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Inledning

Konsumtionsmönster hos olika typer av individer och hushåll skiljer sig åt beroende på ålder och 

livssituation. Historiskt sett har pensionärernas konsumtion skiljt sig väsentligt från den yngre befolk

ning ens. Dels har pensionärernas utgifter varit betydligt lägre, dels har deras utgifter gått till andra 

ändamål. Dessa skillnader har också fått praktiska konsekvenser för många pensionärers vardagsliv. 

Exempelvis räknas garantipensionen och sjuk och aktivitetsersättning upp med  konsumentpris index 

(KPI). Indexet baseras på prisförändringarna för ett genomsnittligt hushåll och meningen är att index

uppräkningen av dessa pensioner ska skydda pensionärernas köpkraft. Men eftersom KPI bygger på 

prisökningar för den genomsnittlige konsumenten motsvarar prisökningarna i KPI inte alltid de prishöj

ningar som pensionärerna upplever. Under enskilda år har pensionärsorganisationerna därför kraftigt 

protesterat mot att vissa pensionsuppräkningar är knutna till KPI.

Att pensionärernas konsumtionsmönster avviker från andra gruppers kan alltså i vissa fall leda till att 

deras levnadsstandard urholkas. Men det finns också andra konsekvenser. Exempelvis anses de yngre 

åldersgrupperna som betydligt attraktivare bland annonsörer. De anses ha en större köpkraft och 

lägga en större andel av sina inkomster på konsumtionsvaror. Det innebär i sin tur att tv och radio

program oftast utformas med yngre människor som målgrupp. 

Men frågan är om pensionärerna fortfarande är så unika som konsumenter. De äldre lever längre och 

pensionärerna har ofta fler år med god hälsa sedan de avslutat sitt arbetsliv. De reser utomlands, äter 

på restaurang, går på bio och köper mobiltelefoner och datorer. I denna rapport studeras hur pensio

närernas konsumtion förändrats över tiden. Med hjälp av specialbeställd statistik¹ från SCB visar vi 

exempelvis hur ett KPI för enbart pensionärer utvecklats i jämförelse med det vanliga KPI. Rapporten 

har författats av Kreicbergs Utredning & Opinion på uppdrag av AMF Pension.

1
 HUT – Hushållens Utgifter.
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Konsumtionsmönster

Undersökningar angående människors inköpsvanor och konsumtionsmönster har genomförts i 

 Sverige sedan mitten på 1900talet. Syftet med undersökningarna har främst varit att ge information 

om hur hushållens utgifter fördelats över ett antal varugrupper. Insamlingsförfarandet, redovisningen 

och variablerna i undersökningarna har däremot skiftat över tiden, vilket gör direkta jämförelser 

 mellan olika tidsperioder svåra att genomföra. Detsamma gäller uppgifter över hushållens inkomster, 

vilka anger ramen för utgifterna.  Men när det gäller de disponibla inkomsterna finns i alla en tydlig 

trend. Relativt andra grupper har pensionärerna fått det betydligt bättre. I SCB:s databas finns det 

uppgifter över de disponibla inkomsterna i olika åldersgrupper från och med 1991. Då uppgick den 

disponibla medianinkomsten för personer mellan 65 och 74 år till 88 procent av medianinkomsten för 

personer mellan 30 och 49 år. För personer över 74 år var motsvarande andel 66 procent. Nu uppgår 

dessa andelar till 94 respektive 70 procent.

Diagram 1. Pensionärernas disponibla medianinkomster som andel  
av medianinkomsterna för personer mellan 30 och 49 år.
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Numera borde alltså åtminstone yngre pensionärer vara lika attraktiva kunder som exempelvis 

40åringar. Deras disponibla inkomster är nästan i nivå med personer mellan 30 och 49 år och 

dessutom har de äldre ofta högre nettoförmögenheter än yngre människor.

