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Sammanfattning 
Den här uppsatsen är skriven på uppdrag av GrenseTjänsten Morukulien, vilken är en 
organisation som hjälper personer, företag och andra organisationer som har ärenden i både 
Sverige och Norge. 
 
Syftet med uppsatsen är att jämföra levnadskostnaderna för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och 
Kongsvinger Kommun. Detta görs genom att se vilken familj som har störst köpkraft. Med 
köpkraft menas hur mycket man kan konsumera för sin disponibla inkomst. 
 
Levnadskostnaderna jämförs för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj. Undersökningen bygger på 
att alla kostnader läggs i boendelandet. Vidare utgås det ifrån att båda familjerna har samma 
konsumtionsbeteende som en genomsnittlig svensk tvåbarnsfamilj med jämförbar inkomst. 
Dessa antaganden förenklar undersökningen men riskerar samtidigt att undervärdera den 
norska familjens köpkraft.  
 
Den disponibla inkomsten är nästan 40 procent högre för den norska familjen än för den 
svenska. Då är inte växelkursen medräknad. Därmed skiljer det ännu mer om man går till 
banken och växlar in pengarna. 
 
Men när det gäller köpkraften är vi intresserad av vilken mängd varor familjerna kan köpa i 
hemlandet för sin disponibla inkomst. Då de genomsnittliga kostnaderna är 22,2 procent 
högre i Norge än i Sverige utan hänsyn tagen till växelkursen, blir slutsatsen av den här 
uppsatsen att den norska familjen har 14,0 procents större köpkraft än den svenska familjen. 
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Abstract 
This paper is written at the request of GrenseTjänsten Morukulien, which is an organization 
that helps people, companies and other organizations that have commissions in both Sweden 
and Norway. 
 
The purpose of this paper is to compare the cost of living for a family with two children in 
Arvika and Kongsvinger and to find out which family who has the biggest purchasing power. 
The purchasing power is how much you can consume for your disposable income. 
 
The cost of living is compared to a family with two children. The survey is based on the 
assumption that everything you consume, you consume in your native country. Furthermore it 
is assumed that both families have the same consumption behavior as an average Swedish 
family with two children with a comparable income. These assumptions simplify the survey, 
but on the other hand, the risk of underestimating the Norwegian family’s purchasing power 
arises. 
 
If you exclude the exchange rate, the disposable income is almost 40 percent higher for the 
Norwegian family than for the Swedish family. Therefore there’s an even bigger difference if 
one goes to the bank and exchanges money. 
 
But when it comes to the purchasing power we are interested in how much the families can 
consume for the disposable income in their native country. The average prices are 22,2 
percent higher in Norway than in Sweden, without consideration to the exchange rate. The 
conclusion of this paper is that the Norwegian family has 14,0 percent more purchasing power 
than the Swedish family. 
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1. Inledning 
Den här uppsatsen är skriven på uppdrag av GrenseTjänsten Morokulien. Bakgrunden till 
uppsatsen är att Grensetjänsten Morukulien ofta stöter på människor som tror att det är så 
mycket billigare och bättre att bo i Sverige än i Norge. Denna uppsats går ut på att bekräfta 
eller dementera denna uppfattning. Det som främst undersöks är den ekonomiska effekten av 
att arbeta och bo i Norge respektive Sverige. Levnadskostnaderna jämförs för en 
tvåbarnsfamilj i vardera Arvika- och Kongsvinger Kommun. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att jämföra levnadskostnaderna för en tvåbarnsfamilj i Arvika- 
och Kongsvinger Kommun. Med levnadskostnader menas hur mycket inkomster och utgifter 
familjen har per år. På så sätt ska slutsatser kunna dras om den svenska familjen har större 
köpkraft än den norske eller vice versa. 
 

1.2 Avgränsningar 
Levnadskostnaderna jämförs för en genomsnittlig tvåbarnsfamilj. Det bygger på att alla 
kostnader läggs i boendelandet. Uppsatsen utgår från att de vuxna har varsin medelinkomst 
som är representativ för gränsregionen i Sverige och Norge. Vidare utgår den ifrån att den 
svenska och den norska familjen har samma konsumtionsbeteende som en genomsnittlig 
svensk tvåbarnsfamilj med jämförbar inkomst. 
 

1.3 Metod 
Jag har börjat med att kartlägga en tvåbarnfamiljs intäkter och utgifter. Sedan har det mesta av 
arbetet gått ut på att samla priser och information om dessa för att få fram köpkraften. Med 
köpkraft menas hur mycket man kan konsumera för de pengar man har. Det är viktigt att 
jämföra samma kvantitet av alla varor mellan de båda familjerna. Man kan därmed inte bara 
se hur mycket en genomsnittlig tvåbarnsfamilj konsumerar av olika varor i Sverige respektive 
Norge eftersom det inte säger någonting om hur mycket man får för pengarna. Därför är det 
nödvändigt att utgå ifrån ett lands konsumtionsmönster och se vad samma kvantitet kostar i 
det andra landet. Egentligen skall hänsyn tas till båda ländernas konsumtionsmönster och 
viktas ihop så att vi får ett jämförbart resultat, men detta skulle bli för tidskrävande. Den här 
uppsatsen utgår ifrån vad en genomsnittlig svensk familj konsumerar, eftersom mer statistik är 
tillgänglig på det. Dessutom pekar de höga norska lönerna på att den svenska familjen har 
sämre köpkraft än den norska. Detta kan inte bekräftas genom att utgå från en genomsnittlig 
norsk familjs konsumtionsmönster.  Mer om det här resonemanget kommer i teoriavsnittet. I 
vilket fall som helst torde det inte spela allt för stor roll vilket land man utgår ifrån då 
preferenserna bör vara väldigt lika mellan invånarna i länderna, i synnerhet i gränsregionen. 
 
