsocker 
en sänkning av medelpriset från år 1913 till 1930, motsvarande ungefär 33 %. 
Övriga varuslag ha däremot varit underkastade prisstegring av växlande 
storlek. För 24 varuslag har sålunda prisstegringen varit högst 50 %, för 19 
varuslag minst 51 % och högst 80 %, medan för återstående 7 varuslag pris
stegringen uppgår till minst 81 %. Den "normala" prisstegringen håller sig 
mellan 31—70 %, i det att hälften av samtliga varuslag återfinnes mellan nämnda 
gränsvärden. Den fjärdedel av varuslagen, som uppvisar den lägsta prissteg
ringen, utgöres, förutom av socker, av bl. a. smör, ost, margarin, gula ärter, 
bruna bönor, sammalet rågmjöl, rågsikt, havregryn och risgryn. A andra 
sidan ingå i den fjärdedel av varuslagen, för vilken noteras exceptionellt höga 
stegringstal, huvudsakligen fisk och kalvkött, vissa brödsorter av vetemjöl samt 
svagdricka och antracit. Sålunda uppgår prisstegringen för göd- och spädkalv-
stek till resp. 82 och 101 %, för färsk sill, rödspotta och torsk till resp. 106, 96 
och 82 %, skorpor samt vetebröd bakat med vatten till resp. 91 och 74 %. 
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Tab. C. Ökning eller minskning (—) i % av medelpriserna för olika landsdelar 
från år 1913 till år 1930. 
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Svagdricka som representant för maltdryckerna uppvisar av samtliga varuslag 
den största prisstegringen, belöpande sig till närmare 167 %. 

Jämföres prisutvecklingen inom olika landsdelar, iakttagas emellertid bety
dande olikheter. Sålunda synas detaljpriserna i Stockholm för flertalet varuslag 
ha varit underkastade en mindre stegring än för riket i dess helhet, medan i 
såväl övre som nedre Norrland priserna stigit avsevärt mer procentuellt sett 
än inom övriga landsdelar. I övre Norrland uppvisa sålunda 4/5 av de i tab. C 
redovisade varuslagen större prisstegring än för ombudsorterna tillsamman
tagna, och i nedre Norrland utgör motsvarande antal ungefär 3/5. I södra 
Sverige däremot har prisstegringen liksom i Stockholm varit relativt mindre 
omfattande, i det endast c:a 3/10 av samtliga varuslag stegrats mer i pris än 
för riket i dess helhet. Såväl östra som västra Sverige, Småland och öarna 
samt Bergslagen intaga härutinnan en mellanställning. 

För att närmare belysa prisstegringens karaktär inom de olika landsdelarna 
ha i nedanstående tablå de i tab. C redovisade stegringstalen sammanförts för 
ett antal mera enhetliga varugrupper, nämligen mejeriprodukter och ägg, 
jordbruksprodukter, kolonialvaror, kött, fisk samt bränsle- och lyseartiklar. 
Procenttalen för varugrupperna äro enkla ("ovägda") aritmetiska medeltal. 

Tab. D. Procentuell prisstegring 1913—1930. 

Mejerivarorna uppvisa den största prisstegringen i Norrland (32 à 33 %). 
I Stockholm och Västsverige har prisstegringen på dessa livsmedel varit av
sevärt mindre eller 23 resp. 24 %. Jordbruksprodukterna ha stigit mest i pris 
i Norrland och Västsverige, minst i Stockholm och Sydsverige. I östra Sverige, 
Småland och öarna samt Bergslagen är prisstegringen å sistnämnda för
nödenheter något mindre än för Norrland men större än exempelvis i 
södra Sverige. Beträffande kött uppvisa priserna en genomsnittlig stegring, 
som är störst i Övre Norrland, östra Sverige och nedre Norrland samt lägst i 
Stockholm. Övriga landsdelar intaga en mellanställning. Fiskpriserna ha där
emot stegrats mest i östra och södra Sverige, minst åter i övre Norrland och 
Stockholm. För bränsle- och lyseartiklar iakttagas höga stegringstal i övre 
Norrland och södra Sverige samt Småland och öarna. Stegringstalen för 
Bergslagen, Stockholm och östra Sverige äro däremot relativt låga. Samman
fattningsvis kan sålunda sägas, att prisstegringen å de flesta livsförnödenheter 
i Norrland under här omhandlade tidsperiod varit mer accentuerad än för öv
riga landsdelar, medan prisnivån i Stockholm, västra Sverige och Bergslagen 
uppvisar en relativt mindre stegringstendens. 

Regionala olikheter i detaljprisnivån åren 1926—1930. Sammanställas och 
omräknas, såsom i efterföljande tab. E skett, medelpriserna för femårsperioden 
1926—1930 landsdelsvis till indextal, varvid medelpriserna för ombudsorterna 



55 REGIONALA OLIKHETER I DETALJPRISNIVÅN ÅREN 1926—1930 

Tab. E. Jämförelse mellan priserna inom olika landsdelar i genomsnitt 
för åren 1926—1930. Hela riket = 100. 
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tillsammantagna sättas = 100, erhålles följande bild av de regionala skiljaktig-
heterna i detaljprisnivån. Av de för övre Norrland i tabellen redovisade 52 varu-
slagen uppvisa 33, motsvarande 63 %, högre priser än för riket i dess helhet. 
Särskilt höga priser utvisa inom nämnda landsdel följande varuslag: svag-
dricka, gammal potatis, ägg, salt sill, grovbröd — som dock härstädes konsu
meras i mycket liten omfattning — gula ärter, sötlimpa, mjölk samt vetebröd. 
Även fotogen-, kol- och kokspriserna äro höga. I jämförelse med övriga lands
delar noteras åter osedvanligt låga priser för färsk fisk av alla slag, färskt 
fårkött, renkött samt ved. Om hänsyn tages till de olika varuslagens bety
delse i konsumtionen, kan prisnivån för livsmedel samt bränsle- och lysear-
tiklar sägas ligga c:a 16 % högre i övre Norrland än i medeltal för ombuds-
orterna. Nedre Norrland karakteriseras av avsevärt högre fiskpriser än övre 
Norrland, medan däremot priserna å samtliga mejerivaror och jordbrukspro
dukter, med undantag för färsk potatis, samt såväl färskt som salt fläsk äro 
lägre. Varuslag, å vilka priserna inom nedre Norrland hålla sig osedvanligt 
höga, äro mjölk, ägg, färsk potatis, grovbröd, torsk och rödspotta samt gas
verkskoks. 

Vändes så uppmärksamheten till Bergslagen, här omfattande orter inom Da
larna och Värmland, iakttages en markerat lägre prisnivå å de flesta livsför
nödenheter än för de nordligare områdena. För flertalet varuslag röra sig 
priserna omkring medeltalet för samtliga ombudsorter tagna tillsammans med 
undantag för grovbröd, abborre, torsk, svagdricka och gasverkskoks, Bom äro 
relativt dyra, medan däremot hårt rågbröd, salt strömming samt ved äro re
lativt billiga. 

De västra och södra landsdelarna utmärka sig i prishänseende för relativt 
låga priser å mejeriprodukter. Såväl björk- som barrved ställa sig däremot 
avsevärt högre i pris inom dessa sydliga och västliga delar av landet än an
norstädes. För barrved iakttagas sålunda medelpriser, som i södra Sverige 
ligga 40 % över prisnivån för orterna tillhopatagna. Kol- och kokspriserna åter 
äro ovanligt låga härstädes i motsats till vad fallet är i Bergslagen och Norrland. 

Småland och öarna bilda ett prisområde, vars mest karakteristiska drag är 
låga priser å kött och fisk samt mjukt bröd av såväl vete- som rågmjöl, medel
höga priser å de flesta övriga jordbruksprodukter samt relativt låga mjölk-
och smörpriser. Även ved- och kokspriserna ligga lägre än för riket i dess hel
het, medan kolpriserna något överstiga medeltalet för ombudsorterna. 

I östra Sverige återigen ändra prisförhållandena karaktär. Flertalet jord
bruksprodukter uppvisa priser liggande under medeltalet för ombudsorterna, 
medan priserna på mejerivaror snarare ha en tendens att ligga vid eller över 
nämnda normalnivå. Med undantag för kalvkött äro priserna på köttvaror 
något högre än medeltalet för ömbudsorterna. Även fiskpriserna äro med få 
undantag relativt höga i denna landsdel. Beträffande bränsle- och lyseartik-
larna iakttagas relativt låga priser å fotogen samt ved, medan däremot priset 
å kol och koks ligger över medeltalet för ombudsorterna. 

Jämföras prisnivåerna i rikets tre största städer sinsemellan och med pris
nivån för samtliga ombudsorter tillhopatagna, iakttagas för storstäderna rela
tivt låga priser å de flesta slag av specerier samt i Malmö jämväl låga priser 
på mejerivaror, ägg och mjukt bröd, men höga priser å kött och fisk samt ved. 
Kol- och kokspriserna ligga i Göteborg och Malmö under men i Stockholm 
över medeltalet för orterna. Särskilt iögonenfallande äro de höga priserna å 
flertalet slag av färsk fisk i alla tre städerna. 

Orsakerna till här ovan påvisade skiljaktigheter i prisbildningen inom olika 
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landsdelar äro många och svåra att närmare angiva. Den relativt höga pris
nivån å livsmedelsmarknaden i Norrland och den avsevärt mer accentuerade pris
stegring, som därstädes ägt rum från tiden närmast före världskrigets utbrott, 
torde dock få anses sammanhänga, dels med de starkt stegrade fraktkostna
derna och transportavgifterna — en omständighet som givetvis måste påverka 
varupriserna ogynnsamt ur konsumentsynpunkt — dels med befolkningstill
växten och den tilltagande befolkningsagglomerationen, vilka förorsakat ett ökat 
införselbehov av livsmedel från sydligare belägna överskottsområden. Ett när
mare studium av tab. E bekräftar även det i och för sig naturliga förhållan
det, att varuslagen som regel äro billigare å orter, som ligga nära produk
tionscentra eller i områden med produktionsöverskott, medan det motsatta är 
fallet å längre avstånd från produktionsorterna. Exempelvis ökas priserna i 
stort sett från söder mot norr å mejerivaror och ägg. Västkustfisken är billig 
i västra och södra Sverige, men dyr längre norr- och österut; med strömmingen 
råder det motsatta förhållandet, övre Norrlands låga fiskpriser sammanhänga 
givetvis med den lätta tillförseln av ishavsfisk över Narvik och bottenhavsfisk 
ävensom med den rikliga tillgången på insjöfisk inom bygden. I det skogrika 
Norrland och Bergslagen ligga priserna på ved avsevärt lägre än i västra och 
södra Sverige. Kol- och kokspriserna ställa sig däremot billigare i de sydliga 
och västliga landsdelarna än inåt landet och längre norrut. Ärternas pris
billighet och ringa prisstegring från tiden före kriget i östra Sverige sam
manhänger påtagligen med den omfattande odlingen av ärter i detta östliga 
jordbruksområde. 

Uppenbarligen måste dock vid sidan av ovan angivna förhållanden i första 
hand tagas i betraktande efterfrågans storlek. En bygd med få och jämförel
sevis folkfattiga konsumtionscentra visar gärna tendens till låga priser, även 
om produktionen därstädes icke är synnerligen stark. Såsom exempel härpå 
kan anföras landsdelen Småland och öarna. Förefintligheten av större städer 
brukar däremot bidraga att höja priserna å alla varor, för vilka dessa orter 
icke äro införsel- eller förädlingscentra. Här hänvisas till vad ovan nämnts 
om de tre största städernas prisförhållanden. Vidare äro befolkningens olika 
levnadsvanor stundom av påfallande betydelse för prisbildningen. Om en och 
samma vara, på vilken tillgången är riklig, efterfrågas starkt i en landsdel 
men obetydligt i en annan, är det all sannolikhet för att priset blir högre i 
den senare, eftersom med den ringa efterfrågan vanligen följer både relativt höga 
handélsomkostnader och en kraftigare beräknad handelsavans. Ett ovanligt ty
piskt exempel erbjuder det hårda brödet och de höga priserna därå i södra 
Sverige. Efterfrågan har emellertid under senare tid stigit och ett visst mått 
av prisutjämning därmed följt. De låga priserna på mjukt bröd åter i södra 
Sverige sammanhänga likaledes med levnadsvanorna. Man har nämligen kon
centrerat efterfrågan särskilt av vardagsbröd på ett fåtal sorter, som i och för 
sig äro billiga i framställning. Härigenom ha både produktion och distribu
tion kunnat rationaliseras på ett inom nordligare landsdelar, med där rådande 
pretentioner på ett stort urval av brödtyper, de flesta därtill ur olika synpunk
ter mindre ekonomiska, helt okänt sätt. 

Även i övrigt äro organisations- och konkurrensförhållandena inom livs
medelsindustrien, parti- och detaljhandeln orsak till en del regionala skiljak-
tigheter i detaljprisnivån. I detta sammanhang erinras om konkurrensen 
mellan den kooperativa och den i motsats därtill privata handels verksamheten. 
Otvivelaktigt har utvecklingen här medfört ett betydande mått av organisato
riska framsteg, som successivt vunnit insteg på allt flera orter. 
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Inom vissa branscher regleras detaljpriserna från industrien eller partihan
deln eller ock av sammanslutningar bland detaljhandelns utövare. Inom livs
medelshandeln torde det mest betydelsefulla exemplet härå gälla margarinet. De 
privata fabrikanternas sammanslutningar och den kooperativa margarinfabriken 
bestämma var för sig de detaljpriser, som måste hållas av alla deras kunder. 
Frakter och nederlagskostnader m. m. erläggas av industrierna själva. 

Det är av intresse att konstatera, att enligt tab. E kaffe är den vara som jämte 
margarin uppvisar de minsta regionala prisdifferenserna. Prisbildningen å 
kaffe är helt och hållet fri och en studie av prismaterialet ger vid handen, att 
vid varje tidpunkt betydande olikheter råda mellan priserna å de skilda or
terna. Då kaffet i allmänhet har en ganska lång lagringstid, är det också na
turligt, att inträffade prisfluktuationer på världsmarknaden med mycket olika 
hastighet komma till uttryck i detaljhandeln å skilda orter. Tabellens siffror 
synas dock giva vid handen, att vid medeltalsräkning för en något längre pe
riod dylika ojämnheter elimineras, så att prisbilden kommer att behärskas av 
de i stort sett gemensamma inköpskällorna och det förhållandet, att transport-
och lagringskostnader beträffande kaffe spela en ganska ringa roll i förhållande 
till själva varupriset. 
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5. Prisernas säsongfluktuationer. 

