
Vad alla bör ha råd med
En analys av vilken konsumtion som anses 
vara nödvändig i dagens Sverige

AV ERIK BIHAGEN

Syftet med denna artikel är att undersöka i vilken mån personer som är bosatta 
i Sverige är eniga om vad som är nödvändig konsumtion, och vilka eventuella 
skiljelinjer som finns i denna fråga . 1 Frågan har en socialpolitisk bakgrund. 
Försörjningsstöd, d v s  det som tidigare hette socialbidrag, beräknas efter en 
schablon för hur mycket pengar som behövs för att kunna konsumera vissa 
saker. En undersökning om vad som anses vara nödvändig konsumtion torde 
därför vara en intressant utgångspunkt för att fastställa ett socialt accepterat för
sörjningsstöd. Eventuella stora skiljelinjer om vad som är nödvändig konsumtion 
försvårar definitivt ett sådant arbete och öppnar upp för en allmän kritik mot 
denna del av socialpolitiken. Av liknande skäl är frågan relevant för fattigdoms- 
forskning. Fattigdomsdefinitioner bygger ofta på antagandet att det råder en viss 
enighet om hur mycket man måste kunna konsumera för att hamna ovanför fat- 
tigdomsstrecket. Exempelvis har fattigdom definierats som en påtvingad brist på 
socialt bestämda nödvändigheter (Mack &c Lansley 1985), en definition som 
använts såväl i svenska som i andra europeiska studier (Gordon & Townsend 
1999). Det vore svårt, om inte omöjligt, att bestämma hur mycket pengar som 
behövs för att leva drägligt (vilket borde vara en central fråga för socialpoliti
ken), och vad som omvänt är en ohållbart låg konsumtionsnivå (vilket är en 
central fråga för fattigdomsforskningen), om det inte fanns en viss enighet om 
vilken konsumtion som ska anses nödvändig. En alternativ lösning vore att till
fråga en expert. Om vi emellertid utgår från att en konsumtionsartikels nödvän
dighet i hög grad är något socialt konstruerat, med variationer i tid och rum, så 
är det mer rimligt att utgå från vad den allmänna opinionen anser.

Erik Bihagen, filosofie doktor, forskar om klasskillnader och dess utveckling 
över tid. Han är verksam vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 
vid Mälardalens Högskola.
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Skiljelinjer i synen på nödvändig konsumtion
Det finns ett flertal tänkbara orsaker till att det råder en viss oenighet om vad 
som är nödvändig konsumtion. Jag kommer här att gå igenom dessa för att 
sedan redovisa vad tidigare forskning har visat och vad min artikel kan bidra 
med. Därefter följer slutligen den empiriska analysen.

Det skulle vara högst problematiskt för fattigdomsforskning om frågan om 
vad som är nödvändigt (och alla borde ha råd med) är starkt påverkad av poli
tiska attityder. Studier av levnadsstandard och fattigdom gör, mer eller mindre 
explicit, anspråk på objektivitet, och skulle förlora i trovärdighet om kriterierna 
för låg levnadsstandard eller fattigdom främst beror på politiska åsikter. Frågan 
om vad som är att betrakta som nödvändig konsumtion kan lätt uppfattas som 
en rättighetsfråga, och därför kan det finnas anledning att tro att det finns just 
politiska skiljelinjer angående detta.

Fattigdom anses nog oftast vara ett oönskat tillstånd -  vars utbredning kan 
minskas genom politiska lösningar. Utifrån T.H. Marshall (1950) kan vi t ex 
uppfatta välfärdsstaten som den typ av stat där det ingår i medborgarnas rättig
heter att slippa vara fattiga, och där det ytterst sett är statens ansvar att motver
ka fattigdom. Alla delar dock inte den uppfattningen. Nyliberaler, som Hayek 
(1982), har angripit denna idé om sociala rättigheter, både för att den hotar rä tt
staten och för att den är ett hot mot en väl fungerande marknad (O’Brien & 
Penna 1998: 90-91; Pierson 1998: 40-42). Rättsstaten är hotad, enligt Hayek, 
eftersom sociala rättigheter kräver att staten behandlar olika grupper på olika 
sätt, vilket är nödvändigt då staten omfördelar pengar. Ekonomin är hotad för 
att incitamenten att arbeta anses minska genom den beskattning som krävs för 
att uppfylla de sociala rättigheterna . 2  M an kan därmed tänka sig att nyliberaler, 
eller personer som allmänt tvivlar på välfärdsstaten och idéer om sociala rättig
heter, skulle ha en tendens att ange färre saker som nödvändiga (Mack &  Lansley 
1985:82).

Politiska attityder är emellertid inte den enda faktor som kan påverka upp
fattningen om huruvida en viss uppsättning konsumtionsartiklar är att betrakta 
som nödvändiga. Förmodligen betraktas betydligt fler saker som nödvändiga vid 
2000-talets början än vid början av 1900-talet (Dellgran &  Karlsson 2001: 
195f). Under detta sekel ökade levnadsstandarden i stora delar av västvärlden, 
som en följd av ekonomiska, tekniska och politiska förändringar. Bortsett från 
de normativa undertonerna håller jag det för troligt att kapitalismen och kon
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sumtionssamhället föder nya behov, precis som vänsterorienterade sociologer har 
hävdat (jmf Ilmonen 1988). Detta kan ske på åtminstone två sätt: dels på m akro
nivå, dels på individuell nivå. På makronivån kan vi tänka oss att ett samhälle är 
associerat med en allmän livsstil, och att denna livsstil utgör en referensram för 
vad som betraktas som nödvändigt. På den individuella nivån kan vi tänka oss 
att man efter hand börjar uppfatta just den egna konsumtionen som nödvändig 
konsumtion.

Fattigdomsforskningen har mestadels intresserat sig för det första, mer makro- 
orienterade, synsättet. I en klassisk fattigdomsstudie hävdade Townsend (1979) 
att det finns en geografiskt och tidsmässigt begränsad allmän livsstil, t ex i ett 
visst land under en viss period, och att fattigdom har att göra med avvikelser från 
denna. Denna fattigdomsdefinition har kritiserats på många olika sätt (Halleröd 
1991: 68-71), men idén om en allmän livsstil pekar ändå på att det skulle kunna 
finnas en allmänt utbredd referensram för vad som är nödvändig konsumtion. 
Med andra ord: Om det finns en sådan livsstil borde det finnas en ganska hög 
grad av samstämmighet beträffande vilken konsumtion som anses nödvändig. 
Givet att den allmänna livsstilen förändras över tid, och givet att åsikter har en 
viss stabilitet, så skulle detta resonemang också kunna ge utrymme för vissa skil
jelinjer mellan olika uppfattningar i frågan. Äldre generationer, som vuxit upp i 
en tid med lägre levnadsstandard, borde exempelvis ha andra referensramar än 
yngre. På samma sätt torde det finnas genomsnittliga skillnader mellan de som 
är födda i Sverige och de som har kommit som invandrare. Det finns många 
invandrare som är vana vid en hög privat konsumtionsnivå, men merparten 
torde ha kommit från länder med en lägre allmän levnadsstandard än den svens
ka -  eller åtminstone från länder som hade en lägre levnadsstandard vid tid
punkten för flytten (t ex de arbetskraftsinvandrare som kom från Finland och 
södra Europa på 1960-talet). Trots denna antagna likhet finns det givetvis en 
betydande heterogenitet inom invandrargruppen.

Det andra, mer mikroorienterade synsättet ligger nära idéer om vanans makt. 
Det är en rimlig tanke att den som skaffat sig en viss konsumtionsartikel efter 
hand också börjar anse att den är nödvändig. Resonemanget är åtminstone inte 
ovanligt i reklamen (’...hur kunde jag leva u tan ...’). Om det finns olika uppfatt
ningar om vilken konsumtion som anses nödvändig, så borde skiljelinjerna såle
des vara relaterade till vars och ens egna konsumtionsmönster. De individuella 
konsumtionsmönstren är i sin tur relaterade till individens/hushållets nuvarande
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eller tidigare ekonomiska situation, och kan också vara relaterade till vissa 
gruppspecifika livsstilar.

Antagandet om en allmän livsstil ovan verkar vid ett första påseende stå i 
skarp kontrast till exempelvis Bourdieus sätt att använda begreppet livsstil, där 
det som fokuseras är skillnaderna snarare än likheterna mellan olika livsstilar 
(Bourdieu 1984). Givet att Bourdieus livsstilskartor är relevanta torde livsstilar
na variera efter mängd och sammansättning av olika kapitaltyper som är knutna 
till olika positioner i samhället. Tidigare forskning om svenska förhållanden indi- 
kerar också att det finns en variation i livsstilar, som är bunden till exempelvis 
klass (Bihagen 1999; Karlsson 2001). Innehavet av konsumtionsartiklar torde 
emellertid variera betydligt mellan olika individer och grupper även i de fall då 
livsstilarna är mer oberoende av sociala strukturer.

I resonemanget ovan spelade grupptillhörighet en indirekt roll. Tanken var att 
grupptillhörighet kan påverka vad individen faktiskt konsumerar. Detta kan i sin 
tur påverka hans eller hennes uppfattning om vilken konsumtion som är nöd
vändig, genom att den egna konsumtionen upphöjs till nödvändighet. Grupptill
hörigheten kan emellertid spela in även om den inte resulterar i att man faktiskt 
konsumerar en viss vara. Det finns grupper som generellt har ett visst konsum
tionsmönster, på grund av att de har speciella behov. Småbarnsfamiljer är ett 
exempel på det. I sådana fall kan man anta att det inte är den faktiska konsum
tionen som är avgörande för vad man betraktar som nödvändigt, utan snarare 
situationen i sig. Tankegången behöver inte heller begränsas till att handla om 
behov, utan kan lika gärna röra en grupps preferenser för viss konsumtion. Även 
om gruppen inte faktiskt konsumerar en viss vara kan det finnas en gruppbe- 
tingad preferens för att konsumera den, och man kan tänka sig att den preferen
sen skulle kunna generaliseras, så att just den varan uppfattas som nödvändig 
konsumtion för alla.

