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Förord

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar här resultaten av undersökningen om
hushållens utgifter under 1992. Rapporten omfattar data över hushållens utgifter
för privat konsumtion fördelade dels på olika grupper av hushåll, dels på olika
varu- och tjänsteslag.
Resultat från undersökningen har tidigare publicerats i september 1993. De resultat som då redovisades saknade tabeller över konsumtionens fördelning efter disponibel inkomst. Vissa andra uppgifter, som liksom disponibel inkomst insamlas
via register, saknades också i tabellerna. Det gällde fastighetsskatt och skattepliktiga förmåner. Dessa uppgifter är inte tillgängliga förrän drygt ett år efter undersökningens slutförande och har nu infogats i tabellerna.
En diskett med samtliga i rapporten redovisade tabeller i Lotus WK1-format
medföljer rapporten.
Rapporten har utarbetats av Gunborg Johansson och Anita Olsson-Malmberg.

Statistiska centralbyrån i augusti 1994
Programmet för konsumtionsstatistik

JAN CARLING

Lars Lundgren
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Kvalitetsdeklaration av Hushållens utgifter 1992
0

Inledning

Undersökningen av hushållens utgifter 1992 (HUT 92) 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, 1978, 1985 och 1988.
I de tre senaste undersökningarna insamlades inte utgifter för livsmedel i detalj.
En separat livsmedelsundersökning genomfördes i stället 1989. Fr.o.m. 1995
kommer undersökningarna att genomföras löpande och även omfatta livsmedelsutgifter i detalj. Persondatorer med till stöd för hushållen i utgiftsbokföringen
planeras att succesivt införas i undersökningen.
Undersökningens syfte är främst att belysa konsumtionsstandarden hos olika
grupper av hushåll genom att ge information om skillnader mellan olika grupper
av hushåll när det gäller utgifternas nivå och fördelning på olika slags varor och
tjänster.
Ett annat viktigt syfte är att ge information om storleken på den totala privata
konsumtionen av olika slags varor och tjänster för användning inom nationalräkenskaperna och för justering av vikterna i konsumentprisindex. HUT 92
senarelades ett år för att kunna användas för utvärdering av skattereformen,
främst effekten av ändrad moms.

1

Innehåll

1.1
Statistiska storheter
De statistiska storheterna är utgifter för olika varor och tjänster för olika typer av
hushåll. Utgifterna redovisas som genomsnitt per hushåll.
1.1.1
Objekt och population
Undersökningen skall i princip gälla alla privata hushåll i Sverige. På grund av att
äldre personer 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 bor tillsammans och har en så
gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt
kan särskiljas, det s.k. kosthushållet.
Personer som mer stadigvarande ingick i institutionshushåll som ålderdomshem,
långvårdsanstalt osv. ingick ej då deras konsumtionsförhållanden har bedömts
vara alltför speciella.
1.1.2
Variabler
De variabler som mäts är hushållens utgifter för olika slag av varor och tjänster.
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Vissa inkomstuppgifter och uppgift om fastighetsskatt och skattepliktiga förmåner
inhämtas via register. I avsnitt 5 ges mer information om variabler och begrepp
som förekommer i tabellerna.
Innehav av vissa kapitalvaror som diskmaskin, tvättmaskin, persondator m.m. har
också mätts, men redovisas inte i tabellerna.
1.1.3
Statistiska mått
För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och totalerna divideras
sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll
oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärd
lägre än utgiften i de hushåll som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Kläder och skor är de enda utgiftsslag där utgifterna kan redovisas efter
kön och ålder.
1.1.4
Redovisningsgrupper
Utgifterna redovisas för olika hushållstyper med avseende på ålder, antal barn,
stadium i livscykeln, förvärvsarbetsgrad, boendeform, riksområde, H-region och
disponibel inkomst. Mer information om bakgrundsvariablerna ges i avsnitt 5.
1.2
Jämförbarhet med annan statistik
Vad beträffar utgifternas fördelning på olika grupper av hushåll finns knappast
några andra uppgifter än resultaten från tidigare undersökningar av samma slag.
Vad gäller utgifternas absoluta nivå är möjligheterna större, framförallt finns i
SCB:s nationalräkenskaper (NR) beräkningar över nivån på den privata konsumtionen uppdelad på grupper av varor och tjänster.
Den jämförelse av HUT:s och NR:s skattningar för år 1992 som hittills gjorts
visar att HUT:s skattning av den totala privata konsumtionen uppgår till 94
procent av NR:s beräkningar av densamma. Vissa justeringar av både HUT och
NR har då gjorts för att minska effekter av skillnader i populations-avgränsningar
och definitioner. Skillnaderna mellan HUT och NR varierar beroende på varuslag.
Skillnaderna kan i vissa fall bero på definitionsskillnader (t.ex. för bostad), i
andra fall på klara underskattningar i HUT (t.ex. för sprit). I andra fall är skillnaderna mer svårförklarade. En genomgång av skillnaderna har gjorts för varje
ändamål (utgiftslag) i NR. Resultatet föreligger för närvarande endast i stencilform.

