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FÖRORD 

Till grund för den varje månad utförda beräkningen av konsument
prisindex ligger ett stort antal prisuppgifter för enskilda va
ror och tjänster. Eftersom endast ett begränsat antal medelpriser 
publiceras varje månad och det föreligger ett känt behov av lätt
tillgängliga prisuppgifter användbara för historiska jämförelser 
över både längre och kortare tidsperioder, utgav socialstyrelsen 
1961 i serien Sveriges Officiella Statistik en prisöversikt om
fattande tiden 1931 - 1959- Denna prisöversikt anslöt sig till 
en tidigare publikation i samma serie, "Detaljpriser och index
beräkningar åren 1913 - 1930". Por åren 1960, 1961 och 1962 har 
årliga prisöversikter utgivits. Den vid statistiska centralbyrån 
utarbetade prisöversikten gällande konsumentpriser och indexbe
räkningar 1963 som härmed framlägges, ansluter sig i stort till 
de föregående publikationerna. 

Denna prisöversikt har utarbetats av amanuens Olle Strandh under 
ledning av förste aktuarien Yngve Linden. 

Stockholm i april 1964 

INGVAR OHLSSON 

Frithiof Billström 



INNEHÅLL 
Sid. 

Sammanfattning på engelska 6 

Kap. 1. Insamling av konsument-
priser 7 

Kap. 2. Konsumentprisindex 7 

Kap. 3. Prisutvecklingen under 
året 7 

a. Allmänt 7 
b. Livsmedelsposten 8 
c. Övriga poster 8 

Kap. 4. Bruttoprisindex 8 

a. Bakgrund 8 
b. Bruttoprisindex för år 

1962 och 1963 9 

Kap. 5. Pensionspristalet och 
ATP-talet 10 

TABELLFÖRTECKNING 

Tab. 1. Livsmedel, årsmedelpriser 
(kr) för åren 1962 och 
1963 11 

Tab. 2. Alkoholhaltiga drycker 
och tobak, årsmedelpriser 
(kr) för åren 1962 och 
1963 14 

Tab. 3. Bränsle och lyse, årsme-
delpriser (kr) för åren 
1962 och 1963 15 

Tab. 4. Kläder och skor, årsmedel-
priser (kr) för åren 1962 
och 1963 16 

Tab. 5. Inventarier och husgeråd, 
årsmedelpriser (kr) för 
åren 1962 och 1963 19 

Tab. 6. Diverse varor och tjänster, 
årsmedelpriser (kr) för 
åren 1962 och 1963 23 

CONTENTS 

Page 

Summary in English 

Chap. 1. Collection of prices 

Chap. 2. The Consumer Price Index 

Chap. 3. The price development during 
the year 

a. In general terms 
b. The food item 
c. Remaining items 

Chap. 4. Index including direct taxes 
and social benefits 

a. Background 
b. Index including direct 

taxes and social benefits 
for the years 1962 and 1963 

Chap. 5. The Consumer Price Index and 
the National Insurance Act 

LIST OF TABLES 

Table 1. Food, yearly averages (in 
Kronor) for the years 1962 
and 1963 

Table 2. Alcoholic beverages and 
tobacco, yearly averages (in 
Kronor) for the years 1962 
and 1963 

Table 3. Fuel and light, yearly 
averages (in Kronor) for the 
years 1962 and 1963 

Table 4. Clothing and footwear, yearly 
averages (in Kronor) for the 
years 1962 and 1963 

Table 5. Furniture and household 
equipment, yearly averages 
(in Kronor) for the years 
1962 and 1963 

Table 6. Miscellaneous, yearly averages 
(in Kronor) for the years 1962 
and 1963 



Sid. 