Vissa varor konsumeras väldigt lika inom länderna, till exempel billiga varor, vilka inhandlas 
ofta. Det bästa exemplet är livsmedel. För dessa varor har jag utgått ifrån hur mycket som 
konsumeras och sedan kollat priser i båda länderna. Andra varor skiljer mer från person till 
person. Hit hör sällanköpsvaror som till exempel bilar. I dessa fall har jag utgått från att 
familjen har ett bestämt märke/modell som jag sedan jämfört i båda länderna. 
 
Det förekommer även fall där jag inte själv gjort någon direkt prisjämförelse mellan 
regionerna, utan där jag bara har använt mig helt av tidigare studier. Då har jag tagit fram 
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prisskillnaderna mellan länderna för år 2003 och sedan tagit fram prisutvecklingen i 
respektive land. Till denna kategori hör till exempel kläder. Att jämföra kläder är väldigt 
tidskrävande då det inte bara är flera olika varor utan även stor variation mellan märken, 
affärer och priser. 
 
Vidare bör nämnas att när priserna jämförs mellan länderna i uppsatsen är växelkursen inte 
medräknad om inte annat anges. Det betyder att priserna inte jämförs i en och samma valuta, 
utan svenska kronor jämförs direkt mot norska kronor. 
 

1.4 Disposition 
Nästa kapitel kommer att inledas med en presentation av GrenseTjänsten, vad det är för 
organisation och vilka arbetsuppgifter de har. Sedan kommer lite kort presentation av de båda 
aktuella kommunerna, vilka är väldigt lika. Kapitel tre består av för uppsatsen relevant teori. 
Här förklaras dels köpkraftsparitet, efterfrågeteori och en del index, som till exempel KPI och 
prisindex. Kapitel fyra beskriver hur man går tillväga när man jämför levnadsstandarder 
mellan länder och vad man bör tänka på. Dessutom presenteras några olika mått på 
levnadsstandarder och vad de visar för resultat. I kapitel fem kommer analysen av familjens 
inkomster medan kapitlet efter analyserar familjens utgifter. Till sist sammanfattas alla 
resultat i slutsatsen i kapitel sju. 
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2. GrenseTjänsten 
GrenseTjänsten är en organisation som hjälper personer eller företag med flera som har 
ärenden i både Sverige och Norge. GrenseTjänsten är placerat vid Morukulien Infocenter i 
Eda kommun. Detta är den näst största gränsövergången mellan Norge och Sverige. Hit kan 
man vända sig vart man än befinner sig i Norge eller Sverige för att få hjälp med vilka regler 
som gäller för respektive land och vart man ska vända sig ifall man har några specifika frågor. 
Ett vanligt problem är personer som bor i ett land men arbetar i det andra. Det uppskattas att 
fler än 40 000 människor gränspendlar mellan Sverige och Norge. Av dessa är ungefär 80 
procent svenskar som jobbar i Norge.  
 
En annan uppgift som GrenseTjänsten har är att lösa de gränsbarriärer som finns mellan 
länderna, det vill säga de regler som försvårar för samarbetet över gränsen. Detta gör de 
tillsammans med sina samarbetspartners. Organisationen har funnits sedan november 2002 
och har sen dess hjälpt över 40 000 personer. Den har finansierats av EU-medel, men från och 
med 2006 får den statligt stöd från Sverige och Norge. Grensetjänstens arbetsuppgifter kan 
delas in i fyra kategorier.1 
 

• Information, de ger information om vilka regler som gäller för de olika 
myndigheterna i respektive land för till exempel arbetspendling och etablering av 
företag. 

• Samordning, GrenseTjänsten består av en rad myndigheter i de båda länderna. 
Därmed kan aktörerna komma varandra närmare genom att träffas och diskutera de 
varierande förhållandena och reglerna i respektive land. 

• Arbetsförmedling/rekrytering, inom GrenseTjänsten finns den norsk/svenska 
arbetsförmedlingen som har mer än fem års erfarenhet när det gäller arbetsförmedling 
över gränsen. De hjälper företag att rekrytera kompetent arbetskraft från/till respektive 
land. 

• Gränshinder, projektet har ett gränsråd bestående av samarbetsparterna som möts 
regelbundet för att diskutera och lösa de existerande gränsproblem som finns. Det är 
gränshinder som gör att personer eller företag kommer i kläm mellan regelverk i de 
båda länderna. 

