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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida det var inkomsten eller om 

det var preferenser oberoende av inkomsten som var främsta orsaken till hur hushåll 

spenderade pengar på bostad och hygien. Det kommer göras genom ett urval på 

100 hushåll från Socialstyrelsens Levnadskostnadsundersökningar från 1913-1914. 

Det resultat som framkom var att den främsta orsaken var inkomsten och inte 

preferenser obundna till inkomsten. 
 

Nyckelord: Folkhälsa, Hushållsekonomi, Levnadskostnadsundersökningarna 
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1. Inledning 
 

Att länder med starkare ekonomi har bättre folkhälsa är något som redan är 

undersökt och skrivet om. En stark ekonomi är nödvändigt för att folket och staten 

ska ha råd med de nödvändigheter som ger bättre förutsättningar för ett friskare 

folk.1 Men även om nationen har en stabil ekonomi så faller det på folket att lägga 

sina inkomster på dessa nödvändigheter. Till exempel så kan de prioritera vissa 

utgifter istället för att spendera på hygien eller bostäder. Då kan det utan statlig 

inblandning missgynna folkhälsan. Staten har inte heller alltid aktivt arbetat hårt med 

folkhälsan, så under till exempel 1910-talet, då inte någon välfärdsstat fanns, bör 

hushållen haft en ännu viktigare roll.2 

 

En del av det som i Sverige bidrog till en dålig folkhälsa kring 1900-talets början var 

att det var trångbott och man hade bristande hygien. Detta ger förhållanden där 

sjukdomar och infektioner kan tillkomma och spridas snabbt.3 Men hur kom det sig 

att detta var rådande omständigheter? Kan det vara så att hushåll hade olika 

preferenser och därför lade vissa inte tillräckligt på hygien och bostad? Kan det vara 

så att inkomsten ibland var så knapp att vissa av hushållen inte hade nog med 

pengar för att spendera pengarna för förbättrad hygien, eller införskaffa en större 

bostad? Spelade inkomsten någon roll eller lade hushåll med lika inkomster olika 

mycket på hygien och bostad? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför trångboddhet och dålig hygien var 

rådande problem, med hushållens ekonomi i fokus. Så tanken med denna uppsats 

är att undersöka faktorer inom hushållsekonomin och deras påverkan på hur mycket 

som spenderades på boende och hygien 1913-1914. Främst ställs frågan om det var 

inkomsten som var den största faktorn, eller om det var preferenser som var 

oberoende av inkomsten. Anledningen till att 1913 och 1914 valts är att svenska 

staten ännu inte hade påbörjat det stora arbetet för att förbättra folkhälsan.4  
 
                                                
1 Malmberg, Andersson, Johansson och Hermansson. (2007)  s24 
2 Sundin, Hogstedt, Lindberg och Moberg. (2004). s53-72 
3 Sundin, Hogstedt, Lindberg och Moberg. (2004). s40 
4 Sundin, Hogstedt, Lindberg och Moberg. (2004). s70-72 
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1.2 Frågeställningar 
Frågeställningen i den här uppsatsen är: Var det hushållens olika preferenser 

oberoende av inkomsten som bidrog till hur vissa hushåll valde att spendera på 

boende och hygien eller är det främst kopplat till hushållens inkomst?  
 

1.3 Metod, material och källkritik 

Det källmaterial som undersökts är Levnadskostnadsundersökningarna 1913-1914. 

Dessa Levnadskostnadsundersökningar består av över 1000 hushålls inkomster och 

utgifter under ett år. Jag har valt att göra undersökningen med ett urval på 100 av 

dessa hushåll. Olika typer av uppgifter om dessa hushåll, till exempel storlek på 

bostad och hushåll, inkomster och utgifter har registrerats. Hushållen består av minst 

två personer som bor tillsammans i en bostad, och med hushållsekonomi menar jag 

hushållens inkomster och utgifter. För att undersöka samband i detta material så är 

en kvantitativ metod bäst lämpad. 
 

Mitt urval består av 100 hushåll, från fyra olika städer, Uppsala, Västerås, Eskilstuna 

och Gävle. Anledningen till att just dessa städer har valts ut, är att de ligger nära 

varandra geografiskt och de är relativ jämnstora i befolkningsmängd. Även så var 

dessa städer rätt lika i undersökningen. De 100 utvalda hushållen togs fram genom 

att jag slumpmässigt genererade fram 25 unika hushållsnummer per stad, som då 

bildar ett obundet slumpmässigt urval. Hushållsnummer är ett nummer som 

hushållen blivit tilldelade i Levnadskostnadsundersökningen. Sen delade jag upp 

dessa hushåll i två kategorier, en kategori med hushåll som har låg inkomst, den 

andra kategorin med hushåll med hög inkomst. Detta genom att ta urvalets 

genomsnittliga totala inkomst, hushållen med lägre inkomst blir indelad i gruppen 

med låg inkomst, de som har högre hamnar i den med högre inkomst. 
 

I den första delundersökningen ställdes inkomsten mot bostad- och hygienkostnaden 

i ett spridningsdiagram. I ett spridningsdiagram så kan man snabbt se om det finns 

samband mellan variablerna. Jag har även räknat ut korrelationerna för variablerna, 

för att undersöka om det finns samband mellan dessa. Korrelationerna kan här 

antingen stödja det resultat som spridningsdiagrammen ger mig, eller motsätta sig. 

Utgiftsposten hygien är i min undersökning en sammanslagning av posterna 

renhållning och hälsovård från Levnadskostnadsundersökningen. Tvätt och 



 

5 

renhållning består av utgifter för tvål, såpa, soda, putsmedel, strykning och tvätt. 

Hälsovård består av bad, rakning, klippning och övrigt.5  
 

I den andra delundersökningen ställs kvinnans inkomst mot kostnaden för hygien. 

Resultaten redovisas i ett spridningsdiagram. Just om kvinnans inkomst kan haft 

påverkan på utgifterna är relevanta för att undersöka om det fanns preferenser. Män 

och kvinnor kan ha haft olika preferenser, om dessa var starka nog för att ändra i hur 

vissa hushålls hygienkostnad såg ut så borde det framkomma.  
 

I den tredje undersökningen står hushållets storlek mot kostnaden för hygien och 

bostad. Även undersöks om hushåll med fler medlemmar lade mer på hygien och 

bostad. I delundersökningen om hushållets storlek så kommer jag även göra en 

tabell där utgifterna för varje hushållsstorlek presenteras. Det för att undersöka 

eventuella skillnader och samband. 
 