Det är visserligen inte problemfritt att jämföra dagens konsumtionsmönster med uppgifter från 70, 

80 och 90talen. Dels har de statistiska grupperingarna av konsumtionen förändrats, dels har även 

indelningen av hushållstyper förändrats. Men det finns ändå klara indikationer på att pensionärernas 

konsumtion har närmat sig andra gruppers.

I tabellen nedan redovisas uppgifter från SCB:s HUT2 undersökning från 1978. Statistiken avser 

singelhushåll för personer över respektive under 65 år.

Vid slutet av 1970talet gick alltså omkring hälften av pensionärernas konsumtion till mat och bostaden. 

För singelkvinnor över 65 uppgick utgiftsandelen för dessa två poster till 53 procent och för män till 45 

procent. Bland singelhushållen för dem under 65 år var motsvarande andelar 36 procent för kvinnor 

och 29 procent för män. Det innebär att den yngre befolkningen lade betydligt större andelar av sin 

konsumtion på inrikes och utrikes resor, fritid och nöjen samt diverse varor och tjänster.

I detta perspektiv framstår det som naturligt att marknadsförare av olika konsumentvaror och nöjen 

riktat sitt intresse främst mot de yngre åldersgrupperna. Dessutom framstår KPI som ett trubbigt 

instrument för att mäta pensionärernas kostnadsökningar. Exempelvis skulle de äldre kunna drabbas 

Tabell 1. Fördelning av konsumtion för singelhushåll 1978.

Matvaror och drycker  11 % 15 %  22 % 23 %

Alkohol och tobak   6 % 3 %  5 % 1 %

Kläder och skor   4 % 9 %  6 % 8 %

Bostad    18 % 21 %  23 % 30 %

Inventarier   7 % 9 %  6 % 10 %

Hälso- och sjukvård  1 % 2 %  1 % 2 %

Transport, samfärdsel  21 % 13 %  14 % 6 %

Fritid, nöjen och kultur  14 % 10 %  10 % 9 %

Diverse varor och tjänster  14 % 11 %  10 % 9 %

Utrikesresor   4 % 6 %  2 % 2 %

    Man Kvinna  Man Kvinna

Källa: SCB, HUT 1978.

Under 65 år Över 65 år

2
 HUT är SCBs undersökningar av hushållens utgifter.
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om priset på mat och boende steg samtidigt som priserna på andra varor och tjänster sjönk. I detta 

fall skulle inte pensionärerna kompenseras för de prishöjningar som de själva fått uppleva eftersom 

den yngre befolkningen har ett annat konsumtionsmönster.

Samtidigt tyder det mesta på att mycket har hänt under de senaste 30 åren. Sedan 2003 har utgifts

undersökningen utförts på samma sätt en gång om året. För denna rapport har vi specialbeställt 

statistik över hushållens utgifter fördelat på ålder. Vi kan med hjälp av dessa data jämföra hushåll där 

minst en person är över 64 år med samtliga hushåll.

Dessa uppgifter kan inte direkt jämföras med uppgifterna från 1978 men ger ändå en bild av att 

skillnaderna mellan den äldre och yngre befolkningens konsumtion har minskat. Via statistiken kan 

vi åtminstone få en grov uppfattning om hur konsumtionen hos hushållen förändrats över ett längre 

tidsperspektiv. Det gäller framförallt för de två stora utgiftsposterna för hushållen, bostäder och 

livsmedel. För dessa två varugrupper har de ingående undergrupperna inte förändrats nämnvärt.

Som framgår av tabellen förefaller skillnaderna mellan pensionärernas och övriga gruppers utgifter 

för mat och bostad ha minskat markant. Fortfarande lägger de äldre en större del av sin inkomst på 

livsmedel och sina bostäder. Men skillnaderna är numera marginella. Istället för att omkring hälften 

av pensionärernas konsumtion riktades till dessa två områden är andelen nu nere i 40 procent. Vilket 

bara är tre procentenheter mer än andelen i genomsnittshushållet.

