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Förord

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar här resultaten av den undersökning av hushållens utgifter under 1985 som SCB genomfört på uppdrag av riksdagen. Rapporten
omfattar data över hushållens utgifter för privat konsumtion fördelade dels på olika
grupper av hushåll, dels på olika varu- och tjänsteslag.
Rapporten har sammanställts av Hans Lindkvist vid SCBs utredningsinstitut.

Stockholm i juni 1987

STEN JOHANSSON

Ingrid Munck
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Sammanslagen varulista
ingående i tabell 2-10
Aggregated list of goods and
services used in table 2-10
TOTALA UTGIFTERNA

TOTAL EXPENDITURE

MAT
Köpta livsmedel
Egenproducerade livsmedel
Utcmåltider

FOOD
Purchased food
Own-produced food
Meal out

FÖRBRUKNINGSVAROR

NON-DURABLE GOODS

HUSHÅLLSTJÄNSTER
Barntillsyn
Fackavgift, övr försäkringar
Övriga tjänster

HOUSEHOLD SERVICES
Child care
Union dues, other insurances
Other services

KLÄDER OCH SKOR
Kläder
Skor

CLOTHING AND FOOTWEAR
Clothing
Footwear

BOSTAD
Hyra, försäkring m m
Reparationer
Energi
Räntor (brutto)

DWELLING
Rent, insurances
Repairs
Household energy
Interests (gross)

MÖBLER OCH HUSGERÅD
Möbler och textilier
Hushållsutrustning

FURNITURE AND HOUSEHOLD ARTICLES
Furniture and textiles
Household equipment

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

HEALTH- AND MEDICAL CARE

TRANSPORT
Inköp av bil
Drift av bil
Övriga fordon
Lokalresor

TRANSPORT
Purchases of cars
Operations of cars
Other vehicles
Local journeys

FRITID OCH KULTUR
Fritidsbostad
Radio och TV
Lek, sport, hobby
Ur, optik
Resor, hotell
Övrig fritid
Underhållning
Böcker, tele m m

RECREATION AND CULTURAL SERVICES
Secondary dwelling
Radio and TV
Play, sport, hobby
Watches, optics
Travells, hotel services
Other recreation
Entertainment
Books, communication

SPRIT OCH TOBAK

SPIRITS AND TOBACCO
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Terms in English
alla
antal
arbetare

all
number
worker

beräknad
bostadsrätt

estimated
cooperative building society

ej facklärda
enbart
ensamstående med barn
ensamstående utan bam

unskilled
only
single persons with children
single persons without children

facklärda
flerbostadshus
fria yrkesutövare
företagare

skilled
multi-dwelling houses
self-employed professionals
entrepreneurs

genomsnittlig
grupp 1
grupp 2

average
lower level
higher level

hyresrätt
högre tjänstemän

rented dwelling
higher non-manual employees

kvinnor
konsumtionsenhet

women
consuming unit

lantbrukare
ledande befattningar
lägre tjänstemän

farmer
upper-level executives
assistant non-manual employees

medverkande
mellersta norrland
män

participating
lower north
men

norra mellansverige
norra tät- och glesbygden

north central
northen areas

pensionär
per hushåll
populationsstorlek

pensioner
per household
size of population

sammanboende med bam
sammanboende utan barn
samtliga
Småland med öarna
större städer
Sydsverige
södra mellanbygden

cohabitant households with children
cohabitant households without children
all
south central
major towns
southern Sweden
southern areas

tjänstemän på mellannivå
tusental kronor

intermediate non-manual employees
thousands Sw.cr.

vuxna
Västsverige

adults
western Sweden

ägt småhus

owner-occupied one- or two- dwelling houses

östra mellansverige
övre norrland
övriga

east central
upper north
other
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BAKGRUND, SYFTE OCH ORGANISATION

