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Hushällen använder i medeltal 18700 mark i mänaden pä livsmedel och drycker 
och tili mältider och drycker pä restaurang gär ytterligare ca 2700 mk. 
Hushällen beräknas ärligen köpa tobak för 1350 mk.

Fördelningen av utgifterna för livsmedelskonsumtion visar att jämfört med är 
1985 har det nu använts mindre pengar tili mjölk och mjölkprodukter, ägg och 
fetter, och mera pengar tili bröd- och spannmälsprodukter samt kött.

Figur 1. Livsmedelskonsumtionen váren 1990 och 1985.
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Dessa uppgifter baseras pä en omfattande undersökning om levnadskostnader 
som Statistikcentralen utför ären 1990-91. Sammanlagt 12 000 hushäll deltar 
i undersökningen. Största delen av uppgifterna insamlas med intervjuer och 
hushällens räkenskaper under tvä veckors tid. I början av är 1991 insamlas 
ytterligare uppgifter om boende, inkomster och inköp av stora konsumtionsvaror.

Denna Publikation innehäller förhandsuppgifter om livsmedelskonsumtion och 
innehav av varaktiga konsumtionsvaror. Uppgifterna har insamlats vären 1990, 
dä ca 2900 hushäll intervjuades och förde bok i tvä veckor. Enligt uppskattning 
finns det 2 150 000 hushäll i Finland. Genomsnittshushället har 2,3 personer.
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Utgifterna för livsmedelskonsumtionen reellt sett oförändrade

Uppgifterna som insamlats under början av áret visar att den árliga livsmedels
konsumtionen är ca 16500 mk per husháll. Räknat per person gör detta 600 
mk i mánaden. För máltider utanför hemmet används 2680 mk per husháll, 
vilket är ca 100 mk per person i mánaden. Av utgifterna för restaurang- och 
kafdbesök utgör mältidernas andel nágot över hälften. Hushällen köper drycker 
för i genomsnitt 2170 mk i mánaden - dvs. 80 mk per hushállsmedlem - varav 
alkoholdrycker stár för 80 procent.

Tabell 1. Hushällens konsumtionsutgifter fördelade pä livsmedel, mältider utanför 
hemmet, drycker och tobak (uppgifterna har insamlats vären 1990).

Hushällets storlek

1 2 3 4 5 6+ Alla

Livsmedel1 2 mk/dr 8441 15958 21721 26477 29699 36212 16520
- per person mk/mdn. 703 665 603 552 495 449 604

Mat och divcker pd restaurang
och kaféer mk/dr 1846 2697 3278 3907 3100 3843 2680
- per person mk/mdn. 154 112 91 81 52 48 98

Drycker1 mk/dr 1054 2270 3067 3500 3359 2078 2172
- per person mk/mdn. 88 95 85 73 56 26 79

Tobak mk/dr 857 1388 1950 1817 1298 2322 1350
- per person mk/mdn. 71 58 54 38 22 29 49

1) Mjölk, surmjölk, kaffe, te, safter m.m. inkluderas här i livsmedel. I drycker ingár t.ex. 
vatien, lemonad, öl och andra alkoholdrycker som köpts i en affär.
2) Restaurang- och kafémáltider och -drycker inkluderar inte arbetsplatsmáltider eller 
lunchsedelförmän. Uppgifter om mältider i personalmatsalar erhälls señare.

I figur 1 (pd parmbladet) anger fordelningen av utgifterna for livsmedelskonsum
tionen. Ddr jdmfors uppgifterna Sven med 1985 drs hushdllsbudgetundersokning. 
Konsumtionsstrukturen har ffirdndrats ndgot under fern dr; konsumtionen av 
mjolkprodukter, dgg och fetter minskar. Ddremot okar andelen av kott, fisk, 
gronsaker, brod och spannmdlsprodukter samt ost. Nar man beaktar det 
andrade penningvardet ar utgifterna for livsmedel person sd gott som samma 
som dr 1985.

Pd fern dr har konsumtionsmdngden av vissa livsmedel andrats. T.ex. dr 1985 
var mjdlkkonsumtionen i medeltal 163 liter per person, i borjan av dr 1990 
konsumerades 140 liter. Smorkonsumtionen har sjunkit frdn 8,7 kg till 5,4 kg. 
Margarinkonsumtionen har daremot okat frdn 5 kg till 6,1 kg. Det anvands 
sdledes mindre mejeriprodukter. Osten utgor dock ett undantag: konsumtionen 
har pd fern dr Skat frdn 8,3 kg till 9,6 kg. Av de ovriga tydliga andringarna kan 
man ndmna att potatiskonsumtionen minskat till 39 kg frdn 49 kg/person i dret. 
Aggkonsumtionen har ocksd sjunkit frdn 9,6 kg till 7,5 kg. Aven kaffekonsum- 
tionen har minskat frdn 8,6 kg till 7,8 kg.
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Det förekommer regionala skillnader mellan konsumtionen av vissa livsmedel. 
Skillnaden är störst när det gäller mjölk- och fettkonsumtionen. Konsumtionen 
av mjölk och smör är per person lägst i Södra Finlands städer och högst i 
Mellersta Finlands kommuner. Matlagningen förklarar en del av skillnaderna. 
Sockerkonsumtionen uppvisar samma skillnader: i städerna är konsumtionen 
mindre än 10 kg per person och i landsortskommunerna ca 14 kg.

Hushällen har allt mer varaktiga konsumtionsvaror

Undersökningen utreder förekomsten av de fiesta varaktiga konsumtionsvarorna. 
Nedan ges jämförelseuppgifter om nägra varor jämfört med tidigare hushälls- 
budgetundersökningar.

Tabell 2. Förekomsten av vissa varaktiga konsumtionsvaror i hushällen áren 
1971-1990 (i procent av alla hushäll).

1971 1976 1981 1985 1990

Färg-tv 1 23 50 74 88
Svartvit-tv 73 74 51 35 25
Video 15 43
CD-spelare ,, .. ,, 10
Mikrovágsugn .. .. .. 49
Diskmaskin 1 5 10 17 31
Kylskáp 64 93 94 96 97
Frys 7 39 56 70 78
Tvättmaskin 55 72 73 671 801
Dammsugare 61 85 89 93 96
Elsymaskin 31 45 52 56 56
Telefon 39 72 79 87 93
Egen bil 43 51 55 57 62
Husvagn 1 2 2 3

1) Áren 1985 och 1990 bara automatiska tvättmaskiner.

Av nya varor som marknadsforts under de señaste áren har t.ex. átta procent 
av hushállen en vattensáng, hemdator finns i vart sjunde husháll och en 
brodmaskin i tre procent av hushállen.
Figuren pá bakpármen visar hur innehavet av mikrovágsugn och personbil beror 
pá hushállets storlek.
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