Beräkningsmetoder. Mycket ofta uppvisa statistiska serier en utpräglad på
verkan av faktorer sammanhängande med årstidernas växlingar. Sålunda före
komma inom prisstatistiken ett flertal varuslag, vilka ur prisbildningssynpunkt 
äro utsatta för reguljära prisförändringar i samband med säsongväxlingarna 
under årets olika månader. Liknande variationer iakttagas jämväl vad be
träffar arbetslösheten, produktionen, exporten och importen, vissa låneräntor 
och aktievärden å kapitalmarknaden samt trafikintensiteten vid kommunika
tionerna. Även i befolkningsrörelsen kunna dylika säsongfluktuationer spåras, 
såsom exempelvis beträffande giftermålsfrekvensen, nativiteten och dödligheten 
m. m. Ännu mer påfallande rytmiska äro rörelserna i statistiska serier hämtade 
från områden, där enbart naturlagarna göra sig gällande, som exempelvis 
fallet är i fråga om vind och väderlek. I själva verket äro dessa säsong
mässiga variationer i samhällslivet i stort sett reflexer av de reguljära för
ändringarna i naturen, vilka människorna icke medelst viljan kunna påverka 
utan endast ha att anpassa sig efter. Ett typiskt exempel härpå utgör hus
byggnadsverksamheten, vilken under vintermånaderna i stor utsträckning upp
hör. På senare tid har dock genom tekniska uppfinningar m. m. byggnads
verksamheten framför allt i de större städerna, särskilt i Stockholm, jämväl 
kunnat bedrivas under vinterperioden i rätt stor omfattning, ehuru alltjämt 
sommarmånaderna utgöra en utpräglad högsäsong på berörda område. 

Förutom det intresse ett studium av säsongvariationerna i och för sig äger, 
är det ofta för praktiskt statistiskt arbete av betydelse att kunna eliminera de 
säsongmässiga växlingarna ur serierna för att erhålla i största möjliga mån 
renodlade sifferuttryck för konjunkturrörelserna. Det har också varit vid de 
moderna konjunkturforskningsinstituten man på senare tid sökt utexperimen-
tera tillförlitligare och mer förfinade metoder för mätandet av säsongvariatio
nerna. En tidigare och alltfort för praktiskt bruk ofta tillämpad metod har i 
detta fall varit att för ett flertal år, oftast i följd, sammanföra resp. månader, 
januari för sig, februari för sig o. s. v., och beräkna ett aritmetiskt medeltal 
för varje sådan månadsgrupp samt därefter omräkna dessa månadsmedeltal 
till indextal med antingen en viss månad eller årsmedeltalet för samtliga under
sökningsår till bas. Det sålunda för varje särskild månadsgrupp funna index
talet har sedermera antagits utgöra det numeriska måttet på den för veder
börande månad normala avvikelsen. Metoden, som är enkel till utförandet, 
grundar sig på antagandet, att övriga i en statistisk serie förekommande 
rörelsemoment elimineras, åtminstone nöjaktigt, genom den aritmetiska 
medeltalsberäkningen. På grund av växlande konjunkturförhållanden och 
mera tillfälliga rubbningar under vissa perioder måste vid en dylik metodik un
dersökningen begränsas och tidsperioden utväljas med hänsyn till mera normala 
förhållanden. Detta innebär ur flera synpunkter en nackdel, ty dels blir un
dersökningsperioden ofta relativt kort och dels blir valet av densamma ganska 
godtyckligt bestämd, och dessutom torde icke heller mera tillfälliga rubbningar 
och irreguljära rörelser kunna helt undvikas, även om den utvalda tids-
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perioden ur konjunktursynpunkt kan betecknas som normal. Men jämväl 
själva beräkningssättet på grundval av aritmetiska medeltal är mindre tillfreds
ställande, för det första emedan det aritmetiska medeltalet är mycket känsligt 
för extrema värden och därför lätt påverkas av rent tillfälliga avvikelser, och 
för det andra emedan en beräkning av de typiska månadsavvikelserna från 
årsmedeltalet, åtminstone teoretiskt sett, bör fotas på de faktiskt konstaterade 
förändringarna från den ena månaden till den nästföljande i stället för på en 
beräknad genomsnittsavvikelse under en följd av år. Det primära vid beräknin
garna bör med andra ord vara de faktiska förändringarna från månad till månad 
och icke aritmetiska medeltal av dessa för en följd av år. En något modifierad 
form av ovan refererade metod har varit att för varje särskilt kalenderår av 
den undersökta perioden konstruera en indexserie av månadsmedeltalen med 
januari som bas och därefter beräkna det aritmetiska medelvärdet av samtliga 
i undersökningen ingående januari-, februari- etc. månadsindextal. Emellertid 
bli resp. kalenderårs månadsindextal starkt påverkade av det aritmetiska me
deltalets numeriska värde för den valda basmånaden. På grund av rena till
fälligheter kan detta värde det ena året vara onormalt högt och det andra 
abnormt lågt. I förstnämnda fall bli månadsindextalen på grund härav för 
låga och i sistnämnda fall för höga, varför det därpå beräknade aritmetiska 
medelvärdet av resp. månadsindextal kommer att lida av samma svagheter i 
sin egenskap av uttryck för säsongvariationen som de enligt den förstnämnda 
metoden beräknade aritmetiska medelvärdena. 

En metod, som på senare tid vunnit stort beaktande och inom den interna
tionella statistiken i allt större omfattning börjat tillämpas, är den av pro
fessor Warren M. Person vid konjunkturforskningsinstitutet vid Harvard Uni-
versity utexperimenterade.1) Ur två synpunkter är Persons metod principiellt 
olikartad mot de ovan berörda beräkningssätten. För det första utgår Person 
från förändringen i de aritmetiska medeltalen från den ena månaden till den 
nästföljande genom att för hela den följd av år undersökningen avser beräkna 
en serie av månadsrelativtal, varvid närmast föregående månadsmedeltal ständigt 
sättes = 100. För det andra grundar han de följande medeltalsberäkningarna 
på månadsrelativtalens medianvärden i stället för de aritmetiska medelvärdena 
samt korrigerar sedermera dessa medianvärden med hänsyn till den påverkan 
desamma äro utsatta för genom den sekulära rörelsetendensen (the trend). 
Härigenom vinnas framför allt två fördelar, nämligen att undersökningsperioden 
icke behöver utväljas med hänsyn till konjunkturförhållandena samt att på 
grund härav ett större antal observationer kunna läggas till grund för beräknin
garna. Själv anser Person, att undersökningsperioden bör omfatta minst 
13 à 14 år. 

Det viktigaste torde dock vara, att mediantalet i motsats till det aritmetiska 
medeltalet är alldeles okänsligt för extrema värden hos seriens termer så till 
vida, att detsamma ju endast angiver det värde, som seriens mittersta term har, 
sedan termerna ordnats efter stigande eller fallande storlek. Medianvärdet av 
månadsrelativtalen angiver därför på ett riktigare sätt just det för säsongvaria
tionen typiska. Ju större förtätningen kring den mittersta termen är, desto till
förlitligare mått på säsongvariationen utgör mediantalet. I den mån en dylik 
förtätning icke förefinnes, så existerar praktiskt taget ej heller någon för års
tiden typisk avvikelse. 

1) Person, W. M.: Indices of general business conditions, Cambr. Mass. 1919. Jfr 
härmed Lorentz, P.: tlber das Verfahren von Persons zur Berechnung eines Säsong
index. Allgemeines Statistisches Archiv, Drittes Heft 1932. 
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En mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet vid metodens tillämpning 
lämnas i efterföljande försök att konstruera en säsongprisindex för färska ägg. 
Undersökningsmaterialet omfattar månadsmedelpriserna å färska ägg för social
styrelsens samtliga ombudsorter tillhopatagna under hela den tid priser in
samlats. Månadsmedelpriserna omräknas till månadsrelativtal, varvid närmast 
föregående månadsmedelpris sättes = 100. Härvid uppstår en indexserie med 
rörlig bas. Månadsrelativtalen, redovisade i nedanstående tablå, inprickas seder
mera på en dispersionstabell, vars utseende närmare framgår av tab. F . 

Som av sistnämnda tabell synes, samla sig resp. kalendermånader kring ett 
visst mer eller mindre markerat värde, representerande den från närmast före
gående månad typiska förskjutningen i prisläget. 

Denna koncentration är i allmänhet starkast kring mediantalen, alltså det värde 
den mittersta termen i månadsserien är bärare av. De extrema avvikelser en
skilda månader uppvisa, som exempelvis januari 1922, maj 1918, augusti 1920 
och 1923 samt december 1930 m. fl., äro givetvis förorsakade av tillfälliga rubb
ningar. 

Äggprisets procentuella förändring från månad till månad åren 1904—1930. 
(Föregående månadsmedelpris ständigt = 100.) 

De funna mediantalen omräknas därpå till en indexserie med januari som bas, 
vilket giver till resultat följande serie: 

100·00, 90·00, 74·70, 63·50, 60·96, 63·40, 67·20. 71·90, 78·37, 90·13, 104·55, 109·78. 

Förutsättningen för att man ur denna serie skall kunna bestämma säsong-
rörelsen är dock, att densamma icke har någon bestämd utvecklingstendens och 
att den tidrymd siffrorna omfatta gäller hela konjunkturperioder. Man må 
därför gå ut ifrån, att om januari månad som ovan skett satts = 100, så 



62 PRISERNAS SÄSONGFLUKTUATIONER 

Tab. F. Observationsmånaderna fördelade efter månadsrelativtalets storlek. 
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måste nästföljande januari också bli = 100. Beräknar man på grundval av 
ovanstående serie ett indextal för nästföljande januari, erhålles emellertid ej 
100 utan 104·29 [indextalet för december ( = 109·78) gånger månadsrelativtalet 
för januari (95)].1) Denna skillnad mellan januari och nästföljande januari 
är helt beroende på den sekulära utvecklingstendensen, som i detta fall är 
uppåtgående och måste utproportioneras på årets 12 månader. 

Utproportioneringen av differensen ( = 4·29) kan ske på olika sätt. Det enk
laste torde vara att draga 12/12 av skillnaden från den senare januari, 11/12 från 
näst föregående december, 10/12 från föregående november o. s. v. Från februari 
drages endast 1/12 av skillnaden. Förfar man på nämnt sätt med ovanstående 
indexserie, erhållas följande tal, korrigerade med hänsyn till utvecklingsten
densen: 
100·00, 89·64, 73·98, 62·43, 59·53, 61·61, 65·05, 69·40, 75·51, 86·91, 100·97, 105·85. 

Härefter omräknas sistnämnda indexserie med januari som bas till en sä
songindex med årsmedeltalet till bas ( = 100), och efter denna räkneoperation 
erhållas följande indextal, utvisande den för resp. kalendermånader typiska av
vikelsen från årsmedelpriset: 

126, 113, 93, 79, 75, 78, 82, 88, 95, 110, 127, 134. 
De tvenne sista räkneoperationerna demonstreras närmare i efterföljande 

tab. G.2) Den säsongmässiga månadsawikelsen i prisbildningen å färska ägg 
har sålunda sitt högsta värde för december, index 134, och sitt lägsta för maj, 
index 75. Under fem kalendermånader ligger äggpriset normalt högre än. års-
medelpriset, medan detsamma är lägre under sju månader. 

Förutom medianen kan naturligtvis vid dylika beräkningar jämväl använ
das det geometriska mediet ävensom typtalet. 

Emellertid är beräkningen av såväl geometriska medelvärden som typvärden 
avsevärt mer arbetskrävande än vad fallet är beträffande medianen, som lätt 
kan bestämmas efter termernas inprickande å en frekvenstabell. Genom ett 
studium av frekvenstabellen erhålles även en uppfattning av huruvida veder
börande serie verkligen innehåller ett säsongbetonat rörelsemoment. 

1) Användes det geometriska mediet i stället för mediantalet, uppstår ingen dylik 
differens, utan erhåller nästföljande januari värdet 100. 

2) Den ovan utvecklade metoden kan matematiskt framställas på följande sätt. Om 
r1, r2, r3 r12 beteckna medianvärdena för resp. månadsrelativtal och 100, c2, 
c3 c12 de genom multiplikation erhållna indextalen, varvid januari satts = 100, 
gäller att cs = 100rs, ca = c2 r3, C4 = cs r« c« = en ris. Varken n eller ci 
förekomma i någon av de angivna likheterna. Beräknar man därför ett värde för januari 
(härovan betecknat med ci), erhålles att ci = cisn. Produkten cisn blir dock som 
regel ej = 100 utan över- eller understiger detta värde, allt eftersom den sekulära ten
densen (the trend) är riktad uppåt eller nedåt. Under förutsättning att denna dis
krepans, genom användning av en konstant faktor (1 + d), på ett lämpligt sätt kan 
fördelas på resp. månadsrelativtals medianvärden, erhålles 100 (1 + d)12 = cis n, ur 
vilken likhet 1 + d lätt kan beräknas. Månadsindextalen med januari som bas kunna 
sålunda korrigeras med hänsyn till den sekulära tendensen på följande sätt: 

varvid Vid den i texten använda aritmetiska utjämningsmetoden blir 

Teoretiskt är utjämningen av diskrepansen med tillhjälp av en geo
metrisk serie att föredraga. I de i praktiken vanligast förekommande fallen erhålles 
emellertid ungefär samma resultat av de båda utjämningsmetoderna. 
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Tab. G. Utjämning av differensen. 

För att möjliggöra en jämförelse mellan resultaten av olika beräkningsme
toder ha i nedanstående tablå sammanställts säsongindexserier, dels beräknade 
enligt den aritmetiska och geometriska medeltalsmetoden och dels den ovan 
enligt Persons metod beräknade indexserien för färska ägg. 

Säsongindex för färska ägg 1904—1930. 
Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. >"ov. Dec. 

Aritmetisk metod .. .. 125 108 89 75 74 77 82 89 97 114 133 139 
Geometrisk » .. .. 121 107 90 75 73 75 79 86 94 111 130 135 
Persons » .. .. 126 113 93 79 75 78 82 88 95 110 127 134 

De renodlade säsongkurvorna följa sålunda varandra nästan fullständigt. 
Denna nära överensstämmelse beror framförallt därpå, att äggpriset har «n så 
utpräglad säsongrörelse och att de tillfälliga rubbningar i prisbildningen, 
vilka förekomma för enskilda månader, äro relativt fåtaliga och utjämnas vid 
den aritmetiska metoden samt att observationsperiodens längd, vilket nästan 
alltid ä r fallet inom den ekonomiska statistiken, är relativt kort. 

Prisbildningen på några viktigare säsongvaror. I efterföljande tab. H och 
diagram VI återgivas några på ovan angivet sätt beräknade indexserier, bely
sande de normala prisvariationerna å i socialstyrelsens detaljprisstatistik ingå
ende viktigare säsongvaror. 

Tab. H. Säsongindex för vissa viktigare varuslag. 
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Diagram VI. Varuslagens prissäsonger. 

Som av dessa indextal framgår, är det framför allt priserna å ägg samt fisk, 
som äro underkastade en starkare säsongvariation. För de övriga upptagna 
varuslagen iakttages dock även ett säsongartat moment i prisbildningen, ehuru 
icke lika starkt utpräglat som för nyssnämnda varuslag. Den prisbilliga 
säsongen å ägg är osedvanligt lång och sträcker sig från mars t. o. m. sep
tember månad. Allra billigast äro äggen i maj (index 75), då priserna ligga 
genomsnittligt 25 % under årsmedelpriset. Sedermera börja de successivt stiga 
under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Fr . o. m. september blir pris
stegringen allt häftigare för att sedermera kulminera i december (index 134). 
Redan i januari framträder en fallande tendens, som blir allt hastigare under 
senvintern. Några längre mellanperioder av medeldyra priser som för en del 
övriga varuslag finnas ej, utan förändringarna i prisbildningen äro osedvanligt 
stora icke blott från månad till månad utan till och med från den ena veckan 
till den andra. Jämviktslägena förskjutas oupphörligt i raskt lempo, återspeg
lande den likaledes från tid till annan starkt växlande tillgången å ägg. 