 

2.1 Information om kommunerna 
Avståndet mellan Arvika och Kongsvinger är cirka tio mil. Arvika Kommun hade en 
folkmängd på 26 275 personer 2004. Av dessa bor nästan 14 000 i Arvika tätort. Kongsvinger 
Kommun som ligger i Hedmark fylke har en folkmängd på 17 380 personer 2005 där ungefär 
12 000 bor i Kongsvinger tätort. Denna liknande folkmängd plus att kommunerna ligger nära 
varandra vid den svensk-norska gränsen gör dem till bra kommuner att jämföra 
levnadskostnaderna i. Oftast är till exempel löner, bostadspriser och försäkringspremier högre 
på större orter. Därför är det viktigt att jämföra två liknande kommuner. Både Arvika- och 
Kongsvinger kommun har lägre löner än genomsnittet i respektive land. Båda kommunerna 
ligger på ungefär 90 procent av landens genomsnittliga bruttolöner.2 

                                                 
1 www.grensetjansten.no, (2006-01-09) 
2 SCB, SSB (2006-01-09) 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som är aktuell för ämnet. 
 

3.1 Köpkraftsparitet – PPP 
Teorin om köpkraftsparitet är hämtad från Hallwood & MacDonald och Karl-Marcus Modéns 
föreläsningsanteckningar ”Internationell Makro”. 
 
Köpkraftsparitetsteorin, eller PPP-teorin som är den engelska förkortningen, har en lång 
historia som går tillbaka ända till 1800-talets ekonomer Ricardo, Wheatley och Thornton. Det 
var med deras arbete som grund som Cassel formulerade PPP-teorin på 1920-talet. I den 
enklaste formen säger den att vi skall kunna köpa samma varukorg i vilket land som helst för 
samma belopp av valuta. Det vill säga människor värderar valutor för hur mycket de kan köpa 
för dem. Vidare säger teorin att prisnivån i ett land är proportionell till mängden pengar i 
landet. Den fundamentala idén med PPP-teorin är att växelkursen beror på prisnivån, inte 
tvärtom. Utgångspunkten för teorin är en värld med perfekt integrerade varumarknader. Det 
innebär att en vara måste kosta lika mycket var den än säljs, alltså oavsett valuta ska den vara 
lika mycket värd. Detta kallas ”lagen om ett pris” (LOOP) eller frånvaro av 
arbitragevinstmöjligheter. Algebraiskt uttrycks det på följande vis: 
 

*i
tt

i
t PSP =    (3.1) 

 
där t

iP är priset på vara i, stjärnan står för det utländska landet och St är växelkursen 
definierad som beloppet inhemsk valuta som är nödvändig för att köpa en enhet av den 
utländska valutan. I fall ekvation (3.1) inte håller, innebär det att arbitragevinster är möjliga. 
Om till exempel vänsterledet är större än högerledet lönar det sig att köpa varan utomlands 
och sälja i hemlandet. Ekvation (3.1) håller inte helt i verkligheten, beroende dels på 
transaktionskostnader och tullar men även på trögrörliga priser. 
 

3.1.1 Absolut PPP 
I empiriska studier används ett prisindex för i

tP i ekvation (3.1). Detta kan vara sammansatt 
efter ett representativt hushålls konsumtionsmönster. Löser vi ut St ur ekvation (3.1) får vi 
följande uttryck för den nominella växelkursen: 
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där α-termen betecknar vikterna lika med hushållets budgetandelar för varorna. Om 
växelkursen bestäms på följande sätt sägs absolut PPP hålla.  
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3.1.2 Relativ PPP 
Det är inte troligt att absolut PPP håller på en lite kortare sikt. Ekvation (3.2) är inte särskilt 
användbar eftersom olika länder använder olika prisindexvikter för att kalkylera prisnivåer. 
En annan anledning till att absolut PPP inte håller är restriktioner för handel såsom skatter, 
importkvoter, tullar, transportkostnader och imperfekt information om priser i länderna. Även 
om inte absolut PPP håller kan fortfarande relativ PPP hålla. Den överkommer nämligen 
ovanstående problem3. Relativ PPP håller om prisdifferensen, uttryckt som procent av priset, 
är konstant. Logaritmerar vi ekvation (3.1) och skippar index i för varje vara får vi följande 
ekvation. 
 

*lnlnln ttt PPS −=   (3.3) 
 
Om vi sedan tar differensen mellan två tidpunkter får vi en proportionerlig förändring i 
inhemska och utländska priser: 
 

*
ttt pps Δ−Δ=Δ    (3.4) 

 
där Δ är differensen mellan två tidpunkter och pt = ln Pt och st = ln St. Relativ PPP säger 
följaktligen att växelkursförändringen är lika med skillnaden i inflationstakter mellan 
länderna. 
 

3.2 Real växelkurs 
Den reala växelkursen definieras på följande sätt4: 
 

P
SPQ

*

=    (3.5) 

 
Det innebär att den reala växelkursen Q är den nominella växelkursen S justerat med den 
relativa prisnivån. En ökning av den reala växelkursen, det vill säga en depreciering ökar 
hemlandets internationella konkurrenskraft5. Den reala växelkursen mäter även det relativa 
priset mellan handelsvaror och icke handelsvaror i hemlandet. 
 