Den fjärde delundersökningen undersöker eventuella skillnader i utgifter mellan 

hushållen med högre inkomst och de med lägre inkomst. Den femte består av att 

utgifterna och inkomsterna för hushåll som var trångbodda undersöks. Jag definierar 

trångbodda hushåll som hushåll där man bor fem eller fler i ett rum. Som boenden 

har jag inte räknat inneboende, utan bara de som är en del av hushållet. Relevansen 

i de två sista undersökningarna är att om inkomsten kan ha haft påverkan i hur 

hushållen resonerade, om det finns preferenser kopplade till inkomsten. 
 

Källmaterialet jag använder mig av är som sagt Socialstyrelsens 

Levnadskostnadsundersökningar från 1913-1914. Dessa genomfördes med 

hushållsböcker som frivilliga hushåll fyllde i veckovis under ett år. Från början skulle 

39 orter delta i undersökningen. 29 städer, 3 köpingar och 10 municipalsamhällen. 

Undersökningen handhades av 33 kommunala myndigheter och 6 

privatpersoner/organisationer. Kostnaderna för undersökningen täcktes av 35 000 

kronor från kommunala myndigheterna och 1000 kronor från privat håll. Hushåll som 

var intresserade av att delta söktes genom att det skrevs artiklar och sattes ut 

annonser. En slutförd hushållsbok blev belönad med 10-25 kronor. 6 

                                                
5 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 
6 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del I. (1920). s11 
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Hösten 1913 började utdelningen av 2325 hushållsböcker till de som anmält 

intresse, en bok per hushåll. Sen så började hushållens bokföring i slutet av 1913 

och början av 1914. Därför bör den här undersökningen ses som främst inriktad på 

1914, för att större delen i hushållsböckerna redovisar för just 1914. Av dessa 2325 

så slutfördes 1619 hushållsböcker. Av dessa så togs 264 bort för att få “ett så 

homogent material som möjligt.”7 Så till slut fanns det 1355 slutförda hushållsböcker 

från 36 orter. Dessa hushållsböcker användes sedan för att räkna ut hushållens 

årsbudget. Hushållen blev indelade i grupper och utgifter samt inkomsterna 

summerades. Undersökningen gjordes med bland annat en tysk riksundersökning 

från 1907 som förebild.8 

 

Dessa Levnadskostnadsundersökningar innehåller bara hushåll som hade det 

någorlunda bra ställt. Inga långtids arbetslösa förekommer och inte heller 

ensamstående, det är bara familjer med minst mannen som inkomstbringare.9 Därför 

kan jag inte undersöka vad de som hade det sämst hade för utgifter och vad som var 

viktigast för dem. Även om dessa undersökningar bara har med de som har det lite 

bättre ställt så förekommer det att hushåll på sju personer eller fler bor i en bostad 

med bara ett rum, så det är fortfarande dåliga förhållanden som familjer i 

undersökningen levde i. Alla hushåll som är med i undersökningen har på egen hand 

fyllt i en hushållsbok under ett år. Så dessa hushåll måste alltså ha både kunnandet 

och disciplinen nog för att redovisa sin ekonomi i en hushållsbok. Det bidrar till att 

sålla bort vissa hushåll. Till exempel så skulle ett hushåll där det var mycket 

alkoholism eller att läs- och skrivkunskapen var dålig inte kunna delta i 

undersökningen på grund av att dessa förmodligen inte skulle kunna fylla i 

hushållsboken. Även att det inte blir en fullständigt representativ bild av hela landet i 

undersökningarna då det inte är ett slumpmässigt urval. 
 

Sen att det förekommer privatpersoner och organisationer som är med och sköter 

undersökningen kan vara något negativt. Dessa privatpersoner och organisationer är 

inte redovisade för vilka dessa var. Det negativa skulle kunna vara att dessa 

organisationer och privatpersoner har en agenda som bidrar till att undersökningen 

                                                
7 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del I. (1920). s11 
8 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del I. (1920). s17 
9 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del I. (1920)II. 
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blir jävig. Men så skulle lika gärna de kommunala myndigheterna som också skötte 

undersökningen varit jäviga. Så var det även så att 264 hushållsböcker togs bort ur 

räkningen för “erhållandet av ett så homogent material som möjligt.”10. Varför det var 

just dessa som togs bort nämns inte. Detta borde ju onekligen haft en effekt på 

materialet, annars hade inte åtgärden vidtagits. I viss mån är det manipulering av 

resultatet, vilket är negativt för pålitligheten i ett material. 
 

2. Bakgrund 

När Sverige omkring 1870-talet genomgick det slutgiltiga genombrottet mot att bli ett 

industriellt samhälle så ökade möjligheterna till bättre levnadsstandard hos flera 

samhällsgrupper. Från 1865 till 1910 så ökade reallönerna för jordbruksarbetare och 

industriarbetare avsevärt. Industrialiseringen medförde även en disciplinering av 

arbetarna, arbetsförutsättningarna i fabrikerna krävde ordningsamma arbetare och 

även att dessa var nyktra, detta bidrog med ett slags skötsamhetsideal, som då även 

kan ha bidragit till att arbetare blev mer skötsamma i hem och hushåll. Det här och 

de ökade reallönerna kan därför bidragit till att man blev mer ordningsamma med 

kost och boende.11 

 

Trots den ökade skötsamheten bland arbetare så fortsatte trångboddhet att vara ett 

problem och med det så blir dålig hygienen ett ännu större problem. Att vara 

trångbodd och ha bristande hygien leder till att sjukdomar sprids snabbare och utan 

möjligheten att ha utrymmen till de sjuka för att minska spridningen så måste de 

friska hålla sig rena för att ha en chans att fortsätta vara friska. Med urbaniseringen 

så blev detta ett ännu större problem, städerna var inte redo på att klara av den stora 

befolkningsökningen, så i början av urbaniseringen ökade dödligheten.12 I 

arbetarkvarteren i Stockholm fanns det dålig vattenförsörjning, bristande renhållning 

och öppna avloppsdiken, så där var det dåligt ställt med hygien och renhållningen 

men även i Stockholm överlag så var det dåliga sanitära förhållanden och hög 

infektionsdödlighet. Men de sanitära förhållandena förbättrades också i slutet av 

1800-talet. Detta främst genom utbyggandet av vatten- och avloppsystemen och att 

                                                
10 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del I. (1920). s11 
11 Sundin, Hogstedt, Lindberg och Moberg. (2004). s53 
12 Malmberg, Andersson, Johansson och Hermansson. (2007)  s25 
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avfallshanteringen blev bättre, som minskade dödligheten på grund av 

infektionssjukdomar i städerna.13 

 

Men det var inte bara de bättre sanitära förhållandena som bidrog till att dödligheten 

minskade och folkhälsan blev bättre. Med industrialiseringen kom även en teknisk 

utveckling i bland annat jordbruket, som ledde till att produktionen av livmedel ökade. 