Det finns emellertid ytterligare faktorer som kan tänkas påverka vilka kon
sumtionsvaror man betraktar som nödvändiga, och som därmed kan ge upphov 
till skiljelinjer mellan olika uppfattningar i frågan. En sådan faktor kan vi sluta 
oss till från Elsters resonemang om adaptiva preferenser (Elster 1983; 1989). 
Utifrån Elsters tanke om adaptiva preferenser kan vi anta att individer anpassar 
sina anspråk efter sina levnadsomständigheter (Halleröd 1993a). En person som 
inte har en speciell konsumtionsartikel, och som inte heller har möjlighet att 
skaffa den, skulle således vara benägen att inte uppfatta den som nödvändig. På
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så sätt minskar avståndet mellan vad man önskar och vad man kan få, vilket 
maximerar tillfredsställelsen -  ungefär som räven i ordspråket, som tycker att 
rönnbären är sura. Ett liknande resonemang finns hos Bourdieu (1984: 178), om 
”amor fati” . Det är dock knappast så att alla utvecklar adaptiva preferenser.
De som först haft det bra, men sedan fått det sämre, torde generellt ha svårare 
än andra för att anpassa sina preferenser till vad de faktiskt kan få. Bourdieu 
(1984: 109) kallar fenomenet för en Don Quijote-effekt, d v s en tendens att inte 
hinna ändra sina preferenser när den ekonomiska och sociala situationen ”för
sämras” . Även de som förväntar sig en bättre situation i framtiden torde vara 
mindre benägna att utveckla adaptiva preferenser. M an kan således tänka sig att 
de uppfattar fler saker som nödvändiga än de faktiskt har råd med just nu -  
åtminstone om de anser att de har förtjänat denna bättre, framtida situation 
(Halleröd 1993a).

Slutligen kan skiljelinjer, ifråga om vad man uppfattar som nödvändig kon
sumtion, bottna i värderingsskillnader, som inte har någon tydlig koppling till en 
politisk vänster-höger dimension. Inglehart (1977) har föreslagit hypotesen att de 
som vuxit upp under materiellt välstånd inte är lika materiellt orienterade som 
de som vuxit upp under mer knappa levnadsförhållanden. Ingleharts hypotes 
framstår då som motsatsen till den idé vi tog upp ovan, att en ökad generell lev
nadsstandard under 1900-talet skulle resultera i att fler saker uppfattas som nöd
vändiga. Det bör påpekas att begreppsparet materialist/postmaterialist främst är 
relaterat till mer renodlat politiska frågor, åtminstone i Ingleharts (1977: 40-43) 
operationalisering. Det torde emellertid vara så att en postmaterialist är mindre 
benägen att ange att konsumtionsartiklar är nödvändiga.

Avslutningsvis kan resonemanget om skiljelinjer sammanfattas med hjälp av 
nio hypoteser, byggda på sex olika teorianknytningar:

Nyliberalt orienterade, de som tvivlar på välfärdsstaten, har en mer restriktiv inställning än 
andra till vilken konsumtion som är nödvändig;

H2a Äldre generationer har en mer restriktiv inställning till vilken konsumtion som är nödvändig 
än yngre;

H2b De som har invandrat till Sverige är mer restriktiva till vilken konsumtion som är nödvändig 
än de som är födda i Sverige (givet att emigrationslandet hade lägre allmän levnadsstandard 
än Sverige vid emigrationstillfället);

H3 Det man har själv tycker man också är nödvändig konsumtion för andra;
H4 Sociodemografiska faktorer har en egen effekt på vilka konsumtionsvaror man anser vara
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nödvändiga, liksom på i vilken utsträckning man uppfattar dem som nödvändiga;
H 5a Ju mindre man har råd med, desto färre saker anser man vara nödvändiga;
H5b De som har fått det sämre ekonomiskt uppger i högre grad än andra att konsumtionsartiklar 

är nödvändiga (om vi konstanthåller för den nuvarande ekonomisk situationen);
H5c De som förväntar sig bättre villkor i framtiden uppger i högre grad än andra att konsumtions

artiklar är nödvändiga (om vi konstanthåller för den nuvarande ekonomisk situationen);
H6 Yngre generationer har en mer restriktiv inställning till vilken konsumtion som är nödvändig 

än äldre.
Det är värt att notera att alla dessa hypoteser i princip skulle kunna stämma samtidigt, med 
undantag för Ü 2a och som är varandras motsatser.

Tidigare forskning
Den fråga som analyseras här har sitt ursprung i en undersökning av M ack och 
Lansley (1985), om fattigdom i Storbritannien vid mitten av 1980-talet. Denna 
studie har replikerats i Sverige 1992 (Halleröd m.fl. 1993), samt senast 1998 
(Halleröd 2001). Datamaterialet till denna artikel är häm tat från den senaste 
svenska undersökningen. Dessutom har liknande upplägg använts i studier från 
Danmark, Finland, Holland, Belgien, Tyskland, Irland, Ungern och Vietnam 
(Gordon &  Townsend 1999; Nolan &  Whelan 1996). Frågan om vilken kon
sumtion som uppfattas som nödvändig har emellertid inte ställts för sin egen 
skull, utan just för att man i ett analytiskt senare skede ska kunna fastställa vem 
som är fattig, genom att se vilka som inte har råd med dessa nödvändigheter. I 
detta avsnitt kommer jag att begränsa mig till att beskriva i vilken mån hypote
serna ovan har belysts i tidigare forskning. Den tidigare forskning som rör den 
allmänna frågan, alltså vilken konsumtion som uppfattas som nödvändig, kom
mer att tas upp i resultatdelen.

Hypotesen H^, att nyliberalt sinnade skulle vara mer restriktiva än andra, har 
berörts i vissa avseenden tidigare (Mack och Lansley 1985: 80-83; Nordlund 
1993: 33-35), men har då inte fått något starkt stöd. I Storbritanniens fall visar 
det sig att det är något färre konservativa som uppfattar olika saker som nöd
vändiga. Det verkar emellertid vara svårt att dra liknande slutsatser på basis av 
de svenska studierna. Politiska sympatier verkar inte vara av speciellt stor vikt 
för vilken konsumtion man anser vara nödvändig i Sverige. Samtidigt är det pro
blematiskt att likställa partipreferenser med politiska attityder, då ett parti kan 
förena individer med olika attityder. Exempelvis rymmer antagligen moderater
na både konservativa och nyliberaler.
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De båda hypoteser som faller under H 2  handlar både om generationsklyftor 
och om skillnader mellan invandrare och svenskar. Inte heller denna hypotes har 
fått något starkt stöd i litteraturen. Mack &c Lansley (1985: 75) konstaterar att 
“the differences between the age groups demonstrate the importance of present 
rather than past experience” . De pekar också på att de små skillnader som ändå 
finns har mer att göra med åldersrelaterade livsstilar än med vilket ”samhälle” 
man vuxit upp i. Det verkar vara möjligt att dra en liknande slutsats utifrån 
Nordlund (1993: 31), d v s det verkar inte finnas någon allmän nivåskillnad mel
lan yngre och äldre generationer. Därmed får inte heller något stöd. Det före
faller som om det inte finns några undersökningar som visar huruvida det finns 
skillnader, ifråga om synen på vad som är nödvändig konsumtion, mellan immi
granter och övriga. Om Mack &  Lansleys slutsats är korrekt, d v s  om det är den 
nuvarande snarare än den tidigare situationen som är avgörande, så torde det 
dock inte finnas några skillnader mellan dessa båda grupper.

Tanken att man bedömer det man har själv som nödvändigt för andra, hypo
tesen H 3 , får stöd i Mack & Lansley (1985: 71). I deras undersökning testas 
hypotesen emellertid genom korstabeller som visar förhållandet mellan vad man 
anser om sin egen konsumtion av en viss sak och huruvida denna sak är nöd
vändig. I Halleröd (1993a: 70) påvisas en negativ korrelation mellan att ha saker 
och att tycka att de är nödvändiga, vilket skulle motsäga hypotesen. Detta resul
tat måste dock tolkas med viss försiktighet. Det säger bara att det faktum att den 
egna konsumtionsnivån är hög leder till att man tenderar uppfatta många kon
sumtionsvaror som icke nödvändiga. Däremot säger det inget om tendensen att 
tycka att den specifika egna konsumtionen är nödvändig även för andra.

Hypotesen H 4 , om sociodemografiska faktorer, rymmer många olika faktorer. 
I både Mack & Lansley (1985; 74-75) och Nordlund (1993; 30-32) finns det 
tecken på att den egna livsstilen påverkar vilken konsumtion man anser vara 
nödvändig. Exempelvis tycker unga människor i hög grad att krogbesök är nöd
vändig konsumtion, medan äldre har högre tendens att ange att boendekvalitet 
är nödvändigt. Då det gäller klass visar bägge studierna att det finns vissa skill
nader i uppfattningar, om än inte speciellt stora (Mack & Lansley 1985: 60-63; 
Nordlund 1993: 28-30). I den svenska studien är högre tjänstemän något mer 
restriktiva till att klassa saker som nödvändiga. Könsskillnaderna är inte heller 
speciellt stora (M ack & Lansley 1985: 60; N ordlund 1993: 32-33). 
Avslutningsvis visar studierna att det finns vissa skillnader mellan olika hushåll-
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ssammansättningar och regioner (Halleröd 1994: 28, 59-66; Mack &  Lansley 
1985: 78). Hypotesen H 5 , som både handlar om inkomstens betydelse och om 
vikten av förändringar i levnadsvillkoren, är i viss utsträckning testad tidigare. 
H j a verkar inte stämma. Det verkar snarare som om man anser att färre saker 
är nödvändiga ju högre inkomst man har (Halleröd 1993a: 70; Nordlund 1993: 
37). Detta är ett anmärkningsvärt resultat som är värt att testa igen. och 
H 5 c har inte prövats tidigare.