Tab. 7. Livsmedel, varor med 
säsongvarierande priser, 
medelpriser (kr) per må
nad år 1963 28 

Tab. 8. Konsumentprisindex för år 
1950 - februari 1964 29 

Tab. 9. Index med och utan direkta 
skatter för olika hushålls-
typer och inom dem skilda 
inkomstklasser 30 

Tab. 10. Pensionspristalet, månader 
under vilka indextillägg 
utlösts 30 

Diagram. Konsumentprisindex, 
januari 1961 - februari 1964 31 

Page 

Table 7. Food with seasonal price 
variations, monthly averages 
(in Kronor) for the year 1963 

Table 8. Consumer Price Index for the 
period 1950 - Februari 1964 

Table 9. Index including direct taxes 
and social benefits for 
different types of house
holds and among them different 
levels of income 

Table 10. The basic pension figure, 
months during which the 
index-supplements have been effected 

Diagram. Consumer Price Index, 
January 1961 - February 1964 



6 

ENGLISH SUMMARY 

1. Price collection 

As regards the collection of price data no changes have taken 
place during 1963. For further information see previous editions 
of "Consumer Prices and Index Computations". 

2. The Consumer Price Index 

The only present, official, regularly calculated index of retail 
price movements in Sweden is the consumer price index. This index 
was started in July 1954 and has 1949 (the entire year) as its 
base. As its name implies the consumer price index is meant to 
measure the price changes for the entire consumption by the 
private sector of the economy. This index has replaced all earlier 
indexes. Por further information about the older indexes and a 
more penetrating study of the donstruction of the consumer price 
index reference is made to "Consumer Prices and Index Computations 
1931 - 1959" (Official Statistics of Sweden). 

3. Index calculations including direct taxes and social benefits 
for the years 1962 and 1963 

Based upon the 1958 household budget survey the Central Bureau of 
Statistics has undertaken certain supplementary index calculations 
including direct taxes and social benefits for the years 1962 and 
1963. From the budget survey different types of households were 
obtained, and these have been classified into intervals of net 
income. For those intervals of net income weights were calculated 
for all goods and services in the consumer price index on the 
basis of their expenditures on consumer goods during the year 1958. 
In this way indexes without direct taxes and social benefits were 
calculated by using the index numbers in the consumer price index 
for all the goods and services. The tax amount and social benefits 
were finally added to the total consumption amount and so indexes 
with direct taxes and social benefits were calculated for the 
different types of households. The calculated index numbers are 
presented in Table 9. It should be mentioned that these indexes 
are compensatory indexes. No consideration has been taken to the 
consequences of the influence of wage-improvements regarding the 
size of direct taxes. 

4. The Consumer Price Index and the National Insurance Act, 

To guarantee the constant value of basic pensions as well as 
supplementary pensions the Central Bureau of Statistics monthly 
undertakes certain index-calculations on behalf of the Swedish 
Ministry of Social Affairs. The base for these calculations is 
the Consumer Price Index. For the basic pension, the relation 
between the actual consumer price index number and the 
corresponding index number for December 1951 (123,15) is 
calculated every month. This number is not to be valid until 
three months later. For every third unit exceeding 100, a 
yearly index-supplement is paid. Table 10 informs about the 
index numbers and the months for which index-supplements to 
the basic pension have been paid. For the supplementary pension, 
a relation between the actual consumer price index number and 
the corresponding number for September 1957 (146,12) is 
calculated. The number serves as a foundation for the base-
amount within the supplementary pension. 
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1. INSAMLING AV KONSUMENTPRISER 

Beträffande tidpunkt och form för prisinsamling, butiksurval samt 
granskning och bearbetning av det till statistiska centralbyrån 
inkomna materialet har inga förändringar genomförts under 1963. 
En närmare redogörelse för dessa förfaranden återfinns i de ti
digare upplagorna av "Konsumentpriser och indexberäkningar". 

Antalet representantvaror samt dessas vikt har genomgått en mind
re revision sedan föregående år. Nedanstående uppställning redovi
sar antalet prisnoterade varuslag fördelade på huvudgrupper jämte 
respektive grupps vikt under 1963. 

Inom ramen för ett antal varurubriker inom ovanstående huvudgrupper 
sker prisinsamling på ett flertal skilda kvaliteter eller varianter, 
varför totalantalet prisinsamlade varor i denna vidsträckta bemärk
else kan sägas uppgå till ca 900. 