2

Tid

2.1
Referensperiod
Den statistik som redovisas i denna rapport har referensperioden 1992 eller mer
exakt vecka 3 1992 t.o.m. vecka 3 1993.
2.2
Framställningstid
Den slutliga rapporten har lång framställningstid. De inkomstuppgifter som
behövs för att bilda begreppet disponibel inkomst, liksom uppgifter om skattepliktiga förmåner, inhämtas via register som inte föreligger förrän mer än ett år
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efter undersökningsårets slut. En rapport utan inkomstuppgifter publicerades dock
i september 1993.
2.3
Frekvens
Redan i början av 1900-talet gjordes den första egentliga konsumtionsundersökningen i Sverige. Den omfattade enbart låginkomsttagare i Stockholms
stad.
Den första undersökningen med ett för befolkningen representativt urval
genomfördes 1958. Därefter har undersökningar gjorts 1969, 1978, 1985, 1988
och 1992.
2.4
Jämförbarhet över tiden
Undersökningarna från 1985 och framåt är direkt jämförbara med varandra. Inför
1985 år undersökning gjordes en hel del förändringar i undersökningens uppläggning, bl.a. slopades underindelningen av livsmedelsposten. Utgifternas indelning i olika huvudgrupper ändrades också. Jämförelse med de äldre undersökningarna är fullt möjlig, men är inte så enkel att genomföra som för de tre senaste
undersökningarna.

3

Tillförlitlighet

3.1
Tillförlitlighet totalt
All statistisk information som bygger på urvalsundersökningar har en slumpmässig osäkerhet som beror på urvalets storlek, reglerna för urvalsdragningen
samt uppräkningsförfarandet. Resultaten kan också påverkas av ett antal felkällor.
En kvantifiering av det totala felet är alltid mycket svår. Man måste normalt begränsa sig till att redovisa vilken kontroll man har över de olika felkällorna.
Felet i en statistisk skattning kan delas upp i en slumpmässig och en systematisk
del. Den slumpmässiga osäkerheten uttrycks med någon funktion av skattningens
standardavvikelse. Denna är huvudsakligen ett uttryck för vilken tillförlitlighet
som urvals- och skattningsförfarande 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 inte tar
ut varandra får man dessutom ett systematiskt fel.
Det systematiska felet kan inte uppskattas annat än utifrån mer allmänna resonemang om storlek och riktning på de olika komponenterna av detta fel eller utifrån
specialstudier där det 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 inköpsställe, köptillfälle, prisläge m.m. 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 typer av utgifter.
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Nedan görs en genomgång av dessa osäkerhetskällor. Av dessa bedöms för denna
undersökning endast bortfall och mätfel ha någon större betydelse.
3.2