Folket fick genom det tillgång till ett större och bättre näringsintag. Även inom den 

medicinska världen gjordes det framsteg, läkarvården blev mer tillgänglig, 

massvaccinationer och nya mediciner.14 

 

2.1 Tidigare forskning 

Makarna Alva, socialdemokratisk politiker, diplomat och Nobels fredspristagare, och 

Gunnar Myrdal, socialdemokratisk politiker och nationalekonom, skrev Kris i 

befolkningsfrågan på 1930-talets första hälft. Det är en debatterande bok där Myrdal 

diskuterar det låga födelsetalet. De skriver om Bostadsstandarden och “Det 

bostadshygieniska problemet” som är av intresse för den här uppsatsen. Myrdalarna 

försöker främst förklara hur det såg ut, för att ge en bakgrund som ska kunna bidra 

till att ge en förklaring och lösning för det låga födelsetalet.  
 

Om bostadsstandarden skriver Myrdal att trångboddheten är vanligare i Sverige än 

för andra länder med liknande levnadskultur och välstånd, att den vanligaste 

familjebostaden är ett rum och kök. Denna typ av bostad utgjorde över hälften av 

uthyrda lägenheter i städer med över 10.000 invånare. Städer som Gävle och 

Västerås så ligger det närmre 70% av bostäderna, Eskilstuna på över 75% och 

Uppsala låg på över 50%. Det genomsnittliga antalet boende i bostäder med bara ett 

rum låg på 3,4 personer.15 

 

Myrdal skriver också om att bland industriarbetarfamiljer är den vanligaste 

boendeformen ett rum och kök. Medan det för lägre tjänstemannafamiljer var vanligt 

att ha två rum och kök. De lägger fram frågan om problemet med trångboddheten 

kan spåras till ett hårt ekonomiskt tvång eller om det kan bero på att folk hade 

                                                
13 Sundin, Hogstedt, Lindberg och Moberg. (2004). s54-55 
14 Malmberg, Andersson, Johansson och Hermansson. (2007)  s25 
15 Myrdal och Myrdal. (1935) . s149-150 



 

9 

bristande intresse i att ha bra bostad. Myrdal skriver att fastighetskostnaderna har 

stigit sedan världskrisen och att det har förhindrat arbetarklassen från att skaffa sig 

en ökad utrymmesstandard. Men även att det finns undersökningar som visar att en 

väsentlig del av trångboddheten kan spåras till dåliga konsumtionsval och inte för att 

det skulle vara för dyrt.16 Det att trångboddhet i vissa fall kan spåras till 

konsumtionsval är inget som de själva undersöker. Därför kommer det att göras i 

den här uppsatsen. 
 

Paret Myrdal skriver att huvudorsaken till det bostadshygieniska problemet är att 

familjer som bor trångbott eller i dåliga bostäder oftast är för fattiga för att ha 

möjlighet att bo bättre och större.  
 

Men huvudorsaken ligger dock på ett helt annat plan, nämligen i det 
förhållandet, att en stor del av de familjer, som bo i dåliga bostäder 
eller som bo för trångt, äro därtill tvingade av ekonomiskt nödläge. De 
ha icke inkomster tillräckligt stora att hyra bättre och rymligare 
bostäder.17 

 

Det Myrdalarna skriver pekar på att det är på grund av att familjer har för liten 

inkomst, som folk är tvungna att leva under dåliga bostadsförhållanden. Sen lägger 

de fram att det är statens ansvar att det inte ska vara så, att bostadslagstiftningen 

ska skärpas. Så även om orsakerna i grunden ligger i hushållens ekonomi så finns 

lösningarna inom politiken.18 

 

Ludvig Nordström, författare och journalist, gjorde 1938 ett radioreportage med 

namnet Med Ludvig Nordström på husesyn då han reste i Sverige för att granska hur 

det svenska folket levde och bodde. Detta kom sedan ut som en bok samma år, med 

namnet Lort-Sverige. Nordström skildrade problemen med trångboddhet och dålig 

hygien, som även denna uppsats ska undersöka. Men Lort-Sverige är inte en 

vetenskaplig skrift på samma sätt som de andra verken under tidigare forskning, det 

är en skildring av vad Nordström har upplevt när han varit runt i Sverige. Precis som 

med Myrdalarna så söker inte Nordström att svara på varför situationen såg ut som 

den gjorde, meningen med Lort-Sverige att förklara hur det såg ut. Även om han ger 

egna tankar på möjliga faktorer så är inte det som är i fokus. Därför är det av 
                                                
16 Myrdal och Myrdal. (1935) . s154-166 
17 Myrdal och Myrdal. (1935) . s272-273 
18 Myrdal och Myrdal. (1935) . s273-278 
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intresse att återkoppla en undersökning till vad han har skrivit, för att se om data 

visar samma som Nordström skriver. Trots det att Nordströms reportage berör främst 

landsbygden, medan uppsatsen berör städer.  
 