3.3 Efterfrågeteori 
Ett hushåll konsumerar för att få ut största möjliga nytta. Med det menas att de är rationella 
individer eller nyttomaximerare. Har de en krona över som de får spendera, gör de det på den 
vara som har störst marginalnytta per krona. Detta innebär att de konsumerar alla varor till 
den gräns då marginalnyttan per krona är lika stor för samtliga varor. Hushållet jämför 
marginalnyttan av att öka konsumtionen av till exempel vara 1 med en enhet, med vad det 
kostar att köpa denna enhet på marknaden, och med minskningen av marginalnyttan för alla 
andra varor, vilka vi kan kalla för vara 2. Priset på vara 1 uttryckt i termer av vara 2 är P1/P2. 
Om ekvation (3.6) gäller, där MU1 är marginalnyttan för vara 1 och MU2 är marginalnyttan 
för vara 2, ökar den totala nyttan av att byta en enhet av vara 2 mot ytterligare en enhet av 
vara 1. 
                                                 
3 Hallwood & MacDonald (2000) sid. 124 
4 Ibid. sid. 19 
5 Ibid. sid. 46 
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2121 * PPMUMU >    (3.6) 

 
  

2121 * PPMUMU =    (3.7) 
 

När ekvation (3.7) är uppfylld är hushållet nöjt med sin konsumtion. De är i jämvikt och vill 
inte ändra sig förrän till exempel priser eller inkomst ändras. Om inte marginalnyttan per 
krona är lika, kommer de därmed flytta sin konsumtion mot den vara där marginalnyttan per 
krona är störst. Om priserna på varorna ändras kommer även marginalnyttan ändras för varje 
krona, och på så sätt påverkar det konsumtionen mot de varor där prisökningarna är minst. 
Detta kallas för substitutionseffekt. Hur stor betydelse ändringarna påverkar hushållens val 
beror på varans priselasticitet, men även på utbudet av substitutprodukter.  
 
Vidare i den ekonomiska teorin antas att individer har en ickemättnadsregel. De vill alltid ha 
lite till av en vara, fast nyttan är oftast avtagande. Men hushållen kan inte spendera mer än sin 
budget, vilket är en restriktion, om de inte lånar till konsumtion. Man kan även kategorisera 
sparande som en vara, d.v.s. framtida konsumtion. Detta ger också nytta i form av till exempel 
trygghet för framtiden och ökad konsumtion då. Hushållen väljer att spara så mycket tills 
marginalnyttan för sparande är lika stor som marginalnyttan för alla andra varor. 
 
Ändringar i konsumtionsbeteende beror dels på substitutionseffekt, men även på 
inkomsteffekt, vilka visas i figur 3.1. Den första ändrar budgetlinjens lutning. Det kan ske 
genom prisändringar. Den senare ändrar budgetlinjens läge. Ökar inkomsten flyttas linjen utåt 
medan den flyttas inåt då inkomsten minskar. Konsumtionsbeteendet varierar med livsstil, 
kultur, traditioner, kunskaper och framförallt priser. Priser är det som har störst påverkan på 
konsumenternas val över tiden. Preferenserna antas vara givna och konsumenternas val 
bestäms av priserna. Priserna beror på preferenserna, men inte för ett enskilt hushåll, utan i 
aggregat för samtliga hushåll. Priserna beror även på utbudet där marknadsstrukturen och 
teknologin spelar stor roll. Större länder kan rymma flera företag vilka kan dra nytta av 
eventuella stordriftsfördelar, och konkurrensen kan bli starkare. Detta tar sig uttryckt i lägre 
priser och/eller en större produktvariation. 
 
Figur 3.1: Inkomst- och substitutionseffekt. 

 
Källa: Varian (2002) sid. 140 
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De raka linjerna i figur 3.1 är budgetrestriktioner medan de konvexa kurvorna är 
indifferenskurvor. Det nyttomaximerande hushållet konsumerar i den punkt där lutningen är 
lika för indifferenskurvorna och budgetlinjen. I figuren illustreras det för två varor, x1 och x2. 
Det gäller för alla varor samtidigt, men det är svårt att illustrera i en figur. Hushållet 
konsumerar i den punkt där lutningen är lika för indifferenskurvorna och budgetlinjen. De 
optimala valen i figuren är i punkt X, Y och Z beroende på vilken budgetlinje man har.  
 
Jämför vi bara vilka som har den bästa levnadsstandarden rent ekonomiskt mellan de två 
familjerna liknar det väldigt mycket ett hypotestest, där man bara kan förkasta något åt ett 
håll. 
 

1. Om den svenska familjen har råd med allt som den spenderar i Sverige (med svenska 
inkomster) även om de var bosatta i Norge (med norska inkomster och priser) kan man 
konstatera att de har det bättre ställt i Norge. Om de relativa priserna är olika så att de 
väljer att konsumera andra varor kommer detta bara leda till att norrmännen får det 
ännu bättre ställt om de utnyttjar substitutionseffekten. 

