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FÖRORD 

Som ett led i centraliseringen av den statliga statistikproduktionen har be
räkningen av konsumentprisindex samt den månatliga publiceringen av index
tal ooh medelpriser fr.o.m. juli 1962 överflyttats från socialstyrelsen till 
statistiska centralbyrån. 

Till grund för den varje månad utförda beräkningen av konsumentprisindex 
ligger ett atort antal prisuppgifter för enskilda varor ooh tjänster. Efter
som endast ett begränsat antal medelpriser publiceras varje månad ooh det 
föreligger ett känt behov av lättillgängliga prisuppgifter användbara för 
historiska jämförelser över både längre och kortare tidsperioder, utgav 
socialstyrelsen 1961 en prisöversikt omfattande tiden 1931 - 1959« Denna 
prisöversikt anslöt sig till en tidigare publikation, Detaljpriser ooh in
dexberäkningar åren 1913 - 1930, bägge ingående i serien Sveriges Officiella 
Statistik. För åren i960 ooh I96I har socialstyrelsen utgivit årliga pris-
översikter. Den vid statistiska centralbyrån utarbetade prisöversikten 
gällande konsumentpriser och indexberäkningar 1962 föreligger härmed. 

Denna prisövers j!ct har utarbetats av amanuens Ann Eisler under ledning av 
förste aktuarien Inga Tammelin. 

Stockholm i maj 1963 

INGVAR OHLSSON 

Frithiof Billström 
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ENGLISH SUMMARY 

CONSUMER PRICES AND INDEX CALCULATIONS FOR 1962 

In connection with the reorganisation of the Swedish statistical production 
the responsabilities of the calculations of consumer price index has been 
transferred from the Social Welfare Board to the Statistical Central Bureau 
from the first of July 1962. 

1. Price collection 

Price data are collected both centrally and locally. The local price col
lection is undertaken by the local officials of the Central Bureau of 
Statistics and is carried out within what is known as the general purpose 
sample of 70 primary sampling units. 

The outlets providing the information are chosen at random from a basic 
selection oompiled by the Social Welfare Board. Altogether prices are col
lected from approximately 2 300 sources in the 70 areas. 

The central price collection by the Central Bureau covers one third of all 
goods and services included in the consumer price index. Central price col
lection is undertaken because prices are known to be more or less the same 
all over the country or because quality problems make local price collection 
unfeasible. 

Determining the changes which have taken place in quality of the listed com
modities is a matter of great practical importance. In order to determine 
the changes taking place the advice of experts in the different fields is 
sought. 

The locally collected prices are those ruling in the week in which the 
15th of the month falls. The centrally collected prices are with some 
exeption collected every other month in the week in which the 15th of the 
months falls. When the price data reach the Central Bureau a careful scrutiny 
is undertaken which often involves correspondence with the local agents in 
order to correct possible mistakes as to quality etc. 

2. The Consumer Price Index 

The only present, official, regularly calculated index of retail price 
movements in Sweden is t h e c o n s u m e r p r i c e i n d e x . 
This index was started in July 1954 and. n a s 1949 (the entire year) as its 
base. As the name implies the consumer price index is meant to measure 
the prioe changes for the entire consumption by the private section of 
the economy. This index has replaced all earlier indexes. 5"or further in
formation about those older indexes and a more penetrating study of the 
construction of the consumer price index the reader is referred to 
"Consumer Prices and Index Computations 1931 - 1959 (Official Statistics 
of Sweden)". 
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3. Index calculations including direct taxes and social benefits for the 