Med tanke på att undersökningen från 1978 skiljer sig åt från de nyare undersökningarna, bland 

annat när det gäller ingående varugrupper och undergrupper, är det svårt att exakt peka ut var 

pensionärerna ökat sin konsumtion. Men mycket talar för att varugruppen som i dag kallas för 

rekreation/kultur har ökat i omfattning. 

Fritid och kultur stod för cirka 10 procent av pensionärshushållens³  totala utgifter år 1978. Denna 

varugrupp har visserligen inte identiska undergrupper jämfört med dagens version, men de är så 

pass lika att vi med någorlunda säkerhet kan säga att utgiftsandelen ökat inom detta segment. 

Rekreation/kultur stod år 2009 för knappt 16 procent av pensionärshushållens utgifter.

Tabell 2. Andel av de totala utgifterna som spenderades 
på mat och bostad 2009.

Källa: SCB.
      40 %   43 %

Samtliga hushåll Hushåll 65– år

³ Definitionen av pensionärshushåll skiljer sig åt mellan de bägge undersökningarna. I undersökningen från år 1978 är det singelhushåll där personen är över  64 år. I 
2009 års undersökning är det hushåll där minst en medlem är äldre än 64 år. Denna skillnad i definition utgör alltså ytterligare ett osäkerhetsmoment när de bägge 
undersökningarna ska jämföras med varandra.
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Utvecklingen under 2000-talet

Från och med år 2003 har alltså undersökningen om hushållens utgifter utförts på årlig basis och sett 

likadan ut med avseende på insamlingsmetodik och ingående varugrupper och deras undergrupper. 

Det gör att vi kan följa förändringar i konsumtionsmönstren över tid på ett mer exakt sätt. Det ger 

dessutom möjligheter att följa samtliga ingående varugrupper för att identifiera trendbrott. Det tillåter 

även att jämförelser mellan olika hushållstyper kan utföras på ett identiskt sätt år efter år.

Vi kan därför undersöka om pensionärernas konsumtion närmat sig övriga gruppers under 2000talet 

och därmed verifiera de mönster som kom fram i föregående avsnitt. Vi kan även konstruera ett 

prisindex baserat på enbart på pensionärshushållens konsumtion. Därmed kan vi även studera om KPI 

även idag är ett alltför trubbigt instrument för att mäta prishöjningarna för pensionärerna.

För att kunna komponera ett prisindex som tar hänsyn till pensionärernas konsumtionsmönster 

behöver vi utgiftsstatistik som överensstämmer med den varugruppsindelning som används i det 

officiella konsumentprisindexet (KPI). KPI mäter prisförändringarna i tolv olika varugrupper som 

definierats utifrån direktiv från OECD och Eurostat. Klassificeringen av varugrupperna går under 

namnet COICOP4.

I de ordinarie HUTmätningarna används däremot en något annorlunda indelning av undergrupperna 

i COICOP än den som används i KPI.  Men för denna analys behöver vi dela in undergrupperna 

i de huvudgrupper som överensstämmer med den officiella COICOP-indelningen. Vi har därför 

specialbeställt statistik från utgiftsstatistiken för att få den relevanta varugruppsindelningen. Men 

detta får till följd att våra beräkningar när det gäller en specifik varugrupps andel av hushållens totala 

utgifter inte helt stämmer överens med de resultat som redovisas i den offentliga utgiftsstatistiken.

Av de elva ingående varugrupperna5 är bostaden hushållens största utgiftspost. Den är något tyngre 

för pensionärers hushåll än för populationen som helhet. Därefter följer livsmedel och rekreation/

kultur som stora poster. När det gäller livsmedel är det en större utgiftspost för pensionärernas 

hushåll än för de genomsnittliga hushållen. För den fjärde största utgiften, transport, råder motsatt 

förhållande, det är en större utgiftspost för det genomsnittliga hushållet än för pensionärerna. Inte 

oväntat är kostnaden för hälsovård en större post för pensionärerna, medan restaurang och hotell är 

en mindre kostnadspost.

Men om vi jämför 2009 års konsumtionsmönster med hur det såg ut år 2003 står det klart att 

pensionärshushållens konsumtion i en allt högre grad börjar likna de genomsnittliga hushållen.