Den tidigare forskningen indikerar således att vissa av hypoteserna inte stäm
mer. Det finns emellertid anledning att utföra nya analyser, av flera skäl. Dels för 
att det nu finns en ny undersökning, som är större än de tidigare, dels eftersom 
analyserna kan drivas längre, och dels för att vissa hypoteser inte har testats tidi
gare. I denna studie har jag för avsikt att driva analyserna längre genom att:

1. M äta politiska åsikter genom attitydfrågor istället för en fråga om vilket 
parti respondenten tycker är bäst. Detta är önskvärt, då partisympatier 
i viss mån kan sammanföra personer med olika politiska ståndpunkter.

2. Leta efter latenta mönster bland nödvändighetsfrågorna, d v s  samman
föra de konsumtionsartiklar vilka verkar höra samman empiriskt.

3. Göra multivariata regressionsanalyser.

Punkt 3 är av vikt, då den multivariata regressionsanalysen gör det möjligt att 
kontrollera för olika effekter, och det förefaller önskvärt. Det är intressant att 
särskilja effekten av politiska åsikter från effekten av sociodemografiska fakto
rer, eftersom dessa effekter kan förväntas hänga samman på intressanta sätt. För 
att illustrera det kan vi ta exemplet med en högre tjänsteman. Den högre tjäns
temannen är relativt benägen att inta en högerståndpunkt politiskt sett, och 
hypotesen H^ ger då vid handen att man kan förvänta sig en restriktiv inställ
ning till vilken konsumtion som är nödvändig. Samtidigt kan vi förvänta oss att 
den högre tjänstemannen har en hög konsumtionsnivå, och enligt hypotesen H 3  

skulle vi då förvänta en generös inställning i samma fråga. Genom den multiva
riata analysen får vi bättre möjligheter att avgöra vad som är viktigast.

Metod
Datamaterialet som analyseras i denna artikel är häm tat från Undersökningen 
om Levnadsförhållanden (ULF) för år 1998, insamlat av SCB. Undersökningen
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inkluderade ett extrabatteri av frågor om attityder till konsumtion, och ett om 
politiska attityder. Datamaterialet är insamlat genom besöksintervjuer och popu- 
lationen består av personer boende i Sverige mellan åldrarna 16 och 84 år. 
Svarsfrekvensen var 77,5 procent (Halleröd 2001: 128). Då extrafrågorna inte 
ställdes till personer som är över 74 år begränsas antalet möjliga respondenter i 
analyserna här till 5293 personer.

De beroende variablerna baseras på frågebatteriet om vad man anser vara nöd
vändig konsumtion. Den exakta formuleringen är: Jag kommer nu att räkna upp 
ett antal saker som är relaterade till vår materiella levnadsstandard. Skulle Du 
vilja ange vilken materiell standard som Du anser att vuxna människor i dagens 
Sverige borde ha råd med genom att tala om (a) vilka saker du tycker är nöd
vändiga och som alla vuxna borde ha råd med, (b) vilka saker som det kan vara 
önskvärt att alla vuxna hade råd med men som Du inte anser vara nödvändiga 
och (c) vilka saker som Du tycker är helt onödiga? Totalt sett räknas sedan 37 
olika konsumtionsartiklar och aktiviteter upp . 3 Dessa finns redovisade i tabell 1.

N är det gäller de oberoende variablerna kommer jag att förklara dem mer 
ingående längre fram. Redan här finns det dock anledning att gå in på två av 
dem, nämligen de politiska attitydfrågorna och generationsvariabeln. För att 
mäta de politiska attityderna använder jag de välfärdspolitiska attitydfrågor som 
Svallfors använt i en rad studier (t ex Svallfors 1996; 1999). Detta verkar vara 
välfungerande frågor, vilket bland annat visar sig genom att mycket liknande 
attitydmönster (utkristalliserade genom faktoranalyser) upprepas i flera studier. 
Jag har replikerat de faktoranalyser som finns i Svallfors 1996 på datamaterialet 
i denna undersökning, och resultaten blir mycket likartade . 4

Från faktoranalysen har jag sammanställt tre index, som indikerar en vänster
höger dimension i välfärdsfrågor. Dessa index är identiska med Svallfors (1996) 
se rv ic e u tg ifts -  respektive finansindex, och jag kommer därför att använda 
samma beteckningar. 5  För att underlätta jämförelser mellan effekter i regressio- 
nerna har indexen sedan standardiserats, så att alla har fått medelvärde 0  och 
standardavvikelse 1  (s k Z-scores). Höga värden på dessa index indikerar en 
vänster-välfärdsstatsvänlig attityd, då de mäter preferensen för...

• ...a tt det offentliga (stat, kommun, landsting) är bäst lämpad på att ta 
hand om utbildning, sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg och socialvård 
(serviceindexet);
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• ...a tt mer skattepengar borde gå till sjukvård, stöd till äldre, stöd till 
barnfamiljer, bostadsbidrag, socialbidrag, sysselsättningspolitiska 
åtgärder och statlig/kommunal administration etc (utgiftsindexet);

• ...a tt sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg bör finansieras genom 
skatter och arbetsgivareavgifter (finansindexet) ß

Generationsvariabein har jag häm tat från Svallfors (1999: 48), där åldersvaria- 
beln är uppdelad för att kunna skilja mellan olika generationers erfarenheter. 
Förenklat kan man säga att hypoteserna H 2 a och Hg anger möjliga huvudten
denser, båda baserade på det faktum att levnadsstandarden har ökat under hela 
1900-talet. I viss mån har dock utvecklingen förmodligen varit diskontinuerlig. 
Därför är det rimligt att arbeta med kategorier, istället för att operera med en 
kontinuerlig variabel, som enbart anger vilket år respondenten är född. 
Indelningen i kategorier ger i detta fall upphov till godtyckliga gränser, men trots 
det överväger fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt.

De som är födda innan 1925 och tidigare kallas här grundar generationen. De 
har varit med om välfärdspolitikens framväxt, men torde också ha erfarenheter 
av magra krigsår även som vuxna. Förkrigsgenerationen är född mellan 1926 
och 1 9 3 9 .1 denna generation har man minnen från andra världskriget, men man 
har också varit med om hela lyftet för välfärdsstaten. Fyrtiotalistgenerationen, 
födda mellan 1940-52, trädde in i vuxenlivet under en period då både välfärds
staten och levnadsstandarden var under snabb tillväxt - d v s  under 1960-talet 
och det tidiga 1970-talet. De som tillhör fyrtiotalistgenerationen verkar också ha 
k larat sig relativt bra m ateriellt över tiden (Halleröd 1997: 170). 
Väl färdsgenerationen, födda 1953-67, har vuxit upp i ett samhälle med hög 
materiell standard och en omfattande välfärdsstat. Kris generationen, de som är 
födda 1968 och framåt, har erfarenheter av ett samhälle med mer osäkra villkor. 
Många i den generationen har drabbats av arbetslöshet under den fas då de skul
le etablera sig i vuxenlivet (Åberg m fl 1997). Samtidigt torde deras uppväxt emel
lertid ha kännetecknats av en generellt hög materiell standard, som knappast var 
lägre än den välfärdsgenerationen hade (Jonsson 2001: 129 ff).

Resultat
A. Vad anses vara nödvändig konsumtion och vilken enighet råder om detta?
Av tabell 1 framgår att en stor andel av svenskarna, jämte den konsumtion som
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är direkt livsuppehållande, också anser att saker som telefon och dammsugare är 
nödvändig konsumtion. Det ger stöd för tanken att vad som anses vara nödvän
digt är beroende av samhällsutvecklingen. Det är ju först under de sista 50 åren 
som vi finner telefon och dammsugare i de flesta hem. Jämför man siffrorna från 
1998 med den tidigare svenska undersökningen från 1992, så finns det vissa indi
kationer i samma riktning. Relativt nya konsumtionsartiklar, som video och 
mikrovågsugn, har vunnit nödvändighetsanhängare över tid. Sammantaget är 
dock skillnaderna över tid svåra att greppa. 1998 är det vanligare än 1992 att 
man uppfattar pensionsförsäkring och påkostad mat som nödvändig konsum
tion. Däremot är det färre som anser att semesterresa, bil och boenderelaterad 
konsumtion är en nödvändighet 1998, jämfört med 1992.

Om vilka saker kan man säga att det råder enighet om att de är nödvändiga? 
Den frågan är svår att besvara. Enigheten verkar vara gradvis till sin karaktär, 
snarare än ett ”antingen/eller” . N är det gäller ytterligheterna kan man enkelt 
konstatera att uppfattningarna är mycket samstämmiga. Det råder stor enighet 
om att läkare och medicin är nödvändig konsumtion, medan det omvänt är väl
digt få som anser att mobiltelefon är en nödvändighet. Det går dock att hitta 
vissa brytpunkter mellan läkare/medicin och mobiltelefon genom att studera dif
ferenserna i andelen ja-svar från den konsumtionsartikel som oftast anses vara 
nödvändig till den som näst oftast uppfattas som nödvändig och så vidare. På så 
sätt går det att dela in konsumtionsartiklarna efter sex ”brytpunkter” .

Det råder tveklöst en stor enighet om att de sju överst rangordnade artiklarna 
är nödvändiga; 93 procent och mer anser detta. De följande fem artiklarna, som 
täcker allt från kollektiva färdmedel till TV, tycker åtminstone 74 procent är 
nödvändiga. I den efterföljande gruppen ökar oenigheten betydligt. De flesta 
anser visserligen att nya kläder och möjlighet att gå till frisören är nödvändig 
konsumtion, men ungefär 40 procent håller inte med om detta. Den efterföljan
de gruppen artiklar, från egen tvättmaskin till semesterresa, är den det råder 
störst oenighet om. Omkring hälften av de tillfrågade anser att dessa konsum
tionsartiklar är nödvändiga, hälften håller inte med (den s k modalprocenten är 
lägst för denna grupp av varor).