De säsongmässiga prisvariationerna å insjöfisk (abborre och gädda) äro 
högst betydande under månaderna mars—juli. Under de övriga månaderna 
ske prisförskjutningarna långsammare och mindre våldsamt. Liksom äggpriset 
når priset å insjöfisk (abborre och gädda) sin lägsta punkt under maj månad 
(index 86), vid vilken tid nämnda fisksorters väsentliga lektid inträffar, och i 
samband därmed möjliggör fiskens fångande i stora massor. Men redan i slutet 
av maj och i början av juni efter lektidens slut börja fiskpriserna att stiga. Sär
skilt markerad är prisstegringen från medio av juni till medio av juli. uppgå
ende till 9 %. Därefter fortfara priserna att stiga men i långsammare tempo för 
att under september och oktober överstiga årsmedelpriset med normalt 3 % 
Den dyraste perioden inträffar dock under högvintern, och priset stiger i nor
mala fall oavbrutet från medio av november till motsvarande tidpunkt i mars, 
då kulmen nås (index 108). I april inträffar ett häftigt prisfall, som fortsätter 

5 
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under maj. Det normala prisfallet frän det högsta läget (i mars) till det 
lägsta (i maj) uppgår till 20 %. 

Förutom detta regelbundet återkommande stora prisfall iakttages en om än 
svagt utbildad tendens till fallande priser i november. Medan, som av dia
grammet framgår, den prisdyra vintersäsongen omedelbart övergår i en pris
billig vår- och sommarsäsong, omfattande månaderna april—juli, sker prisför
skjutningen från den billigare till den dyrare säsongen mer successivt, varvid 
augusti bildar en övergångsperiod med medeldyra priser å här berörda fisk
sorter. Även övriga fiskslag uppvisa en säsongmässig variation i prisbild
ningen. Sålunda är den färska sillen billigast under månaderna februari
mars och dyrast under högsommaren, då fångsten är mycket begränsad. 

De säsongmässiga variationerna på smör och nötkött visa ett påtagligt sam
band. Under vår- och sommarmånaderna plägar mjölkproduktionen vara störst 
och till följd därav smörpriserna lägst, under det att tiden för betesgången 
markeras av de högsta köttpriserna, enär lantmännen finna förmånligt att ut
nyttja de billiga utfodringsmöjligheterna och då icke Önska minska sin krea
tursstock. De högsta smörpriserna pläga förekomma under hösten och förvin
tern, de lägsta priserna & nötkött vid och efter årsskiftet. — Priserna på fårkött 
visa åter en utpräglad lågsäsong redan på hösten, enär det lönar sig mindre 
väl att vinterföda djur, som i alla fall äro avsedda för slakt. 

Vad till sist potatisen beträffar, äro priserna högst under månaderna apr i l -
juli, innan den nya skörden mera allmänt kommit i handeln och verkat 
pristryckande. 

Under tidernas lopp kunna, med ändrade levnadsvanor och olika produktions
betingelser, vissa förändringar tänkas inträffa i varuprisernas säsongmässiga 
fluktuationer. Även export- och importförhållandena samt transportmöjlighe
terna inom landet äro av betydelse för prisernas säsongrörelser. En under
sökning av den säsongmässiga prisutvecklingen å färska ägg före och efter 
kriget är i detta avseende mycket belysande. Man kan nämligen för detta varu
slag konstatera en betydande förändring i de reguljära växlingarna. Beräknas 
en indexserie för säsongprisrörelsen för tiden 1905—1913 och en liknande för 
tiden efter kriget (1922—1930) samt jämföras dessa sinsemellan, kunna flera 
intressanta iakttagelser göras beträffande säsongrörelsen. I nedanstående tablå 
redovisas båda serierna. 

Säsongprisbildningen à färska ägg före och efter kriget. 

Medan sålunda medelpriset å ägg i maj och december före kriget understeg 
resp. översteg årsmedelpriset med normalt 24 och 34 %, uppgå efter kriget de 
största avvikelserna till resp. 29 och 42 %. Jämföras indextalen månad för må
nad, iakttages bl. a., hurusom efter kriget den säsongmässiga prisstegringen å 
hösten (september—december) sker i ett raskare tempo än före år 1913. Där
emot synes prisfallet från januari till mars ske i ett något långsammare tempo 
efter än före kriget. Säsongpriskurvan är m. a. o. för tiden 1922—1930 betyd
ligt mer prononcerad än för perioden 1905—1913. 

Av säsongindexserierna och än tydligare av diagram VI framgår, att varu
slagens prissäsonger ej sammanfalla utan i mycket stor utsträckning växla, 
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så att vissa varuslag äro dyra, medan samtidigt andra äro billiga. Denna 
omständighet är av stor betydelse vid indexberäkningar rörande livsmedels
kostnaderna och deras förändringar, alldenstund säsongväxlingarna på ett na
turligt sätt komma att motverka varandra. För att utröna i vilken utsträck
ning detta sker och i vad mån prisernas säsongmässiga variationer påverka 
socialstyrelsens livsmedelsindex, har med avseende på nedanstående 9 varuslag, 
för vilka den sammanlagda utgiften i indexbudgeten uppgår till 22 % av total
utgiften för livsmedel, en vägning av de funna säsongindextalen verkställts, 
varvid de olika varuslagen givits den vikt de ha i indexbudgeten. Yaruslagens 
relativa betydelse ur utgiftssynpunkt är följande: 

Hopvägas varuslagens säsongindextal med ovanstående utgiftsprocenter, er
hållas aritmetiska medeltal, som ifråga om sin avvikelse från 100 angiva säsong
rörelsernas bristande utjämning. I nedanstående tab. I redovisas en del dylika 
serier för olika grupper av varor. 

Tab. I. Säsongprisrörelsens naturliga utjämning. 

Som av kol. 2 synes, blir utjämningen av varuslagens säsongprisrörelse rätt 
avsevärd men icke fullständig. Starkast påverkade av säsongprisbildningen äro 
månaderna april—juni samt november—januari. Orsaken till den bristande 
utjämningen ligger framförallt i äggprisets starka fluktuationer och den rela
tivt stora vikt utgiften för ägg har i budgeten. Uteslutes därför äggpriset 
och beräknas en liknande serie för de återstående 8 varuslagen, erhålles en 
avsevärt större utjämning, som framgår av kol. 3. Tagna för sig utjämna 
kött, smör och potatis varandra å ett liknande sätt, medan enbart de i beräk
ningen ingående fisksorterna icke synas göra detsamma. I kol. 6 har till sist 
beräknats den utjämning av säsongprisrörelsen, som kommer till stånd vid nu 
tillämpade metoder vid beräkningen av socialstyrelsens livsmedelsindex. Här
vid ha äggprisets säsongrörelser eliminerats, medan någon liknande omräkning 
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icke företagits för de övriga 8 varuslagen. Som synes uppnås på detta sätt en 
nästan fullständig eliminering av de enskilda varuslagens säsongmässiga pris
fluktuationer. Den största inverkan säsongrörelsen i prisbildningen har, upp
går till 2 enheter och gäller september månad. För övriga månader gör sig 
säsongväxlingen endast gällande med högst 1 enhet. 

Den inverkan den bristande utjämningen av säsongprisbildningen har å sty
relsens livsmedelsindex, kan på grundval härav beräknas uppgå till högst 0·4 
indexenheter, vilket vid avrundningen av indextalets sista siffra kan betyda 
en enhet. För årets olika månader är "felprocenten" följande: 

Då emellertid endast ett fåtal varuslag ingå i dessa beräkningar, bör den 
reservationen tillfogas, att utjämningen i verkligheten kan tänkas bli ännu 
något större. Praktiskt taget utjämnas säsongvariationen i prisbildningen full
ständigt utan att man, med undantag av äggpriset, vidtagit några omräkningar 
av säsongvarornas priser. 



69 

6. Prisbildningen och prisutvecklingen å viktigare livsför
nödenheter på olika produktionsstadier 

åren 1913—1930. 
Enär det kan äga sitt intresse att närmare jämföra prisförhållandena och 

prisutvecklingen inom parti- och detaljhandeln, ha i bilagan, tab. 4 och 5, 
vissa sammanställningar gjorts rörande prisbildningen inom partihandeln 
med kreatur och fisk, varjämte i nedanstående tablå prisindexserier samman
ställts för vissa varuslag inom parti- och detaljhandeln å köttmarknaden, utvi
sande den olikformiga prisutveckling, som ägt rum under tidsperioden 1913— 
1930. Härvid ha årsmedelpriserna för resp. varuslag år 1913 satts = 100 och 
övriga priser omräknats i förhållande därtill. Kreaturspriserna utgöra medel
tal mellan noteringarna vid slakthusen i Stockholm, Göteborg och Malmö, me
dan priserna å nötkött, kalvkött, fårkött och fläsk hänföra sig till socialsty
relsens ombudsorter. Priserna vid slakthusen avse kg levande vikt. 

För samtliga här upptagna köttsorter giva siffrorna vid handen, att detalj
priserna stegrats avsevärt mycket mera än priserna å slaktdjur från tiden 
närmast före världskrigets utbrott. Medan sålunda priset å nötkreatur (kor 
kl. 1) stigit med endast 5 % från 1913 till 1929—1930, har priset på nötkött 
(stek) ökat med 55 %. Priset på kalvar och slakterisvin har under tiden 
1913—1930 stigit med resp. 15 och 16 %, under det att fördyringen för kon
sumenterna å kalvkött och färskt fläsk uppgick till resp. 82 och 58 %. Lik
artat är förhållandet beträffande får och fårkött. 

Förskjutningarna mellan parti- och detaljpriserna äro sålunda å kött- och 
fläskmarknaden högst betydande. I jämförelse med partipriserna uppvisa de
taljpriserna en mera dämpad svängningsrörelse och äro till synes mindre lätt
rörliga än dessa. Under perioden 1914—1918 stego priserna å kor kl. 1 has
tigare än nötköttspriserna, men fr. o. m. 1919 till 1930 sjönk partipriset bas-
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tigare än detaljpriset. Med smärre variationer och avvikelser synes prisut
vecklingen å övriga köttvaror ha varit densamma med undantag för kalvkött, 
som under prisstegringsperioden 1914—1917 visar en motsatt tendens till den 
här ovan som regel angivna. 

Göras liknande jämförelser mellan prisutvecklingen på a ) mjölk, smör och 
ost, b) vete, vetemjöl och vetebröd samt c) råg, rågmjöl och rågbröd synas 
divergenserna i utvecklingen vara mera heterogena än beträffande kött och 
fläsk, vilket tydligt framgår av nedanstående tablå. 

Sålunda ha smör- och ostpriserna från 1913 till 1930 stigit med 20 och 19 %, 
medan priset på konsumtionsmjölk ökat med icke mindre än 50 %. Under perio
den 1913—1919 steg smörpriset dock långsammare än priset å mjölk men sjönk 
därefter hastigare än mjölkpriset. Ostpriset steg däremot hastigare under kriget 
och sjönk sedermera likaledes hastigare än mjölkpriset. Den för producenterna 
avsevärt gynnsammare prisbildningen å mjölk än å smör och ost efter kriget 
torde bl. a. sammanhänga med vissa strävanden från mejeri- och producenthåll 
att reglera mjölkpriserna, medan däremot smörpriset helt är beroende av världs^ 
marknadsförhållandena, framför allt prisnoteringarna i England, till vilket land 
den övervägande delen av svensk smörexport går. 

De i tablån angivna indexsiffrorna för vete och råg bygga på de i marke-
gångstaxorna gjorda prissättningarna, då andra enhetliga noteringar icke fin
nas för hela perioden. Jämföras indexsiffrorna för spannmål med mot
svarande siffror för mjöl- och brödsorter, kunna följande iakttagelser 
göras. Såväl vetemjöls- som vetebrödspriserna visa under tiden 1913—1920 en 
något mindre hastig rörelsetendens uppåt än vetepriserna. Detsamma gäller 
rågmjöls- och rågbrödspriserna i jämförelse med rågpriset. Från 1921 till 
1930 sjunker däremot vetemjölspriset långsammare än priset å vete. Priset å 
vetebröd företer samtidigt en både långsammare och mindre sänkning än såväl 
spannmåls- som mjölpriserna och låg ännu år 1930 73 % över förkrigs-
nivån, mot resp. 21 och 32 % för priserna å vete och vetemjöl. Rågmjöls
priset följer med smärre tillfälliga avvikelser på ett liknande sätt rågpriset 
fram till å r 1923, men därefter inträder en märkbar förskjutning i prisbild
ningen mellan råvaran och mjölet, i det att mjölpriset sjunker relativt starkare 
än rågpriset. Rågpriset låg år 1930 23 % över förkrigsnivån men rågmjöls-
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priset endast 14 %. Priset på spisbröd utvisar däremot en stegring av 61 % 
under samma tid. 

Denna bristande överensstämmelse emellan prisutvecklingen å råvaror och 
färdigfabrikat, mellan partipriser och detaljpriser har efter kriget väckt stor 
uppmärksamhet. I praktiskt taget alla länder, för vilka prisstatistiska upp
gifter stå att erhålla, kan en liknande utveckling konstateras.1) Disproportio
nen i prisbildningen mellan de för konsumtionen färdigbearbetade livsförnö
denheterna samt för dessas framställning nödvändiga halvfabrikat och råvaror 
torde delvis finna sin förklaring i de efter kriget ökade priserna å vissa pro
duktionsfaktorer, främst då den mänskliga arbetskraften. Råvaruprisernas re
lativa andel av priset å den förädlade slutprodukten har, som av nedanstående 
siffror framgår, märkbart minskats sedan tiden närmast före krigsutbrottet. 

Medan sålunda veteprisets relativa andel av det färdiga vetebrödets försälj
ningspris före världskriget utgjorde cirka 1/4. har den under åren 1929—1930 
nedgått till cirka 1/6 Under samma tid har rågprisets relativa andel av råg
brödspriset nedgått från cirka 1/3 till 1/4. I försäljningspriset å styckat kött och 
fläsk ingår efter kriget råvarukostnaden likaledes med en betydligt mindre an
del än tidigare var fallet. 

1) The Agricultural Crisis. League of Nations, officiai n:o C. 239, M. 105. 1931 II B. 
Vol. II. Genève 1931. 
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7. Levnadskostnaderna i Sverige åren 1830—1930. 