Osäkerhetskällor

3.2.1 Urval
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 1918
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. Urvalsmetoden garanterar således en jämn geografisk spridning av urvalet.
Metoden med personurval i en hushållsundersökning medför att större hushåll får
större urvalssannolikhet än mindre hushåll. Detta ger en ur vissa synpunkter
effektiv fördelning av urvalet på olika hushållsgrupper. Vid uppräkningsförfarandet har hänsyn tagits till denna överrepresentation.
Bruttourvalet omfattade 6 100 personer. Av dessa kunde 93 personer ej hänföras
till något privathushåll. Dessa var avlidna, hade emigrerat eller ingick i institutionshushåll. Nettourvalet kom således att omfatta 6 007 personer.
Urvalet fördelades slumpmässigt på 26 startveckor för bokföringen vilket innebar
en uppdelning på 26 lika stora delurval.
3.2.2
Täckning
Övertäckning i urvalsramen innebär att hushåll som ej tillhör undersökningspopulationen skulle kunna komma med i urvalet och felaktigt inkluderas i undersökningen. Genom intervjuarnas kontakter med hushållen har risken för övertäckningsfel praktiskt taget helt eliminerats.
Undertäckning i urvalsramen innebär att vissa hushåll i undersökningspopulationen saknas i urvalsramen och därför inte kunnat komma med i urvalet. Den utgörs
av sådana hushåll som inte har någon medlem kyrkobokförd i Sverige vid tiden
för urvalsdragningen. Hit kan också räknas de privathushåll som enbart består av
personer över 74 år.
3.2.3 Skattningsförfarande
Uppräkningsförfarandet är konstruerat för att ge väntevärdesriktiga resultat. Varje
hushåll vägs med en faktor som beror på antalet medlemmar med urvalssannolikhet. Medelvärdesskattningar är dock enbart approximativt väntevärdesriktiga.
Approximationen beror på att kvotskattningar används. Skevheten i dessa torde
dock vara försumbar för resultat som baseras på 50 eller fler observationer. I den
mån skevhet uppträder beror den främst på bortfalls- och/eller mätfel.
Efterstratifieringen används för att korrigera de fel i skattningarna som beror på
bortfall och förskjutningar av bokföringen över tiden.
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För att minska effekten av att bortfallet varierar inom olika grupper av hushåll indelas de svarande i 8 efterstrata efter region och hushållets storlek. Vidare beräknas separata skattningar för 13 delperioder. I princip innebär det att alla månader i
undersökningsperioden har samma vikt i skattningen.

3.2.4
Mätning
Uppgiftsinsamlingen kan indelas i fyra delmoment.
Inledningsintervju
I en inledande besöksintervju kartlades hushållens sammansättning. Vidare insamlades uppgifter om de i hushållen ingående personernas ålder, sysselsättning m.m.
Vissa frågor ställdes även om hushållens boende m.m.
Års intervju
I samband med inledningsintervjun ställdes en del frågor avseende hushållens
utgifter under de 12 månader som föregick intervjun. Dessa frågor avsåg således
inte kalenderåret 1992 utan en glidande 12-månadersperiod vars start berodde på
när bokföringsperioden började.
Genom dessa frågor insamlades uppgifter om hushållens utgifter avseende ett helt
år för vissa dyrare varor och tjänster. Frågorna avsåg främst utgifter för bostad,
fritidshus, försäkringar, bensin, utlandsresor och inköp av vissa kapitalvaror.
Dessa utgifter skulle mätas med för dålig precision med enbart uppgifter från
bokföringen.
Bokföring
Uppgifterna om hushållens utgifter insamlades främst genom att hushållen under
fyra veckor förde kassabok över samtliga hushållsmedlemmars utgifter. Utgifterna skulle beskrivas i detalj utom för livsmedel som fick bokföras i en post utan
uppdelning på typ av livsmedel.
Varannan vecka under undersökningsåret startade hushållen i ett delurval sin
bokföring. Antalet bokförande hushåll skall således vara approximativt lika under
alla veckor.
Inkomstinsamling
I början av år 1994 insamlades registervägen vissa inkomstuppgifter och uppgifter
om skattepliktiga förmåner för samtliga personer som medverkat i undersökningen.
Mätfel
Felaktiga värden uppstår om de bokförande hushållen glömmer bort utgifter eller
felaktigt bokför utgifter som inte hänför sig till den fastställda bokföringsperioden. Sådana fel som består i att ett annat värde än det korrekta noteras och ej
rättas brukar sammanfattas under benämningen mätfel.
Till mätfelen får också räknas effekterna av att 13 % av de medverkande hushållen bokförde under en senare period än den de utlottats till. I många fall berodde det på sjukdom, semester eller liknande förhållanden som sannolikt har
betydelse för utgiftsmönstret. Detta har troligen medfört underskattning av vissa
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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 m.m.
3.2.5
Bortfall
Bortfall uppstår när ett hushåll vägrar delta, ej kan anträffas eller lämnar uppgifter
av en sådan kvalitet att de inte kan användas. Fel i undersökningsresultaten till
följd av bortfall uppstår om hushållen i bortfallet systematiskt skiljer sig från de
medverkande.
Av hushållen i nettourvalet medverkade 63 % i såväl bokföring som övriga
moment. Av dessa hushåll bokförde 87 % under den tid som utlottats för varje
delurval. Övriga medverkande hushåll bokförde under ett senare tillfälle. Bortfallet är således relativt stort. Uppgiftslämnarbördan är ett viktigt skäl till den låga
medverkan. I tabell 1 och 2 redovisas nettourvalets fördelning efter storleken på
RTB-hushållet1 resp. H-region.
Tabell 1 Nettourvalets fördelning efter storleken på RTB-hushållet i procent