Nordström skriver om ett samtal han hade med en kommunalkamrer efter de varit 

och besökt en stuga på landet med ett fattigt hushåll. Nordström påpekar att 

statistiken visat på att hushåll med upp till 10.000 kronor i årlig inkomst ändå lever 

trångbott på den svenska landsbygden. Kamrern svarar att det är ett arv från förr, att 

folket inte ännu har insett att de inte behöver bo trångbott. Kamrern berättar om att 

bostäder med röta i grunden, för lågt i tak, utan förvaringsutrymmen och dåliga 

sanitära förhållanden var vanliga. Även så förklarade kamrern att industriarbetare 

hade det bättre.19 

 

Senare skriver Nordström om ett samtal med en annan man. Efter de besökt en 

stuga där det dykt upp två katter som fick alla boenden i stugan att släppa allt, från 

att beklagat sig över den höga hyran och att de inte vågade säga ifrån på grund av 

rädslan för att bli hemlösa. I detta samtal så säger Nordström att han tänker sig att 

det är det som är en anledning till problemet. Att folket lever i ögonblicket, att de går 

från att beklaga sig till att vara överlyckliga, för att de ser en katt. Samt att om folket 

inte gjorde så skulle de få saker gjorda, de skulle våga säga emot ockerhyror.20 

 

Att sämre bostäder är kopplade till vissa yrken, såsom statare och lantarbetare, som 

är kopplade till lägre social status och klass. Nordström pratar med en 

provinsialläkare i Östergötland då han frågar läkaren om hur det står till med 

bostäderna. Läkaren börjar med att prata om att det står bra till på den fronten, i de 

bra bostäderna som herrgårdar, privatbostäder och nybyggda hem. Men sen 

kommer han till lönebostäderna, lantarbetar- och statarbostäder. Där står det inte 

lika bra till, han kallar det för uruselt och skandalöst.21 Men om det är fallet för att 

dessa yrken har lägre inkomst eller för att de resonerar annorlunda framkommer 

inte. Utan istället så tar Nordström ställning för att det är på grund av att folket lever i 

                                                
19 Nordström (1938). s.32 
20 Nordström (1938). s.50-53 
21 Nordström (1938). s.55-56 
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nuet och är distraherade. Därför kan det vara av intresse att undersöka om hushåll 

resonerar olika baserat på inkomst. 
 

Joel Mokyr, Amerikansk-Israelisk ekonomisk historiker, skrev 2000 Why was there 

more Work for Mother? Knowledge and Household Behavior 1870-1945 om hur 

kvinnan i västvärlden från 1800-talets mitt och framåt började arbeta mer med 

obetalt hemarbete. Denna artikel berör renhållning i hemmet och kvinnornas roll för 

renhållningen, därför är detta verk av intresse för diskussion i den här uppsatsen, 

även om det främst rör sig om Nordamerika och Storbritannien. Mokyr försöker med 

den här texten ge svar på varför kvinnorna började arbeta obetalt i hemmet. Även 

om det inte är samma sak som den här uppsatsen ska söka svar på så är det 

relevant. För att om hushåll med kvinnan som obetald hemarbetare faktiskt ser ett 

högre värde i hygien kan det vara en preferens för hur mycket som ska läggas på 

hygien, som då är obunden till inkomst. 
 

Det Mokyr skriver är att värdet av bättre hälsa och renhållning i hemmet ökade, då 

ökade värdet för att kvinnan skulle stanna hemma och arbeta. Så därför ökade 

antalet kvinnor som stannade i hemmet. Han förklarar att värdet ökade för att man i 

hushållen började inse vilka fördelar dessa gav, då minskad sjukdom kunde kopplas 

till renhållningen och bättre hälsa. Med dessa insikter så fick kvinnan ansvar för att 

stanna hemma och hålla det rent och arbeta för att få ett hälsosamt boende för 

familjen. Mokyr fortsätter sedan med att förklara att det föll på kvinnan att ta ansvaret 

för att det låg i det västerländska samhällets kultur att kvinnorna var “Hälsans 

försvarare”.22 

 

Marknadsföringen av varor såsom tvål, desinfektionsmedel och tvätt- och diskvaror 

tog vara på denna trend. Det nya behovet av dessa ledde till en ny typ av varor, 

varor som blev inriktade på att hjälpa till att bidra till ett rent hem. Hushåll började 

spendera mer på alla typer av sanitära varor, detta på grund av att behovet av 

renlighet hade ökat avsevärt. Detta i direkt utveckling från ökat värde i renlighet och 

att kvinnorna började stanna hemma för att arbeta obetalt med renhållningen.23 

Mokyr undersöker inte om hushåll där kvinnan faktiskt var hemarbetare lade mer 

                                                
22 Mokyr (2000)  s. 20-21 
23 Mokyr (2000)  s. 25-26 
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pengar på renhållning och hygien. Det kommer den här uppsatsen att ta upp, för att 

se om detta lett till ett samband. 
 

Helen Ekstam skrev 2014 en artikel i tidskriften Sociologisk forskning med namnet 

Om trångboddhet. I den skriver hon om hur bostädernas storlek blev ett problem i 

välfärden på 30- och 40-talet. Ekstam skriver om olika aspekter av trångboddheten 

som är av intresse för den här uppsatsen, i synnerhet då hon skriver om vissa 

föreliggande orsaker till trångboddheten. I artikeln förklarar och resonerar Ekstam 

om hur trångboddhet blev en angelägenhet för välfärdspolitiken. 
 

Ekstam skriver att det fanns två grupper av hushåll som var trångbodda. De som var 

det ofrivilligt och hushåll som var trångbodda frivilligt. Trots att andelen fattiga 

hushåll var i majoritet så fanns det många hushåll som inte var fattiga men ändå 

hade det trångbott. Denna frivilliga trångboddhet skulle vara en produkt av bristande 

intresse för bostadshygien. Hon skriver även om att hushållen, både frivilligt 

trångbodda och ofrivilligt, använder olika medel för att bekämpa trångboddheten, 

främst att “skötsamma barnfamiljer” väljer att skaffa högst ett barn eller inte några 

barn alls.24 Ekstam skriver om dessa frivilligt trångbodda men ger aldrig riktigt stöd 

för det. Det är något som är är av stort intresse för den här uppsatsen då denna 

frivilliga trångboddhet är en faktor som bidrar till trångboddhet som inte är baserad 

på hushållens ekonomi. Därför kommer detta att undersökas i uppsatsen. 
 

 3. Undersökningen 

 

Inkomstens påverkan av bostad- och hygienkostnad 

För att ett hushåll ska ha möjligheten att kunna spendera på bättre renhållning, 

hygien eller bostad så krävs det att hushållet har inkomst nog för att kunna göra det. 