Vid Stockholms Högskolas Socialvetenskapliga Institut ha under senare år 
utförts omfattande prisstatistiska undersökningar, rörande bl. a. levnadskost
nadernas förändringar under tidsperioden 1830—1930.1) På grund av det 
intresse, som u r flera synpunkter är förbundet med dessa undersökningar för 
äldre tider, och med hänsyn till att resultaten av desamma blott komma att 
offentliggöras å ett främmande språk, kan det vara befogat att, i samband med 
styrelsens ovan lämnade prisstatistiska översikter, jämväl i en kort resumé inför 
svensk publik återgiva det väsentliga av nyssnämnda undersökningar. Under
sökningarna, som utförts av professor Gunnar Myrdal, ha ekonomiskt möjlig
gjorts genom anslag från The Laure Spelman Rockerfeller Memorial. 

Källmaterialet. Huvudsyftet med ifrågavarande prisstudier, vilka voro ett led 
i en större undersökning rörande den svenska nationalinkomsten och arbets
lönernas förändringar under senare delen av 1800-talet fram till den officiella 
lönestatistikens begynnelse, var framför allt att konstruera en levnadskostnads
index, med vars tillhjälp sedermera bl. a. en approximativ uppskattning av 
nominallönernas reala värde skulle kunna ernås. Givetvis erbjuda de s. k. 
markegångstaxorna en naturlig utgångspunkt för en sådan historisk tillbaka
blick på prisutvecklingen i vårt land under de senaste hundra åren, ehuru de
samma icke äro ur här ifrågavarande synpunkter helt tillfyllest, dels på grund 
av vissa ofullkomligheter i själva prisnoteringarna, sammanhängande med det 
administrativa sättet för prisernas fastställande, och dels emedan icke samtliga 
de varuslag och tjänster, vilka äro erforderliga för beräkningar av levnads
kostnaderna, finnas upptagna och prissatta i dessa taxor. Innan man haft 
ett mera omfattande prismaterial från andra källor till jämförelse, var det även 
mycket vanskligt att bedöma markegångstaxornas prisstatistiska värde. De 
omnämnda prisundersökningarna utsträcktes därför till att omfatta jämväl no
teringar i de dagliga- tidningarna och tidskriftspressen, upphandlings
priserna vid offentliga institutioner, såsom fängelser, kurhus, lasarett, fat
tigvårdsinrättningar samt armén och marinen, prisuppgifter i arkiverade rä
kenskapsböcker och verifikationer för äldre tider. Dessutom ha uppgifter in
hämtats från vissa affärsfirmor, vilka arkiverat äldre affärshandlingar, så
som kassaböcker, motböcker med kunderna, bodkladdar etc. Även privatper
soner ha i vissa fall kunnat lämna värdefulla bidrag i form av hushållsböcker 
eller annorledes upprättade översikter, rörande priser vid köp och försäljning. 
Då det i äldre tider i mycket stor utsträckning förekom, att arbetarna vid 
bruken gjorde sina inköp av livsmedel i den av bruksledningen etablerade bruks
handeln och dessutom erhöllo en del av arbetslönen i form av naturaförmåner, 
blev det nödvändigt att jämväl genomgå räkenskaper och övriga handlingar 
från ett stort antal bruk, vilka numera delvis äro nedlagda. Rörande ifråga
varande källmaterials värde är följande att anföra. 

1) Gunnar Myrdal, assisted by Sven Bouvin, The Cost of Living in Sweden 1830—1930, 
Stockholm, Economie Studies N:r 2, London 1933. 
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Markegångspriserna äro som regel lägre än priserna å den öppna markna
den och avse något växlande kvaliteter, dels inom landets olika delar och dels 
från, tid till annan. Över huvud taget är i dessa taxor preciseringen av de 
kvaliteter prisnoteringarna avse rätt vaga. I jämförelse med annat prisma
terial har det dock kunnat ådagaläggas, att markegångspriserna, även om 
de absolut taget giva något för låga värden, äro synnerligen konjunkturkäns
liga och giva en i det stora hela fullt riktig bild av prisförändringarnas om
fattning och storlek för ett stort antal viktiga livsförnödenheter. Särskilt 
gäller detta de riksmedelpriser, som erhållits genom medeltalsberäkning på 
grundval av länstaxorna. Mindre tillförlitliga äro däremot taxepriserna för 
vissa enskilda län, och deras värde som prisstatistiskt material växlar även 
från tid till annan. 

Upphandlingspriser. Det genom utdrag ur räkenskaps- m. fl. böcker erhållna 
prismaterialet från offentliga institutioner är av något annan beskaffenhet. Vid 
fängelser, fattigvårdsinrättningar, barnhem, kurhus och lasarett m. fl. inrätt
ningar verkställas inköpen av livsförnödenheter genom s. k. upphandling, var
vid enskilda affärsmän bli i tillfälle att till direktionen inlämna anbud å varu
leverans under en framtida period av 6 à 12 månader. Detta system för inköp 
är alltjämt i bruk och synes ha utvecklat sig ur ett matentreprenadsystem, vid 
vilket hela kosthållet överlämnades åt viss entreprenör, varvid anbudet avsåg 
priset per matportion. De offentliga institutionerna synas nämligen i äldre 
tider icke ha haft möjligheter eller ansett det förmånligt att själva tillaga 
klienternas kost. Dessa portionspriser, vilka kunde väntas lämna ett gott 
material för bedömandet av livsmedelskostnadernas förändringar, äro dock 
omöjliga att använda, på grund av att portionernas storlek och sammansätt
ning visat sig vara starkt växlande från tid till annan och vid skilda inrätt
ningar. Däremot voro vid inrättningar med eget kosthåll de bokförda upp
handlings- och anbudspriserna på särskilda varor användbara, ehuru en när
mare granskning gav vid handen, att betydande kvalitetsolikheter förefunnos. 
Sålunda upphandlades vid fängelser och fattigvårdsinrättningar genomgående 
varor av lägre kvalitet än vid kurhus, lasarett och barnhem. Men även under 
olika tidsperioder växla varukvaliteterna vid en och samma institution. Som 
regel äro dock de i upphandlingskungörelserna angivna varuslagen rätt nog
grant angivna till kvaliteten, varför en viss sovring av materialet är möjlig för 
erhållande av priser å ungefär likartad kvalitet. I jämförelse med övrigt pris
material visa sig dessa upphandlingspriser dels vara lägre än de i detaljhandeln 
rådände och närmast att rubricera som ett mellanting mellan detalj- och parti
priser, dels mindre konjunkturkänsliga. Detta sista sammanhänger givetvis 
med upphandlingsprisernas karaktär av spekulationspriser, vid vilkas avgi
vande affärsmännen voro nödsakade att taga i betraktande de prisförändringar 
den närmaste framtiden kunde komma att medföra. Ett accepterat anbud var 
nämligen bindande för hela kontraktstiden, vare sig priserna i den fria mark
naden Stego eller föllo. Som regel infordrades dylika anbud två gånger årligen. 
p& våren och hösten, men i vissa fall och för vissa varuslag, exempelvis mjölk, 
smör och fett, endast en gång årligen och då på hösten. 

Tidningspriser. Den svenska tidningspressen har från sin begynnelse varit 
synnerligen intresserad att giva sina läsare ingående kännedom om marknads
förhållandena. Även de mindre, lokala tidningarna giva för äldre tider upp
lysningar om de rådande prisförhållandena å orten i jämförelse med priserna 
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i de större städerna, såsom Stockholm och Göteborg, men jämväl i utlandet, 
såsom Hamburg och London. Troligen spelade dessa prissättningar å mark
nadsplatserna och deras delgivande till en större allmänhet genom tidningarna 
en mycket stor roll för köpenskapen å övriga orter, särskilt med hänsyn till 
de då mindre väl utvecklade kommunikationerna. I tidningspressens ekono
miska avdelningar och marknadstablåer kunna därför värdefulla upplysnin
gar erhållas rörande prisbildningen å viktigare förnödenheter. Som regel 
äro även kvalitetsbestämningarna någorlunda korrekta, ehuru givetvis härut-
innan stora växlingar förefinnas mellan olika tidningar och under skilda pe
rioder. Men även prisnoteringarnas karaktär skiftar under tidernas lopp. 
Ibland avse noteringarna de i torghandeln saluförda varorna, medan däremot 
vid andra tillfällen partihandeln åsyftas. Då emellertid tidningarna själva pläga 
giva informationer om prismaterialets karaktär, har det varit möjligt att sam
manställa och bearbeta enhetligt material och på så sätt erhålla prisserier av 
relativt homogen beskaffenhet. För Norrland äro tidningspriserna mycket 
ofullständiga med undantag för Gävleborgs län, för vilket Gävleposten under 
nästan hela perioden 1830—1913 lämnar utomordentligt värdefulla prisupp
gifter. Årtionde efter årtionde återfinnas samma prisnoteringar och marknads
tablåer utan andra nämnvärda förändringar än sådana, som betingats av ut
vecklingen. Likaledes ha goda priser stått att erhålla från tidningar i Stockholm, 
Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro 
och Västmanlands län. Sammanlagt ha 112 tidningar efter genomgång visat sig 
kunna lämna tillförlitliga och användbara prisuppgifter för 74 olika orter i riket. 

Övrigt källmaterial. Övrigt prismaterial, som erhållits från privatpersoner, 
i vilkas ägo funnits hushålls- och räkenskapsböcker för äldre tider, visade 
sig vara mindre värdefullt på grund av bristande kontinuitet och starkt väx
lande kvaliteter å de varuslag prisnoteringarna gälla. Värdefullare voro då 
de prisuppgifter, som stodo till buds från äldre handelsfirmor och från den 
gamla brakshandeln. 

Sammanfattningsvis kan sålunda sägas, att det otvivelaktigt bästa prisma
terialet erhållits från tidningspressen, medan det svagaste och minst tillförlit
liga utgöres av priser, hämtade från hushållsböcker och andra räkenskaper, 
förda av privatpersoner. Ur prisstatistisk synpunkt intaga markegångstaxorna 
och de offentliga institutionernas upphandlingspriser en mellanställning. Här 
angivet källmaterial avser förnämligast livsmedel, bränsler och lyseartiklar 
samt beklädnadsvaror. Beträffande bostadskostnaderna i äldre tider saknas 
praktiskt taget mer detaljerade och tillförlitliga uppgifter. Emellertid har det 
material, som stått till buds, utnyttjats och utgöres framför allt av prisnote
ringar å vissa för byggnadsverksamheten erforderliga produktionsmedel, såsom 
murtegel, spik, trä och dagsverkspriser enligt markegångstaxorna, hyreslistor 
för Stockholms stad samt räkenskapsuppgifter från de s. k. Gustavianska arve
godsen, tillhörande Uppsala universitet. 

Den sålunda verkställda riksinventeringen av tillgängligt prisstatistiskt käll
material synes vara så omfattande, att näppeligen något mera torde stå att 
erhålla. Varje försök att för äldre tider rekonstruera den ekonomiska ut
vecklingen stöter på avsevärt större svårigheter än undersökningar i nutiden. 
Det nu hopsamlade materialet är givetvis bräckligt och i många avseenden 
otillfredsställande men utgör å andra sidan det enda, som står till buds, när 
man önskar studera levnadskostnadernas förändringar i äldre tid. 
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Bearbetningen. På grund av de olika slag av statistiska fel, som behäfta 
materialet, och dess u r flera synpunkter heterogena sammansättning blir varje 
försök till mera schematiska medeltalsberäkningar dömt att misslyckas. I 
stället har med hänsyn till alla föreliggande uppgifter och med den kännedom 
om pris- och marknadsförhållandena, som å olika sätt stått att uppbringa, i 
varje särskilt fall en omprövning av uppgifterna måst företagas, vilket slut
ligen resulterat i prisserier för de olika varuslagen. De sålunda redovisade 
prisserierna äro närmast att betrakta som ett mellanting mellan detalj- och 
partipriser vid försäljning i något större partier än vad soin är brukligt i den 
rena detaljhandeln. Källmaterialet har granskats, sovrats och sammanställts 
länsvis, varefter riksmedelpriser uträknats på grundval av länspriserna i form 
av vägda aritmetiska medeltal. Därvid ha folkmängderna inom länen utgjort 
vägningstalen. Dessförinnan ha dock samtliga prisnoteringar omräknats i mo
dernt mynt per vikts- eller volymenhet i decimalsystemet. 

Den levnadskostnadsindex, som sedermera konstruerats på grundval av det 
sålunda insamlade och bearbetade prismaterialet, har som bas 10-årsperioden 
1861—1870. Valet av basperiod har skett med hänsyn bl. a. till förut omnämnda 
löneundersökningar, vilka sträcka sig tillbaka i tiden till 1860-talet. Princi
pen för indextalens beräknande består i fastställandet av kostnaden för en 
vuxen persons årsförbrukning. Härvid har hushållsbudgeten genomgående upp
delats i större, enhetliga utgiftsposter, såsom livsmedel, bränsle, lyse, bekläd
nad, bostad samt övriga utgifter. Indextalen ha därefter erhållits genom en 
enkel division av resp. års kostnadssummor med motsvarande kostnadssum
mor för 10-årsperioden 1861—1870 och angiva sålunda, huru mycket levnads
kostnaderna förbilligats eller fördyrats i jämförelse med förhållandena under 
1860-talet, under förutsättning av en likartad levnadsstandard och oförändrade 
förbrukningsvanor. Då emellertid under den långa tidsperiod, varom här är 
fråga, mycket genomgripande förändringar ägt rum icke blott ifråga om kon
sumtionens kvalitativa och kvantitativa sammansättning och omfattning, utan 
jämväl därutinnan att enskilda varuslag fullständigt försvunnit u r förbruknin
gen, varemot nya varuslag tillkommit och ersatt de gamla vid behovstäckningen, 
måste indexbudgetens sammansättning i görligaste mån anpassas efter de under 
olika tidsperioder aktuella konsumtionsförhållandena, för att indextalen skola 
kunna giva en tillförlitlig bild av levnadskostnadernas förändringar. 

Detta problem har i ifrågavarande undersökning lösts på så sätt, att tvenne 
olika budgeter använts vid indexberäkningarna, varvid den äldre, a-budgeten, 
avser att återspegla konsumtionsförhållandena under 1830- och 1840-talen, 
medan den s. k. b-budgeten är av modernare snitt och hänför sig till senare 
hälften av 1800-talet. Under 50-årsperioden 1830—1880 återgives resultatet 
av indexberäkningarna enligt bägge dessa vägningsmetoder i form av två jämn
löpande indexserier. Fr . o. m. år 1881 ha indextalen däremot beräknats en
bart på grundval av den yngre b-budgeten. Genom dessa dubbelräkningar för 
äldre tider har en viss kontroll vunnits rörande indextalens tillförlitlighet sam
tidigt som möjlighet beretts till att konstruera en indexserie, som förutom varu
prisernas fluktuationer jämväl inkluderar förändringarna i levnadsstandard och 
levnadssätt. Det torde emellertid här böra framhållas, att, enär för äldre tider 
mer detaljerade och tillförlitliga uppgifter helt saknas rörande konsumtionen, 
ifrågavarande a- och b-budgeter utgöra grova approximationer på grundval av 
vissa företagna undersökningar rörande nationalinkomsten samt de uppgifter, 
som kunnat stå till buds i litteraturen, såsom exempelvis von Feilitzens budget
beräkningar rörande tjänare, statare och torpare på 1890-talet. Vissa spo-
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radiska uppgifter ha även härutinnan stått att erhålla ur Konungens Befall-
ningshavandes femårsberättelser. Dessutom ha arbetarnas naturaförmåner rid 
de gamla svenska bruken givit viss vägledning vid bedömandet av konsumtions
förhållandena i äldre tider. Förbrukningen torde ej heller under dessa äldre 
tidsperioder ha varit underkastad några större förändringar. Betydelsefulla 
förändringar i levnadsvanorna följde däremot efter industrialismens genom
brott på 1870- och 1880-talen i samband med de större städernas och industri
orternas hastiga tillväxt och massutflyttningen från landsbygden. 