yeara 1961 and 1962 

Based upon the 1958 household budget survey the Central Bureau of Statistics 
has undertaken oertain supplementary index calculations including direot 
taxes and social benefits for the years 1961 and 1962. Prom the budget 
survey the following types of households were obtained! single persons 
under 67 years of age; husband and wife without children, the head of the 
household under 67 years of age} husband and wife with minor ohildren. 
Each of these three types of households has been classified into intervals 
of net income. For those intervals of net income weigths were calculated 
for all goods and services in the oonsumer prioe index on the basis of 
their expenditures on consumer goods during the year 1958. In this way 
indexes without direot taxes and sooial benefits were calculated by 
using the indexnumbers in the consumer prioe index for all the goods 
and servioes. The tax amount and sooial benefits were finally added to 
the total consumption amount and so indexes with direot taxes and sooial 
benefits were oaloulated for each of the categories of households mentioned 
above. As regards to the sooial benefits consideration was taken only to 
changes in the general ohild allowanoe. This was increased on the first of 
January 1962, with 100 Sw. Crs. per child and year. 

The oaloulated index numbers are presented in table 9. It should be mentio
ned that these indexes are compensatory indexes. No consideration has been 
taken to the consequences of wage-improvements in regard to the sise of 
the direot taxes. 
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1. METODER FÖR INSAMLING AV KONSUMENTPRISER 

a. Terminologi 

Termen konsumentpriser begagnas för att beteckna priserna i detalj
handeln eller motsvarande sista distributionsled. Ej sällan föreligger 
en viss skillnad mellan det faktiska (det uppnådda) priset och det be
gärda (det åsatta) priset. I princip är det priser av förstnämnda slaget, 
som centralbyrån söker erhålla för sin prisstatistik och de därpå grundade 
i ndexbe räkningarna. 

b. Insamling av konsumentpriser 

Priserna insamlas dela lokalt och dels centralt (centralt ca 1/3 av de 
i konsumentprisindex ingående varorna och tjänsterna). Anledningen 
till att priserna på ett antal varor insamlas centralt är att många va
ror kan antagas ha enhetliga priser över hela landet. Beträffande vis
sa varor och tjänster är det ofta förenat med stora svårigheter för 
ombuden att uppskatta kvalitetsförändringar, varför dessa varor eller 
tjänster liksom en del svårdefinierade representantvaror överförts 
till centralprisinsamling. 

Den lokala prisinsamlingen verkställs av de till statistiska centralbyråns 
utredningsinstitut knutna prisombuden och sker inom dess så kallade 
basurval. Detta basurval har konstruerats på så sätt att inom landet ut
valts 70 geografiska områden (primära urvalsenheter, puen), så sam
mansatta att de skall representera hela riket i fråga om befolkningens 
ålder, kön, civilstånd, yrke, inkomster etc. 

c. Urvalet av butiker och varor 

Inom varje pue har noteringaställen utvalts slumpmässigt med led
ning av tillgängliga butiksregister. Vid det senaste butiksurvalet som 
gjordes i november 1958 användes dels statens pris- och kartellnämnds (SPK) 
butiksregister omfattande 95 puen, dels socialstyrelsens eget register 
omfattande 70 puen. En mindre del av de senare återfanns inte bland 
SPK:S puen. SPK:s register användes i första hand enär detta innehöll 
en mängd uppgifter om butikerna, såsom antalet sysselsatta, varusorti
ment etc. I de fall dessa både register ej sammanföll kompletterades 
socialstyrelsens register på annat sätt för att få ett mått på butikernas 
storlek. En närmare redogörelse för detta butiksurval återfinns i Sociala 
meddelanden 1959 sid 159. Varje höst företages dessutom ett ersättnings-
urval för de under året bortfallna noteringsställena. 

Sammanlagt insamlas prisuppgifter från oa 2 300 noteringsställen i 
de 70 puena, varvid man eftersträvar att erhålla minst en notering 
per vara i varje pue. Antalet noteringsställen varierar från ungefär 
10 i de minsta områdena till ca 130 i det område som representerar Stor
stockholm. 