 
2. Om norrmännen inte kan konsumera den ”svenska varukorgen” lutar det åt att 

svenskarna har det bättre ställt. Men vi kan inte vara säkra på grund av att de kan ha 
andra relativa priser i Norge som gör att de kan få det bättre ställt om de utnyttjar 
substitutionseffekten.6 

 

3.4 Revealed Preference 
Att ta fram konsumenters preferenser är svårt då de inte ofta är direkt observerbara. Vi måste 
ta fram preferenserna genom att observera deras beteende. Det är detta som revealed 
preference handlar om. Preferenserna ändras på lång sikt, medan de på kortare sikt antas vara 
stabila. Skillnaden mellan revealed preference och preferens är följande: 
 

• Med revealed preference menas att en varukorg, låt oss säga X som består av (x1, x2) 
väljs då även Y bestående av (y1, y2) är tillgänglig och valbar. 

• Med preferens menas att varukorg X rankas före Y. 
 
Om konsumenten väljer den bästa tänkbara varukorgen är preferens en implikation av 
revealed preference. Om varukorg X anses bättre än Y som i sin tur anses bättre än Z så gäller 
att X anses bättre än Z. Idén om revealed preference är enkel, men väldigt kraftfull. Genom 
att se hur en konsument väljer kan vi få mycket information om de underliggande 
preferenserna. Ju fler val vi observerar desto bättre uppskattning får vi om konsumentens 
preferenser. Sådan information kan vara bra vid till exempel politiska beslut när man vill 
skatta vissa varor och subventionera andra varor. För att utveckla de önskvärda effekterna för 
sådana åtgärder är det viktigt att ha några idéer om hur konsumenternas preferenser ser ut 
mellan de olika varorna. 
 
Om vi istället vet att två varukorgar Y och Z väljs före X, som i figur 3.2, och vet att 
indifferenskurvorna är konvexa vilket är normalfallet, då vet vi att alla vägda genomsnittliga 
korgar av Y och Z också väljs före X. Vi vet även att alla varukorgar som har mer av båda 
varorna än X, Y och Z eller någon av deras vägda genomsnitt, också väljs före X.7 

                                                 
6 Hirschey (2003) sid. 98-110 
7 Varian (2002) sid. 118-124 
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Figur 3.2: Framtagande av indifferenskurvor 

 
Källa: Varian (2002) sid. 123 
 

3.5 Index 
Här presenteras några index som har anknytning till uppsatsen, hur de är uppbyggda och vad 
man kan få fram med hjälp av dem. 
 

3.5.1 Paasche- och Laspeyres index  
Dessa index visar hur konsumtionen hos en konsument ändras vid två olika tidpunkter. Antag 
att b står för en basperiod och t någon annan tidpunkt. Antag vidare att priserna vid tidpunkten 
t är ),( 21

tt pp och att konsumenten väljer ),( 21
tt xx . I basperioden b, är priserna ),( 21

bb pp  och 
konsumenten väljer ),( 21

bb xx . Nu undrar vi hur den genomsnittliga konsumtionen har ändrats. 
Om vi låter w1 och w2 vara några vikter vid genomsnittlig konsumtion kan vi skapa följande 
index: 
 

bb

tt

q xwxw
xwxwI

2211

2211

+
+

=    (3.8) 

 
Om Iq är större än ett kan vi säga att den genomsnittliga konsumtionen ökat från b till t. Om Iq 
är mindre än ett kan vi säga att den genomsnittliga konsumtionen har minskat. Det är naturligt 
att använda priserna på varorna som vikter eftersom de mäter den relativa betydelsen mellan 
de två varorna. Används priserna vid tidpunkt t får vi Paasche index, ekvation (3.9). Medan 
om priserna vid basperioden b används får vi Laspeyres index, ekvation (3.10). De båda 
indexen visar egentligen samma sak, förutom att de använder olika vikter. 
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btbt

tttt

q xpxp
xpxpP

2211

2211

+
+

=    (3.9) 

   

 bbbb

tbtb

q xpxp
xpxpL

2211

2211

+
+

=    (3.10) 

 
Storleken på indexen är intressant då de säger oss något om konsumentens välfärd. Är till 
exempel Paasche index större än ett får vi följande ekvation: 
 

btbttttt xpxpxpxp 22112211 +>+   (3.11) 
 
Genom att använda oss av resonemanget med revealed preference kan vi se att konsumenten 
här får det bättre ställt vid tidpunkt t än b. Konsumenten skulle ha kunnat välja konsumtionen 
vid b men valde att inte göra det. Om däremot Paasche är mindre än ett får vi följande 
ekvation: 
 

btbttttt xpxpxpxp 22112211 +<+   (3.12) 
 
Ekvation (3.12) säger oss att konsumenten väljer varukorg t, eftersom varukorg b inte är 
tillgänglig. Konsumenten har inte råd med denna. Men det här säger ingenting om hur 
konsumenten rangordnar varukorgarna. Bara för att något är dyrare än du har råd med betyder 
inte det att du hellre vill ha det. Laspeyres index fungerar på liknande sätt, med skillnaden att 
om indexet är mindre än ett så kan vi rangordna varukorgarna. Resonemanget kan användas 
även till att jämföra konsumenter i olika länder. I stället för att ha två olika tidsperioder har vi 
två olika länder.8 
 

3.5.2 Prisindex 
Prisindex fungerar på liknande sätt som ovan. Ett prisindex är generellt ett mått på 
genomsnittligt pris. 
 