1

RTB-hushållet består av sammanboende gifta makar och deras eventuella barn till och med det
år de fyller 18 år, eller ensamstående med eventuella barn i samma ålder. Normalt är HUThushållet större än RTB-hushållet.

14
Tabell 2

Nettourvalets fördelning efter H-region i procent

För att motverka bortfallsfel har har åtgärder vidtagits vid estimationen för att
minska sådana fel som beror på olikheter mellan medverkande och bortfall i
geografisk hemvist och hushållsstorlek.
3.2.6
Bearbetning
De insamlade uppgifterna granskas, kodas, registreras och rättas vid behov. Brister i dessa moment kan medföra att felaktiga värden införs i undersökningen.
Olika åtgärder har vidtagits för att kontrollera bearbetningsprocessen. Större delen
av uppgifterna har kodats maskinellt vilket garanterar en enhetlig bedömning.
Materialet har även genomgått omfattande maskinella kontroller.

3.3
Redovisning av osäkerhetsmått
Osäkerhetsmått redovisas här i form av konfidensintervall. De osäkerhetstal (1,96
* standard-avvikelsen) som redovisas i tabell 2-12 ger intervall som med 95procents sannolikhet innehåller de sanna värdena. Om det dessutom finns
systematiska fel blir dock sannolikheten lägre än den avsedda.
Om man t.ex. vill beräkna ett 95-procentigt konfidensintervall för medelutgiften
för kläder och skor som är 11 000 kronor per hushåll blir detta 11 000 ± 500, dvs.
intervallet sträcker sig från 10 500 till 11 500 kronor.

4.

Tillgänglighet

4.1
Spridningsformer
Hittills har undersökningsresultaten i huvudsak publicerats i föreliggande form av
rapport i serien Sveriges officiella statistik. En rapport utan inkomstdata publicerades i september 1993.
Tabellerna på diskett
Till rapporten bifogas en diskett med samtliga tabeller i format WK1. Det är ett
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format som kan läsas av de flesta kalkylprogram. Härigenom ges en möjlighet för
den intressade att ta in tabellerna i t.ex. Lotus eller Excel och göra egna bearbetningar av tabellerna, som procentberäkningar, diagram etc.
Utgiftsdata i STATUS
Utgiftsdata kommer att läggas in i SCB:s PC-program STATUS. Programmet
STATUS gör beräkningar av hur t.ex. förändringar i skatte-och bidragsregler påverkar hushållen. Nu kan även konsumtionsprofiler för hushåll med olika disponibel
inkomst beräknas.