I princip bör prisinsamlingen omfatta alla varor, som ingår i den 
privata konsumtionen. Då detta av lättförståeliga skäl ej kan genom
föras, har man varit nödaakad att begränsa sig till att insamla pri
ser på ett relativt litet antal varor. Kan söker dock vid valet av des
sa så kallade representantvaror att tillse att samtliga kategorier av 
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varor och tjänster finna företrädda i materialet. I viss mån tvingas 
man visserligen att undvika varor av mycket modebetonad natur med 
snabba växlingar i kvaliteter, t.ex. damhattar. Man kan med hänsyn 
till de principer för urval av varor som tillämpas närmast karaktä
risera denna metod som "medvetet urval". 

d. Tidpunkter för prisinsamlingen 

De lokalt prisinsamlade varornas och tjänsternas prisnoteringar, 
med undantag för dem som tillhör grupperna inventarier ooh husge-
råd samt diverse, insamlas varje månad i den vecka, vari den 15»e 
infaller. Prisnoteringar avseende de två undantagna grupperna in
hämtas i varje kvartals mellersta månad. 'Por huvuddelen av de 
centralt prisinsamlade varorna sker insamlingen i varje månad med 
jämnt ordningsnummer i den vecka vari den I5»e infaller. Insam
lingen av priser för ett fåtal återstående varor och tjänster sker en
dast en gång om året t.ex. för bostad, kokgas, pensionatsvistelse ooh 
skönlitteratur. 

Antalet prisnoterade varuslag fördelade på olika huvudgrupper fram
går av nedanstående översikt. 

Beträffande ett antal rubriker inom ovanstående huvudgrupper sker 
emellertid prisinsamlingen på flera skilda kvaliteter eller varianter 
varför totalantalet prisinsamlade varor kan sägas uppgå till ca 900. 

e. Granskning och bearbetning 

Såsom tidigare nämnts ombesörjes prisinsamlingens organisation av 
statistiska centralbyråns utredningsinstitut. Kontakten med ombuden 
beträffande de för prisinsamlingen speciella problemen, t.ex. angåen
de noteringsregler och varubeskrivningar, handhas av byrån för handels-, 
samfärdsel- ooh prisstatistik (H-byrån) inom centralbyrån. Efter det att 
prisuppgifterna inkommit till centralbyrån underkastas de en noggrann 
granskning, som ofta påkallar skriftväxling med ombuden, varvid felaktig
heter i fråga om kvaliteter m.m. såvitt möjligt korrigeras. Även den här
efter vidtagna uträkningen av konsumentprisindex och härvid uppkommande 
beräkningsproblem handhas av H-byrån. För behandling av frågor av prin
cipiell natur rörande tillämpningen av de för indexberäkningen gällande 
grunderna finns ett särskilt organ, indexnämnden. Denna skall även ge
nom rådgivande och kontrollerande verksamhet främja beräkningen av kon
sumentprisindex . 
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2. PRISUTVECKLINGEN UNDER ÅRET 

a. Allmänt 

Konsuir mtprisindex steg med ca 5 procent mellan december 1961 och decem
ber 1962. Uppgången beror delvis på den höjning av omsättningsskatten 
från 4,2 procent till 6,4 procent som ägde rum vid årsskiftet 1961/62 
samt på ökade drivmedelsskatter. På samma sätt 30m under 1961 var 
prisstegringarna kraftigast under första halvåret, speciellt markant 
ifråga om livsmedel och tjänster. 

b. Livsmedelsposten 

Livsmedelspriserna steg under året med 7,5 procent. Prisutvecklingen under 
året har varit mycket ojämn. Medan en mycket kraftig stegring noterades 
under de första 7 månaderna (ca 9 procent från december 1961 till juli 
1962) kunde en nedgång noteras under den senare delen av året. De pris
höjningar som ägde rum under första halvåret kan förutom till omsätt
ningsskatten bl.a. hänföras till de prisökningar som ägde rum inom distri
bution och förädling till följd av de starka lönekostnadsstegringar, som 
blev ett resultat av avtalsrörelserna och den stegring av producentpriser
na, som följde av den s.k. inkomst regelns utlösning i april. Under hösten 
inträffade en kraftig priskonkurrens inom livsmedelshandeln, som resulterade 
i sänkta livsmedelspriser. Från december 1961 till december 1962 steg pri
serna på exempelvis mjöl, gryn och bröd, kött, charkuterivaror och köttkon
server med ca 12 procent. Priset på ägg gick upp med ca 17 procent likaså 
på förtäring utom hemmet. Rotfrukter och grönsaker ökade mest i pris under 
året, oa 23 procent. Däremot sjönk priserna för margarin samt för frukt 
och bär med ca 4 procent. 