2. KONSUMENTPRISINDEX 

Konsumentprisindex är numera den enda officiella, regelbundet be
räknade indexserien över prisutvecklingen inom 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 konsum
tionen. De tidigare indexserierna, levnadskostnadsindex med och 
utan direkta skatter och sociala förmåner (1914 och 1935 års serier) 
samt socialstyrelsens allmänna konsumtionsprisindex har numera ned
lagts. Beträffande dessa äldre indexseriers konstruktion hänvisas 
till "Konsumentpriser och indexberäkningar åren 1931 - 1959", där 
även en utförligare redogörelse för konsumentprisindex' beräknings
metoder och teoretiska bakgrund står att finna. 

3. PRISUTVECKLINGEN UNDER ÅRET 

a. Allmänt 

Konsumentprisindex steg med 3,5 procent från december 1962 till 
december 1963, motsvarande 6 enheter på totalindex. Denna höjning 
har i stort sett varit jämnt fördelad under året. En något kraftiga
re stegring kan dock konstateras för första och sista kvartalen. I 
det följande ges en kort översikt över prisutvecklingen under året 
för de olika huvudgrupperna i konsumentprisindex. 
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b. Livsmedelsposten 

Livsmedelspriserna steg enligt konsumentprisindex under år 1963 
med 6 procent. Det är främst under första och sista kvartalen 
som prisstegringarna inträffat. Enbart för februari månad steg 
livsmedelsindex med 2 procent. Denna stegring förklaras främst 
av att den s.k. inkomstregeln för reglering av jordbruksin
komsterna utlöstes den 1 februari, vilket medförde en generell 
höjning av införselavgifterna med 11 procent. Indexhöjningen i 
maj jämte prisutvecklingen under årets sista tre månader får 
ses mot bakgrund av prisutvecklingen på världsmarknaden. 

För enskilda varugrupper inom livsmedelsposten kan nämnas att 
priserna för mjöl, gryn och bröd steg med ca 10 procent under 
året samt att priserna för kött, fläsk, charkuterivaror och 
specerier steg med 12 procent. Den största prisökning under 
året som noterats för någon vara gäller strösocker, där steg
ringen uppgick till 45 procent. Pör mejeriprodukter, smör un
dantaget, har uppgången varit måttlig och belöpt sig till ca 
4 procent. En markant nedgång i prisnivån, 12 procent, har re
gistrerats för gruppen rotfrukter och grönsaker. 

c. Övriga poster 

Index för slkoholhaltiga drycker och tobak visar en kraftig upp
gång under april månad (ca 6 procent) till följd av den skatte
höjning, som genomfördes den 1 april 1963. Tobakspriserna höjdes 
blott med 2 procent under året. Inom gruppen kläder och skor, 
för vilken prisnivån i genomsnitt steg med 1 procent, har priser
na för päls- och skinnvaror visat den största ökningen, ca 6 pro
cent. Pör gruppen inventarier och husgeråd uppgår stegringen till 
2 procent, främst beroende på höjda priser för armatur, hushålls
textilier och vissa personliga artiklar. 

Tjänster visar under året en moderat uppgång i jämförelse med 
närmast föregående år. Pör bilmontörsarbete, hemhjälp och pen
sionatsvistelse ligger stegringen mellan 6-10 procent. Indexta
let för bostad har under 1963 varierat kraftigt. Denna variation 
beror på det officiella diskontots betydelse vid beräkningen av 
index för egna hem. Diskontosänkningen i januari samt höjningen 
i juni avspeglas i index. Pör gruppen bränsle och lyse härrör 
de stora förändringarna under året främst från kraftiga varia
tioner i priserna för eldningsolja. 

4. BRUTTOPRISINDEX 

a. Bakgrund 

Skilda metoder tillämpades vid beräkningen av skatteposten i lev
nadskostnadsindex. För en historik hänvisas till "Detaljpriser 
och indexberäkningar 1913 - 1930" och "Konsumentpriser och index
beräkningar 1931 - 1959". I och med konsumentprisindex tillkomst 
1954 försvann de direkta skatterna helt ur indexberäkningarna. 