Ett hushåll med hög inkomst har möjlighet att lägga mer pengar på dessa utgifter 

utan att spendera en särskilt stor del av sin totala inkomst på detta. Men hushåll som 

har mindre inkomst kan inte spendera pengar på dessa utgifter på samma sätt. Men 

om ett hushåll har högre inkomst, lägger då de mer pengar på bostaden och hygien 

för det? Eller ser hushållen det som ett nödvändigt ont som man lade lika mycket på 

oavsett inkomst? Kan det vara så att ju lägre inkomst ett hushåll har, desto mer 
                                                
24 Ekstam (2013) s. 209 
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lägger de på hygien och bostaden? För om den som drar in inkomsten till hushållet 

blir sjuk och inte kan arbeta blir hushållet utan inkomst. Det kan antas att kunskapen 

om att bra hygien hade positiv effekt på hälsan var allmänt etablerad. Mokyr skriver 

att kunskapen om hygienens effekt på hälsan blivit utbredd redan på 1800-talet.25 

 

Detta undersöks genom att ställa hushållens totala inkomst i kronor mot den totala 

kostnaden för bostad och hygien i kronor. Hygien är en hopslagning av två olika 

utgiftsposter i alla undersökningar, posterna för hälsovård samt tvätt och renhållning. 
 

Figur 1: Bostad- och hygienkostnad mot inkomst 

 
Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

Av figur 1 framgår att ju högre inkomsten var desto mer pengar spenderades på 

bostad och hygien. Även om vissa särfall finns så kan det anas ett visst positivt 

samband. Man kan se detta som att inkomsten har relativt stor betydelse när det 

kommer till hygien och bostad, att större inkomst leder till att hushållet kan kosta på 

bättre bostadsförhållanden och hygien. Korrelationerna för hushållets inkomst mot 

hushållets utgifter för bostad och hygien är 0,71, alltså ett rätt starkt resultat. Men 

detta diagram kan vara missvisande, då det tar med bostadskostnad, som är den 

                                                
25 Mokyr (2000)  s. 20-21 
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största delen av den variabeln. Då genomsnittet för hygienkostnaden ligger på cirka 

37 kronor, så märks den inte av så mycket då genomsnittliga kostnaden för 

bostaden ligger på cirka 241 kronor. Därför tenderar det här diagrammet att påvisa 

en snedfördelning. Hushåll som lägger mycket pengar på sin bostad gynnas, så att 

det verkar som att dessa även lägger mycket pengar på sin hygien. Därför kommer 

här ett diagram där bara kostnaden för hygien står mot totala inkomsten. 
 

Figur 2: Utgift hygien mot total inkomst 

 
Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

Figur 2 visar att det blir annorlunda när man bara räknar med hygien. Men ändå kan 

man urskilja ett liknande positivt samband som tidigare, men med fler särfall. Därför 

kan man då tolka det här som att inkomsten spelar roll när det rör sig om kostnaden 

för både bostad och hygien. Men även det att den spelar roll när det handlar om bara 

hygien, men då inte lika stor. Med bara hygien mot inkomst så blev korrelation 0.65. 

Något svagare, men fortfarande bra nog för att påvisa ett samband. 
 

Kvinnans inkomsts påverkan av hygienkostnad 

Under lång tid så var det kvinnans uppgift att stanna hemma för att städa och sköta 

om hushållet. Med städning kommer renhållning av både hushåll och av familjen, 

även då deras sanitära hygien. Så att om kvinnorna drog in delar av inkomsten så 

kanske det var så att de hade mer inflytande över pengarna, att det då kan ha 
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spenderats mer på hygienen för att kvinnan såg det som viktigt. Men även kan det 

vara så att om kvinnor som stannade hemma var det deras ansvar att sköta 

hemmet. Att det blev så att dessa hushåll lade mer pengar på hygien, för att det var 

någon som på heltid arbetade med det. Detta då även i linje med det som Mokyr 

skriver om, att kvinnor stannade i hemmet på grund av ökat värde av hygien, som 

sedan ledde till att försäljningen av hygien- och sanitära produkter ökade. För att 

undersöka detta så skapades ett spridningsdiagram där kostnaden för hygien som 

ställs mot kvinnans inkomst.  
 

Figur 3: Utgift hygien mot kvinnans inkomst 

 
Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

Figur 3 visar att det inte finns något som tyder på ett samband mellan kvinnors 

inkomst och hur mycket som hushållet spenderade på hygien. Detta kan bero på att 

så pass få hushåll hade kvinnor som hade någon inkomst. Men för de hushåll där 

kvinnor har inkomst som är med här så finns det inte något samband. Det man kan 

se är att kvinnans inkomst inte spelade någon roll för hur mycket som spenderades 

på hygien. Varken om kvinnan hade någon inkomst eller hur stor kvinnans inkomst 

var hade någon påverkan. 
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Genomsnittliga kostnaden för hygien för ett hushåll där kvinnan hade en inkomst är 

36,71 kronor, och för hushåll där kvinnan står utan inkomst är 37,85 kronor. Ingen 

större skillnad mellan hushållen syns där heller. Korrelationen för kvinnans inkomst 

mot hushållets kostnad för hygien är -0,02. Alltså är det ett väldigt svagt resultat, 

något som tyder på att det inte fanns något samband. 
 

Hushållets storlek påverkan på kostnaden för bostad och hygien 

Att undersöka hushållets storlek, antalet medlemmar i hushållet, är av intresse för 

om det är fler i ett hushåll, så måste mer pengar spenderas. Är man fler i ett hushåll 

så ökar kraven på hur mycket pengar man bör spendera på till exempel mat. Men 

även behovet av att lägga mer pengar på saker som hygien, för att det är fler som 

ska hålla sig rena och friska. Även det att kostnaden för bostaden borde vara större i 

ett hushåll med flera medlemmar. Om ett hushåll på sju spenderar lika mycket på 

hygien som ett hushåll på tre personer så bör hushållets hygien vara sämre i det 

större hushållet. Kostnaderna för bostad och hygien har ställts mot antalet personer i 

hushållet i ett spridningsdiagram. 
 

Figur 4: Bostad och hygienkostnad mot hushållets storlek 

 
Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 
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I figur 4 syns det tydligt att det inte finns något direkt samband mellan hushållets 

storlek och hur mycket de spenderar på bostad och hygien. Hushållen i varje storlek 

som spenderar mest visar först en stigande och sen nedåt gående kurva. Men det 

rör sig bara om sex-sju hushåll, av 100, så det är inte ett samband. Korrelationen för 

hushållets storlek mot kostnaden för bostad och hygien är 0,07. För svagt för att 

påvisa något samband. Men även här blir problemet, som med första 

undersökningen, att bostaden är en större utgift än hygien. Så pass större att detta 

egentligen är mer snarlikt att undersöka bara bostadens kostnad och hushållets 

storleks påverkan av den. 
 