c. Övriga poster 

För övriga poster i konsumentprisindex (exkl. tjänster) kan det täm
ligen generellt sägas att flertalet varor steg i pris med några procent ut
över skatten. Inom gruppen kläder och skor, för vilka den genomsnittliga 
prisnivån steg med ca 4 procent, gick exempelvis priserna på tyger, gar
ner och sybehör upp med ca 11 procent, medan de för konfektion och skrädderi-
arbete, underkläder ooh strumpor endast steg med 3 procent. Bland inven
tarier och husgeråd, för vilka priserna i genomsnitt steg med ca 3 procent 
ökade priserna på armatur, husgeråd och verktyg med ca 10 procent, medan 
priserna på radio och musikinstrument sjönk med ca 3 procent från december 
1961 till december 1962. 

Tjänster (utom bostad) uppvisade under året en fortsatt och förhållande
vis snabb prisuppgång med drygt 6 procent. Den mest markanta prisstegring
en från december 1961 till december 19^2 visar posten hemhjälp, som gicK 
upp med ca 17 procent. Indextalet för bostad uppvisade en höjning under året 
med 0,7 procent. Inom denna post har dock kostnaderna för eget hem sjunkit 
med 5,1 procent på grund av de kostnadsminskningar som 1962 års räntesänk
ningar resulterade i. För hyreslägenheter steg emellertid index med 3,5 
procent. Även indextalet för bränsle och lyse sjönk under 1962. Nedgången 
utgör drygt 1 procent och avser helt eldningsolja, som föll i pris med ca 
5,3 procent. 
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3. KONSUMENTPRISINDEX 

Konsumentprisindex är numera den enda officiella, regelbundet be
räknade indexserien över prisutvecklingen i detaljhandelsledet i 
Sverige. Denna serie, som påbörjades i juli 1954 och har år 1949 som 
bas (-100) beräknas utan direkta skatter och sociala förmåner samt 
avser belysa prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen. Den 
kom att ersätta samtliga tidigare indexserier, d.v.s. levnadskostnads-
index med och utan direkta skatter och sociala förmåner (1914 och 
1935 al"s serier) samt socialstyrelsens allmänna konsumtionsprisindex. Be
träffande dessa äldre indexseriers målsättning och konstruktion hän
visas läsaren till "Konsumentpriser och indexberäkningar åren 1931 -
1959", där även en utförligare redogörelse för konsumentprisindex' 
beräkningsmetoder och teoretiska bakgrund står att finna. 

4. BRUTTOPRISINDEX 

a. Kortfattad historik 

Såväl levnadskostnadsindex med juli 1914 som basår som serien med 
år 1935 som basår, förelåg till att börja med endast i en serie, in
kluderande direkta skatter. Något avdrag för eventuella förändringar 
i de sociala förmånerna företogs ej. Under 1940-talet började man, 
i samband med övergången till kedjeindex och en årlig revision av 
vägningstalen, att räkna ut en särskild serie utan skatter, samtidigt 
som justering för sociala förmåner infördes i serierna med skatter. 
Serien utan skatter spelade i början en undanskymd roll, men fick 
ökad betydelse till följd av den stegrade progressiviteten i den direk
ta skatten, och serien med 1935 s o m ^ a s utan direkta skatter och 
sociala förmåner kom från slutet av 1940-talet att betraktas som hu
vudserien. Båda serierna med skatter och sociala förmåner fanns 
kvar till utgången av år 1954» då de upphörde i och ced tillkomsten 
av konsumentprisindex. 