Utgifternas fördelning å budgetens olika huvudposter för basperioden 
1861—1870 framgår av nedanstående tablå. 

Den äldre a-budgeten uppvisar sålunda en avsevärt högre utgiftsprocent föi» 
livsmedel än b-budgeten, medan utgiftsprocenterna för övriga poster äro något 
lägre. Till grund för beräkningarna rörande KflsmedeJskostnaderna har legat 
följande förbrukningsschema. 

Livsmedelsbudgetens sammansättning. 

En jämförelse mellan förbrukningssiffrorna giver sålunda vid handen, att 
konsumtionen enligt b-budgeten såväl kvantitativt som kvalitativt är över
lägsen a-budgeten. Sålunda har förbrukningen av vete och vetemjöl ökats 
från resp. 6-0 och 2-8 kg till 30-0 och 14-0 kg, medan förbrukningen av råg-
siktmjöl fördubblats. Även förbrukningen av råg och grovt rågmjöl har ökat. 
ehuru i mindre omfattning än nyssnämnda spannmåls- och mjölsorter. Av åter
stående Vegetabiliska livsmedel uppvisa korn, kornmjöl, havre samt ärter i b-bud
geten lägre kvantiteter än i den äldre a-budgeten, medan förbrukningssiffrorna 
för korngryn, havregryn samt potatis äro oförändrade. Sockerkonsumtiönen 
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har ökats från 1-0 till 10-0 kg och förbrukningen av kaffe stegrats från 0-5 till 
3-0 kg. Den förbättrade levnadsstandard b-budgeten giver uttryck för i jäm
förelse med a-budgeten, återspeglar sig jämväl beträffande mejeriprodukterna 
mjölk och smör samt övriga animaliska födoämnen. De olika födoämnesgrup
pernas relativa betydelse inom livsmedelsbudgeten under skilda tidsperioder 
belyses närmare av nedanstående siffror. Det bör i detta sammanhang påpe
kas, att någon komplettering av posterna för ej medtagna varuslag (t. ex. färsk 
fisk) ej ägt rum samt att fördelningen mellan mjöl och spannmål är relativt 
godtycklig. 

Utgifter för livsmedel, procentuellt fördelade å större varugrupper. 

För varje i undersökningen ingående kalenderår har uträknats en kostnads
summa för en livsmedelsförbrukning av ovan närmare beskriven sammansätt
ning och omfattning. De sålunda funna årskostnaderna för livsmedel jäm
föras därpå med motsvarande kostnader för basperioden 1861—1870, varvid 
sistnämda utgiftssumma sättes = 100. De härigenom uppkomna indextalen 
återgiva sålunda livsmedelskostnadernas procentuella förändringar i jämförelse 
med förhållandena å 1860-talet under förutsättning av oförändrad förbrukning. 

Ifråga om utgifterna för bostad och beklädnad ha beräkningarna på grund 
av prismaterialets brister samt den ringa kunskap, som står att erhålla rörande 
hyreskostnaderna och beklädnadsbudgetens sammansättning för äldre tider, 
måst verkställas mer summariskt. Det tillgängliga prismaterialet för bekläd-
nadsartiklar hänför sig dels till markegångstaxorna och dels till upphandlings-
priserna vid Stockholms allmänna barnhus (1830—1847) samt marinförvalt
ningen (1841—1865, 1876—1913). Enär såväl varuslagens antal som art äro 
något växlande inom de olika uppgiftskällorna, ha fyra särskilda prisindex-
serier måst beräknas. Då dessa i stort sett visa en god överensstämmelse, ha 
sedermera ur desamma på grafisk väg kunnat erhållas en enhetlig indexserie, 
som återgiver de för levnadskostnaderna betydelsefullare prisförändringarna 
ifråga om beklädnadsartiklar. 

Beträffande utgifterna för bostad finnas med undantag för Stockholm inga 
som helst upplysningar rörande hyrorna i äldre tid. Här har man i stället 
måst konstruera en indexserie utvisande byggnadskostnadernas växlingar på 
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grundval av de uppgifter rörande priserna å byggnadsmaterial m. m., som 
stått att erhålla ur markegångstaxorna. Värdefullt källmaterial har såsom 
nämnts jämväl erhållits Ur räkenskapsböcker för de Gustavianska arvegodsen. 
Priserna ha Vid kostnadsberäkningarna vägts enligt två olika budgeter med 
hänsyn till de förändringar i byggnadssätt och bostadsvanor, som ägt rum 
under 1800-talet. — Utgifterna för belysning ha likaledes måst beräknas enligt 
två olika budgeter, med hänsyn till att å detta område ett flertal varuslag helt 
försvunnit ur konsumtionen och ersatts med modernare belysningsartiklar. — 
Posten övriga utgifter, innefattande i budgeten ej upptagna varuslag och tjän
ster, har förutsatts variera på samma sätt som de redovisade levnadskost
naderna. — GeneraUndextalet utgör ett med utgiftsprocenterna för de olika 
huvudposterna vägt aritmetiskt medeltal. Tidigare av d:r Karl Åmark i Kom
mersiella Meddelanden utförda beräkningar av liknande art med avseende på 
partipriserna under tidsperioden 1860—1913 ha möjliggjort vissa jämförelser 
och kontrollåtgärder. 

Av det föregående framgår, att vid indexberäkningarna rörande levnads
kostnaderna för äldre tid kommit till användning demigrospriser i stället för de
taljpriser. Motiveringen härför angives vara. dels de i äldre tid rådande hus
hållningsvanorna, dels ock den större exakthet, med vilken partipriserna kunnat 
observeras och fastställas. Beträffande förstnämnda omständighet bör beaktas, 
att i äldre tid mindre bearbetade varor inköptes och sedermera i betydligt 
större omfattning, än vad nu för tiden är fallet, bearbetades i hemmen. Man 
köpte exempelvis icke bröd utan spannmål eller mjöl och förfärdigade själv 
brödet. Genom inköp av talg, lin, ull och garn skaffade man sig de nödvän
diga råvarorna för framställning i familjehushållet av ljus, vävnader och be
klädnadsartiklar. Detaljpriserna å de i handeln förekommande, fullt förädlade 
varorna spelade därför mindre roll för det enskilda hushållets utgifter än pri
serna å de för de förädlade slutprodukterna nödvändiga "råvarorna" och 
"halvfabrikaten". Härvid bör jämväl observeras, att inköpen som regel avsågo 
större kvantiteter än vad som är brukligt i detaljhandeln, och att köparen på 
grund härav kunde betinga sig ett lägre pris. 

Men även ur en annan synpunkt torde grosshandelspriserna vara att före
draga framför detaljpriserna. I ju mer förädlad form varorna framträda på 
marknaden, i desto flera kvaliteter uppträda de. Beträffande råvarorna och 
halvfabrikaten äro kvalitetsolikheterna mindre. I en historisk undersökning 
som den ifrågavarande är det av lättförklarliga skäl praktiskt taget omöjligt 
att erhålla noggrannare noteringar å varor av likartad och fullt jämförbar 
kvalitet. Även denna omständighet har ansetts motivera det använda förfa
randet. På grund av det relativt stora samband, som är rådande mellan pri
serna i parti- och detaljhandeln, kan man förvänta, att en å dylika priser 
baserad indexberäkning rörande levnadskostnaderna i äldre tid, skall giva 
ett resultat, som bättre motsvarar verkligheten, än om beräkningarna byggdes 
å detaljpriser, avseende obestämbara och växlande varukvaliteter. 

Priser och levnadskostnader åren 1830—1930. Efter ovan lämnade resumé 
rörande principer och metoder för undersökningens utförande må här till en 
början meddelas det väsentligaste av det siffermässiga resultatet. I efterföljande 
tab. J lämnas sålunda en översikt rörande prisutvecklingen å ett större antal 
livsförnödenheter under åren 1830—1913. 

De redovisade årspriserna avse riket i dess helhet och utgöra vägda arit
metiska medeltal av länspriserna. Med särskild tydlighet framgår, vilka våld-
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samma fluktuationer priserna i äldre tider voro underkastade. Endast under 
och strax efter världskriget uppvisa varupriserna ännu kraftigare upp- och 
nedgångsrörelser. Prisväxlingarnas rytmiska karaktär är påfallande stor, och 
sambandet mellan prisrörelserna å vissa varuslag frappant. Â diagram VII 
å sid. 84 ha några prisserier för u r kvalitativ synpunkt mer oföränderliga varu
slag uppritats i form av logaritmiska priskurvor. 

Jämföras priskurvorna för vetemjöl, rågmjöl och potatis, framgår omnämnda 
samband i prisrörelsen särskilt tydligt. Här återspegla sig givetvis växlin
garna mellan goda och dåliga skördeår. För nyssnämnda vegetabiliska livs
medel beteckna åren 1831, 1838, 1842, 1846—1847, 1856—1857, 1862, 1868, 1874, 
1891—1892 och 1898—1899 de mest iögonenfallande perioderna av höga priser. 
Fläskpriset följer i stort sett rörelserna å den vegetabiliska marknaden och 
synes sålunda vara starkt influerat av prisbildningen å spannmål och potatis. 
Prisserierna för socker och smör ådagalägga en avsevärt mer dämpad rörelse. 
Den relativa utvecklingstendensen är för smör utpräglat uppåtriktad, medan det 
motsatta är fallet beträffande socker. F rån 1830 till 1910 har sålunda priset å 
smör stigit från 86 till 201 öre, medan sockerpriset fallit från 154 till 63 öre. 
För de flesta varuslag har den sekulära prisrörelsen dock varit uppåtriktad. 
Vid en jämförelse mellan de olika årtiondena visa varupriserna under tioårs
perioden 1901—1910 avsevärt mindre fluktuationer än under något annat år
tionde. 1880-talet karakteriseras helt av den stora jordbrukskrisen med starkt 
sjunkande priser å spannmål, mjöl, gryn, gula ärter och potatis. Även mejeri
produkter, som mjölk, smör och ost ävensom ägg visa under detta årtionde låga 
priser. Däremot synas kött och fläsk icke ha varit underkastade samma starka 
prisreduktion som nyssnämnda varugrupper och även redovisade fisksorter. 

Under de år, då mer eller mindre svår missväxt rådde, uppvisa köttpriserna 
en utpräglat fallande tendens. Under det sista nödåret 1868 sjönko sålunda 
köttpriserna, medan övriga livsmedelspriser sprungo i höjden. Detta samman
hänger med den på grund av foderbristen exceptionellt stora nedslaktningen av 
kreatursbesättningarna, varigenom utbuden på köttmarknaden ökade och ver
kade tryckande på priserna. 

Om prisbildningen för landet i dess helhet gestaltat sig såsom framgår av 
förestående tab. J, iakttages dock inom olika landsdelar och län betydande av
vikelser. I äldre tider voro dessa regionala skiljaktigheter betydligt större 
än för närvarande. De u r ekonomisk-geografisk synpunkt sammanhängande 
mer enhetliga produktions- och konsumtionsområdena voro till följd av de svåra 
kommunikationsförhållandena och de dyrbara transporterna relativt starkt iso
lerade. Med vägnätets förbättrande, järnvägarnas tillkomst och den efter kriget 
hastigt utvecklade motortrafiken bröts denna isolering, varvid även de gamla 
naturliga delmarknaderna i stor utsträckning försvunne En följd härav blev 
en mer enhetlig prisbildning med mindre variationer inom olika landsdelar 
och län. Denna utvecklingsprocess återspeglar sig rätt klart i efterföljande 
tab. K rörande prisdispersionen i medeltal för de olika tioårsperioderna och 
de varuslag, för vilka en dylik beräkning kunnat genomföras. Siffrorna angiva 
länsmedelprisernas genomsnittsavvikelse i procent av riksmedelpriserna. Un
der 1830-talet uppgick sålunda nämnda variation till genomsnittligt c:a 11 à 
12 % för råg, korn, havre, salt fläsk samt smör, medan under tioårsperioden 
1901—1910 motsvarande variationskoejfficient minskat till endast 5 à 7 %. För 
övriga i tabellen redovisade varuslag är utvecklingen i stort sett densamma, 
även om enskilda undantagsfall kunna påvisas. 
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Tab. J. Livsmedels- samt bränsle- och 
Priserna äro uttryckta i öre per kilogram med undantag för priserna å mjölk och 
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lysepriser i Sverige åren 1830—1913. 
fotogen, vilka avse öre per litet, samt å gas och ved, där de beteckna öre resp. kr. per kbm. 

6 
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Tab. J (forts.). Livsmedels- samt bränsle-
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och lysepriser i Sverige åren 1830—1913. 
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Diagram VII. Prisutvecklingen å vissa slag av livsmedel åren 1830—1910. 
(Logaritmisk skala.) 

Priserna avse öre per kg för vetemjöl, rågmjöl, socker, smör och fläsk samt beträffande 
potatis öre per 10 kg. 
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Tab. K. Prisdispersionen i medeltal för tioårsperioder. 
(Länsmedelprisernas genomsnittsavvikelse i procent av riksmedelpriserna.) 

Samtidigt med den inhemska marknadens gradvis tillväxande enhetlighet 
följde med ökningen av utrikeshandeln en fortskridande påverkan av de inter
nationella marknadsförhållandena på den svenska marknaden i dess helhet. 
Hela denna utvecklingsprocess har resulterat dels i stabilare prisförhållanden 
med mindre växlingar i årsmedelpriserna, dels ock i en minskad betydelse av 
de lokala produktionsförhållandena, enär utjämning av överskott och brist såväl 
inom landet som mellan olika länder relativt lätt ordnas med tillhjäp av de 
moderna kommunikationsmedlen. Å andra sidan har produktionen blivit mera 
riskfylld, enär numera den lokala marknaden kommit under inflytande av fak
torer, som endast med svårighet eller alls icke kunna överblickas av den en
skilde producenten. Världskonjunkturerna påverka sålunda numer de lokala 
prissystemen avsevärt hastigare och effektivare än i äldre tider. 

En sammanfattande bild av prisutvecklingen och dess betydelse för levnads
kostnaderna erhålles i tab. L, i vilken redovisas de beräknade indextalen för 
hushållsbudgetens större utgiftsposter samt i diagram VIII, å vilket indextalen 
i nyssnämnda tabell framställts grafiskt. 