Figur 5: Utgift hygien mot hushållets storlek 

 
Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

Figur 5 ser lite annorlunda ut nu utan bostadskostnaden. Men fortfarande inget 

samband. Hushållet som i figur 4 spenderade mest kan man nu se inte gör det på 

hygien. Så där kan man se tydligt att figur 4 ger en snedfördelning som gynnar 

hushållen där man hög kostnad för bostaden. Korrelationen för hushållets storlek 

mot kostnader för hygien blev 0,17. Ett starkare resultat än korrelationen för 

storleken mot kostnaden för bostad och hygien, men ändå inte starkt nog för att 

påvisa ett samband. 
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Men blir det annorlunda om man studerar medelvärdet för utgifterna för varje 

hushållsstorlek? Det skulle kunna vara så att man ser eventuella skillnader mellan 

hushållens storlek och hur mycket de lade på varje utgift enklare då. I tabell 1 

redovisas genomsnittliga utgifterna för varje storlek. 
 

Tabell 1: Genomsnittlig kostnad för varje hushållsstorlek 

Storlek 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hygien 28,81 38,03 59,40 34,21 43,39 44,97 82,10 39,44 

Bostad 219,37 241,15 399,15 234,23 328,14 278,81 250 177,5 

Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

I tabell 1 syns att kostnaderna först stiger, från 2 till 4 så ökar utgifternas storlek. Sen 

går de ner för 5 i hushållet, sen vid 6 så hänger inte hygien och bostad ihop som 

tidigare. Innan har det varit att antingen har båda utgifterna varit större eller mindre 

än tidigare, inte att ena var större medan den andra var mindre. Men på 6 är utgiften 

för hygien större medan den för bostaden är mindre. Det fortsätter även för 7, hygien 

större än det var för 6, men bostad mindre. Även 8 följer trenden, men båda utgiftera 

för 9 är lägre än utgifterna för 8. Det tyder på att det inte finns ett direkt samband i 

tabellen. 
 

Låg inkomst mot hög inkomst 
Skillnaden mellan hushåll med hög inkomst och låg inkomst är också av intresse att 

undersöka. Då eventuella skillnader kan peka på hushållsekonomiska anledningar 

som är bidragande faktorer till trångboddhet och dålig hygien. För om hushåll med 

starkare ekonomi lägger mer pengar på hygien och bostad så finns det ett tydligare 

samband mellan inkomst och hushållens utgifter för hygien och bostad. För att 

undersöka skillnader så behövs det först att hushållen delas upp i två grupper, en 

med hög inkomst och en med låg inkomst. Detta gjordes genom att ta genomsnittet 

av alla hushåll i urvalets totala inkomst. För att sen dela in alla som ligger över 

genomsnittet som höginkomst hushåll, alla under som låginkomst hushåll. Då blev 

det att det fanns 63 hushåll i gruppen med låg inkomst och 37 hushåll med hög 

inkomst. Den genomsnittliga inkomsten blev 1940,36 kronor. Hushållen med låg 
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inkomst hade en genomsnittlig inkomst på 1636,20 kronor, medan de hushåll med 

hög inkomst hade en genomsnittlig inkomst på 2458,23 kronor. 
 

Efter dessa grupper var indelade så gick det att ta ut olika utgifters genomsnittliga 

värden för de två grupperna. Därigenom kunna se skillnad på hur mycket de olika 

grupperna spenderar på olika utgifter. De utgifter som finns med är mat, bostad, 

hygien och alkohol. I Levnadskostnadsundersökningen så står mat och alkohol båda 

under Födo- och njutningsämnen. Men dessa har jag separerat, då Matvaror står 

som en underkategori, samt att spritdrycker och öl, porter och dylikt står under 

kategorin dryckesvaror. Detta för att se om det föreligger sig någon skillnad i hur 

grupperna spenderar utöver de två utgifter som det tidigare rört sig om. Just mat och 

alkohol är av intresse för att även om mat är en nödvändighet så kan det förekomma 

skillnader i hur mycket hushållen väljer att spendera i det. För att vissa hushåll 

kanske hellre äter bra mat än lägger mer pengar på hygien. Samt alkohol som inte är 

en livsnödvändighet, men något som folk gärna lägger pengar på. Kanske då något 

som leder till att exempelvis hygienutgiften blir lidande.  
 

Tabell 2: Lägre inkomst hushållens genomsnittliga utgifter i kronor 

Genomsnittlig 
utgift mat kr 

Genomsnittlig 
Utgift bostad kr 

Genomsnittlig 
utgift renhållning/hygien kr 

Genomsnittlig 
utgift alkohol kr 

687,27 207,74 30,54 11,13 

Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

I tabell 2 redovisas låginkomstshushållens genomsnittliga utgifter i kronor. Tydligt är 

att maten är hushållens största utgift, långt före bostaden som är den näst största 

utgiften. 
 

Tabell 3: Högre inkomst hushållens genomsnittliga utgifter i kronor 

Genomsnittlig 
utgift mat kr 

Genomsnittlig 
Utgift bostad kr 

Genomsnittlig 
utgift renhållning/hygien kr 

Genomsnittlig 
utgift alkohol kr 

927,74 298,67 49,07 18,13 

Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 



 

20 

Hushållen med hög inkomst spenderar mer på alla punkter, i synnerhet på mat där 

skillnaden är 240 kronor, men även på bostad och hygien är det stor skillnad mellan 

tabell 2 och tabell 3. Men detta ter sig ganska logiskt, då hushållen har mer pengar 

att röra sig med bör det även bli så att hushållen använder sig utav pengarna. Men 

ser det annorlunda ut om man bara skulle ta hur stor andel av inkomsten de olika 

utgifterna består av? För att ta reda på det så kommer här utgifternas genomsnittliga 

andel av hushållens totala inkomst i procent. 
 