Bakgrund

Undersökningen av hushållens utgifter 1985 (HUT 85) utgör ett led i de studier av
hushållens konsumtionsförhållanden som sedan början av 1900-talet bedrivs i
Sverige. Undersökningar med liknande innehåll och uppläggning som den nu
föreliggande har tidigare genomförts 1958, 1969 och 1978. Det har således varit ca
10 år mellan undersökningarna. Fr o m 1985 års undersökning kommer de dock att
genomföras betydligt oftare - möjligen vart tredje år. Detta får delvis betalas med en
minskad detaljeringsgrad, främst avseende indelningen av livsmedel, i varje enskild
undersökning. Dock kommer separata livsmedelsundersökningar att genomföras med
längre intervall.
En ny undersökning av hushållens utgifter kommer att genomföras 1988 och en
undersökning av hushållens livsmedelsutgifter 1989.

Syfte

Undersökningens syfte är främst att ge information om fördelningen av hushållens
utgifter på olika varor och tjänster samt om olikheter i detta hänseende mellan olika
grupper av hushåll. Undersökningen avser förhållandena kalenderåret 1985.

Organisation

Undersökningen har utförts av statistiska centralbyrån (SCB). En konsumentgrupp
har deltagit i planeringen av undersökningen. I denna ingår representanter för
arbetsmarknadens organisationer (LO, SACO/-SR, SAF och TCO), bostadsstyrelsen,
finansdepartementet, handelns utredningsinstitut, konjunkturinstitutet,
konsumentverket, kooperativa förbundet, Lunds universitet, socialdepartementet och
statens jordbruksnämnd. Undersökningen föregicks av en provundersökning
genomförd 1983 med syfte att pröva olika uppgiftsinsamlingsmetoder.

2

UNDERSÖKNINGSPOPULATIONEN

Undersökningen skulle i princip gälla alla privathushåll i riket. På grund av att äldre
människor kan ha svårigheter att genomföra det bokföringsarbete som undersökningen
kräver sattes dock en åldersgräns så att urvalspersonerna skulle vara högst 74 år.
Hushållet definieras som den grupp personer som har gemensam bostad och
mathållning (kosthushåll). Personer som mer stadigvarande ingår i institutionshushåll
som ålderdomshem, långvårdsanstalt osv ingick ej i undersökningen då deras
konsumtionsförhållanden har bedömts vara alltför speciella.

3

URVALET

Urvalsmetod

De i undersökningen ingående hushållen erhölls genom ett urval av personer. Ett
hushåll ingick i undersökningen när någon av dess medlemmar ingick i urvalet. Vid
urvalsdragningen hade alla i urvalsregistret ingående personer födda 1911 eller senare
samma urvalssannolikhet. Personerna drogs med systematiskt urval från ett register
över totalbefolkningen (RTB-S). Detta register omfattar samtliga i riket kyrkobokförda
personer sorterade i kameral ordning varför urvalsmetoden garanterar en jämn geografisk
spridning av urvalet.
Metoden med personurval i en hushållsundersökning medför att större hushåll får
större urvalssannolikhet än mindre hushåll, vilket ger en ur många synpunkter
effektivare fördelning av urvalet på olika hushållsgrupper. Vid uppräkningsförfarandet
har hänsyn tagits till denna överrepresentation av större hushåll - se avsnitt 6.

Urvalets omfattning

Bruttourvalet omfattade 6100 personer. Av dessa kunde 99 personer ej hänföras till
något privathushåll. Dessa var avlidna, hade emigrerat eller ingick i institutionshushåll. Nettourvalet kom således att omfatta 6001 personer.
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UPPGIFTSINSAMLINGEN

Uppgiftsinsamlingen bestod av tre faser:
1 Inledningsintervju

I en inledande intervju insamlades uppgifter om de i hushållen ingående personernas ålder, sysselsättning m m. Vidare ställdes frågor om hushållets boende m m.