Vad beträffar medtagande av de direkta skatterna har utvecklingen i 
andra länder varit likartad med den i Sverige. Undan för undan har 
tyngdpunkten kommit att förskjutas i riktning mot att betrakta index-
arna som mätare av prisutvecklingen och inte av "levnadskostnaderna" 
och i samband därmed har de direkta skatterna försvunnit ur bilden. 
Danmark är ett av de få länder där man alltjämt - till följd av sär
skild lagstiftning om reglering av vissa tjänstemannalöner m.m. — har 
kvar en indexserie med direkta skatter ("pristallet"). Även i Danmark 
räknar man emellertid nu ut en konsumentprisindex, vari de direkta 
skatterna inte ingår ("indeks vedrörende forbrugerpri6er"). 

b. Beräkningssätt 

I fråga om sättet för beräkningen av skatteposten i levnadskostnads
index tillämpades olika metoder, som måste ha lämnat väsentligt o-
lika resultat. Till att börja med och fram till 1919 beräknades skat
ten på indexbudgetarnas ursprungsbelopp. De starka prisstegringarna 
gjorde detta beräkningssätt ohållbart, och skatten kom under tiden 
1919 - 1931 att beräknas på inkomstbelopp, som till synes ganska god
tyckligt årligen fastställdes med ledning av löneutvecklingen. Under 
tiden därefter växlade metoderna; tidvis skedde skatteberäkningen på 
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grundval ar en budget, som framskrivits med hjälp av indexen i öv
rigt, tidvis lät man budgeten följa löneutvecklingen för manliga in
dustriarbetare. 

Vid beräkningen av skattebeloppet togs fr.o.m. 1943 också hänsyn till 
vissa sociala förmåner på så sätt att från det erhållna skattebeloppet 
subtraherades värdet av fria skolmåltider och fria skolböcker, samt 
fr.o.m. 1948 de allmänna barnbidragen. 

c. Situationen i dag 

1952 års indexkommitté förordade i sitt betänkande SOU 1953i23, sid 
48, att årliga indexberäkningar för vissa inkomstskikt och familjety
per skulle göras. Dessa indexberäkningar skulle göras såväl med 
som utan direkta skatter. Detta förslag har aldrig blivit förverkli
gat. 

1958 års indexutredning föreslog i sitt betänkande "Nettoprisindex" 
(SOV 1958.36, sid 91), att indextal med direkta skatter minus vissa 
sociala förmåner skulle beräknas för 3 hushålIstyper, vardera om
fattande 3 inkomstlägen. Enligt kommittén borde indextalen beräknas 
så, att de visade vilken inkomst före direkt skatt, som behövdes 
för att den disponibla inkomsten skulle förändras proportionellt mot 
förändringen i den för hushållet gällande genomsnittliga prisnivån 
för konsumtionsnyttigheter. 

Utgångspunkten för dessa båda förslag, nämligen att en index av 
bruttotyp måste anknytas till en viss hushållstyp, förefaller att vara 
invändningsfri. Konsumentprisindex svarar mot den totala privata 
konsumtionen, men att räkna ut någon mot denna svarande brutto-
prisindex skulle förutsätta, att man gav sig in på att beräkna det 
totala skattebeloppet för hela den privata konsumtionen, och en dy
lik beräkning måste bli godtycklig, särskilt om den också skulle kom
pletteras med värdet av samtliga sociala förmåner. 

d. Bruttoprisindexens syfte 

Sedan index med skatter upphört att användas 30m löneregulator syns 
dess huvudsakliga uppgift vara att lämna upplysning om hur stor ök
ning av inkomsten före skatt som en hushållsgrupp behöver för att 
bli kompenserad för inträffade prishöjningar inom den privata konsum
tionen samt att eventuellt bilda underlag för beräkning av reallöne-
indexar, d.v.s. indexar, som utvisar löneförändringarna efter elirai-
nering av pris- och skatteändringar. 