Tabell 4: Lägre inkomst hushållens utgifters genomsnittliga andel av totala 

inkomsten 

 
Utgift mat andel 
av inkomsten % 

Utgift bostad andel 
av inkomsten % 

Utgift hygien andel 
av inkomsten % 

Utgift alkohol andel 
av inkomsten % 

42,00 12,70 1,87 0,68 

Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 
 

Tabell 5: Högre inkomst hushållens utgifters genomsnittliga andel av totala 

inkomsten 

Utgift mat andel 
av inkomsten % 

Utgift bostad andel 
av inkomsten % 

Utgift hygien andel 
av inkomsten % 

Utgift alkohol andel 
av inkomsten % 

37,73 12,14 1,99 0,73 

Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

När man tar andelen av inkomsten istället för spenderade kronor så blir det mindre 

skillnader som kan ses i tabell 4 och tabell 5. Här ser man att hushållen med låg 

inkomst lägger större del av sin inkomst på både mat och på bostaden, men lite 

mindre på hygien och på alkohol. Alltså är anledningen till att hushållen med högre 

inkomst spenderar mer i kronor på till exempel hygien och bostad är för att de har 

möjligheten att spendera mer. Hushållen prioriterade olika, men detta kan kopplas till 

den högre inkomsten. 
 

För att undersöka om utgifterna växte i takt med varandra och inkomsten så tar man 

ut kvoterna för utgifterna och tittar på dessa. Detta alltså för hushålls grupperna med 

olika inkomster, inte på samma hushåll med en ökad inkomst. Det som har gjorts är 
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att den genomsnittliga kostnaden och inkomsten för hushållen med högre inkomst 

har delats med samma för hushållen med lägre inkomst. 
 

Tabell 6: Kvoter för utgifter och inkomst 

Kvot mat Kvot bostad Kvot hygien Kvot alkohol Kvot inkomst 

1,35 1,44 1,61 1,63 1,50 

Källa: Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 

 

Det man kan se i tabell 6 är att ingen av utgifterna har samma kvot som inkomsten, 

alltså har dessa inte växt i samma takt som inkomsten gjorde. Även om det inte är 

stor skillnad så tyder det ändå på att det finns olika preferenser för de med högre 

inkomst jämfört med de lägre. De lägger mer pengar på hygien och alkohol, men inte 

på mat och bostad. 
 

Trångbodda 

För att göra en undersökning om de hushåll som hade det trångbott krävs det först 

att trångboddhet definieras. I den här uppsatsen så är definitionen av trångboddhet 

ett hushåll med fem eller fler per rum. Bostäder som är ett rum och kök har räknats 

in som ett rum. Just den definitionen valdes för det är en form av extrem 

trångboddhet det rör sig om, att det är vid fem det börjar bli väldigt viktigt att tänka på 

hur hygien hanteras. Med denna definition blev det 20 hushåll som var trångbodda. 

Dock så är en klar majoritet av alla hushåll som var boende i bostäder med ett rum 

med kök. Men ju högre upp i inkomsten som hushållen var, desto större bostäder 

förekom. Till exempel så var det bara en av sex bokhållare som bodde i en bostad 

med bara ett rum och kök, resterande bokhållare bodde större, medan alla 

måleriarbetare och byggnadssnickare bodde i bostäder med endast ett rum och kök. 

I hushåll där mannen har ett yrke med högre inkomst är det vanligare med en större 

bostad. Alltså var 20% av de undersökta hushållen väldigt trångbodda. Sen togs 

genomsnittsinkomsten ut för dessa 20 hushåll. Den låg då på 1855,49 kronor, hela 

85 kronor under den genomsnittliga inkomsten för alla hushåll, men nästan 200 

kronor högre än den genomsnittliga inkomsten för hushållen med låg inkomst och 

nästan 600 kronor lägre än genomsnittsinkomsten för hushåll med hög inkomst. Så 

även om trångbodda har bättre genomsnittlig inkomst än hushållen med låg inkomst, 



 

22 

så är 12 av dessa hushåll, över hälften, del av gruppen av hushåll med låg 

inkomst.26 

 

Även den genomsnittliga kostnaden för hygien togs ut för de trångbodda hushållen 

som då blev 30,91 kronor. Alltså ligger det nära samma utgift för hushållen med låg 

inkomst, som hade 30,54 kronor. Samma utgift för hushållen med hög inkomst låg 

på 49,07 kronor, alltså nästan 19 kronor mer. Men på andel av inkomsten som 

hushållen lägger på hygien så ligger trångbodda hushåll på 1,67 %, där hushållen 

med lägre inkomst ligger på 1,87 % och de med hög inkomst låg på 2,00 %. Så trots 

trångboddhetens högre behov av välfungerande hygien så lägger de inte större del 

av inkomsten på det. Istället så spenderade de, om än med en knapp skillnad, 

faktiskt mindre del av inkomsten i hygien. Men på alla dessa punkter så ligger 

hushållen som har det trångbott närmre hushållen som har låg inkomst än hushållen 

med hög inkomst. Detta företer sig rätt logiskt då de flesta hushållen fanns med i 

gruppen för hushåll med låg inkomst. För mat låg den genomsnittliga kostnaden för 

trångbodda på 861,90 kronor, matkostnadens genomsnittliga andel av inkomsten låg 

då på 46,45%. Alltså då högre än hushållen med låg inkomst på både kostnaden och 

andelen, men mindre kostnad än hushåll med högre inkomst, fast avsevärt större 

andel. Detta förefaller sig rätt logiskt då dessa hushåll är större, då behövs det mer 

mat, därav högre kostnader och större andel av inkomsten. För alkohol låg den 

genomsnittliga kostnaden på 15,38 kronor och den genomsnittliga andelen på 

0,82%. Här får vi samma resultat som på maten, högre kostnad och större andel än 

hushållen med låg inkomst, men mindre kostnad och större andel än hushållen med 

hög inkomst.27 

 

4. Återkoppling till tidigare forskning 

Att det förefaller sig så makarna Myrdal skriver om att små bostäder är vanligaste 

bostadsformen märks även i min undersökning, majoriteten av alla i urvalet bor i 

bostäder som bara består av ett rum och kök. Kris i Befolkningsfrågan berör ju 

främst 30-talet och även 20-talet, så det är ju en stund efter min undersökning. Så 

det kan tolkas som att det inte har ändrats mycket på den fronten, trots de 15-20 

åren mellan min undersökning och deras. 

                                                
26 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 
27 Levnadskostnaderna i Sverige 1913-1914: Del III (1919) 
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De skriver även om att typen av bostad skiljer sig mellan olika yrken. Om det går att 

tolka att det är den ökade inkomsten till följd av yrket så är det något som kan ses i 

min undersökning också. Detta är även något som Ludvig Nordström skriver om, han 

menar att de bostäder som är i sämst skick är bostäder som är sammanhängande 

med yrken som är kopplade till lägre status och klass, då även lägre inkomst. Detta 

då förmodligen för att dessa yrken ger en högre inkomst, så det är snarare 

inkomsten än yrket som är kopplat till bostaden. 
 