Riktas uppmärksamheten först på generalindextalet konstateras, att levnads
kostnaderna under tidsperioden 1830—1913 varit underkastade en icke obetyd
lig sekulär höjning. Jämföras tioårsperioderna 1831—1840 och 1901—1910, 
finner man, att nyssnämnda stegring av de totala levnadskostnaderna uppgår 
till 34 %. En jämförelse mellan de enligt olika vägningstal beräknade index
serierna giver vid handen, att desamma i stort sett sammanfalla. Endast för 1830-
talet ligga indextalen, beräknade på grundval av b-budgeten, nämnvärt högre. 

De stora dragen i levnadskostnadernas utveckling från 1830-talets början 
och fram till världskriget kunna i korthet sammanfattas som följer. Under 
1830-talet befinna sig levnadskostnaderna med smärre undantag i långsamt sti
gande fram till år 1838, varefter desamma börja sjunka under åren 1839 och 1840. 
Under efterföljande två å r stiger prisnivån på nytt för att 1842 ligga ungefär 
på samma höjd som år 1838. Därefter inträffar ett relativt kraftigt prisfall, 
som återför levnadskostnaderna år 1844 till ungefär samma nivå som år 1830. 
Aren 1845—1847 utmärkas av häftiga prisstegringar, som på nytt driva lev
nadskostnaderna i höjden. Kulmen nås denna gång 1847, varefter en långsam 
sänkning äger rum fram till 1849. Därefter vidtager en tidsperiod av åtta år 
med oavbrutet stigande levnadskostnader. Från 1849 till 1856 ha levnadskost
naderna stigit med 44 %, beräknade enligt budget a och med 37 % enligt budget 
b. Från 1857 till 1874 utvisa levnadskostnaderna en iögonenfallande rytmisk 
svängningsrörelse, där avstånden mellan kurvans vågtoppar utgöra perioder av 
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Diagram VIII. Levnadskostnaderna i Sverige åren 1830—1913 (enligt budget b, 
jfr sid. 76). 

5 à 6 år. F rån höjdpunkten 1856 utmärkas följande tidsperioder av sjunkande 
levnadskostnader, nämligen åren 1857—1859, 1863—1865, 1869 och 1870 samt 
1875—1879. Stigande levnadskostnader karakterisera däremot åren 1860—1862, 
1866—1868 och 1871—1874. En ur levnadskostnadssynpunkt ovanligt lång dyr-
hetsperiod inträdde Under åren 1873—1878. Mot slutet av 1870-talet inträffade 
emellertid ett häftigt prisfall, som kom levnadskostnaderna att sjunka med 
7 à 8 % från 1877 till 1880. Ar 1881 steg prisnivån på nytt, men under 
1882 börjar en sjunkande tendens åter göra sig gällande, varpå ett till att börja 
med långsamt men sedermera allt hastigare prisfall pressar ned levnadskost
naderna fram till år 1888. Denna långa tidsperiod med oavbrutet sjunkande 
prisnivå var framförallt betingad av den stora jordbrukskrisen, som sänkte 
priserna på samtliga jordbruksprodukter, men särskilt å de vegetabiliska livs
medlen. Åren 1888—1891 utvisa stegring av levnadskostnaderna, varefter sänk
ning inträder fram till år 1894. F rån sistnämnda år och fram till krigsut
brottet 1914 äger en så gott som oavbruten stegring rum. Dess intensitet är 
emellertid något växlande. Perioder med särskilt intensiv stegring äro åren 
1897—1900, 1907 oeh 1912. 

De häftiga och språngvis skeende förändringarna av prisnivån i äldre tid, 
vilka giva utvecklingsförloppet 1830—1880 dess karakteristiska drag, upphöra 
under 1800-talets senare hälft. F r ån 1880 och fram till världskrigets utbrott 
spåras en starkt utpräglad kontinuitet i prisväxlingarna, vilka ske långsamt 
och med mindre förändringar från det ena året till det nästföljande. 
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Tab. L. Levnadskostnaderna i Sverige åren 1830—1913. 
(Åren 1861—1870 = 100.) 
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Tab. L (forts.). Levnadskostnaderna i Sverige åren 1830—1913. 
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Jämföras indextalen för budgetens olika huvudposter, uppvisa desamma rätt 
stora avvikelser från varandra. Från tioårsperioden 1861—1870 till år 1913 
ha sålunda utgifterna för livsmedel stigit med 16 % och för beklädnad med 
3 %, medan utgifterna för bostad och bränsle ökats med resp. 60 och 59 %. 
Kostnaderna för lyse ha däremot minskats med icke mindre än 65 %. De 
totala levnadskostnaderna ha under samma tid ökats med 19 %. Livsmedels
kostnadernas stegring med 16 % sammanhänger framför allt med den starka 
prishöjningen på köttvaror, vilken uppgår till 64 %, medan prisstegringen på 
spannmålsprodukter och potatis stannar vid 5 %. För mejeriprodukter och 
ägg belöpte sig prisstegringen till 23 %. För de redovisade specerivarorna 
socker och kaffe har noterats ett prisfall av resp. 45 och 3 %. 

Prisutvcklingen för större, mera enhetliga varugrupper inom livsmedels
budgeten belyses för tidsperioden 1830—1910 närmare i nedanstående tablå (be
räknad enligt budget b ) . 

Av ovan redovisade årtionden är 1870-talet såväl beträffande utgifter för 
enbart livsmedel som ur allmän levnadskostnadssynpunkt det dyraste, medan 
1830-talet är det billigaste. Även det första årtiondet efter sekelskiftet var re
lativt dyrt, medan däremot 1880- och 90-talen uppvisa lägre levnadskostnader. 

Ifrågavarande undersökningar äro förda fram t. o. m. år 1913. Då social
styrelsens indexberäkningar börja år 1914, kan det vara av intresse att söka 
sammankoppla dessa bägge indexserier, så att en sammanhängande årsindex
serie rörande levnadskostnaderna i Sverige erhålles för de senaste 100 åren. 
En dylik sammankoppling stöter emellertid på många svåra hinder av såväl 
teoretisk som praktisk natur. Dels är, såsom av den ovan lämnade redo
görelsen framgått, prismaterialet icke fullt jämförbart, och dels äro de till grund 
för indexberäkningarna liggande vägningstalen rätt olika. I socialstyrelsens 
generalindextal ingå utgifter för skatt, medan skatteposten eliminerats i Myr
dals indexserie. A andra sidan bliva alla försök till mer noggranna jämförelser 
mellan levnadskostnaderna under vitt skilda tidsperioder dömda att misslyckas 
på grund av det ekonomiska livets egen strukturförändring och omvälvningar i 
människornas livsföring. I själva verket är det ganska meningslöst att jäm
föra levnadskostnaderna exempelvis 1830 och 1930, då ju levnadssättet varit 
underkastat så stora förändringar, att alla indextal måste bli inkommensurabla 
storheter. Då emellertid i nedanstående tab. M en sammanknytning av social
styrelsens indextal med de av professor Myrdal för äldre tidsperioder beräknade 
ändock verkställts, har detta skett närmast med tanke på en jämförelse av 
levnadskostnaderna under 1800-talets senare hälft och tiden under och efter 
världskriget. Men även dylika jämförelser under de senast förflutna 50 åren 
måste företagas med stor försiktighet och reservation, alldenstund indextalen 
ju endast kunna göra anspråk på att utgöra en grov approximation av verk
ligheten och endast i största allmänhet angiva utvecklingstendensen. 
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Tab. M. Sammanknytning av indexserierna. 

På grundval av inom socialstyrelsen tillgängligt prismaterial ha dess lev
nadskostnadsberäkningar approximativt kunnat föras tillbaka i tiden till år 
1904. Härvid har det visat sig, att indextalet för år 1913 blir detsamma 
( = 100) som för juli 1914. Omräknas Myrdals indexserie med år 1913 som 
bas och jämföres med styrelsens motsvarande indexserie, kan en relativt god 
överensstämmelse iakttagas. Indextalet för år 1904 är enligt de båda beräk
ningarna resp. 87 och 83. Levnadskostnadernas stegring från sistnämnda år 
till världskrigets utbrott skulle sålunda uppgå till cirka 13 à 17 %. En sam
mankoppling av indexserierna kan givetvis ske på olika sätt. I ovanstående 
tabell (kol. 3) har socialstyrelsens priser vägts med Myrdals budget b, varvid 
utgifterna för skatt eliminerats. I kol. 4 redovisas en indexserie, som upp
kommit genom en vägning av Myrdals priser med socialstyrelsens indexbudget 
exklusive skatt, och i kol. 5 har slutligen styrelsens levnadskostnadsindex 
omräknats exklusive skatt. Jämföras de å olika sätt beräknade indexserierna 
i kol. 2 och 4 i fråga om tidsperioden 1904—19i3, iakttages en god överens
stämmelse. Något mindre tillfredsställande blir jämförelsen mellan kol. 3 och 
5, ehuru indextalen ju dock giva en i stort sett samstämmig bild av prisutveck
lingen. Sammanknytas indexserierna i kol. 2 och 3, erhålles en kontinuerlig 

1) Exklusive skatt — 2) Inklusive skatt. 
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indexserie. En motsvarande serie kan erhållas genom en sammankoppling av 
kol. 4 och 5. I förstnämnda fall ha beräkningarna utförts på grundval av 
Myrdals budget b och i senare fall med tillhjälp av socialstyrelsens indexbudget. 
I tabellens kol. 6 och 7 återgives ytterligare en lösning så till vida, att Myrdals 
indexserie rätt och slätt fortskrivits med tillhjälp av socialstyrelsens levnads
kostnadsindex med skatteposten utesluten. Vid en jämförelse mellan dessa tre 
olika indexserier iakttagas visserligen här och var avvikelser, men i allt väsent
ligt torde de dock få anses överensstämma relativt väl. 
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Résumé. 

A. La statistique des prix. 

Assemblage et classement des données primaires. Les statistiques courantes publiées 
par l'Administration du Travail et de la Prévoyance sociale (Socialstyrelsen) sur les 
prix de détail des produits alimentaires, des combustibles et des articles d'éclairage sont 
fondées sur des renseignements fournis par des représentants spéciaux à certains centres 
importants du pays, actuellement au nombre de 49, dont la plupart sont des villes. Les 
représentants doivent à des jours déterminés se renseigner auprès des marchands détaillants 
sur les prix courants de certains articles dont la marque et la qualité sont indiquées 
d'une façon précise dans un questionnaire spécial qui est remis aux représentants. Comme 
la statistique des prix doit en premier lieu se rapporter aux conditions d'existence des 
gens peu fortunés, les renseignements doivent être cherchés dans des magasins dont la 
clientèle appartient surtout aux classes inférieures et moyennes. Dans le cas où la qualité 
indiquée d'une certaine marchandise n'est pas celle qui se vend le plus dans la localité, 
on note pourtant le prix de cette qualité et pas le prix d'une autre, afin qu'il n'y 
ait pas de difficulté à comparer les p r ix ainsi relevés dans les différentes localités. 
Les prix cotés ont toujours rapport à des achats au comptant de petites quantités non 
paquetées. 

Certains prix qui sont sujets à de fréquentes variations, sont relevés une fois par 
semaine, en un jour déterminé. Ce sont les prix des denrées fraîches comme le beurre, 
les oeufs, les pommes de terre nouvelles, la viande fraîche de boeuf, de mouton et 
de renne, le porc frais et le poisson frais. Les prix des autres marchandises nommées 
ci-dessus ne sont relevés qu'environ le 15 de chaque mois. 

Les rapports des représentants ayant été soumis à un étroit examen par l'Administra
tion du Travail et de la Prévoyance sociale, on procède au calcul de moyennes arith
métiques pour les différentes espèces, concernant d'une part chacune des différentes 
localités et d'autre part l'ensemble des localités. Les moyennes concernant l'ensemble 
des localités sont publiées tous les mois dans le Sociala Meddelanden, bulletin de l'Admi
nistration du Travail et de la Prévoyance sociale. Outre ces exposés mensuels sommaires 
on publie au terme de chaque trimestre des statistiques détaillées sur les prix des différents 
articles, par mois et dans les différentes localités. 

En outre on fait relever, le dernier de chaque mois, les prix des articles de vêtement: 
étoffes, fil, articles de confection, chaussures etc. (en tout 18 articles). Dans le but d'assurer 
l'homogénéité du matériel primaire, on a remis aux représentants des échantillons de 
la plupart de ces articles, que les représentants doivent présenter dans les magasins 
où ils cherchent les renseignements. Les prix des articles de vêtement sont publiés 
dans le bulletin tous les trois mois. 

L'enquête porte encore sur les prix des ustensiles de ménage, des effets mobiliers 
etc. A cet effet on relève une fois par trimestre, dans 7 grandes villes, les prix 
de 29 différents articles et services classés dans les groupes suivants: 1. effets mobiliers, 
2. blanchissage et nettoyage, 3. soins hygiéniques, 4. journaux, 5. plaisirs et distrac
tions, 6. voyages. En ce qui concerne les effets mobiliers on fait relever d'une part 
le prix de meubles ordinaires plaqués de chêne et d'autre part les prix d'un certain 
nombre d'ustensiles ménagers et d'outils divers comme jattes, assiettes, tasses de café, 
verres, seaux, fer à repasser, marteau, clous, scie, poêle à bois etc. Tous ces objets 
ainsi que leur marque et leur qualité sont indiqués dans le questionnaire que l'on remet 
aux représentants. Pour le blanchissage et le nettoyage on fait relever le prix du 
savon et le coût pour faire blanchir et repasser hors de la maison du linge ordinaire 
et du linge empesé. Pour l'article «soins hygiéniques» on se renseigne sur le prix 
d'un bain chaud dans un établissement de bain ordinaire et sur le prix pour se faire 
raser chez un coiffeur de 2e classe. En outre on fait noter le pr ix d'abonnement par 
an et le prix par numéro du journal qui est le plus répaudu parmi les ouvriers de 
la localité. L'article «plaisirs et distraction» concerne les prix des billets de 2c classe 
au cinéma et au théatre. Dans les localités où il y a des tram-ways, on fait encore 
noter le prix d'un voyage en tram. 
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Outre les prix nommés ci-dessus et qui sont relevés par les représentants, les cotisa
tions et les primes de certaines associations et caisses d'assurance sont relevées 
directement par l'Administration du Travail et de la Prévoyance sociale auprès des 
sociétés en question. L'Administration de la Poste ainsi que l'Administration du Télé
graphe et du Téléphone font part, tous les trois mois, d'un nombre-indice qui exprime 
le changement des taxes par rapport à l'avant-guerre. L'Administration des Chemins 
de 1er de l'État donne des informations sur les prix des voyages par chemin de fer 
et l'Administration de la Santé publique (Medicinalstyrelsen) fait savoir les honoraires 
habituels des médecins et les prix des médicaments ordinaires. 

Des abattoirs municipaux de 7 villes on reçoit des renseignements SUT le prix du 
bétail, se rapportant au commerce en gros. On est ainsi informé sur le prix maximum 
et le prix minimum par semaine du bétail vivant: vaches, génisses, boeufs, moutons 
et porcs, de qualités différentes. Outre les prix de détail du poisson frais, sur les
quels on obtient des informations toutes les semaines par le soin des représentants, 
on fait venir de Stockholm et de Gothembourg des renseignements sur les prix de 
gros d'un grand nombre de poissons divers. Les prix du bétail d'un côté, et les prix 
de gros du poisson frais, de l'autre, sont arrangés en moyennes mensuelles que l'on 
publie tous les trois mois dans le Sociala Meddelanden (nos 1, 4, 7 et 10). 