2 Bokföring

Uppgifterna om hushållens utgifter insamlades främst genom att hushållen i fyra
veckor förde kassabok över alla sina utgifter. Utgifterna skulle beskrivas i detalj
utom för livsmedel som fick bokföras i en post utan uppdelning på varuslag.
Till bokföringen uppdelades urvalet i 26 likstora delurval. Varannan vecka under
undersökningsåret startade ett nytt delurval sin bokföring. Antalet bokförande
hushåll är således approximativt lika under alla veckor.

3

Årsenkät

Till de hushåll som medverkat i bokföringen utsändes i början av år 1986 en
enkät, den s k årsenkäten. Genom denna insamlades uppgifter avseende hela år
1985 angående hushållens utgifter för vissa dyrare varor och tjänster. Dessa
utgifter skulle mätas med för dålig precision med enbart uppgifterna från
bokföringen.
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DELTAGANDET I UNDERSÖKNINGEN

Andelen medverkande

Av hushållen i urvalet medverkade 73 % i bokföringen inklusive den inledande
intervjun. I årsenkäten deltog 63 % av hela urvalet.

Bokföring under utlottad tid

Av de hushåll som deltog i bokföringen bokförde 86 % under den tid som
utlottats för varje delurval. Övriga medverkande hushåll deltog vid ett senare
tillfälle.

6

UPPRÄKNINGSFÖRFARANDET

Väntevärdesriktiga
skattningar

Uppräkningsförfarandet är konstruerat för att ge väntevärdesriktiga resultat. Varje
hushåll vägs med en faktor som beror på antalet medlemmar med urvalssannolikhet i urvalet. Medelvärdesskattningar är dock enbart approximaivt väntevärdesriktiga. Approximationen beror på att kvotskattningar används. Skevheten i dessa
torde dock vara försumbar för resultat som baseras på 50 eller fler obsenationer. I
den mån skevhet uppträder beror den främst på bortfalls- och mätfel.

Efterstratifiering

För att minska effekten av att bortfallsnivån varierar i olika grupper indelas de
svarande i efterstrata inom vilka separat uppräkning sker. Indelningen tar hänsyn
till region, hushållets storlek samt ålder hos den som preliminärt registrerats som
hushållsföreståndare. Indelningen omfattar 45 efterstrata och förväntas även ha
viss precisionshöjande effekt.
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UNDERSÖKNINGSRESULTATENS
TILLFÖRLITLIGHET

All statistisk information som bygger på urvalsundersökningar har en slumpmässig osäkerhet som beror på urvalets storlek, reglerna för urvalsdragning samt
uppräkningsförfarandet (estimationen). Resultaten kan också påverkas av ett antal
felkällor.
En grov indelning av dessa är: övertäckning, undertäckning, bortfall, brister i
datainsamlingsmetoden och ofullständig kontroll av bearbetningen av data. Av
dessa bedöms endast bortfallet och brister i datainsamlingsmetoden kunna ha
någon större betydelse i HUT 85.
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Övertäckning

Övertäckning i urvalsramen innebär att hushåll som ej tillhör undersökningspopulationen skulle kunna komma med i urvalet och felaktigt inkludeas i
undersökningen. Genom intervjuarnas kontakter med hushållen har risken för
övertäckningsfel praktiskt taget helt eliminerats.

Undertäckning

Undertäckning i urvalsramen innebär att vissa hushåll i undersökningspopulationen saknas i urvalsramen och därför ej kunnat komma med i urvalet. Den utgörs
av sådana hushåll som inte har någon medlem kyrkobokförd i Sverige vid tiden
för urvalsdragningen och uppgår till mindre än en procent av antalet hushåll. Hit
kan också räknas de privathushåll som enbart består av personer över 74 år.