Att det skulle förekomma hushåll där konsumtionsval är något som bidrar till att man 

bor dåligt eller trångt är inte något som jag finner stöd i min undersökning. De 

trångbodda hade väldigt lika värden på de olika utgifternas genomsnittliga andel av 

inkomsten, som hushållen med låg och hög inkomst. 
 

Rakt emot hävdar Helen Ekstam att det skulle finnas en vanligt förekommande typ 

av frivilligt trångbodda, att det är bristen på intresse för sin hygien och sin bostad 

som lett dessa hushåll till trångboddhet. Den genomsnittliga inkomsten för 

trångbodda var lägre än snittet, det mesta pekar på att större boenden var för 

hushåll med högre inkomst, med möjlighet att spendera på sina bostäder. Det 

förekommer hushåll där man är en del av hushållen med högre inkomst, men ändå 

bor trångbott. Men detta kan kopplas till att hushållen lägger mer pengar på maten, 

vilket kan ses i min undersökning. Men detta är inte ett bristande intresse, utan 

snarare ett intresse för att hela hushållet ska få mat och därför är maten en större 

utgift.  
 

Enda som tyder på att det att det skulle vara en prioritering på annat skulle vara att 

alkoholens andel av inkomsten var högst av alla grupper. Det rör sig om cirka 0,1% 

mer för trångbodda än hushåll med hög inkomst, så det är inte en tillräckligt stor 

andel för att kunna använda det för att förklara trångboddheten. Så att kalla det en 

frivillig trångboddhet är fel, ännu större fel blir det om man försöker hänvisa den 

frivilligheten till bristande intresse för bostadshygienen. Om något skulle det kanske 

vara en omedveten frivillighet, då man väljer att lägga mer pengar på mat, men då 

beror det snarare på att en större kostnad för mat förefaller sig rimlig. 
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Men att de trångbodda hushållens genomsnittliga inkomst ligger högre än den för 

hushållen med låg inkomst pekar på att Ekstam kan ha rätt i att det fanns metoder 

som användes för att undvika och motarbeta trångboddheten. Att hushåll med allra 

lägst inkomst undvek att bli väldigt trångbodda genom att undvika att skapa ett för 

stort hushåll. Det kan mycket väl vara därför den typ av trångboddhet som jag 

använde som definition i den här uppsatsen inte är högre än 20%. 
 

Joel Mokyr skriver om att kvinnan började stanna hemma och arbeta obetalt på 

grund av att värdet av hygien och hälsa i hemmet ökade. Detta drog med sig en 

framfart för hygienprodukter och sanitära varor i hemmet, att hushåll började 

spendera mer pengar på hushållens hygien och renhållning. Detta kan man se som 

att hushåll där kvinnan var hemma och arbetade obetalt lade extra mycket värde på 

just hygien och renhållning. Då borde det bli som så att hushåll där kvinnan är i 

hemmet, borde spendera annorlunda på hygien än hushåll där kvinnan har en 

inkomst. Men nej. Det som tydligt kan ses i min undersökning är att det inte finns 

något samband mellan en eventuell inkomst från kvinnan och hur mycket hushållet 

konsumerar hygien. Varken hur stor kvinnans inkomst var, eller om det ens fanns en 

inkomst har något samband med hur hushållen spenderade på hygien. 
 

 4.1 Slutdiskussion 

Främst ser man tydligt att hushållens ekonomi är den avgörande faktorn för hur 

hushållen kan lägga pengar på bostaden och hygienen. Ju större inkomst, desto mer 

pengar lade man på sin bostad och mer pengar spenderades på hushållets hygien. 

Även korrelationen visade att det fanns ett ganska starkt samband mellan inkomsten 

och utgifterna för hygien och bostad. 
 

Kvinnornas inkomster hade inte något samband med hygienkostnaderna. Hushåll 

med fler medlemmar la inte mer pengar på bostaden och hygien, trots att det ter sig 

rimligt att hushåll som är större har större utgifter på hygien och bostad. Det tyder på 

att utgifter för hygien och bostad inte ens hänger ihop med varandra baserat på 

hushållens storlek. 
 

Hushåll med högre inkomst på alla utgiftspunkter spenderade i genomsnitt mer. 

Hushåll med lägre inkomst lade större del av sin inkomst på de två största 



 

25 

utgiftsposterna, mat och bostad. Det tyder på att enda anledningen till att hushållen 

med starkare ekonomi lägger mer pengar på utgifterna är för att möjligheten att 

lägga mer pengar faktiskt finns där.  
 

De flesta av de trångbodda var en del av den grupp med hushåll som hade låg 

inkomst. Det tydde på att folk som hade svagare ekonomi var trångbodda. De 

trångbodda hushåll lade en mindre andel av sin inkomst på hygien än både hushåll 

med låg inkomst och de hushåll som hade hög inkomst. Alltså resonerade dessa inte 

att behovet av ökad hygien kommer med att man är trångbodda. Dessa trångbodda 

hushåll lade större andel av sin inkomst på mat än de andra hushållen, antagligen 

för att det rörde sig om hushåll med många medlemmar. På mat resonerade 

hushållen att det är viktigt att lägga mer på mat när man är fler i hushållet. Det kan 

leda till att hygienkostnaden kan minska, för att maten hade större prioritering. Men 

även så var andelen av inkomsten som lades på alkohol större än hos andra hushåll. 

Men det rörde sig om ungefär 0.1%, för litet för att leda till att dessa hushåll inte 

kunde lägga pengar på en bättre bostad. Då är det mer troligt att det är på grund av 

matkostnaden man inte kunde spendera på bättre bostad eller på hygien. 
 

Allt att döma så är det inkomsten som är den viktigaste faktorn. Att hushåll oavsett 

inkomst, storlek och bostadssituation oftast resonerade lika och lade ungefärligt lika 

stora delar av sin inkomst på hygien och bostad. Att skillnader i kostnader främst går 

att koppla till att hushållen hade starkare inkomst. De enda preferenserna som kan 

ha någon egentlig påverkan är att trångbodda lade mer pengar på mat. Att det finns 

andra orsaker och faktorer är dock inget jag motsätter mig. Till exempel är det 

mycket möjligt att det blev så att hushållen inte hade råd med bättre bostäder på 

grund av det inte byggdes tillräckligt många. 
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