Aux mois de février, de mars et d'avril chaque année, les représentants doivent 
fournir des informations sur le prix de pension pour ouvriers, dana les différentes 
localités. Ces informations se rapportent d'une part à ce qu'un ouvrier doit payer par 
semaine pour la nourr i ture seule et d'autre part au prix qu'il doit payer pour la 
nourri ture et le logement. D'après les données ainsi recueillies on établit, pour 
l'ensemble des localités, le prix moyen pour la demi-pension, comprenant seulement la 
nourriture, et le prix moyen pour la pension complète, comprenant la nourriture et le 
logement. Ces prix sont publiés dans le numéro de juillet du Sociala Meddelanden.1) 

La fonction des représentants consiste non seulement à recueillir des renseignements 
sur les prix courants, mais aussi à soumettre les renseignements qu'ils ont obtenus, 
à un premier examen. Ils doivent ainsi contrôler que les renseignements obtenus 
soient d'un nombre suffisant pour toutes les espèces indiquées dans le questionnaire. 
Si certains prix ont subi des changements remarquables depuis le dernière fois qu'on 
les avait notés, les représentants doivent en plus donner leur avis sur les causes de ces 
changements. L'exactitude des renseignements est encore contrôlée soit par la Commis
sion des Finances dans les villes (Drätselkammaren) soit dans les autres localités, par 
une autre autorité publique. 

Dans les tableaux qui sont .joints à la présente publication, on retrouvera un compte-
rendu détaillé sur le mouvement des prix en Suède de 1913 à 1930, en ce qui concerne 
les produits alimentaires, les combustibles et les articles d'éclairage. Auparavant des 
comptes-rendus pareils ont été publiés, concernant le mouvement des prix de 1904 a 
1907, de 1908 à 1909 et de 1910 à 1912.») 

B. Établissement de nombres indices. 

Historique. Des nombres indices sur les prix des produits alimentaires furent établis 
par l'Administration du Travail et de la Prévoyance sociale déjà en 1912. Le calcul de ces 
nombres indices fut fondé d'une part sur le matériel primaire fourni par les repré
sentants et d'autre part — comme aucune enquête sur la consommation, comprenant 
le pays tout entier, n'avait été effectuée jusqu'alors — sur des coefficients de pondéra
tion extraits d'une enquête sur les budgets familiaux qu'avait effectuée durant les 
années 1907 et 1908 le Bureau de statistique de la ville de Stockholm.2) Le principe 
suivi par l'Administration du Travail et de la Prévoyance sociale dans l'établisse
ment de. ces nombres indices fut tel: prenant comme point de départ les prix moyens 
des différents articles selon la statistique des prix, on établit le total des frais annuels 
pour la consommation d'une famille comprenant en moyenne quatre personnes (le 
mari, la femme et deux enfants) et dont les dépenses annuelles selon le budget type 

1) Avant l'année 1923 dans des divers numéros du Sociala Meddelanden. 
2) Voir: «Livsmedels- och bostadspriser i Sverige» dans la série: Sveriges officiella 

statistik. 
3) «Statistisk undersökning angående levnadskostnaderna i Stockholm åren 1907— 

1908.» Stockholms stads statistik. 
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s'élevaient à environ 2000 couronnes. En mettant le total des frais de l'année 1905 
égal à 100, on établit ensuite un index annuel exprimant les frais de chaque année 
successive en pour-cent des frais de 1905. Ce calcul avait pour but de permettre une 
évaluation des changements survenue dans le coût de la vie de 1905 à 1912. Ce ne 
fut qu'un essai isolé, qui a cependant amené plus tard la création de nombres indices 
continuels sur lé coût de la vie. 

Dès le mois de mai 1914 on mit en oeuvre l'établissement de nombres indices pour 
un certain nombre de marchandises, qui furent classées dans les groupes suivants: 
produits laitiers, oeufs et margarine (10 articles) ; pain, farine et gruau (11 articles) ; 
viande (8 articles) ; poisson (9 articles) ; autres produits alimentaires (6 articles) ; 
combustibles et articles d'éclairage (7 articles). Pour chacun de ces groupes on 
établit un index non pondéré, en prenant comme période de base le premier trimestre 
de l'année 1914. Aucun index général pour l'ensemble de ces marchandises ne fut 
encore calculé. Afin d'amener plus de conformité avec la statistique des prix des 
autres pays, on remplaça en juillet 1916 la période de base employée d'abord par le 
mois de juillet de l'année 1914. Ce n'est qu'en juillet 1917 qu'un index général non 
pondéré fut établi pour les six groupes de marchandises que nous venons de nommer. 
On obtint cet index général en faisant la somme des index des différents groupes et 
en divisant par 6. C'est ainsi que fut constitué l'index non pondéré de l'Administration 
du Travail et de la Prévoyance sociale pour les prix des produits alimentaires, des 
combustibles et des articles d'éclairage. Cet index a été calculé depuis lors et jusqu'en 
1931 pour chaque trimestre et publié tous les trois mois dans le Sociala Meddelanden. 

A cause des grandes fluctuations des pr ix pendant la guerre, il fut de plus en plus 
désirable de pouvoir suivre de plus près le développement du coût de la vie. L'index 
non pondéré ne parut point suffire à ce sujet, surtout comme les variations des prix 
furent très irrégulières. C'est pourquoi on essaya d'établir des nombres indices pon
dérés par rapport à l'importance des différentes marchandises dans la consommation. 
Les coefficients de pondération furent obtenus d'une enquête sur les budgets familiaux 
effectuée par l'Administration du Travai l et de la Prévoyance sociale en 1913 et en 
1914 et dont des chiffres préliminaires concernant les quantités consommées des 
marchandises les plus importantes pouvaient être extraits au mois d'octobre 1916. Plus 
tard ces poids furent remplacés par les chiffres complets et définitifs t irés de l'enquête 
nommée ci-dessus. En 1920 les poids appliqués jusqu'alors subirent des modifications 
destinées à les rendre plus en rapport avec la consommation moderne. En appliquant 
sur le budget type ainsi obtenu les prix moyens calculés d'après les renseignements 
que fournissent régulièrement les représentants de l'Administration du Travail et de 
la Prévoyance sociale, on put donc mesurer plus exactement les fluctuations des prix, 
en ce qui concerne les produits alimentaires, les combustibles et les articles d'éclairage, 
telles qu'elles se font sentir pour les ménages privés dans un grand nombre de villes 
et d'agglomérations importantes. Le calcul des nombres indices est effectué tous les 
trois mois et la publication a lieu dans le Sociala Meddelanden. 

Cependant on sentit bientôt le besoin de mesurer aussi les fluctuations rapides et 
amples qui survinrent encore dans les prix des marchandises autres que produits 
alimentaires, combustibles et articles d'éclairage. En effet, ces articles ne compre
naient qu'environ 47 % des dépenses totales des ménages. Au mois de décembre 1916 
l'Administration du Travail et de la Prévoyance sociale effectua pour la première fois 
des calculs sur le changement survenu dans le total des frais d'existence par rapport 
à l'&vant-guerre. On introduisit alors dans le budget type, outre les chapitres «nourri
ture», «chauffage» et «éclairage», les frais pour le logement et le vêtement, les impôts 
et lès autres dépenses au sujet desquelles on avait acquis connaissance par l'enquête 
sur les budgets familiaux de 1913 & 1914. Au commencement les calculs sur les change
ments du total des frais d'existence ne furent effectués que de temps à autre, mais, 
à par t i r de 1918, on y procéda pour chaque trimestre. Une statistique continuelle sur 
le coût de la vie fut ainsi établie. Jusqu'en 1930 les méthodes employées pour le 
calcul de l'index des frais d'existence n'ont pas subies de modifications notables. Un 
compte-rendu plus détaillé des principes suivis dans l'établissement de cet index ainsi 
que des méthodes de calcul est donné ci-dessous. 

L'index des frais d'existence. Comme point de départ on a choisi le budget annuel 
d'une famille "normale" (comprenant le mari, la femme et deux enfants) selon le 
niveau des prix au milieu de l'année 1914 et s'élevant à une dépense totale de 2000 
couronnes. Admettant que le niveau d'existence n'a pas changé depuis, on calcule ensuite 
combien coûterait une consommation pareille d'après les prix moyens de la période 
pour laquelle le calcul est effectué. Comme période de base on a choisi le mois de 
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juillet de l'année 1914. Au point de vue théorique le calcul des nombres indices se fait 
donc d'après la formule de Laspeyre. Cette méthode peut être mise en évidence de la 
façon suivante. Si les prix de la période de base sont désignés par p„; p'„; p"„ etc. et 
les quantités consommées par qo; q'o; q"o etc., tandisque les prix de la période visée 
dans le calcul sont désignés par pi; p'i; p"i etc., l'on obtient l'index des frais d'existance 

de cette dernière période par la formule 

La composition du budget type employé par l'Administration du Travail et de la 
Prévoyance sociale pour établir l'index des frais d'existence ressort du tableau suivant: 

La répartition des dépenses sur les principaux chapitres du budget, selon les prix 
de la période de base, fut la suivante: aliments 42-80 "/», logis 15-00. °/t, chauffage et 
éclairage 4-10 %, vêtements et chaussures 11-85 %, impôts 7-95 %, autres dépenses 
1830 %. 

En calculant le nombre indice relatif aux aliments on établit d'abord d'après les prix 
moyens des 49 localités et d'après les quantitées consommées des divers aliments compris 
dans le budget type, le total des dépenses relatives aux aliments. Ce total est ensuite mis 
en rapport avec le chiffre correspondant du mois de juillet 1914. On obtient le nombre 
indice en divisant le total des dépenses de la période visée par le total correspondant 
de la période de base. L'index est toujours établi en nombres entiers, après que le 
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chiffre des unités a été arrondi par rapport à la valeur numérique de la première 
décimale. 

Puisque tous les aliments qui entrent dans le budget type, ne se retrouvent pas 
dans la liste des marchandises dont les pr ix sont relevés tous les mois (et en partie 
toutes les semaines), il devient nécessaire de compléter les dépenses relatives aux 
aliments, afin qu'on puisse établir un index général pour les produits alimentaires. 
En supposant que le changement des prix non relevés ait été, en moyenne, propor-
tionel au changement des prix que l'on connaît, le montant des dépenses pour les aliments 
est calculé approximativement de la façon suivante: le total des frais pour produits alimen
taires selon les prix du mois de juillet 1914 est augmenté d'un pour-cent égal à l'aug
mentation du nombre indice relatif à ceux-là des aliments dont on connaît les prix. 
Ce calcul complémentaire, qui n'a de l'importance que pour l'établissement d'un index 
général des frais d'existence, a pour but de permettre que les différents chapitres 
budgétaires entrent dans l'index avec un poids proportionel à leur importance pour Ja 
consommation. La signification de ce calcul peut encore être exprimée de cette façon: 
les nombres indices relatifs aux chapitres budgétaires sont pondérés avec le pour
centage des divers chapitres selon le budget type. 

L'index sur les dépenses relatives aux aliments est établi pour chaque mois, et de 
même l'index concernant les frais de chauffage et d'éclairage^ Le résultat est publié 
tous les mois sous la forme d'un «index sur les coûts alimentaires», qui comporte 
cependant, outre les dépenses relatives aux aliments, les frais de chauffage et 
d'éclairage. Ce dernier chapitre, dont le montant est calculé selon les mêmes principes 
qui sont suivis dans l'établissement de l'index concernant les aliments, est aussi 
complété de la même façon que nous venons de décrire. 

Les calculs concernant les frai» de logements sont fondés principalement sur les 
recensements des habitations. De telles recensements ont été effectués à plusieurs 
reprises: de 1912 à 1913 et aux années 1920, 1924, 1926 et 1928. Pendant la période 
qui s'écoule entre deux recensements, les fluctuations survenus dans le niveau des 
loyers sont évaluées par l'Administration du Travail et de la Prévoyance sociale 
d'après les données recueillies par les enquêtes annuelles sur la construction de 
noveaux logis dans les grandes villes et encore d'après les renseignements fournis par 
la Commission des Finances dans les villes sur le mouvement des loyers. 

Les dépenses relatives aux vêtements (et aux chaussures) sont calculées d'après la 
consommation qui ressort du budget type et d'après les prix actuels des marchandises 
en question. Comme les frais ainsi obtenus ne correspondent qu'à 72 % des dépenses 
totales pour le chapitre vêtements, selon l'enquête sur les budgets familiaux, le total 
des frais est calculé approximativement de la même façon que pour les aliments, le 
chauffage et l'éclairage. 

Pour établir l'index annuel sur les dépenses relatives aux impôts, on considère le 
montant des contributions qui échoient au cours de l'année civile. Il n'est question que 
des impôts directs, c. à. d. de l'impôt sur le revenu et la fortune payé à l'État, et des 
contributions relevées par les conseils généraux des départements et par les com
munes. De juillet 1914 jusqu'en janvier 1919 le montant des dépenses relatives aux 
impôts fut calculé par rapport à un revenu fixe de 2000 couronnes, correspondant au 
total des dépenses selon le budget type. Depuis le mois d'avril 1919 il a été considéré 
comme nécessaire de supposer, que le revenu du ménage «normal», c. à. d. le revenu 
qui est taxé, ait changé en rapport avec les variations du niveau général des salaires. 
Le calcul concernant le montant des impositions se fait maintenant deux fois par an, 
d'abord le premier avril pour la contribution payée aux communes, et ensuite le 
premier octobre pour les contributions payées à l'État et aux conseils généraux. 

Le nombre indice concernant les «autres dépenses» est établi une fois par trimestre. 
Le calcul est fondé d'une part sur les prix qui ont été cotés autour du 15 du mois 
dernier et d'autre part, si possible, sur les taxes qui sont en vigueur depuis le com
mencement du trimestre. 

Après que le montant des divers chapitres budgétaires a été calculé de la façon que 
nous venons d'indiquer ci-dessus, on établit le total des dépenses. On obtient ainsi la 
somme d'argent nécessaire pour que la famille «normale» puisse maintenir le même 
niveau d'existence qu'avant la guerre. Enfin on établit l'index général des frais 
d'existence, en mettant le total des dépenses en relation avec le total correspondant 
selon les prix du mois de juillet de l'année 1914. 

Changements survenus dans les frais d'existence de 1914 à 1930. Pour mettre en 
évidence les changements qui sont survenus dans les frais d'existence pendant la 
période de 1914 & 1930, nous rapportons dans le tableau suivant les nombres indices 
calculés par l'Administration du Travail et de la Prévoyance sociale. 
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Index des frais d'existence de 1914 à 1930. 