2211

2211

wpwp
wpwpI bb

tt

p +
+

=    (3.13) 

 
I detta fall är det mest naturligt att ta kvantiteten av varorna som vikter för att få fram det 
genomsnittliga priset. Vi får även i detta fall två olika index beroende på vilken period vi 
väljer, b eller t. Använder vi oss av kvantiteterna för tidsperiod t får vi Paasche prisindex 
(3.14), medan om basperiod b används får vi Laspeyres prisindex (3.15). 
 

btbt

tttt

p xpxp
xpxpP

2211

2211

+
+

=    (3.14) 
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2211

2211

+
+

=    (3.15) 

 
                                                 
8 Varian (2002) sid. 130-132 
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Använder vi oss av det här resonemanget vid prisjämförelser mellan länder blir det att det ena 
indexet är när man använder sig av ett lands kvantitetsvikter, medan det andra indexet blir när 
det andra landets kvantitetsvikter används. Med kvantitetsindex menas i detta fall 
konsumtionsmönstret i landet. Inget av dessa mått ger en exakt rättvis bild av prisnivån 
mellan länderna. Det här är på grund av att varor med stora vikter ofta har relativt sett lägre 
priser än varor med relativt höga priser. Till exempel om ett land har en väldigt billig vara, så 
tenderar konsumenterna att köpa mer av den varan än om den varit dyrare. Ett bättre index får 
man om man viktar priserna relativt hur mycket som konsumeras av varorna i båda de 
jämförda länderna samtidigt. Då tas hänsyn till att prisnivån skiljer mellan varorna och hur det 
påverkar konsumtionsmönstret. Vi kan kalla detta index för M. 
 

bbbb

tttt

xpxp
xpxpM

2211

2211

+
+

=    (3.16) 

 
För att räkna ut M krävs det dock mer information. Då behöver vi nämligen veta hur 
konsumtionsmönstret ser ut i båda de jämförande länderna, förutom att vi behöver veta 
priserna för alla varor. Används något av Paasche- eller Laspeyres prisindex behövs bara ett 
lands konsumtionsmönster. Här behöver man dock ta i beaktning att det land man utgår ifrån 
kommer att få en underskattad prisnivå, medan det andra landet får en överskattad prisnivå, 
speciellt om det skiljer mycket i konsumtionsmönster mellan länderna.9 
  

3.5.3 KPI 
KPI, eller konsumentprisindex som det heter, är ett mått på inflation. Det är det vanligaste 
prisindexet och mäter levnadskostnaden för ett genomsnittligt hushåll. Det publiceras varje 
månad i Sverige och i de flesta andra länder. KPI är ett index som visar priset för en varukorg 
av varor och tjänster mellan flertalet perioder och en basperiod. Indexet är 100 i basperioden.  
Inflationen är en nyckelindikator på hur ekonomin går i landet. Ändringar i inflation är 
relaterade till ändringar i real BNP. Inflationstakten är definierad som procentuell förändring 
av generell prisnivå från en period till en annan. Sverige har ett inflationsmål på 2 procent per 
år. Den norska centralbankens mål är att hålla inflationen på 2,5 procent. 
Det finns två sätt att mäta KPI10: 
 

1. Konstruera prisindex direkt från data på priser för en stor mängd varor och tjänster.  
2. Kalkylera ”deflators” genom att dividera en komponent av nominell BNP med samma 

komponent av real BNP. 
 
I Sverige är det Statistiska Centralbyrån som tar fram KPI. Det gör de på det första sättet. När 
man gör på detta sätt konstruerar man en varukorg som medelsvensken konsumerar. Man 
räknar sedan ut priset på denna varukorg. I takt med att preferenserna ändras över tiden hos 
befolkningen ändras även innehållet i varukorgen så att proportionerna i den hela tiden är de 
samma som i verkligheten. Vilka varor och tjänster och i vilka proportioner de konsumeras 
presenteras grovt i figur 3.3. Denna figur visar även norska hushålls konsumtionsmönster. 
Alla plagg som ryms inom en inte allt för smal varudefinition kan väljas. I Sverige används en 
speciell kvalitetsjusteringsmetod för att kunna jämföra priser när en varuvariant måste bytas 
på grund av att den gamla varan inte finns kvar i butiken. Enligt Christer Andersson vid SCB 
samlar de in egenskaper för varje variant och gör vid årets slut analyser av ordinarie priser 
                                                 
9 Varian (2002) sid. 132-133 
10 Hall & Taylor (2000) sid. 46 
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och hur det är beroende av egenskaperna, med regressionsanalys. Skattade koefficienter från 
regressionen används sedan kommande år för att värdera kvalitetsskillnader. Detta kallas för 
Hedonisk kvalitetsjustering. 
 