Strikt sett skulle det kanske gå att hävda att det endast råder en stor enighet 
om att de sju översta konsumtionsartiklarna (läkare & medicin, dammsugare, 
telefon, hemförsäkring, lagad mat varje dag, frys och tandläkare) är nödvändig 
konsumtion. Jag anser dock att åtminstone den närmast efterföljande gruppen av
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Tabell 1: Svar på frågan vad som anses vara nödvändig konsumtion i Sverige 1998 
(procent)

Ja Nej, men
kanske
önskvärt

Onödigt Vet ej Ja svar 1998 
minus Ja 
svar 1992

Läkare och mediciner vid behov 98 1 0 0 -1
Dammsugare 96 3 0 0 0
Telefon 96 3 0 0 0
Hemförsäkring 96 3 0 1 0
Lagad mat varje dag 95 4 0 0 0
Frys 93 6 0 0 + 3
Tandläkarvård en gång om året 93 6 1 0 -4
Utnyttja kollektiva färdmedel 81 18 1 1 -7
Egen bostad (ej andrahand e. Dyl.) 80 19 1 1 -2
Modern bostad (bad, dusch...) 78 20 1 0 -7
Presenter t. familj/vänner en ggr/år 75 23 2 0 + 5
Tv 74 23 2 0 + 4
Kunna köpa nya kläder vid behov 66 31 2 1 -8
Ej fler än 2 i varje sovrum 64 33 2 1 -13
Körkort 59 38 3 1 -

Daglig tidning 58 35 7 1 -7
Frisör minst var 3:e månad 57 34 9 1 -6
Egen tvättmaskin (ej gem. tvättst) 51 38 10 1 -

Finkläder för speciella tillfällen 47 48 5 1 + 3
Festligheter vid speciella tillf. 47 48 4 1 + 3
Semesterresa 1 vecka per år 43 50 7 1 -12
Extra påkostad mat en gång/vecka 37 52 10 1 + 12
Privat pensionsförsäkring 37 50 8 + 15
Stereo 35 53 11 1 + 12
Balkong eller egen uteplats 33 60 6 1 -14
Bil 33 58 8 1 -14
Spara 500 kr/ månad 31 63 5 1 + 2
Kläder någorlunda moderna 28 55 17 1 + 13
Bjuda hem vänner en gång/vecka 20 61 18 1 -3
Video 19 58 23 1 + 12
Mikrovågsugn 18 55 27 1 + 12
Utnyttja sommarstuga 1 vecka /år 18 62 19 + 8
Diskmaskin 15 58 27 1 +3
Dator 13 59 27 1 -

Bio, teater, konsertbesök 1 ggr/mån 12 58 30 1 -1
Roa sig, äta ute 1 ggr/14 dgr 10 51 38 1 -8
Mobiltelefon 6 43 50 1 -

Kommentar: n från 4923 till 4948. Det vanligaste svarsalternativet är markerat med fet s
Informationen för undersökningen 1992 kommer från Nordlund 1993: 24-25 där n var 793.
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nyttigheter (kollektiva färdmedel, egen bostad, modern bostad, kunna ge pre
senter, och TV) allmänt sett och tämligen entydigt är konsumtion som uppfattas 
som nödvändig.

Med detta som utgångspunkt har jag skapat ett index, Topp 12, som teoretiskt 
varierar från 0 (det värde en person får om han inte anser att någon av de 12 
konsumtionsartiklarna är nödvändiga) till 12 (alla 12 betraktas som nödvändi
ga). Med hjälp av detta index ska hypoteserna ovan testas. Innan dess fördjupas 
dock analysen ytterligare.

Genom en faktoranalys går det att utröna om det finns mönster ifråga om vad 
personer uppfattar som nödvändig konsumtion, d v s  om olika attityder till kon
sumtion hänger samman på något sätt. Exempelvis kan man tänka sig att den 
som tycker att restaurangbesök är nödvändig konsumtion också tenderar anse 
att bio är nödvändigt. Detta är intressant, eftersom det kan uppfattas som pro
blematiskt om sådana mönster visar sig vara mycket starka. I så fall finns det ju 
en systematisk oenighet om vilken konsumtion som är nödvändig.

Inför analysen har de variabler som täcks av Topp 12 uteslutits, eftersom dessa 
redan utgör ett intressant kluster för den kommande analysen. De resterande 25 
variablerna har dikotomiserats till 1 för att artikeln betraktas som nödvändig 
och 0 för de andra alternativen. I tabell 2 kan vi se att sex dimensioner fram trä
der, vilka jag har namngett efter de starkaste faktorladdningarna. Den tydligaste 
dimensionen kan enkelt klassificeras som relationer och nöjen, med starka ladd
ningar på det som handlar om nöjesaktiviteter (som man antagligen oftast ägnar 
sig åt tillsammans med någon eller några andra). Tycker man att en nöj esakti vi
tet är nödvändig finns det alltså en tendens att anse att även andra nöj esakti vi
teter är nödvändiga.

Den andra dimensionen har jag kallat utseende, då den innehåller ’items’ som 
att ha nya kläder, att kunna gå till frisören etc. Den tredje dimensionen har jag 
kallat teknik , eftersom den antyder en preferens för att ange att ’tekniska’ kon
sumtionsartiklar är nödvändiga. De tre sista dimensionerna antyder preferens
mönster för bilar, tidning & tvättmaskin (sic) samt för att spara pengar. På grund 
av att dessa tre inte är nämnvärt starka, och enbart har ett fåtal starka ladd
ningar, så väljer jag att inte kommentera dem mer. Det är viktigt att påpeka att 
ytterst få faktorladdningar överhuvudtaget är negativa, och att de som finns är 
svaga. Detta indikerar att det visserligen finns systematiska olikheter i vad som 
anses vara nödvändigt, men det finns inga starka tendenser till att man tycker att
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Tabell 2: Faktoranalys för vilka saker man anser vara nödvändiga i Sverige 1998

Relationer 
& nöjen

Utseende Teknik Bil Blandat Spara

Kunna köpa nya kläder 0.10 0.68 0.03 0.08 -0.03 0.09
Ej fler än 2 i varje sovrum 0.04 0.49 0.03 0.08 0.31 0.17
Körkort 0.07 0.14 0.09 0.78 0.07 0.12
Daglig tidning 0.13 0.18 0.02 -0.02 0.58 - 0.01
Frisör 0.10 0.62 0.01 -0.02 0.18 0.10
Egen tvättmaskin -0.03 -0.02 0.20 0.32 0.55 -0.03
Finkläder 0.20 0.60 0.09 0.17 0.07 -0.02
Kunna ha fest 0.61 0.23 -0.06 0.25 - 0.01 -0.05
Semesterresa 1 vecka per år 0.44 0.18 0.11 0.03 0.13 0.26
Extra påkostad mat 0.62 0.12 -0.02 0.17 0.08 -0.08
Pensionsförsäkring 0.11 0.03 0.07 0.10 -0.05 0.74
Stereo 0.22 0.23 0.51 0.17 -0.37 0.05
Balkong eller uteplats 0.14 0.28 0.12 0.18 0.40 0.09
Bil 0.04 0.12 0.19 0.78 0.15 0.10
Spara 500 kr p månad 0.15 0.15 0.08 0.07 0.07 0.74
Modekläder 0.10 0.61 0.10 0.03 -0.03 -0.03
Bjuda vänner 0.61 0.10 0.03 0.01 0.08 0.02
Video 0.06 0.23 0.67 0.17 -0.2 - 0.01
Mikrovågsugn 0.02 0.14 0.63 - 0.01 0.17 0.00
Sommarstuga 1 vecka 0.40 0.08 0.07 0.08 0.17 0.24
Diskmaskin 0.01 0.00 0.52 0.01 0.39 0.07
Dator 0.11 - 0.01 0.45 0.01 0.02 0.17
Bio etc 0.60 0.03 0.12 -0.16 -0.05 0.16
Äta ute 0.58 0.02 0.19 - 0.10 -0.08 0.12
Mobiltelefon 0.05 -0.07 0.54 0.12 0.16 - 0.01
Egenvalue 4.40 1.81 1.54 1.22 1.10 1.06
Procent förklarad varians 17.60 7.24 6.15 4.86 4.39 4.25
Kommentar: Faktorladdningar över 0.50 är markerad med fet stil. Principal component med 
Varimax rotation.
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något inte är nödvändigt bara för att man tycker att något annat är nödvändigt.
Genom att slå samman de variabler som har faktorladdningar som överstiger 

0.50, så skapar jag tre nya index: Relationer &  nöjen, Utseende och Teknik.7 I 
teknikindexet har jag även inkluderat dator. Trots att denna laddar något mindre 
anser jag att den stämmer väl in i dimensionen. Samtliga korrelationer mellan 
dessa index, inklusive T oppi2, är positiva (Pearson r varierar från 0.24 till 0.45) 
och signifikanta (p<0 .0 0 1 ), vilket indikerar att det finns en tendens till att tycka 
lika rakt över. Den starkaste korrelationen är mellan Topp 12 och Utseende. Då 
det gäller utseendet på fördelningarna är det vanligast att tycka att alla 1 2  kon
sumtionsartiklar är nödvändiga på Topp 12, och relativt få har låga poäng. Det 
omvända mönstret finner vi för Relationer &  nöjen och Teknik, medan Utseende 
mer liknar en normalfördelning med flest personer på mittenalternativet.

B. Vilka eventuella skiljelinjer leder till oenighet om vad som är nödvändigt? 
N är vi nu vet vilka konsumtionsartiklar som uppfattas som nödvändiga, så är det 
dags att testa hypoteserna. Finns det skillnader vad beträffar åsikterna om vilken 
konsumtion som uppfattas som nödvändig, och var går i så fall skiljelinjerna? De 
beroende variablerna konstruerade vi i föregående avsnitt: Toppi 2, Relationer 
& nöjen, Utseende och Teknik. Av de oberoende variablerna har vi redan disku
terat de variabler vi behöver för att kunna pröva hypoteserna H^, H 2 a och H^, 
nämligen, å ena sidan, de olika indexen över politiska attityder (service-, utgifts- 
och finansindex) och, å andra sidan, generationsvariabeln. Förutom dessa obe
roende variabler kommer emellertid en mängd andra oberoende variabler ingå i 
analysen, och innan vi går in på analysen ska vi kort beröra dem.