1958 års indexutredning föreslog i sitt betänkande (SOU 1958:36), 
att indextal med direkta skatter minus vissa sociala förmåner 
skulle beräknas för 3 hushållstyper, vardera omfattande 3 inkomst
lägen. Dessa indextal skulle uttrycka hur stor ökning av inkomsten 
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före skatt som en hushållsgrupp behöver för att bli kompenserad 
för inträffade prishöjningar inom den privata konsumtionen. De 
kan även bilda underlag för beräkning av reallöneindexar, dvs. 
indexar, som utvisar löneförändringarna efter eliminering av 
pris- och skatteändringar. 

b. Bruttoprisindex för år 1962 och 1963 

En beräkning av bruttoprisindex baserad på material från 1958— 
års levnadskostnadsundersökning har utförts sedan 1959. Under
sökningsmaterialet har sorterats upp efter hushållstyper, och 
dessa har uppdelats i intervaller av nettoinkomster (bruttoin
komster - förvärvsavdrag). Något medelvärde på nettoinkomsten 
inom inkomstklasserna har ej kunnat erhållas, däremot kan man 
för varje inkomstklass få uppgift om medelvärdet av den priva
ta konsumtionen. Av tab. 9 framgår vilka hushållstyper och in
komstklasser, som kommit till användning. 

Vägningstal för samtliga i konsumentprisindex ingående repre
sentantvaror har räknats fram för varje inkomstklass på grund
val av dess konsumtionsutgifter under år 1958. Någon omräkning 
av vägningstalen kan ej utföras, utan index utan skatter och 
sociala förmåner utgör en fastbasindex där fördelningen av den 
privata konsumtionen år 1958 bildar bas, och där de årliga in
dexberäkningarna är grundade på de olika varornas indextal i 
konsumentprisindex. 

Skattebeloppen har erhållits ur källskattetabellerna för åren 
1962 och 1963 med en kommunal utdebitering på 16 kr, vilket ut
gör den genomsnittliga kommunala utdebiteringen för de aktuella 
åren. Beträffande sociala förmåner har inga förändringar genom
förts under 1963 som har påverkat bruttoprisindex. 

De erhållna indextalen för de båda perioderna är angivna i tab. 
9. Det bör observeras, att dessa indexar är kompensationsindexar, 
dvs. hänsyn har ej tagits till konsekvenserna av löneförbätt
ringarnas inverkan på skatternas storlek. 

Index med direkta skatter och 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 ta
bellen angivna hushållstyperna och inkomstlägena. En viss likhet 
med den i tidigare indexberäkningar existerande "normalfamiljen" 
kan erhållas genom 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 er
hållits följande värden på bruttoprisindex: 

1958-1963 = 117 
1959-1963 = 115 
1960-1963 = 112 
1961-1963 = 107 
1962-1963 = 105 
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5. PENSIONSPRISTALET OCH ATP-TALET 

Enligt beslut av 1950-års riksdag har i lagen om folkpensionering 
inarbetats bestämmelser om indextillägg som kompensation för in
träffade penningvärdeförändri-agar. Storleken av tilläggen är be
roende på levnadskostnadernas utveckling enligt konsumentprisin
dex. Kvoten mellan en aktuell månads konsumentprisindextal och 
motsvarande indextal för december 1951 (123,15) bildar det 8.k. 
pensionspristalet vilket varje månad fastställs av Konungen. 
Detta tal skall gälla under tredje månaden efter den som index
beräkningen avser. Por var tredje enhet som pensionspristalet 
överstiger 100, utgår ett årligt procentuellt tillägg beräknat 
på den ursprungliga pensionen. 

Vid 1963-års ingång uppgick pensionspristalet till 139 och i Ju
li uppnåddes 142 varvid tillägg utgick. För december 1963 var 
talet 143. Tab. 10 anger pensionspristalet under de månader för 
vilka indextillägg utlösts. 