4.2
Dokumentation
Nedan anges skrifter som ger fördjupad information om undersökningarna.
Lindström, H., Lindkvist, H. and Näsholm, H. (1989): Design and Quality of the
Swedish Family Expenditure Survey. SCB, U/STM. R & D Report
1989:7.
Lindström, H. (1989): Krisgruppsarbetet och räknarexperimentet i HUT 88. SCB,
U/STM. R & D Report 1989:14.
Lundquist, P. (1986): Kompensationsvägning och variansreduktion vid hushållsbudgetundersökningar. Examensarbete vid Uppsala universitet. U.U.D.M.
project report 1986:4.
Johansson, G., Lundquist, P., m.fl. (1991): Hushållens utgifter 1985 och 1988.
Teknisk rapport. Metodproblem i individ- och hushållsstatistik nr 41.

SCB, (1991): R&D Report 1991:10. The family expenditure survey.
- Lindström, H.: An experiment with incentives.
- Lundquist, P.: Seasonal variation and response behaviour in Swedish
Household Expenditure.
- Lyberg, L.: Reducing nonresponse rates in family expenditure surveys by
forming ad hoc task forces.
- Ribe, M.: A study of errors in Swedish consumption data.
En samlad dokumentation om undersökningarna 1985, 1988 och 1992 är under
utarbetande, men föreligger ej för närvarande.
4.3
Primärmaterial
SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterialet från 1992 års
och tidigare års undersökningar. Tillgång till avidentifierat material för egen bearbetning kan fås efter prövning.
4.4
Upplysningar
Gunborg Johansson och Anita Olsson-Malmberg, Programmet för Konsumtionsstatistk, SCB,115 81 Stockholm. Telefon 08-783 40 00.
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5

Tabellkommentarer

I tabell 2-12 redovisas för totala utgifterna och de 11 huvudgrupperna de osäkerhetstal som beskrevs i avsnittet om redovisning av osäkerhetsmått.
Nedan ges kommentarer och definitioner till vissa av de begrepp som ingår eller
används i tabellerna.
Barn
Med barn avses normalt hemmavarande barn upp till 17 år. Om det ingår äldre
barn i hushållet förs detta till gruppen "Övriga hushåll". I tabell 3 ingår dock
hemmavarande barn upp till 24 år.
Drivmedel för bil
Hushållen har fått uppge körsträckan för varje bil under 12 månader och den beräknade bensinåtgången per mil. Sedan har ett genomsnittligt drivmedelspris
åsatts.
Disponibel inkomst
Den disponibla inkomsten har bildats genom en summering av lön, företagarinkomst, kapitalinkomst och inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet samt positiva
transfereringar. Från den summan har dragits skatt och andra negativa transfereringar.
Den disponibla inkomsten tar hänsyn till ränteavdragens skatteeffekt, dvs. att hushållets skatt minskar p.g.a. ränteavdrag. Själva ränteutgiften har inte dragits från
inkomsten. Den betraktas som konsumtion.
Uppgifterna har hämtats från olika administrativa register. Definitionen överensstämmer så väl som det är möjligt, utifrån en helt registerbaserad insamling, med
den som används i SCB:s inkomstfördelningsundersökningar (HINK). Det viktigaste är att i HUT saknas negativa företagarinkomster och stipendier för studerande.
I tabellerna redovisas utgifterna efter disponibel inkomst i decil-resp. kvartilgrupper. Med det menas att hushållen sorterats efter disponibel inkomst i stigande
ordning och sedan indelats i deciler (tiondelar) resp. kvartiler ( fjärdedelar). I den
första decilen får man då den tiondel av hushållen som har de lägsta inkomsterna
osv.
Egenproducerade livsmedel
Hushållen har fått ange hus stor mängd de under bokföringsperioden konsumerat
av vissa livsmedel som de antingen producerat själva eller fått som gåva. Det har
gällt kött, fisk, ägg, mjölk, potatis, grönsaker, frukt, svamp och bär. Dessa kvantiteter har sedan värderats till konsumentpris utifrån prisuppgifter från Jordbruksverket, SCB:s konsumentprisindex och branschorganisationer.
Förvärvsarbetsgrad
Hushållets förvärvsarbetsgrad i tabell 6 har beräknats som den genomsnittliga arbetstiden per vuxen och vecka.
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H-region
Indelningen i H-regioner är ett sätt att dela in landet i områden med homogent
befolkningsunderlag. Denna indelning bygger i sin tur delvis på indelningen i Aregioner som är uppbyggda för att utgöra näringsgeografiska enheter som är
lämpliga för att belysa den regionala utvecklingen av befolkning och näringsliv.
Kläder och skor
För hushållens köp av kläder och skor finns även uppgift om kön och ålder på den
person som köpet avser, vilket möjliggör redovisning av dessa utgifter efter kön
och ålder.
Region