För att kunna testa hypotesen Ü2b  behöver vi uppgifter om födelseland, som 
här mäts genom en registerbaserad variabel. Jag har gjort en uppdelning mellan 
olika länder, som dels baseras på en grov indelning mellan regioner, dels på i vil
ken mån länderna kan anses vara utvecklade välfärdsländer/avancerade industri
länder. 8

För att pröva H 3  konstrueras tre nya index som mäter huruvida man konsu
merar det som ingår i Toppl2, Relationer & nöjen, Utseende och Teknik. Det är 
möjligt, eftersom det finns en fråga i enkäten där respondenterna får ange just 
detta. Dessa index benämner jag I-Toppl2, I-Relationer &  nöjen, I-Utseende och 
I-Teknik , där I:et står för innehav. Högst värde på dessa index får de responden- 
ter som konsumerar alla de konsumtionsartiklar som indexet täcker. Precis som
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de politiska attitydindexen har även dessa index gjorts om till Z-scores (se avs
nittet ”M etod”).

Hypotesen H 4  handlar om sociodemografiska faktorer, och de täcks av föl
jande variabler:

• Klass, som här mäts utifrån den socioekonomiska indelningen (de som 
saknar arbete kodas efter eventuellt tidigare arbete);

• Utbildning (som bygger på den s k SUN79);
• Region (s k H-region);
• Kön;
• Hushållssammansättning (med en uppdelning mellan de hushåll som har

barn under skolåldern och de som har barn över skolåldern ) . 9

Avslutningsvis har vi de tre hypoteser som ryms under H 5 , och som har att göra 
med den faktiska, upplevda och förväntade ekonomiska standarden. För att 
kunna mäta detta använder vi oss av följande uppsättning variabler: (a) disponi
bel inkomst, det vill säga hushållets totala bruttoinkomst, minus skatt och övri
ga negativa transfereringar, plus skattefria bidrag (registeruppgift); (b) disponibel 
inkomst i kvadrat; (c) en subjektiv värdering av den nuvarande materiella stan
darden, i relation till hur standarden var för fem år sen; och (d) en liknande sub
jektiv värdering av vilken standard man tror att man kommer ha om fem år. 1 0  

De subjektiva värderingarna har gjorts om till dikotoma variabler. De som upp
lever sig ha fått en sämre standard över tid får således värdet 1 , medan övriga får 
värdet 0, på variabeln sämre nu . På motsvarande sätt får de som tror sig få det 
bättre i framtiden värdet 1  på variabeln bättre sen, medan övriga får värdet 0. 
Dessutom har interaktionstermer använts, (e) sämre nu * konsumtion samt (f) 
bättre sen * konsumtion , mellan inneha vs variablerna och de subjektiva värder
ingarna av den egna standarden. Skälet till att inkludera dessa interaktionstermer 
är att H jb  och kanske främst gäller om man inte konsumerar de nyttighe
ter som är upptagna i de beroende variablerna. Konsumtion är därvid liktydigt 
med den innehavsvariabel som mäter om det som inryms i beroendevariabeln 
konsumeras. För T o p p ll  är ”konsum tion” exempelvis liktydigt med I-T opp l2 .

I tabell 3 redovisas totalt 24 regressionsmodeller, dels en för varje grupp av 
oberoende variabler för de fyra beroendevariablerna (fem stycken under varje A- 
kolumn), dels en totalmodell för varje beroendevariabel (en under varje B-
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kolumn). På så sätt går det att jämföra vad som händer med effekterna för varje 
variabelgrupp när man kontrollerar med andra typer av variabler.

I Tabell 3 framgår att hypotesen får ett visst stöd. De som är mindre nyli
berala, som i mindre grad tvivlar på välfärdsstaten, tenderar oftare tycka att de 
nyttigheter som allmänt betraktas som nödvändig konsumtion (d v s de kon
sumtionsartiklar som ingår i Topp 12), faktiskt också är nödvändiga. De ten
derar också i högre utsträckning att uppfatta relationer och nöjen samt utseen
dekonsumtion  som nödvändig konsumtion. Detta gäller i synnerhet om vi använ
der Utgifter som indikator, d v s de som vill höja statens utgifter tenderar att upp
fatta en högre konsumtionsnivå som nödvändig. De andra indexen, och i syn
nerhet det index som mäter i vilken grad man tycker att det offentliga ska vara 
huvudman i olika servicesektorer (Service), ger mer motstridiga resultat. 
Framförallt har politiska attityder effekt på Toppl 2, men även där antyder R^- 
värdet att dessa politiska index har en låg förklaringskraft. Effekterna av de poli
tiska attityderna är dock någorlunda konstanta då man kontrollerar för andra 
variabler (B-modellerna).

Ingen av de hypoteser som byggde på generationsskillnader, alltså H 2 a och 
Hg, visar sig stämma. Det mest slående resultatet är istället att generationsskill
nader inte spelar så stor roll. De effekter som finns går åt olika håll för olika 
index. Om vi kontrollerar för andra variabler minskar de dessutom, och blir över
lag inte signifikanta. Inte heller H 2 b får något stöd. Det går inte att finna någon 
mer restriktiv inställning hos invandrare, eller hos vissa invandrargrupper. De 
största skillnaderna indikerar att invandrare från Östeuropa och från utomeuro
peiska länder anser att fler tekniska konsumtionsartiklar är nödvändiga än andra, 
vilket kanske återspeglar ett behov att hålla kontakt med det gamla hemlandet.

För H 3  finns definitivt ett stöd, d v s  det man har själv verkar man också anse 
vara nödvändigt för andra. Dessa effekter är relativt starka och gäller samtliga 
beroendevariabler, även vid kontroll för andra oberoende variabler (se B-model
lerna). I synnerhet är effekterna starka för Relationer &  nöjen\ går man ut myck
et på krogen, bjuder hem vänner etc så tycker man också detta är nödvändigt för 
alla. Det finns några intressanta negativa korrelationer -  har man mer av något 
tycker man annat är mindre nödvändigt för alla -  men dessa är trots allt relativt 
svaga.

Då det gäller H 4  visar resultaten att sociodemografiska faktorer spelar en roll, 
fast en relativt liten sådan för Relationer &  nöjen och Utseende (se värden).
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Tabell 3: Regressionskoefficienter för regressionsanalyser (OLS): De beroende 
variablerna utgörs av fyra index över vad som anses vara nödvändig konsumtion 
(Sverige 1998)____________________________________________________________

Toppl2 Relationer & nöjen Utseende Teknik
Modell A Modell B Modell A Modell B Modell A Modell B Modell A Modell B

Indikator grupp:

I. Politiska attityder:
Utgifter 0.19*** 0.15*** 0.08*** 0.10*** 0.06** 0.06** -0.03 -0.02
Service 0.09*** 0.05* -0.06** -0.04* 0.02 0.01 -0.06** -0.03
Finans 0.10*** 0.10*** 0.02 0.03 0.05* 0.05 0.03 0.01
Konstant 10.56 - 1.26 - 1.97 - 1.05 -

R2 adj. 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -

II. Generation och födelseland:
-1925 0 0 0 0 0 0 0 0
1926-39 0.18* 0.14 -0.19** -0.10 0.12 0.05 -0.11 0.03
1940-52 0.01 0.03 -0.05 0.01 -0.07 -0.05 0.01 0.00
1953-67 -0.18* -0.08 0.09 0.06 -0.24*** 0.16* 0.12 0.01
1968- -0.40*** -0.21* 0.23*** -0.05 -0.16* -0.10 0.21** 0.02
Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0
Ö. Norden -0.13 -0.14 -0.24* -0.18 0.01 0.06 0.13 0.16
Nordeuro. 0.32 0.42 0.26 0.28 0.20 0.31 0.16 0.22
Sydeuro. 0.02 0.15 0.15 0.09 -0.06 -0.03 -0.02 0.06
Östeuro. 0.02 0.23 0.28* 0.33* 0.12 0.30* 0.76*** 0.80***
Övrigt -0.05 0.12 0.25* 0.23* 0.04 0.19 0 7 3 * * * 0.78***
Konstant 10.67 - 1.21 - 2.06 - 0.94 -

R2 adj. 0.01 - 0.02 - 0.01 - 0.02 -

III. Innehav av olika konsumtionsartiklar:
I-Topp 12 0.25*** 0.29** -0.07*** -0.06** -0.03 - 0.01 -0.08*** -0.02
I-Relation -0.07*** 0.02 0.40*** 0.45*** 0.00 0.04 0.05** 0.06**
I-Utseende 0.13*** 0.13** -0.07*** -0.03 0.29*** 0.32*** -0.04* - 0.00
I-Teknik -0.10*** - 0.01 -0.04* -0.05* -0.09*** -0.04 0.18*** 0.21***
Konstant 10.56 - 1.26 - 1.97 - 1.04 -

R2 adj. 0.03 - 0.09 - 0.04 - 0.02 -

IV. Klass, utbildning, region, kön och hushållstyp:
Arbetare 0 0 0 0 0 0 0 0
Lägre tjm -0.04 -0.09 -0.04 -0.09 0.01 - 0.01 -0.08 -0.11
Mellan t. -0.08 -0.16* -0.09 -0.13* -0.11 -0.16* -0.19*** -0.22***
Högre t. -0.22* -0.28** -0.19* -0.18* -0.19* -0.23* -0.13 -0.16
Företag. -0.25** -0.23** -0.08 -0.04 -0.16* -0.17* -0.06 -0.12
Oklass. -0.41*** -0.29** 0.16* 0.00 -0.21*** -0.14 0.19** -0.00
Ej efter 0 0 0 0 0 0 0 0
gymnasial
Kortare eg -0.29*** -0.24** 0.13* 0.06 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08
Tre årig -0.33*** -0.28** 0.20** 0.08 -0.03 -0.04 -0.20** -0.28***
eg. el. mer

Tabellen fortsä tter p å  nästa sida.
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Tabellen fortsä tter . . .

Topp 12 Relationer & nöjen Utseende Teknik
A. B. A. B. A. B. A. B.