4
 Classification of Individual Consumption by Purpose.

5
 I COICOP finns tolv varugrupper, men för denna analys utgår Utbildning. Det är en extremt liten kostnadspost med ofullständiga prisdata i KPI.
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Diagram 2. Andel av hushållens utgifter fördelad på de ingående varugrupperna. År 2009.

Källa: SCB.

Livsmedel

Alkohol/to
bak

Kläder

Bosta
d

Inventa
rie

r

Hälsovård

Tra
nsport

Kommunikatio
n

Rekre
atio

n&kultu
r

Resta
ura

ng/hotell

Diverse varo
r/tjä

nster
0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Pensionärer

Samtliga hushåll

Diagram 3. Andel av hushållens utgifter fördelad på de ingående varugrupperna. År 2003.

Källa: SCB.
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Eftersom den nuvarande HUTundersökningen har utförts på samma sätt sedan år 2003 är det  

således möjligt att studera skillnader i konsumtionsmönster på en exakt nivå över hela tidsperioden.  

Nedan redovisas skillnaderna för samtliga ingående varugrupper i procentenheter. För pensionärerna 

har det under perioden skett ett tydligt skifte i konsumtionen. De konsumtions områden som utmärker 

sig för pensionärerna har minskat i betydelse under 2000talet. Det gäller både utgifterna för livsmedel 

och för bostaden. Däremot har pensionärernas utgifter för inventarier, transporter och rekreation/

kultur blivit allt större. Slutsatsen måste därför bli att pensionärernas konsumtion blir alltmer lik den 

genomsnittliga befolkningens.

Diagram 4. Skillnad i konsumtionsmönster. År 2009 jämfört med år 2003. Procentenheter.

Källa: SCB.
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Konsumentpriser

Konsumentprisindex används för att mäta de faktiska prisförändringarna när det gäller den privata 

konsumtionen. Indexet beräknas månadsvis. För att indexet ska spegla den allmänna prisnivån 

justeras urvalet av produkter och vägningstalen för produkterna och de produktgrupper där de ingår 

på årlig basis. På så sätt tas hänsyn till förändringar i konsumtionens sammansättning och övriga 

förändringar på den privata konsumtionsmarknaden.

Med anledning av att vi för rapportens syfte använder oss av hushållens utgiftsstatistik (20032009) 

för att beräkna pensionärernas konsumtionsmönster har vi använt oss av decembernoteringen år 

2002 som referenspunkt för att beräkna prisförändringarna för de ingående varugrupperna.

Under den aktuella tidsperioden har Sverige haft relativt måttliga prisökningar överlag. Under år 

2008 noterades till och med en sänkning av prisnivån i samband med den då pågående finanskrisen. 

Samman taget uppgår prisökningstakten för den aktuella tidsperioden till drygt 13 procent.

Men KPI visar den totala prisutvecklingen i samhället. Det föreligger givetvis stora skillnader mellan 

de varugrupper som ingår i indexet när det gäller prisutvecklingen. Nedan redovisas en tidsserie för 

de varugrupper som är hushållens största utgiftsposter. Tillsammans står de för cirka 70 procent av 

hushållens sammanlagda utgifter. 

Av dessa har kostnaderna för transport ökat mest med en prisökning på 28,3 procent. Sedan följer 

boendet vars kostnad har ökat med 23,3 procent. Som synes inträffade kraftiga prissänkningar under 

Diagram 5. Utveckling av KPI. 2002=100.

Källa: SCB.
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finanskrisen för bägge dessa grupper, även om prissänkningen inom transporter var betydligt mer 

tillfällig än den för bostäder.

Varugruppen rekreation/kultur har däremot sjunkit i pris sedan år 2002. I denna varugrupp ingår 

bland annat olika typer av elektronikvaror vars priser utsatts för press nedåt under lång tid.