Bortfall

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

Brister i datainsamlingsmetoden

Felaktiga värden uppstår om de bokförande hushållen glömmer bort utgifter eller
felaktigt bokför utgifter som ej hänför sig till den fastställda bokföringsperioden.
Bristfälliga eller missförstådda anvisningar till hushållen kan bidra till sådana fel.
Fel, som består i att ett annat värde an det korrekta noterats och ej rättats, sammanfattas under benämningen mätfel.
Till mätfelen får också räknas effekterna av att ca 14 % av de medverkande
hushållen bokförde under en senare period än den de utlottats till. I många fall
berodde detta på sjukdom, semester eller liknande förhållanen som kan förväntas
ha betydelse för utgiftsmönstret. Detta har troligen medfört en viss underskattning av utgifter som är speciella för dessa förhållanden.
För att motverka mätfelen har omfattande resurser lagts ned på utbildning av
intervjuarna, utarbetandet av informationsmaterial och anvisningar till hushållen,
kontakter mellan intervjuare och hushåll under bokföringsperioden etc.

Ofullständig kontroll av
bearbetningen av data

De insamlade data granskas, kodas och stansas. Brister i dessa moment kan leda
till att resultatens kvalitet försämras.
Bearbetningsprocessen kontrollerades löpande genom bl a oberoende kontrollgranskning och kontrollstansning. Större delen av materialet har kodats maskinellt vilket garanterar en enhetlig bedömning. Materialet har slutligen genomgått
omfattande maskinella logiska- och värdekontroller.

Det totala felet

En kvantifiering av det totala felet i en undersökning är alltid mycket svår. Man
måste normalt som ovan begränsa sig till att redovisa vilken kontroll man har
över de olika felkällorna.
Felet i en statistisk skattning kan delas upp i en slumpmässig (ickesystematisk) del och en systematisk. Den slumpmässiga osäkerheten uttrycks med
någon funktion av skattningens standardavvikelse. Denna är huvudsakligen ett
uttryck för vilken tillförlitlighet som urvalsförfarande och estimation tillåter,
men kan också påverkas av felkällorna. Om de summerade felen tenderar att ta ut
varandra påverkar de enbart det slumpmässiga felets storlek och uttrycks i standardavvikelsen. Om de däremot icke tar ut varandra får man dessutom ett systematiskt fel. Ur såväl praktisk som teoretisk synpunkt kan det vara lämpligt att
betrakta det totala felet uppdelat på sina systematiska och ickesystematiska delar.

Det systematiska felet

Det systematiska felet kan ej uppskattas annat än utifrån mer allmänna
resonemang om storlek och riktning av de olika komponenterna av detta fel eller
utifrån specialstudier där det ickesystematiska felet kunnat elimineras. Denna typ
av resonemang måste föras separat för i princip varje vara eller grupp av varor
eftersom felens storlek och riktning beror av sådana varierande egenskaper som
inköpskälla, köptillfälle, konsumtionstillfälle, prisläge, varans status etc.
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Oftast leder dock det systematiska felet i en bokföringsundersökning till en
underskattning av det sanna värdet, t ex beroende på att det kan vara lätt att glömma
bokföra vissa smärre, oregelbundet förekommande utgifter.
Det ickesystematiska felet

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

Tabell 7.1

Konfidensintervall

Variationskoefficienter, uttryckta i procent, för medel
värden bland samtliga hushåll för huvudgrupper och
vissa varor

Den statistiska osäkerheten kan också uttryckas med hjälp av ett konfidensintervall.
Ett sådant konstrueras enligt en statistisk metod som har en i förväg bestämd sannotikhet att ge intervall som innehåller det sökta värdet. Om systematiska fel uppträder blir
sannolikheten dock lägre än den avsedda. Om man vill beräkna exempelvis ett 95procentigt konfidensintervall för medelutgifen för kläder och skor som är 8 611
kronor per hushåll och år fås detta till 8 611 ± 1,96 x 8 611 x 2,57:100 dvs intervallet sträcker sig från 8 177 till 9 045 kronor. 1,96 är en faktor som beror av den valda
konfidensnivån och 2,57 är skattningens variationskoefficient.