Sthlm, 0 0 0 0 0 0 0 0
Gbg,
Malmö
Andra -0.09 -0.10 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.05
större st.
Resten -0.20** -0.17* -0.17** -0.10 0.03 0.02 -0.09 -0.01
söderut
Tätbyggd 0.07 0.09 0.01 0.06 0.27*** 0.25** -0.11 -0.03
norr
Glesbygd -0.02 0.06 0.00 0.09 -0.04 -0.03 0.21* 0.29**
norr
Man 0 0 0 0 0 0 0 0
Kvinna 0.33*** 0.23*** -0.04 -0.02 -0.20*** -0.23*** -0.35*** -0.30***
Ensamst. 0 0 0 0 0 0 0 0
utan barn
Ensamst. -0.12 0.04 0.41 0.28 -0.37 -0.10 0.28 0.23
Småbarn
Ensamst. 0.37** 0.30* 0.07 0.09 0.09 0.23 0.20 0.08
Stora barn
Sambo u b 0.28*** 0.11 -0.12* -0.04 0.07 -0.00 -0.00 -0.03
Sambo - 0.02 0.01 -0.04 -0.00 -0.15* -0.05 0.18* -0.01
små barn
Sambo - 0.20** 0.07 0.00 0.11 -0.11 -0.04 0.18*** 0.00
st. barn
Konstant 10.51 - 1.34 - 2.14 - 1.25 -

R2 adj. 0.04 - 0.01 - 0.01 . 0.03 -

V. Ekonomiska villkor
Inkomst -0.04 0.39 -0.60** -0.04 -0.14 0.33 -0.91** -0.21
100 kkr
Inkomst2 -0.02* -0.04** 0.01 -0.00 -0.01 -0.02* 0.02* 0.00
Sämre nu 0.23*** 0.19** 0.13* 0.10 0.15** 0.14** 0.06 0.07
Bättre sen -0.09 0.07 0.11** 0.08 -0.03 0.02 0.14*** 0.11*
Konsum. 0.33*** - 0.41*** - 0.31*** - 0.21*** -

Säm*kons -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09* -0.10* 0.05 0.02
Bät*kons -0.16*** -0.15** -0.06 -0.07 -0.02 -0.01 -0.06 -0.04
Konstant 10.44 - 1.31 - 1.98 - 1.17
R2 adj. 0.04 - 0.09 - 0.05 - 0.03

För B; 10.54 1.28 2.13 1.23
Konstant
R2 adj. - 0.09 - 0.10 - 0.06 - 0.07
Kommentar: Indexet Toppi2 inbegriper de 12 högst rankade nödvändigheterna (se Tabell 1). De andra indexen 
omfattar ’items’ med faktor laddningar över 0.50 på de tre första dimensionerna med motsvarande namn i Tabell 
2. Teknik inkluderar dock även dator. För övriga variabler hänvisas till texten. Under kolumnen Modell A görs 
en regression per indikatorgrupp och under kolumnen Modell B görs en regression för samtliga variabler. Ett 
undantag från detta gäller indikatorgrupp V, där hushållsvariablema utgör kontrollvariabler i Modell A (p.g.a. att 
inkomstvariablerna bör kontrolleras för effekter av hushållssammansättning).
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Många av skillnaderna är intressanta. Speciellt intressant är det att grupper som 
generellt sett är relativt gynnade i ekonomiskt och materiellt hänseende, som t ex 
högutbildade och högre tjänstemän (Bihagen & Halleröd 2000; Dellgran & 
Karlsson 2001; Fritzell 2001; Halleröd 2001), anser att färre konsumtionsartik
lar är nödvändiga, vilket gäller T o p p ll  och Teknik .H Min förväntan var att 
dessa grupper skulle avvika genom att vara mindre restriktiva p g a att personer 
med dessa karakteristika skulle vara mer vana vid en hög konsumtionsnivå. 
Visserligen kan man tänka sig att åtminstone högutbildade och högre tjänstemän 
är mer nyliberalt orienterade än andra grupper, men om detta var orsaken till 
deras restriktiva hållning borde effekterna minska vid kontroll för politiska atti
tyder (Modell B). Någon sådan entydig minskning finns inte. Kvinnor har högre 
värde på Topp 12 än män och är således mer benägna att tycka att denna kon
sumtion är nödvändig. Kvinnor är mindre benägna att tycka att tekniksaker är 
nödvändiga. Ett resultat som kanske är något mer förvånande är att kvinnor i 
lägre grad anser att utseenderelaterad konsumtion är nödvändig. Det resultatet 
står sig dock från den tidigare svenska undersökningen (Nordlund 1993: 32ff).

Avslutningsvis kan vi konstatera att resultaten är förvånande då det gäller H 5 , 
som handlar om de ekonomiska villkorens betydelse. Inkomsten spelar endast en 
liten roll för vad man tycker är nödvändigt, och de effekter som finns är de m ot
satta jämfört med dem som var förväntade utifrån H j a . Om vi tar Toppl2  som 
den beroende variabeln, så kan vi notera att en högre inkomst är associerad med 
en tendens att inte uppfatta konsumtionsartiklarna i Topp 12 som nödvändiga, 
och att den tendensen blir allt starkare med stigande inkomst (vilket inkomst i 
kvadrat indikerar). I övrigt är inga inkomsteffekter signifikanta vid kontroll för 
andra variabler. Till skillnad från H ^a får ett visst stöd, d v s  har man fått 
det sämre materiellt tycker man att en högre konsumtionsnivå är nödvändig (sta
tistiskt signifikant för Toppl2  och utseende i B-modellerna). Interaktionstermen, 
mellan Sämre nu och innehavet av de saker som ingår i beroendevariablerna (Säm 
* Kons), preciserar det fyndet. Ju fler saker man har, desto fler konsumtionsar
tiklar tenderar man uppfatta som nödvändiga, men ökningen är mindre för dem 
som har fått det sämre (enbart signifikant för Utseende i B-modellerna) . 1 2

Därmed har vi kommit till hypotesen som säger att om man väntar sig 
bättre tider i materiellt hänseende, så skulle man anse fler saker vara nödvändig 
konsumtion. Den hypotesen får ett svagt stöd för Relationer &  nöjen samt 
Teknik (enbart signifikant för Teknik i B-modellerna). N är det gäller Topp 12 är
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det instruktivt att undersöka interaktionstermen (Bättre sen * Konsumtion). Det 
visar sig att de som väntar sig bättre tider skiljer sig från dem som inte gör det, 
nämligen om vi studerar vad som händer när konsumtionsnivån stiger. De förra 
är inte lika benägna att då uppfatta fler konsumtionsartiklar som nödvändiga. 
Sammantaget går det inte att säga att H $c får stöd.

Jag tänkte nu återgå till det som är artikelns huvudfråga: H ur stor är enighe
ten om vilken konsumtion som är nödvändig? Att konstruera index och genom
föra regressionsanalyser är ett effektivt sätt att ta reda på vilka grupper som har 
en mer eller mindre restriktiv inställning till en uppsättning av olika konsum
tionsartiklar. Nackdelen med det tillvägagångssättet är dock att det är svårt att 
få en bild av huruvida enigheten är stor eller liten, och det är svårt att få en upp
fattning om vilka konsumtionsartiklar det råder oenighet om. Ett sätt att lösa 
detta på är att konstruera möjliga ”extremgrupper” och studera hur mycket 
dessa grupper avviker från varandra på konkreta konsumtionsartiklar. Jag utgår 
från regressionsanalysen i Tabell 3 då jag konstruerar extremgrupperna, men stu
derar sedan gruppernas faktiska (och inte estimerade) skillnader i preferenser 
angående konkreta konsumtionsartiklar.

Utifrån föregående analys kan vi på goda grunder misstänka att en kvinna i 
arbetarklassen utan högre utbildning (grupp B) skiljer sig en hel del från en per
son som är man, är högre tjänsteman och har högre utbildning (grupp C). Men 
hur mycket skiljer de sig åt? Det är värt att notera att dessa två grupper inte utgör 
några extremer i samhället. I arbetarklassen är kvinnor utan högre utbildning 
den vanligaste gruppen och likaså är männen med högre utbildning en vanlig 
grupp bland de högre tjänstemännen. Av tabell 4 framgår det att enigheten är 
stor om att de sju oftast angivna nyttigheterna faktiskt är nödvändig konsum
tion. M inst 9 av 10 anser att konsumtionsartiklarna från läkare och mediciner 
till och med tandläkare är nödvändiga, och dessa sju artiklar ligger i en särklass 
oavsett vilka av dessa tre grupper (A, B och C) man tittar på. Trots att de avvi
kelser som finns här är små, så är det faktiskt så att grupp C är mer restriktiva 
på åtminstone fyra av dessa konsumtionsartiklar. Detta är också det genomgå
ende mönstret, även om det finns undantag.

De efterföljande fem artiklarna råder det, relativt sett, stor oenighet om, med 
stora skillnader mellan B och C då det gäller bostadsrelaterad konsumtion och 
TV.