Nedan redovisas samtliga varugrupper som ingår i KPI samt deras totala prisförändringar sedan 

2002. Sju varugrupper uppvisar en högre inflation än det sammanlagda indexet, medan fyra grupper 

uppvisar negativa prisförändringar.

Diagram 6. Utveckling av KPI, fyra största utgiftsposter. År 2002=100

Källa: SCB.
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Källa: SCB.
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Prisindex för pensionärer

Genom att kombinera prisdata över de ingående varugrupperna i konsumentprisindex med statistiken 

från hushållens utgifter som gav oss information om konsumtionsmönstren kan vi nu konstruera 

ett prisindex för pensionärer. Detta görs enklast genom att multiplicera de konsumtionsvikter som 

presenterades i diagram 2 med respektive varugrupps prisindex. Därefter adderas dessa summor, 

vilket ger oss ett prisindex som tar hänsyn till pensionärernas konsumtion och dess sammansättning. 

Men konsumtionsmönster är inte statiska utan förändras från år till år. För att dessa förändringar ska 

ge effekter på det slutgiltiga indexet används respektive års konsumtionsvikter för motsvarande års 

prisförändringar. Eftersom de senast tillgängliga hushållsutgifterna kommer från år 2009 har vi antagit 

att konsumtionsmönstren för pensionärerna varit konstanta sedan dess. När ny statistik publiceras 

behöver således indexet uppdateras med nya vikter för att aktualiteten ska vara så bra som möjligt.

Som diagrammet nedan visar hade pensionärshushållen en högre prisökningstakt än allmänheten 

under åren 20032006. Det berodde i huvudsak på två anledningar. Under tidsperioden stod 

pensionärernas utgifter för bostaden och hälsovård för en högre andel av deras sammanlagda 

utgifter. Just dessa varugrupper hade dessutom en relativt högre prisökningstakt under 

motsvarande period. En högre andel konsumtion i kombination med en högre inflationstakt ger 

sammantaget ett högre KPI. 

Samtidigt spenderade det genomsnittliga hushållet relativt sett mer på rekreation och kultur, 

vars prisbild var betydligt mer gynnsam under samma tidsperiod. Detta spär på skillnaden mellan 

de genomsnittliga hushållens prisbild och pensionärshushållen. Men en del av denna effekt mot

verkades av att genomsnittshushållet lade  en större del av utgifterna på transport, vars prisnivå 

ökade snabbare än totala KPI under perioden. 

Sammantaget gav dessa effekter en genomsnittlig högre prisökningstakt för pensionärshushåll på 

cirka 0,46 punkter under tidsperioden 20032006.

Därefter följde en period under cirka ett och ett halvt år då de genomsnittliga hushållen och 

pensionärshushållen upplevde en i stort sett identisk prisökningstakt. En anledning till nedväxlingen 

för pensionärshushållen är att deras konsumtionsmönster skiftade bort en del från transportutgifter 

under den aktuella tidsperioden. En del av detta skifte gick åt till att öka inköpen av kläder och skor,  

som hade betydligt svagare prisökningstakt. Ett liknande skifte går även att utläsa hos de genom

snittliga hushållen, men här rör det sig om relativt sett mindre effekter. 
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Därefter slog finanskrisen till, vilket initialt ledde till fallande priser, mycket beroende på fallande 

bolåneräntor. Detta ledde till att prisökningstakten för pensionärshushåll underskred den för de 

genomsnittliga hushållen. Mellan halvårsskiftet 2008 fram till slutet av 2010 var pensionärernas 

KPI i genomsnitt 0,48 punkter lägre än det officiella KPI. Den främsta anledningen till differensen är 

den avmattande prisökningstakten för bostaden under perioden, vilket gynnade pensionärshushåll 

relativt sett. De genomsnittliga hushållen har även under perioden spenderat relativt mer på 

restauranger och hotell, vilket ytterligare spätt på skillnaden mellan grupperna då denna varugrupp 

haft en högre prisökningstakt.