En comparaison avec le temps qui précéda immédiatement la guerre, le total des 
frais d'existence avait augmenté, au premier octobre 1930, de 63 %. Si l'on considère 
les principaux chapitres budgétaires, on trouve que les frais relatifs au logement 
avaient augmenté de 105 %, les frais pour vêtements de 78 %, les impôts et les «autres 
dépenses» de 76 %, les frais de chauffage et d'éclairage de 56 %, tandisque l'aug
mentation qu'avaient subie les dépenses relatives aux aliments ne correspondait 
qu'à 37 %. 

L'augmentation rapide et violente qui survint dans le niveau général des prix 
pendant la guerre, attint le point culminant à l'automne de l'année 1920. En octobre 
1920 l'index des frais d'existence fut de 281 unités. Les prix des combustibles et des 
articles d'éclairage étaient alor3 quatre fois plus hauts qu'avant la guerre, tandisque 
les prix des aliments avaient renchéri trois fois. Ensuite il y eut une déflation 
d'une telle ampleur et d'une telle intensité qu'on n'en avait jamais connu de pareille. 
Par rapport à l'index du mois d'octobre de l'année 1920, les coûts de la vie diminuèrent 
jusqu'au premier octobre 1921 avec 18 % et jusqu'à la même date des années 1922 et 
1923 avec 32 % et 37 %. De 1923 jusqu'en 1927 l'index des frais d'existence varie entre 
170 et 180 unités. On peut constater que, durant toute la période de 1923 à 1929, le coût 
de la vie a diminué lentement, avec certaines exceptions de moindre importance. Au 
cours de l'année 1930, cette diminution devient nettement marquée. 

7 
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Si l'on établit une comparaison entre les nombres indices relatifs aux divers chapitres 
budgétaires, il en ressort des divergences assez importantes. Le fait le plus remar
quable est sans doute l'augmentation continuelle qu'ont subie les frais de logement 
durant toute la période que comprennent les nombres indices. Jusqu'au milieu de 
l'année 1923 le niveau des loyers a augmenté beaucoup plus lentement que le niveau 
général des pr ix . Par contre, depuis le dernier semestre de l'année 1923 jusqu'au 
dernier semestre de l'année 1930, le niveau des loyers a subi une augmentation de 
26 %, tandisque le total des frais d'existence a diminué avec 6 %. Ce développement 
peut être expliqué par la législation qu'on avait inaugurée pendant la guerre dans 
le but de rabaisser le niveau des loyers pour des raisons sociales et qui eut pour 
résultat, par contre-coup, la stagnation dans la production de nouvelles habitations. 
Lorsque cette législation fut abolie, en 1923, il y avait trop peu d'habitations par 
rapport au besoin. Il en résulta d'une part une augmentation dans le niveau des 
loyers et d'autre part une augmentation dans la construction, de nouvelles habita
tions. En même temps il y eut une amélioration générale de la qualité des habita
tions. Pour plusieurs raisons cette amélioration n'a pu être éliminée dans le calcul 
des nombres indices. C'est pourquoi lesi nombres indices relatifs aux frais de loge
ment, que nous avons rapportés dans le tableau ci-dessus, reflètent non seulement 
l'augmentation réelle des loyers mais aussi l'amélioration des habitations. 

Les frais relatifs aux vêtements augmentèrent pendant la guerre plus rapidement 
que la plupart des autres dépenses. Outre le manque toujours croissant des articles 
de vêtement pendant la guerre, la qualité de ces articles fut tellement altérée que les 
nombres indices concernant les dépenses pour vêtements durent être fondées, dans un 
très haut degré, sur des calculs approximatifs. 

En ce qui concerne les nombres indices relatifs aux impôts, nous devons encore 
rappeler le changement apporté aux méthodes de calcul, que nous avons nommé ci-
dessus. C'est ainsi que l'augmentation subie par l'index concernant les impôts, de janvier à 
avril 1919, qui va de 114 à 160, s'explique en part ie par le fait qu'à la dernière de 
ces dates on abandonna la méthode de calcul employée jusqu'alors et qui avait été 
fondée sur un revenu fixe, et qu'on adopta une nouvelle méthode selon laquelle le 
montant des contributions fut calculé d'après un revenu mobile en rapport avec les 
variations du niveau des salaires. 

En ce qui concerne les nombres indices relatifs aux frais de chauffage et d'éclairage 
et aux aliments, il faut encore apporter une certaine réserve pour les années de la 
guerre et les années qui suivirent immédiatement après la guerre. Pour les articles 
de chauffage et d'éclairage les méthodes de calcul ont été changées et pour les aliments 
il faut prendre en considération qu'il y eut pendant la guerre un commerce clandestin 
aux prix très élevés à côté du commerce légal aux pr ix réglés par les autorités. 

La politique d'approvisionnement publique de l 'État pendant la guerre . La période 
contenue dans les statistiques de l'Administration du Travail et de la Prévoyance 
sociale sur les variations des pr ix et des frais d'existence a reçu un caractère spécial 
par la guerre mondiale et par ses nombreux effets sur la vie économique aussi bien 
dans les pays neutres que dans les pays belligérants. A cause de la durée non prévue 
de la guerre e t des entraves subies par le commerce international, les articles de con
sommation les plus nécessaires vinrent à faire défaut et les autorités publiques se 
virent obligées d'entreprendre une réglementation t rès détaillée de l'échange pour des 
motifs de prévoyance sociale. Cette réglementation fut d'une portée qui n'avait jamais 
été connue dans l'histoire du pays. Pendant les premières années de la guerre les 
institutions établies dans ce but furent administrées par la Commission d'alimentation 
de l'État (statens livsmedelskommission). A la fin de l'année 1916 cette administra
tion fut transmise à la Commission de l'Approvisionnement public (folkhushåll-
ningskommissionen, F . H. K.), créée à ce propos, et qui fut dans la suite l'organe 
central de l'État pour l'alimentation du pays. Il y eut en outre, sous la direction de 
la Commission de l'Approvisionnement publique, un réseau très étendu d'institutions 
locales et dans les départements et dans les communes. 

Le but de la politique d'alimentation poursuivie par l'État, fut de réaliser une 
telle répartition de3 provisions alimentaires tout à fait restreintes du pays, que tous 
les citoyens en eussent assez pour maintenir leur vie, sans égard à leur situation 
économique. C'est pourquoi il fut nécessaire d'inaugurer une législation qui donnât 
aux autorités publiques la possibilité de disposer des provisions et de fixer les prix 
des produits alimentaires. 

La réglementation fut poussée le plus loin en ce qui concerne le blé et les produits 
végétaux comme la farine, le pain, le gruau, le sucre et les pommes de terre. Par des 
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mesures moins rigoureuses, l'État et les autorités municipales cherchèrent à disposer 
de la production animale (beurre, porc, lait etc.) afin d'en répartir le plus possible 
parmi les consommateurs sous le contrôle public. Des cartes furent distribuées 
aux consommateurs, donnant le droit d'acheter dans les épiceries, contre livraison de 
certains coupons valables pour un temps déterminé, les rations fixées des différentes 
marchandises sujettes à la réglementation. 

Les denrées les plus importantes furent rationnées entre les dates indiquées ci-
dessous: 

Dans les tableaux joints à la présente publication on trouvera un compte-rendu 
détaillé du mouvement des prix qui sont contenus dans la statistique de l'Administra
tion du Travail et de la Prévoyance sociale. L'astérisque (*) indique qu'en une 
certaine année, le prix d'une marchandise n'a pas été déterminé par le libre échange mais 
que le prix a été réglé d'une façon ou d'une autre par les autorités publiques. Pour 
faciliter la lecture des tableaux nous donnons ci-dessous la traduction des dénomina
tions suédoises pour les différentes marchandises qui se retrouvent en tête des 
tableaux. 

Marchandises. 

Lait, nature (non écrémé) 
Beurre: de table (de laiterie) 

de cuisine (de campagne) 
Fromage: crème, non assaisonné 

demi-crême, non assaisonné 

Margarine, végétale, première qualité 
Oeufs, suédois, frais 
Pommes de terre, vieilles 
Pois, jaunes 
Haricots, bruns 

Farine: de froment, suédoise, première 
qualité 

de seigle, suédoise, première 
qualité 

de seigle bluté, suédoise, pre
mière qualité 

Gruaux: d'avoine (préparés à la vapeur) 
de riz, de Burma ou suédois de 

première qualité 

Pain de seigle: sec, ordinaire, de ménage 
frais, sucré 
frais, aigre 

Pain de froment: sec, ordinaire 

frais \ e u i t à l e a u 

\ cuit avec du lait 
Boeuf, frais: pour rôtir 

pour bouillon 
Veau: gras, pour rôtir 

de lait, pour rôtir 
Mouton, frais, pour rôtir 
Porc: frais, suédois (lard gras et filet) 

salé, suédois (lard gras et filet) 

Varuslag. 

Mjölk, oskummad 
Smör: bords- (mejeri-) 

mat- (lands-) 
Ost: helfet, okryddad 

halvfet, okryddad 

Margarin, växt-, bästa sort 
Ägg, svenska, färska 
Potatis, gammal 
Gula ärter 
Bruna bönor 

Mjöl: vete-, svenskt, kärn- (patent-) 

råg-, svenskt, bästa sort 

rågsikt-, svenskt, bästa sort 

Gryn: havre- (ångpreparerade) 
ris-, Burma eller svenska (bästa) 

Rågbröd: hårt, grovt spisbröd 
sötlimpa 
grovbröd (surlimpa, ankar

stock) 
Vetebröd: skorpor, ordinära 

-,lVt I bakat med vatten 
m 3 U K t \ bakat med mjölk 

Nötkött, färskt: stek 
soppkött 

Kalvkött, stek: gödkalv 
spädkalv 

Kårkött, färskt, stek 
Fläsk: färskt, svenskt (sidfläsk) 

salt, svenskt (sidfläsk) 
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Poisson, frais: perche 
brochet 
hareng 
peti t hareng 
morue 
plie 

Hareng salé, qualité supérieure 
Cabillaud de lottes longues avec nageoires 

et queues 

Café (non torréfié) de Santos, première 
qualité 

Sucre, en morceaux 
Sel (de table) 
Petite bierre 

Pétrole, Water White 
Bois: de bouleau I . . , - . . j . ., J „ „„w^„ i non scié livré à domicile de sapin ) 
Charbon: anthracite (boulets), à domicile 

anglais, de ménage, à domicile 
Coke de gaz, écrasé; à domicile 

Fisk, färsk: abborre 
gädda 
sill 
strömming 
torsk 
rödspotta («spätta») 

Salt sill, prima 
Kabeljo av långa med fenor och stjärt 

Kaffe (obränt), prima Santos 

Socker, bit-
Salt (matsalt) 
Svagdricka 

Fotogen, Water White 
V e < 1 : barrk-"}os&ead, hemkörd 
Kol: antracit- («valnöt»), hemkört 

eng. hushålls- (fyrkol), hemkört 
Koks, gasverks- (krossad), hemkörd 
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T a b e l l e r . 

ANMÄRKNINGAR. 

Medieval stil betecknar, att medeltalet beräknats på ett fåtal månads- eller ortsmedelpri
ser; då inga eller endast enstaka uppgifter förelegat, har detta betecknats med ett streck (—). 

* Maximipris. 

** Eljest fastställt pris. 

1. Uppgifterna avse Domnarvet och Borlänge. 

2. „ „ Malmberget och Gällivare. 

3. Bisgryn: Prisuppgifterna avse svenska risgryn av märket "RT" under tiden 1913— 
mitten av 1927, därefter Burma eller svenska, bästa sort. 

4. Hårt rågbröd: Aren 1917—1918 5 kakor per 1 kg. 

5. Sötlimpa: Åren 1917—1918 fastställda brödtyper av 60 % rågmjöl och 40 % vetemjöl. 

6. Surlimpa: Aren 1917—1918 fastställda brödtyper av huvudsakligen rågmjöl med even
tuell tillsats av högst 15 % vetemjöl. 

7. Vetebröd (skorpor och mjukt vetebröd): Aren 1917—1921 fastställda brödtyper i regel 
innehållande högst 75 % vetemjöl och resten rågmjöl. 

8. Salt: Prisuppgifter insamlas från augusti månad år 1914. 

9. Ved (björk- och barr-) : Under perioden 1913—1926 inhämtades pris på s. k. storfamn 

(3.56 kbm), som här reducerats till pris per kbm. 

10. Gasverkskoks: Före 1920 avse priserna okrossad koks. 

11. Östra Sverige omfattar: Södertälje, Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Linköping, Norr

köping, Motala, Örebro och Västerås. 

12. Småland och öarna omfatta: Jönköping, Värnamo, Växjö, Kalmar, Västervik och Visby. 

13. Södra Sverige omfattar: Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Lund, Landskrona, Hälsing
borg, Ystad och Halmstad. 

14. Västra Sverige omfattar: Varberg, Göteborg, Lysekil, Vänersborg, Borås, Lidköping 
och Tidaholm. 

15. Bergslagen omfattar: Karlstad, Kopparberg, Filipstad, Arvika, Falun, Ludvika, Domn
arvet (med Borlänge), Avesta och Mora. 

16. Nedre Norrland omfattar: Gävle, Söderhamn, Sundsvall: staden och sågverksdistriktet, 
Nyland, Kramfors, Östersund och Umeå. 

17. övre Norrland omfattar: Vilhelmina, Luleå, Boden, Malmberget (med Gällivare) och 
Kiruna. 

18. Hela riket omfattar samtliga landsdelar samt Stockholm. 
19. Stockholms-noteringarna avse de priser, som av partihandlare i fisk betingats vid för

säljning till minuthandlare i Stockholm. Ifrågavarande noteringar avse sålunda 
vara, som oftast passerat en eller flera mellanhänder. De från Göteborg erhållna 
noteringarna åter avse de priser, som av fiskeriidkarna erhållits vid fiskhamnsauk-
tionerna i Göteborgs stads fiskhamn, och äro sålunda att betrakta såsom första-
handspriser utan inräknande av några transport- eller distributionskostnader. 

20. Arsmedelprisen för kor, kvigor och t jurar av extra prima kvalitet basera sig på upp
gifter från Stockholm, Malmö och Linköping. Kor, kl. 3, mindre feta: 1913—1916 
Stockholm och Malmö. Tjurar, kl. 3, mindre köttiga: 1913—1916 Stockholm och 
Malmö. Oxar, kl. 1, fullt feta, köttiga: 1922—1930 Stockholm, Göteborg och Linkö
ping. Oxar, kl. 2, mindre feta: 1923—1930 Stockholm, Göteborg och Linköping. 
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105 viktigare varuslag, ortsvis åren 1913-1930. (Anm. se sid. 103.) 
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144 Tab. 2. Medelpris (öre) per år för 



145 olika landsdelar åren 1913-1930. (Anm. se sid. 103.) 
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Tab. 3. Månadsmedelpriser för vissa viktigare säsongvaror för orterna 
tillsammantagna åren 1913-1930. 
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Tab. 4. Fiskpriser i Stockholm och Göteborg åren 1913-1930. 

Partipriser (öre per kg) för slaktad fisk.19 
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Tab. 5. Kreaturspriser (i öre per kg levande vikt) åren 1913-1930. 
Årsmedelpris för Stockholm, Malmö och Göteborg samt fr. o. m. år 1917 även för Linköping.20 
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