Statistiska centralbyrån verkställer sedan januari 1963 även be
räkningen av det s.k. ATP-talet, vilket ligger till grund för 
beräkningen av basbeloppet till den allmänna tilläggspensionen. 
Detta basbelopp fastställs av Konungen och utgör fyratusen kro
nor multiplicerat med det tal som anger förhållandet mellan kon
sumentprisindex under tredje månaden före den som basbeloppet 
avser och motsvarande tal för september 1957 (146,12). Ändring 
av basbeloppet, i jämnt hundratal kronor, sker då ovan nämnda ATP-
tal stigit med minst tre procent sedan närmast föregående höjning. 

ATP-talet uppgick i januari 1963 till 117,02, vilket motsvaras av 
ett basbelopp på 4 700 kronor. Under 1963 föranledde prisutveck
lingen ingen ändring av basbeloppet. En höjning till 4 800 kronor 
inträffade emellertid i januari 1964, då ATP-talet fastställdes 
till 120,65. 
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TAB. 1. LIVSMEDEL, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1962 OCH 1963 

1 Genom slopandet av de tidigare förekommande standardvikterna redovisas pris
uppgifterna per styck, i stället för såsom tidigare per kg. 
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1 Noteringarna för juli och augusti avser färsk potatis i 1-kg förpackning. 

2 Noteringar finns endast för juli och augusti. 
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TAB. 2. ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1962 OCH 1963 

Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 
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TAB. 3. BRÄNSLE OCH LYSE, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1962 OCH 1963 

Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 
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TAB. 4. KLÄDER OCH SKOR, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1962 OCH 1963 

Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 
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1 Noteringen 1962 avser storlek 121 centilong (ca 6 år). 
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TAB. 5. INVENTARIER OCH HUSGERÅD, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1962 OCH 1963 

1 Noteringen 1962 avser damsko med mellansula av läder. 

2 " 1962 " modell med eller utan reflexkant och storlek 35-42. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

1 Modellbyte 1/9 1963 till modell av högre kvalitet. 

2 Ena representantvaran utbytt 1/10 1963 till ny modell av likartad kvalitet. 

3 Skivklubbar ej inkluderade. 

4 Noteringen 1962 avser matt eller klar lampa. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

1 Noteringen 1962 hade beskrivningen: bordsknivar av rostfritt stål med helt skaft. 

2 Byte 1/5 1963 till modell av lägre kvalitet. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

1 Byte 1/1 1963 till nytt fabrikat av högre kvalitet. 

2 Byte 1/10 1963 " " " för den ena representantvaran. 

3 Byte 1/7 1963 " " " " " " " 
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TAB. 6. DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER, ÅRSMEDELPRISER (KR) FÖR ÅREN 1962 OCH 1963 

Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

1 Byte till nytt fabrikat 1/3 1963. 

2 På grund av förändringar i den relativa försäljningen, redovisas i årets upp
laga prisuppgifter för ett något annorlunda sortiment. 

3 Byte till ny rakbladstyp 1/5 1963. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

1 Noteringen för 1962 grundad på felaktigt lämnad information. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 

1 Byte 1/4 1963 till modell 1963/64. 
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Med C markerade varor är centralprisinsamlade. 
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TAB. 7. LIVSMEDEL, VAROR MED SÄSONGVARIERANDE PRISER, MEDELPRISER (KR) PER MÅNAD ÅR 1963 

1 Under månaderna juli ooh augusti avser prisarna färsk potatis. 

För följande varor upptagna i ovanstående tabell, ägg, potatis, morötter, vitkål, tomater, salladshuvud, äpplen ooh 
apelsiner tillämpas vid indexberäkningarna säsongkorrigeringar baserade på en säsongpriskurva, beräknad på prisvaria
tionerna under de tre senaste kalenderåren. 
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TAB. 8. KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅR 1950 - FEBRUARI 1964 
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TAB. 9. INDEX MED OCH UTAN DIREKTA SKATTER FÖR OLIKA HUSHÅLLSTYPER OCH INOM 
DEM SKILDA IMKOMSTKLASSER 

TAB. 10. PENSIONSPRISTALET, MÅNADER UNDER VILKA INDEXTILLÄGG UTLÖSTS 



KONSUMENTPRISINDEX 
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