Bland de manliga högre tjänstemännen anser 6 6  till 79 procent att denna kon
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sumtion är nödvändig, jämfört med 81 till 8 6  procent bland kvinnliga arbetare. 
I stort sett är det dock de 12 högst rangordnade konsumtionsartiklarna som fort
farande ligger i topp på listan över den konsumtion som oftast uppfattas som 
nödvändig, även om den restriktiva hållningen bland högre tjänstemannamän är 
förvånande.

modernt boende?
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Tabell 4: Svar på frågan vad som anses vara nödvändig konsumtion i Sverige 1998 for 
alla i undersökningen samt för två specialgrupper (procent)

A. Ja, för alla B. Ja, för  
kvinnlig 
arbeterska 
utan högre 
utbildning

C. Ja, för  
manlig högre 
tjänsteman 
med högre 
utbildning

B-C Signifikans- 
nivå för  
skillnaden 
mellan B och 
C

Läkare och mediciner 98 98 98 0
Dammsugare 96 98 94 4 ***

Telefon 96 98 96 2 *

Hemförsäkring 96 97 94 3 * *

Laga mat varje dag 95 97 95 2
Frys 93 95 91 4 ***

Tandläkare 93 94 91 3
Kollektiva färdmedel 81 84 79 5 *

Egen bostad 80 86 74 12 ***

Modern bostad 78 86 68 18 ***

Presenter 75 78 70 8 * * *

Tv 74 81 66 15 ***

Kunna köpa nya kläder 66 65 67 -2
Ej fler än 2 i varje sovrum 64 66 61 5
Körkort 59 59 53 6 **

Daglig tidning 58 55 63 -8 **

Frisör 57 55 59 -4
Egen tvättmaskin 51 57 40 17 ***

Finkläder 47 49 47 2
Kunna ha fest 47 52 48 4
Semesterresa 1 vecka per år 43 44 42 2
Extra påkostad mat 37 40 37 3
Pensionsförsäkring 37 42 33 9 ***
Stereo 35 36 37 -1
Balkong eller uteplats 33 50 17 33 ***

Bil 33 40 21 19 ***

Spara 500 kr p månad 31 34 31 3
Modekläder 28 30 24 6 * *

Bjuda vänner 20 19 24 -5 *

Video 19 21 13 8 * * *

Mikrovågsugn 18 14 20 -6 **

Sommarstuga 1 vecka 18 23 15 8 ***

Diskmaskin 15 12 17 -5 **

Dator 13 10 18 -8 * * *

Bio etc 12 8 19 -11 ***

Äta ute 10 8 11 -3 *

Mobiltelefon 6 5 6 -1
Kommentar: För A-kolumnen är n från 4923 till 4948. För B och C sammanslaget är n från 
1546 till 1550.
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Avslutande diskussion
Resultaten av denna studie visar att det råder en ganska stor enighet om att viss 
konsumtion är nödvändig för alla, men också att det finns skiljelinjer. Det råder 
stor enighet om att läkare &  mediciner, dammsugare, telefon, hemförsäkring, 
lagad mat, frys och tandläkare är nödvändig konsumtion i Sverige idag. 
Dessutom vill jag hävda att enigheten också är stor om att kollektiva färdmedel, 
egen bostad, modern bostad, ge presenter och TV tillhör det nödvändiga (fast 
med viss reservation för boenderelaterad konsumtion och TV). Eftersom denna 
konsumtion går utöver vad som är direkt livsuppehållande kan detta uppfattas 
som ett stöd för relativt orienterade fattigdomsstudier. Med andra ord: det före
faller rimligt att undersöka i vilken mån ”medborgarna” i ett land har råd med 
konsumtion som även fyller vissa sociala funktioner. Givet att man anser att sta
ten bör bedriva socialpolitik indikerar dessa resultat att det verkar möjligt att 
komma fram till en socialt accepterad socialbidragsnorm -  en stor majoritet häv
dar att man borde ha råd med viss konsumtion.

N är det gäller övriga konsumtionsartiklar är enigheten mindre, och det finns 
dessutom vissa mönster i uppfattningarna. I synnerhet anser vissa att relations- 
och nöjeskonsumtion är nödvändig, andra lägger tyngdpunkten på utseende
konsumtion och ytterligare en grupp tenderar betrakta tekniska saker som nöd
vändiga.

Eftersom frågan om vilken konsumtion som är nödvändig är en fråga om rät
tigheter torde nyliberalt orienterade, de som tvivlar på välfärdsstaten, tycka att 
färre konsumtionsartiklar är nödvändiga än andra. Denna hypotes (H^) bekräf
tas. I synnerhet anger de som vill minska statens utgifter färre artiklar som nöd
vändiga. Samtidigt är effekterna av dessa politiska attityder ganska ringa och det 
vore överdrivet att hävda att politiska attityder avgör i vilken utsträckning man 
anser att en viss konsumtion är nödvändig. Övriga hypoteser som får stöd är H 3  

(det man själv har tycker man också är nödvändigt för andra), H 4  (olika socio- 
demografiska faktorer har en egen påverkan) och I T ^  (har man fått det sämre 
tycker man att fler konsumtionsartiklar är nödvändiga, givet att allt annat är 
lika). Innan jag diskuterar dessa resultat är det värt att ta upp de hypoteser som 
inte verkade stämma.

Det har ingen större betydelse vilken generation man tillhör, och inte heller om 
man kommer från ett annat land (H2  och H^). Därmed ligger det någonting i 
Mack & Lansleys (1985: 75) konstaterande att tidigare erfarenheter inte verkar
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vara så viktiga. H 2  bygger på idén att de som har erfarenheter och upplevelser 
från ett samhälle med generellt lägre levnadsstandard, vilket äldre generationer 
definitivt har och invandrare oftare torde ha än svenskar, är mer restriktiva. H 6  

utgick från Inglehart (1977). Det resonemang som låg till grund för hypotesen 
var att de som har personliga upplevelser av hög materiell standard i sin barn
dom skulle anta postmaterialistiska värderingar, vari det skulle kunna ingå att 
man värderar konsumtion lägre. Yngre torde oftare ha sådana erfarenheter än 
äldre. Ingen av dessa hypoteser får stöd, vilket är anmärkningsvärt.

Vad gäller hypotesen H j  är resultatet svårtolkat. Antagandet, att ju mindre 
man har råd med desto färre konsumtionsartiklar tycker man är nödvändiga 
(H ja ), verkar inte stämma. Men däremot indikerar resultatet att de med för
sämrade ekonomiska villkor betraktar fler artiklar som nödvändiga Detta
är svårtolkat eftersom grunden för H 5 a är teorin om adaptiva preferenser, d v s  
i regel anpassas preferenserna till vad man faktiskt kan få (i detta fall: personer 
anser att den konsumtion de har råd med är nödvändig). Givet detta kan man 
tänka sig att de som har fått en försämrad situation har svårare än andra att 
anpassa sina preferenser till vad de faktiskt kan uppnå (H j^). En möjlig utväg är 
att hävda att det är förhastat att förkasta H ^a, då möjligheten att kunna skaffa 
något mäts genom en inkomstvariabel (kontrollerad för hushållssammansättning 
och vad man har för konsumtion). Vid samma inkomst kan man nämligen ha 
olika möjligheter att ha råd med en viss sak, eftersom inkomster inte är liktydi
ga med ekonomiska resurser (Ringen 1987; Piachaud 1987) och eftersom det 
finns reliabilitetsproblem med inkomstvariabler (Halleröd 1993b; Ringen 1987). 
Det finns dock inget som tyder på att H ^a är korrekt, då de små inkomsteffek
ter som finns faktiskt går åt m otsatt håll och inkomstvariabeln borde, trots allt, 
vara starkt korrelerad med ekonomiska resurser. En betydligt enklare lösning är 
att utgå från hypotesen H 3  (det man själv har anser man vara nödvändigt för 
andra), som får ett starkt stöd i analyserna, och från dess koppling till hypotesen 
om försämrad ekonomisk situation (ELj^). I det frågebatteri som används i ULF 
används ordet ”standard” när man ställer frågan om huruvida den ekonomiska 
situationen har försämrats. Därmed skulle det kunna vara så att de som har fått 
försämrad standard helt enkelt har minskat sin konsumtion av de konsumtion
sartiklar som de anser är nödvändiga. Vi kan uttrycka den tanken på följande 
sätt: Om man konsumerar mer av en specifik konsumtionsartikel så tycker man 
också att den är nödvändig; men minskar man konsumtionen av denna ”nyttig
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het” så fortsätter man att tycka att den är nödvändig (givet att standardsänk
ningen är påtvingad).

Ett resultat som är högst intressant, och som täcks av H 4 , är att de som är 
högutbildade, och de som har relativt goda positioner på arbetsmarknaden (till 
exempel högre tjänstemän), är restriktiva till vad som är nödvändig konsumtion. 
Å ena sidan: givet att dessa grupper generellt har en hög materiell standard, och 
givet att H 3  stämmer, så torde dessa grupper vara mindre restriktiva än andra. Å 
andra sidan: givet att dessa grupper oftare har en välfärdstatstvivlande attityd, 
och att är korrekt, så torde dessa grupper vara mer restriktiva än andra. 
Oavsett vilket borde effekterna minska när vi kontrollerar för ”eget innehav av 
konsumtionsartiklar” respektive för ”politiska attityder” . Så är emellertid inte 
fallet.

Således verkar det inte som om de hypoteser vi har undersökt kan förklara den 
funna skillnaden. Det går dock att spekulera om andra möjliga orsaker bakom 
dessa skillnader. Till att börja med kan man tänka sig ett resonemang av samma 
typ som det Inglehart (1977) förde fram, men där vi -  istället för att fokusera på 
generationer och materiella villkor under barndomen -  lägger tyngdpunkten på 
den nuvarande situationen. En gynnsam nuvarande situation kanske leder till 
postmateriella värderingar. Denna materiella situation bör då vara av generell 
karaktär, då en specifik hög konsumtionsnivå av särskilda saker leder till att man 
tycker att fler saker är nödvändiga (vilket H 3  visar).

Det går också att tänka sig att speciella värderingar och synsätt är vanliga i 
dessa grupper (Bihagen 2001), vilka varken kan betraktas som välfärdsstatsfi- 
entliga eller postmateriella. Lamont (1992) pekar på att det i högre klasser s a s  
är viktigt att framstå som kosmopolit. Högre tjänstemän reser oftare än andra, 
och till en högre kostnad (Bihagen 1999), och liksom högutbildade generellt är 
de mer intresserade av ett s k ”seriöst” utbud på TV (nyheter, dokumentärer etc) 
(Bihagen &  Katz-Gerro 2000). Möjligtvis indikerar detta ett relativt stort intres
se för omvärldsfrågor och kanske är det vanligare i denna grupp att man har fat
tiga länder i åtanke när man besvarar frågan om vilken konsumtion som är nöd
vändig. En annan möjlig hypotes är att man anser att färre saker är nödvändiga 
när man själv inte riskerar att drabbas av ekonomiska bekymmer/fattigdom, och 
inte heller har drabbats tidigare. Tidigare forskning visar att högre tjänstemän och 
högutbildade har en säkrare position på arbetsmarknaden (Bihagen &  Halleröd 
2000; Fritzell 2001; Halleröd 2001; Korpi &  Stenberg 2001; Åberg m fl 1997).
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Relativt sett torde således risken för att ha drabbats, eller för att man kommer 
att drabbas, av fattigdom vara liten. Möjligtvis kan det vara så att man tenderar 
att bedöma en konsumtionsartikel som nödvändig först om man varit tvungen 
klara sig utan den, eller om man riskerar att få klara sig utan den.