Men i takt med att räntehöjningarna gett stigande kostnader för bostaden har skillnaden suddats 

ut och under de senaste månaderna är prisökningstakten för de bägge grupperna åter närmast 

identiska. Faktum är att prisökningarna för boendekostnader har ökat så fort under det första 

halvåret 2011 att pensionärernas KPI nu ligger något högre än det officiella KPI.

Samtidigt ska det noteras att skillnaderna mellan hushållens konsumtionsmönster har minskat med 

åren och enligt den senaste utgiftsstatistiken är det bara livsmedel där utgiftsandelen som skiljer sig 

åt med mer än en procentenhet av de stora utgiftsgrupperna. Det behöver således uppmätas relativt 

stora prisförändringar för varugrupperna för att skillnader mellan gruppernas KPI ska uppgå till mer 

än 0,5 punkter. De senaste kostnadsökningarna för bostaden skulle kunna vara ett sådant exempel. 

Diagram 8. KPI för pensionärshushåll. År 2003-2011. År 2002=100.

Källa: SCB.
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Om vi tittar på inflationen på årsbasis står det klart att skillnaden mellan pensionärernas inflation och 

den verkliga inflationen sällan uppgår till mer än några tiondels procentenheter.

Diagram 9. Årlig prisförändring för pensionärer och i KPI.

Källa: SCB, Egna beräkningar.
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Sammanfattning

I denna rapport analyseras skillnaderna mellan pensionärers och övriga gruppers konsumtion. Det 

är i sig inte märkligt att konsumtionsmönstren skiljer sig mellan olika åldrar. Människors intressen 

varierar med åldern och vissa produkter som exempelvis barnvagnar brukar normalt bara köpas 

under vissa perioder av livet. Men samtidigt får skillnaderna i konsumtionsmönster ibland konkreta 

effekter på livskvalitén för grupper som bryter mot det genomsnittliga konsumtionsmönstret.

Pensionärsorganisationerna har exempelvis protesterat mot att KPI används för att räkna upp olika 

pensioner. De menar att de prisökningar som möter pensionärerna är skilda från de som möter 

genomsnittskonsumenten. Exempelvis har prissänkningar på datorer och mobiltelefoner inte samma 

betydelse för pensionärer som för yngre grupper. 

En annan aspekt är att en stor del av vår mediekonsumtion är delvis reklamfinansierad. De flesta tv-

program riktar sig till yngre människor eftersom de anses mer intressanta som konsumenter av olika 

varor och tjänster.

Samtidigt visar genomgången i denna rapport att pensionärernas konsumtion har blivit alltmer lik de 

yngres konsumtion. Skillnaderna i konsumtionsmönster var markanta för 30 år sedan men har i det 

närmaste raderats ut. 

En orsak till det är att pensionärernas inkomster närmat sig den övriga befolkningens. Yngre 

pensionärer hade i början av 90talet cirka 88 procent av de disponibla inkomsterna för personer 

mellan 30 och 49 år. Denna andel är nu nästan uppe i 95 procent.

Samtidigt har fördelningen av konsumtionsutgifterna förändrats. I slutet av sjuttiotalet la 

pensionärerna omkring 50 procent av sina utgifter på mat och bostad. Motsvarande andel för de 

yngre låg på drygt 30 procent. Numera ligger andelen för pensionärerna på 43 procent medan den 

ligger på 40 procent för hela befolkningen. Istället lägger pensionärer en betydligt större del av sina 

utgifter på resande, fritid och diverse olika konsumtionsvaror.

Det här har också inneburit att KPI blivit ett allt bättre mått på pensionärernas prisökningar. Vi har 

med hjälp av specialbeställd statistik från SCB konstruerat ett KPI för pensionärer från och med 

2003. Slutsatsen av jämförelsen är att under 2000talet har prisökningarna totalt varit ungefär 

lika stora för pensionärer som för övriga grupper. Enskilda år kan visserligen pensionärernas 

prisökningar avvika från de som uppmäts i KPI. Men genom att pensionärernas konsumtionsmönster 

nu är så lika övriga gruppers är det inte sannolikt att avvikelserna blir större än en halv procentenhet.