e. Bruttoprisindex för år 1961 och 1962 

Med ovan redovisade utgångsläge har en beräkning av bruttoprisindex 
utförts sedan 1959» baserad på 1958 års levnadskostnadsundersöknings-
material. Följande hushållstyper har kunnat erhållas: ensamstående 
under 67 år} makar utan barn, hushållsföreståndaren under 67 år; 
makar med minderåriga barn. Detta material har sorterats på inter
valler av nettoinkomster (bruttoinkomster - förvärvsavdrag uppgivna 
vid 1959 års självdeklaration). Något medelvärde på nettoinkomsten in
om inkomstklasser har ej kunnat erhållas, däremot kan nan för varje 
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inkomstklass få uppgift om medelvärdet av den privata konsumtionen. 
DS endast 3 inkomstklasser inom varje hushållstyp skulle komma till 
användning vid indexberäkningarna (4 för makar med minderåriga barn) 
har vissa sammanslagningar gjorts i syfte att erhålla större antal 
hushåll inom inkomstklasserna och därmed säkrare vägningstal för repre
sentantvarorna. Av tab. 9 framgår vilka inkomstklasser, som kommit 
till användning. 

Vid denna indexberäkning har man räknat fram vägningstal för samtliga 
i konsumentprisindex ingående representantvaror för varje inkomstklass 
på grundval av dess konsumtionsutgifter under år 1958. Index utan skatter 
och sociala förmåner har därpå baserats på indextalen i konsumentprisin
dex för de olika representantvarorna. Någon omräkning av representantvaror
nas vägningstal kan ej utföras, utan index utan skatter och sociala för
måner har beräknats som en fastbasindex med 1958 års konsumtionsutgifter 
som bas. 

Skattebeloppen har erhållits med hjälp av källskattetabellerna 1961 och 
1962 för dyrort 3, kommunal utdebitering 16 kr 1961 och 16 kr 1962, vilket 
är de genomsnittliga kommunala utdebiteringarna för år 1961 och 1962. 

Beträffande de sociala förmånerna har hänsyn endast tagits till föränd
ringar i de allmänna barnbidragens storlek. Dessa ökade den 1 januari 1962 
med 100 kr per barn och år. Avdrag från bruttoinkomsten har alltså gjorts 
för år 1962 med 200 kr för hushållstyperna makar med minderåriga barn. 

De erhållna indextalen för de båda perioderna är angivna i tabellen. Det 
bör observeras, att de indexar, som här beräknats, är kompensationsindexar. 
Någon hänsyn till konsekvenserna i fråga om skattens storlek av löne
förbättringar har sålunda ej tagits. 

Index med direkta skatter ooh sociala förmåner efterfrågas ofta för beräkning 
av reallöneutvecklingen. Enär någon sammanvägning av de i tab. 9 angivna 
bruttoindextalen eller någon på annat sätt uträknad bruttoindexberäkning 
för hela den privata sektorn av principiella skäl knappast är tillrådlig, 
förefaller det lämpligast att för reallöneberäkningar välja någon av de i 
tabellen angivna hushållstyperna och inkomstlägena. En viss likhet med den 
i tidigare indexberäkningar existerande "normalfamiljen" kan erhållas ge
nom att använda bruttoprisindex för makar med minderåriga barn, inkomstklass 
10 000 - 14 999. Efter avrundning till hela tal har för denna kategori för 
de senaste åren erhållits följande värden på bruttoprisindex» 

1958 - 1962 = 112 
1959 - 1962 = 110 
1960 - 1962 = 107 
1961 - 1962 = 102 
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TAB. 1. LIVSMEDEL, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1961 OCH 1962 

Noteringen 1961 avser släta bullar. 
2 
" " " mazarinbakelse. 
" " " 1-hektos förpackning, 1362 avser 2-hektos förpackning. 