Variationskoefficienter för
redovisningsgrupper

Redovisningsgruppernas variationskoefficienter växer när stickprovsstorleken
minskar. En uppfattning om storleksordningen på variationskoefficienten hos
medelvärdet i en redovisningsgrupp får man genom att multiplicera variationskoefficienterna i tabellen ovan med \fni/ njg" där ni
är antalet deltagande hushåll totalt
och nj„ är antalet hushåll i redovisningsgruppen. Variationskoefficienterna för totalcr
är av samma storleksordning som för medelvärden.

Jämförelse med annan
statistik

Möjligheterna att få en uppfattning av resultatens tillförlitlighet genom jämförelser
med annan befintlig statistik är begränsade.
Vad beträffar utgifternas fördelning på olika grupper av hushåll finns knappast några
andra uppgifter än resultaten från tidigare undersökningar av samma slag. Vad gäller
utgiftemas absoluta nivå är möjligheterna större - framförallt finns här i de av SCB
löpande publicerade nationalräkenskaperna (NR) beräkningar över nivån på den privata
konsumtionen uppdelad på grupper av varor och tjänster.
Arbetet med att jämföra motsvarande skattningar från de båda statistikgrenarna har
påbörjats och kommer att redovisas i annat sammanhang. De hittills framkomna
preliminära resultaten visar att det i många fall är en god överensstämmelse (t ex för
mat), i andra fall stora definitionsskillnader (t ex för bostad), i vissa fall klara
underskattningar i HUT (t ex för sprit) och i några fall mer svårförklarade skillnader
som det återstår att utreda (t ex för möbler).
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TABELLKOMMENTARER

I tabellerna redovisas de genomsnittliga utgifterna för olika typer av hushåll. I
tabell 1 uppdelas utgifterna på 218 olika varor och tjänster vilket är den mest
detaljerade uppdelning som undersökningen tillåter. I övriga tabeller används av
kostnads- och precisionsskäl en mer sammanslagen varulista vilket innebär en
uppdelning av utgifterna på 29 varugrupper. I samtliga tabeller finns dessutom ett
flertal delsummor över varor och tjänster av likartat slag.
Barn

Med barn avses normalt hemmavarande bam upp till 17 år. Om det ingår äldre
barn i hushållet förs detta till gruppen "Övriga hushåll". I tabell 3 ingår dock
barn upp till 24 år.

Egenproducerade
livsmedel

Hushållen har fått ange hur stor mängd de under bokföringsperioden konsumerat
av vissa egenproducerade livsmedel. Det har gällt kött, vilt, fisk, ägg, mjölk,
potatis, grönsaker, frukt, svamp och bär. Sedan har dessa mängder värderats enligt
gällande konsumentpris.

Förvärvsarbetsgrad

Hushållets förvärvsarbetsgrad beräknas som den sammanvägda sysselsättningsgraden för alla vuxna i hushållet. Om det t ex finns två vuxna och en arbetar
heltid och en halvtid blir hushållets sysselsättningsgrad 75 %.

H-region

REGION

OMFATTNING

Stockholm

Stockholms/Södertälje
A-region

Hushållstyp

Göteborg

Göteborgs A-region

Malmö
Större städer

Malmö/Lund/Trelleborgs A-region
Kommuner med mer än
90 000 invånare inom 30
kilometers radie från
kommuncentrum

Södra mellanbygden

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

Norra tätbygden

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

Norra glesbygden

Kommuner med mindre än
27 000 invånare inom 30
kilometrers radie från kommuncentrum

Grupperna "Ensamstående" respektive "Sammanboende" får enbart innehålla en
respektive två vuxna.

13

Jordbrukamas bostadsutgifter

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

Konsumtionsenhet

Vid beräkningen av antalet konsumtionsenheter per hushåll har den skala använts som
anges i "Allmänna råd från socialstyrelsen 1985:1". Den ger följande vikter
-ensamstående
- sammanboende
- ytterligare vuxen
- barn upp till 3 år
-barn 4-10 år
- barn 11-17 år

1,15
1,90
0,95
0,55
0,65
0,75

Kosthushåll

Med kosthushåll avses de personer som bor tillsammans och har en så gemensam
ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas. För
de flesta praktiska användningar kan kosthushållet och bostadshushållet sägas överensstämma.