Figur 3.3: Konsumtionsutgifter för ett genomsnittligt hushåll i Sverige och Norge i 
procent av totala utgifter. 
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Källa: SCB, SSB (2006-03-10) 
 
Figur 3.3 visar konsumtionsmönster hos ett genomsnittligt hushåll i respektive land för alla 
hushåll oavsett storlek på hushållet och inkomst. För att få fram en mer överensstämmande 
bild av konsumtionsmönstret för de undersökta tvåbarnsfamiljerna, får man väga in den 
disponibla inkomsten samt storleken på hushållet. Det har gjorts med hjälp av statistik från 
SCB. Som utgångspunkt har hushållsutgifter efter disponibel inkomst och sammanboende 
tagits. Där finns statistik över hushåll med en disponibel inkomst på 390 990 SEK och som 
består av 3,8 personer som stämmer bra överens med de undersökta familjerna. Detta har 
kompletterats med icke publicerad statistik från SCB på de områden som krävts. 
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4. Empirisk bakgrund 
När man jämför levnadsstandarden mellan länder säger det inte speciellt mycket om man 
jämför nominella löner mellan länder och justerar för växelkursen. Detta säger inget om hur 
mycket man kan konsumera för lönen. Länder med hög prisnivå vill få en övervärderad 
position medan länder med låg prisnivå får en undervärderad position. 
 
För att göra en jämförelse av levnadsstandarden är det viktigt att koppla lönestatistiken till 
ländernas prisnivå så att vi kan jämföra länders köpkraft. En persons lön kan ses som förmåga 
till konsumtion. Vi är därmed inte intresserade av hur mycket en person får för sin lön om han 
går till banken och växlar in den. Snarare vilken mängd varor han kan köpa för sin lön i 
hemlandet. Den här uppsatsen går ut på att jämföra levnadsstandarden för en tvåbarnsfamilj i 
Arvika respektive en familj i Kongsvinger. Fokus ligger därmed på hur mycket de kan köpa 
för sin lön. 
 
Ett sätt att se köpkraften mellan länder, och som regelbundna studier visar, är genom att ta 
fram relativ köpkraftsindex. Hur beräkningen av detta index går till visas i figur 4.1. 
 
Figur 4.1: Beräkning av relativ köpkraftsindex mellan två länder. 

Källa: Svennebye (2005) sid. 74. 
 
En generell tolkning av den relativa köpkraftsindexen är att den uttrycker lönen i land A 
relativt till lönen i land B, givet samma prisnivå och valuta i de två länderna. 
 

4.1 Vilka löner ska användas 
Det är inte helt självklart om brutto- eller nettolöner ska jämföras. Bruttolön kan verka rimligt 
om vi betraktar skatt som betalning för offentliga tjänster. Att använda nettolön kan vara 
problematiskt om offentliga tjänster är olika mellan länder. Ett exempel är om vi jämför en 

Den relativa köpkraftsindexen (RKI) mellan två länder, A och B, kan framställas som 
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där, I är löneintäkten, P är prisnivån på varor och tjänster och M är vilken mängd man kan 
konsumera. Vi ser att RKI är lönen i land A uttryckt i land B:s prisnivå (MA * PB), relativt till 
lönen i land B som redan är värderad i land B:s priser (MB * PB). Vidare är RKI, förhållandet 
mellan de icke observerbara mängdkomponenterna (MA / MB). PA / PB är köpkraftspariteten 
mellan de två länderna.  
 
Exempel:  IA = 500 IB = 800 PA = 100 PB = 120 
 

75100*
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100*800
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120*500
==ABRKI  120100*
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120

==ABPPP  

 
De betyder att köpkraften är 25 procent lägre i land A jämfört med land B. Eller om vi vänder 
på det och sätter A = 100 så blir B = 133. 
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nettolön i ett land där någon given sjukvårdstjänst är offentligt finansierad mot ett land där 
man själv står för dessa kostnader. I detta fall kommer nettolönenivån att bli övervärderad i 
det senare landet. Likaväl kan ett lands fokus på nettolön vara mest naturligt. I land där de 
offentliga tjänsterna har någorlunda liknande sammansättning kan det vara intressant att 
jämföra hur långt lönen räcker efter man tagit hänsyn till skillnader i skattenivån. Svennebye 
menar att syftet med analysen bör styra valet mellan brutto- eller nettolön. Denna uppsats 
utgår ifrån den disponibla inkomsten, dvs. nettolöner plus bidrag. Med denna utgångspunkt 
placerar vi oss nära hushållens förbruksvardag, men på bekostnad av jämförbarheten mellan 
länder. Fokus på bruttolönen ger bättre jämförbarhet mellan länder och ett bättre mått på 
hushållens välfärd totalt, men samtidigt går vi lite ifrån vad hushållen kan konsumera för sin 
lön. Jämförelser av bruttolön är heller inte helt oproblematiskt. Här skiljer det sig mellan 
länder om socialförsäkringsavgifter betalas av arbetsgivare eller arbetstagare. 
 

4.2 Varukorg 
Det är viktigt att jämföra en varukorg som är representativ för varje land vid jämförelser av 
köpkraftsparitet. Det är även nödvändigt då man ska jämföra välfärdsnivån mellan länder. Att 
använda samma vikter för länder som har väldigt olika konsumtionsmönster vill ge oss en ren 
prisjämförelse, men man riskerar samtidigt att en varukorg som är representativ för invånarna 
i land A, inte är representativ för invånarna i land B. Detta är viktigt eftersom representativa 
produkter ofta har en lägre prisnivå än ej representativa.11 Ju mer olika länderna är desto 
större betydelse har det. Det blir ofta rekommenderat att tolka indikatorer baserade på 
köpkraftspariteter för BNP och de underliggande huvudaggregatena inom en femprocentig 
felmarginal.12 
 

4.3 Konsumtionsbegrepp 
Bland nationalräkenskaperna finns flera olika konsumtionsbegrepp. Bland annat skiljer man 
mellan konsumtion i hushållen och personlig konsumtion. 
 