4 
" " " Sveciaost 45 +. 

5'" " " kokhöns. 
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Noteringen 1Q61 avser ansjovis, he], i hummersås, 1/2 burk. 
2 

" " " 1 kg färsk spenat. 

3" " " 1 kg krusbär. 
4" " " 1 kg lingon. 

" " " svart vinbärssaft. 
" " ej snabbplommon. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

Noteringen 1961 avser ej vaouuraförpackat kaffe. 
p 
" " " 1 kg karameller, ofyllda, I03 vikt. 

Varan centralprisinsamlad 1961. 

Noteringen I96I avser smör, bröd, varmrätt och soppa eller dessert, utan dricks. 
T.o.m. 1961 ej centralprisinsamlad. 
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TAB. 3. BRÄNSLE OCH LYSE, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1961 OCH 1962 

Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

1 För dessa varuslag kan smärre ändringar i fråga om de noterade kvaliteterna medföra, 

att full jämförbarhet med tidigare medeltal ej föreligger. 

TAB.4. KLÄDER OCH SKOR, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1961 OCH 19621 
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Se not 1 sid. 16. 
2 
Noteringen 1°61 avser skjorta, enfärgad, krympt av bomullspoplin. 

" " " skidbyxor (barn-), slalommodell, fodrade. 



18 

Se not 1 sid. 16. 
o 
Noteringen 196T avser dambottiner. 
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TAB. 5. INVENTARIER OCH HUSGERÅD, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1961 OCH 1962 

Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

Modellbyte 1/9 1961 till modell av högre kvalitet. 

" 1/1, 1/7, 1/12 I961 Samtliga byten till modell av högre kvalitet. 

Ena representantvaran bytt 1/11 1962 till modell av högre kvalitet. 

Noteringen 1961 avser 25 watts glödlampa. 

5 » " <> 700 å 500 watts strykjärn. 

Ena representantvaran bytt 1/4 1962 till modell av högre kvalitet. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

Koteringen 1961 avser parkumvävda handdukar. 
p 
" " " gardintyg av tryckt bomull 90 cm. 

Byte till ny modell 1/10 1962 av högre kvalitet. 

4„ ,< >< sept 1952 " " " 

Noteringen 1961 avser skidor. 

•jByte till ny modell 1/8 1961 av högre kvalitet. 
>• » " » 1/4 1962. 
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TAB. 6. DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1961 OCH 1962 

Med C markerade varor är centralprisinsaralade. 
1Ny kvalitet 1/9 1961. 

Ny modell 1/9 1961 av högre kvalitet. 

Modellbyte för bägge representantvarorna under 1962. 
4" 1/7 1961 till lägre kvalitet. 

Ena representantvaran utbytt 1/6 1962. 
6Ny modell 1/1 1962. 

Rabatterat pria maj o. juni. Ny modell 1/7 1962. 
Q 

Noteringen 1961 avaer permanentning. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

Noteringen 1961 avser pkt på ca 400 - 500 g. 
2" " " glasflaska. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 
1T.o.m. l/9 1961 noterades priset på PV 544 Standard. 
2 Byte 1/12 1961 till modell 1962. 

^T.o.m. 1/10 1961 noterades priset på modell 190 b. 
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Med C markerade varor är centralprisinsanilade. 
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TAB. 7. LIVSMEDEL, VAROR MED SÄSONGVARIERANDE PRISER, MEDELPRISER (KR) PER MÅNAD ÅR 1962 

Under månaderna j u l i och august i avser p r i se rna fårsk p o t a t i s . 
2,, „ i, II II " » färska moröt ter . 
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TAB. 8 . KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅR 1 9 5 0 - MARS 1963 
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TAB. 9. INDEX MED OCH UTAN DIREKTA SKATTER FÖR OLIKA HUSHÅLLSTYPER OCH INOM DEM 

SKILDA INKOMSTKLASSER 



KONSUMENTPRISINDEX 

ÅR 1949 = 100 
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