Ytterligare en skiljelinje värd att omnämna är de tydliga könsskillnaderna. 
N är det handlar om sådana varor som de allra flesta anser vara nödvändig kon
sumtion, så tenderar kvinnor i större utsträckning än män att anse att dessa 
varor är nödvändiga. I fråga om annan konsumtion är förhållandet det omvän
da. M an kan spekulera om orsakerna till det. Det skulle t ex kunna vara så att 
kvinnor fortfarande tar ett större ansvar i hemmet, och ser vikten av dessa saker, 
medan männen är mer fritidsinriktade.

Trots de skiljelinjer som finns anser jag att resultaten i denna studie visar att 
enigheten om viss konsumtions nödvändighet är tillräckligt stor för att det ska 
vara rimligt att mäta levnadsstandard, vem som har det materiellt sämst, i 
Sverige med hjälp av vissa av de konsumtionsindikatorer som har undersökts. 
Detta kan dock göras på olika sätt, och de olika tillvägagångssätten är förbund
na med olika för- och nackdelar.

M ack & Lansleys (1985) metod var enkel. En person som uppgav att den inte 
hade råd med tre eller fler av de konsumtionsartiklar som en majoritet ansåg 
vara nödvändiga kom att tillhöra gruppen fattiga - d v s  den grupp som lider en 
påtvingad brist på socialt bestämda nödvändigheter. Denna metod har emellertid 
flera nackdelar. Om 50.1 procent av befolkningen anser att en vara är nödvän
dig, så råder det inte alls någon konsensus. Tvärtom indikerar siffran 50.0 pro
cent att oenigheten är maximal. Dessutom är valet av just tre konsumtionsartik
lar godtyckligt.

Jag anser att en betydligt större andel än 50.1 procent måste ange att en sak 
är nödvändig för att den ska vara användbar som indikator i fattigdomsstudier. 
Om vi bortser från möjligheten att hitta en brytpunkt för fattigdom, så kan vi 
istället koncentrera oss på att konstruera en kontinuerlig variabel som mäter lev
nadsstandard/materiell deprivation. En enkel variant skulle då vara att konstru
era ett summeringsindex på de tolv saker som ligger i topp. Tre frågor måste 
dock besvaras. Måste respondenten uppge att avsaknaden beror på resursbrist 
för att få poäng på indexet? Bör indexet viktas, då exempelvis avsaknad av läka
re vid behov är betydligt allvarligare än avsaknad av TV? Bör man inkludera fler 
artiklar än de som ingår i indexet för de grupper som har speciella behov (t ex
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barnhushåll)? Halleröd (1994; 1995; 2001) har konstruerat ett mer avancerat 
index (Proportional Deprivation Index) som utgår från att man svarar ja på dessa 
frågor, och det verkar ge ett välfungerande m ått på levnadsstandard och materi
ell deprivation. Det finns dock en poäng med att konstruera enkla index, efter
som resultat baserade på enklare index kan ha större politisk sprängkraft. En 
relevant fråga är hur mycket man vinner i precision på att göra mer avancerade 
index i jämförelse med hur mycket man förlorar i enkelhet.

Avslutningsvis vill jag peka på den starka enighet som råder om att vissa spe
cifika konsumtionsartiklar tillhör det som är nödvändigt och som alla borde ha 
råd med. Att enigheten är så stor gör det möjligt att jämföra olika grupper med 
varandra, och på så sätt utröna vilka grupper som drabbas av materiell ofärd i 
ett land. De allra flesta borde kunna vara eniga om vad detta betyder. Samma 
nyttigheter toppade listan över nödvändiga konsumtionsartiklar även i den 
undersökning som utfördes sex år tidigare, och därför borde avsaknad av dem 
vara en relevant indikator på materiell ofärd/fattigdom i studier som sträcker sig 
över tiden.

Noter
1 Denna artikel är skriven inom projektet Fattigdom och marginella positioner  finansierat av SFR, 

numera FAS, F0 0 3 9 / 2 0 0 0 . Jag vill här tacka Björn Halleröd, de två anonym a granskarna sam t ett fler

tal kollegor på Institutionen för Sam hälls- och B eteen d eveten sk ap  vid M älardalens H ögskola för vär

defulla kom m entarer på tidigare utkast.

2 Enligt Hayek är det den fria marknaden som  har elim inerat den absolu ta  fattigdom en , mer eller 

mindre synonym t med svält och andra kroppsliga um bäranden (Halleröd 1991). Han menar också att 

en fri marknad är det effektiva m edlet m ot relativ fattigdom , d v s att man har det avsevärt säm re 

än andra inom ett givet land eller om råde (O’Brien & Penna 1 9 9 8 : 9 0 ).

3 För exakta formuleringar se  http://w w w .scb.se/befovalfard/levnadsforhallanden/centrala_indikato- 

rer/ulf/ULFi9 9 8 3 4 .pdf

4 Utgiftsfrågorna hopar s ig  mer entydigt i ULF-analyserna. Dock m åste två faktorer slå s sam m an pre

cis, som  i Svallfors (1 9 9 6 : 6 7 ). D essa analyser presenteras ej i artikeln men kan fås av författaren.

5 Crombachs Alpha indikerar att d essa  index är någorlunda reliabla, då d essa  mått ligger på 0 .8 0 , 

0 .6 4  respektive 0 .6 1 .
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6  På serviceindexet ger svaret ’offentligt’ ett poäng för varje fråga, och på sam m a sätt ger svaret 

’skatter/arbetsgivareavgifter’ på frågorna om finansiering ett poäng var. Därmed kan d essa  index, 

innan standardisering, variera mellan 0 -5  respektive 0 -3 . På utgiftsindexet ger svaret ’öka’ 2 poäng, 

’hållas oförändrade’ (inklusive ’vet ej’) 1 poäng sam t ’m inska’ 0  poäng. Innan standardisering kan så le 

d es  utgiftsindexet variera mellan 0  och 14 . För exakta formuleringar se  http://w w w .scb.se/befoval- 

fard/levnadsforhallanden/centrala_indikatorer/ulf/ULFi9 9 8 3 4 .pdf

7 Crombachs Alpha indikerar att d e ssa  index är någorlunda reliabla, då d essa  mått ligger på 0 .6 2 , 

0 .6 2  respektive 0 .6 0 . D essa mått skulle helst vara högre, men då indexena ändå sam m anfattar  

dim ensioner som  är fullt tolkningsbara anser jag att de är intressanta för analysen trots något låga 

värden.

8  Detta blir med nöd vändigh et en m ycket grov indelning, eftersom  spridningen på föd elseländer är 

stor. De som  är födda i övriga Norden är en kategori (merparten är födda i Finland). Kategorin 

Nordeuropa är tänkt att täcka länder som  haft starka ekonom ier under lång tid av 1 9 0 0 -talet. 

Kategorin inkluderar västeuropeisk a länder, inklusive USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland, men 

därem ot inte Sydeuropa (”V ästtyskland” är van ligaste  föd else lan d et i denna kategori). Sydeuropa är 

en egen  kategori, då v issa  av d essa  länder hade en svagare ekonom i än de Nordeuropeiska länder

na, å tm instone under en längre tid av efterkrigstiden. Före detta Jugoslavien och övriga forna euro

peiska öststater, inklusive forna Sovjet, utgör en kategori. Övriga världen utgör en sista  bred kate

gori och denna dom ineras av Asien (speciellt Turkiet, Iran, Irak, Libanon). I den kategorin finns em el

lertid också respondenter från Syd/M ellanamerika (Chile är vanligast) sam t Afrika (med stor spridning). 

Resultaten i den kom m ande analysen påverkades inte näm nbart av att hålla isär d essa  tre kontinenter  

och på grund av att d e ssa  grupper blir mycket sm å i analysen slå s de sam m an. Det är värt att nämna  

att m inst 9 0  procent av de med annat föd elseland  än Sverige (i undersökningen), var 10  år eller äldre 

vid flytten.

9  För hushåll som  både har barn under och över skolåldern har hushållet klassificerats efter mer

parten av barnen, och i de fall då de har lika m ånga av bägge åldrarna klassificeras hushållet som  

”äldrebarnshushåll”.

10  De exakta frågeformuleringarna är: Tycker du att din nuvarande standard är högre, lägre eller un ge

fär densam m a som  för fem år sedan?/Om du jämför med idag, hur tror du att din standard kom mer 

att vara om fem år?

11 När det gäller utbildning så har en d ast de utbildningsalternativ tagits m ed i m odellerna som  avvi

ker signifikant från den lägsta utbildningen.

12 För att förtydliga: interaktionsterm en innehåller alltså innehavsvariabeln , som  anknyter till varje 

beroendevariabel. För de två regressioner, där Toppi2 är den beroen de variabeln, så  är t ex  interak

tionsterm en en m ultiplikation av säm re nu respektive bättre sen  och l-Toppi2 .
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Abstract
What everyone should be able to afford. An analysis o f  what kinds o f  consump
tion are regarded as necessary in contemporary Sweden.
Some degree of consensus concerning perceptions of consumption is im portant 
to create and refine social policy as well as measures of poverty. Possible reasons 
for both consensus and certain social cleavages about what is perceived as neces
sities are discussed. Analysing data from Statistics Sweden’s 1998 Survey of 
Living Conditions, the following conclusions are drawn. There are 12 items for 
which there is a fairly high level of consensus. This indicates the possibility of cal
culating both a generally accepted level for supplementary benefits and an accep
ted measure of poverty/living standards. However, there are also cleavages. The 
most interesting, and even surprising, ones show a more restricted view on neces
sities among groups that are relatively economically advantaged, i.e. well-educa
ted and ‘higher’ social classes. Moreover, there are sex differences and expected 
political differences -  ‘neoliberals’ have a somewhat more restricted view.

Keywords: Poverty, Consumption, Social Policy
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