Omfattning

Stockholm

Stockholms/Södertälje A-region

Göteborg

Göteborgs A-region

Malmö

Malmö/Lund/Trelleborgs A-region

Större städer

Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km
radie från kommuncentrum

Södra
mellanbygden

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

Norra
tätbygden

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

Norra
glesbygden

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

Hushållstyp
Grupperna "Ensamstående" respektive "Sammanboende" innehåller enbart en respektive två vuxna. Hushåll med tre eller fler vuxna redovisas i gruppen "Övriga".
Jordbrukarnas bostadsutgifter
Bostadsutgifterna avser för ägd bostad de direkta utgifterna hushållen har för
bränsle, reparationer, ränta på lånat kapital m.m. För jordbrukarna har det visat
sig vara förenat med stora svårigheter att för dessa utgifter skilja ut den del som
avser det privata boendet från den del som avser jordbruket.
Vid redovisningen av jordbrukarnas bostadsutgifter har därför istället använts
uppgifter om de genomsnittliga bostadsutgifterna för icke-jordbrukarhushåll som
med avseende på antal rum och region liknar jordbrukarna.
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Konsumtionsenhet
I tabellerna redovisas även den totala utgiften per konsumtionsenhet för olika
hushållstyper. Konsumtionsenhet är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets
sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till vid beräkning av konsumtionsenheter.
Utgiften divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. På så sätt
kan mer rättvisande jämförelser av den totala utgiften mellan olika typer av hushåll göras. De konsumtionsenheter som använts är de som Socialstyrelsen rekommenderar vid beräkning av socialbidrag.
-ensamstående
- sammanboende
- ytterligare vuxen
- barn upp till 3 år
-barn 4-10 år
-barn 11-17 år

1,16
1,92
0,96
0,56
0,66
0,76

Kreditköp
Vid köp helt eller delvis på kredit har varans eller tjänstens kontantpris (efter avdrag för eventuell inbytesvara) angetts.
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

Värmland, Kopparbergs och Gävleborgs län

Mellersta Norrland

Västernorrlands och Jämtlands län

Övre Norrland
Västerbottens och Norrbottens län
Skattepliktiga förmåner
Uppgifter om skattepliktiga förmåner, som förmån av fri bostad och fri bil, har
hämtats från register. I registret finns det totala förmånsbeloppet och vilka förmåner som beloppet avser. Beloppet kan inte delas upp på respektive förmån för
den som har flera förmåner.
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Socioekonomisk grupp
Vid indelningen efter socioekonomisk grupp har i huvudsak följts de riktlinjer
som anges i "Socioekonomisk indelning (SEI)" Meddelanden i metodfrågor
1982:4, SCB.
Ålder
Sammanboende åldersindelas efter den äldste av de två vuxna.

HUSHÅLLSTYP - UTGIFTER I KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1992
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STADIUM AV LIVSCYKELN - UTGIFTER I TUSENTAL KRONOR PER HUSHÅLL UNDER 1992
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KÖN OCH ÅLDER - UTGIFTER PER PERSON I KRONOR UNDER 1992
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