Riksområde

OMRÅDE

OMFATTNING

Stockholm

Stockholms län

Östra mellansverige

Uppsala, Södermanlands
Östergötlands, Örebro och
Västmanlands län

Småland med öarna

Jönköping, Kronobergs,
Kalmar och Gotlands
län

Sydsverige

Blekinge, Kristianstads
och Malmöhus län

Västsverige

Hallands, Göteborgs och
Bohus, Älvsborgs och
Skaraborgs län

Norra mellansverige

Värmlands, Kopparbergs
och Gävleborgs län

Mellersta Norrland

Västemorrlands och
Jämtlands län

Övre Norrland

Västerbottens och
Norrbottens län

Socioekonomisk grupp

Vid indelningen efter socioekonomisk grupp har i huvudsak de riktlinjer följts som
anges i "Socioekonomisk indelning (SEI)", Meddelanden i samordningsfrågor
1982:4, SCB.

Ålder

Sammanboende åldersklassas efter den äldste av de två vuxna.

HUSHÅLLSTYP - UTGIFTER I KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL 1
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STADIUM AV LIVSCYKELN - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL 2A

TABELL 2B

STADIUM AV LIVSCYKELN - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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BARNHUSHÅLL MED BARN I OLIKA ÅLDRAR - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL 3

TABELL
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SOCIOEKONOMISK GRUPP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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5A

HUSHÅLLSTYP OCH SOCIOEKONOMISK GRUPP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL

TABELL SB

HUSHÅLLSTYP OCH SOCIOEKONOMISK GRUPP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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HUSHÅLLSTYP OCH FÖRVÄRVSARBETSGRAD - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL 6A

TABELL 6B

HUSHÅLLSTYP OCH FÖRVÄRVSARBETSGRAD - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHALL UNDER 1985
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RIKSOMRÅDE - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL 7

TABELL 8A

H-REGION OCH HUSHÅLLSTYP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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H-REGION OCH HUSHÅLLSTYP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL 8B

TABELL 9A

H-REGION OCH SOCIOEKONOMISK GRUPP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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H-REGION OCH SOCIOEKONOMISK GRUPP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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TABELL 9B

TABELL 9C

H-REGION OCH SOCIOEKONOMISK GRUPP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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BOSTADS- OCH HUSHÅLLSTYP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985

34

TABELL 10A

TABELL 10B

BOSTADS- OCH HUSHÅLLSTYP - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1985
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I denna rapport presenteras resultat frän SCBs undersökning
av hushållens utgifter. I undersökningen har ca 4 300 hushåll
bl a fört en detaljerad kassabok över alla sina utgifter under
fyra veckor. Detta gör att man för olika slags hushåll (hushåll
med barn, storstadshushåll m m) kan beskriva hur de fördelar
sina totala utgifter på drygt 200 olika grupper av varor och tjänster.

SPECIALBEARBETNINGAR
I denna rapport redovisas oftast utgifterna fördelade på ett 30-tal större
varugrupper. För många ändamål krävs dock en redovisning på en mer
detaljerad nivå. Det kan också vara så att man är intresserad av andra hushållsgrupper än de som återfinns i den här rapporten. För vissa syften kan
även någon mer speciell analysmetod som t ex regressionsanalys vara
aktuell.
I dessa fall då de här publicerade tabellerna inte räcker till kan SCBs utredningsinstitut på uppdragsbasis göra skräddarsydda specialbearbetningar.
För ytterligare information om detta -ringutredningsinstitutet vid SCB,
tfn 08 - 783 40 00, och fråga efter någon som arbetar med "Hushållens
utgifter".
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