• Konsumtion i hushållen omfattar varor och tjänster hushållen själva köper och 
betalar. 

• Personlig konsumtion innebär dels konsumtion i hushållen men även offentliga varor 
och tjänster som konsumeras individuellt men som hushållen inte betalar direkt för. 
Hit hör till exempel viss hälso- och sjukvård. 

 
Vilken konsumtion som ska tas med beror på vilka löner det räknas med. Om vi i analysen ser 
på skatt som en form av betalning för offentliga tjänster ska fokus vara på bruttolön inkluderat 
arbetsgivaravgifter, och vi bör räkna med personlig konsumtion. Räknar vi istället med 
nettolön bör vi räkna med konsumtion i hushållen.13 
 

                                                 
11 Svennebye (2005) sid. 77 
12 Ibid. sid. 77-78 
13 Ibid. sid. 78 
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4.4 Olika mått på levnadsstandard 
Figur 4.2 till 4.4 är modifierade och hämtade från Svennebyes artikel ”En internasjonal 
sammenlikning av lønnstakeres kjøpekraft”, som i sin tur hämtat statistik från OECD och 
EUROSTAT. Lönestatistiken kommer från OECD medan köpkraftspariteter kommer från 
EUROSTAT. De olika indexen ser på de länder där data finns från båda dessa källor. Figur 
4.2 visar bruttolöner i länderna omräknat till en gemensam valuta med hjälp av nominell 
växelkurs. Det är den genomsnittliga växelkursen för år 2003 som används. Denna figur säger 
bara hur mycket man får för sin bruttolön om man går till banken och växlar. Den säger 
ingenting om mängden varor och tjänster som kan köpas för denna bruttolön. 
 
Figur 4.2: Nivåindex för bruttolön inkl. arbetsgivaravgifter. Baserad på nominell 
valutakurs, 2003. Sverige = 100. 
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Källa: Svennebye (2005) sid. 80. 
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I figur 4.3 har vi köpkraftsparitet för personlig konsumtion som omräkningsfaktor14. På så sätt 
värderas bruttolönen gentemot prisnivån inom landet, så att indexen uttrycker olikheter i 
volymer. Vi kan genom figur 4.2 och 4.3 se att Norge har en hög prisnivå. När vi eliminerar 
den skiljer inte mycket mellan Norge och Sverige. Vidare ser vi att länder med låga löner 
kommer bättre ut när vi ser hur mycket lönen är värd i varor och tjänster, jämfört med 
nominell lönenivå. Detta beror på att länder med låga löner generellt sett har lägre prisnivåer 
än länder med höga löner. 
 
Figur 4.3: Nivåindex för bruttolön inkl. arbetsgivaravgifter. Baserad på 
köpkraftsparitet för personlig konsumtion, 2003. Sverige = 100. 

39
41

46
53

61
63

70
82
84

90
90

98
99
99
100
101
102
101

106
107

110
112

118
124

132

0 50 100 150

Slovakien
Ungern

Portugal
Polen

Turkiet
Tjeckien

Grekland
Irland
Island

Spanien
Japan
Italien

Finland
Österrike

Sverige
Frankrike

Norge
Storbritannien

Danmark
USA

Luxemburg
Schweiz

Nederländerna
Tyskland

Belgien

Index, Sverige=100

 
Källa: Svennebye (2005) sid. 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 För USA och Japan används köpkraftsparitet för konsumtion i hushållen som omräkningsfaktor för att det inte 
finns data på personlig konsumtion för dessa länder. Detta betyder att deras tal inte är helt jämförbara med övriga 
länder, utan vi måste tolka deras nivåer försiktigt. 
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Figur 4.4 har nettolön istället för bruttolön som grund. Dessa tal måste tolkas med större 
försiktighet än bruttolön eftersom det är skillnader mellan ländernas offentliga tjänster. Denna 
figur visar hur mycket den genomsnittliga lönetagaren kan köpa efter att skatten är betald. 
Jämför vi denna figur med figur 4.3 ser vi att länder med höga skatter, så som Belgien, 
Tyskland, Danmark och Sverige har sämre värden. Länder med relativ låga skatter, så som 
Luxemburg, Schweiz, USA, Storbritannien och Irland får bättre värden. 
 
Figur 4.4: Nivåindex för nettolön. Baserad på köpkraftsparitet för konsumtion i 
hushållen, 2003. Sverige = 100. 
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Källa: Svennebye (2005) sid. 82. 



 

 21

5. Analys av inkomster 
Analysen av levnadskostnaderna mellan den svenska och den norska tvåbarnsfamiljen börjar 
med att ta upp inkomsterna, där merparten är löner. Till detta kapitel hör även inkomstskatter. 
Anledningen till att skatterna tas upp i inkomstkapitlet är att det ger oss den disponibla 
inkomsten familjen har. Till sist har vi barnbidraget, som även det ingår i den disponibla 
inkomsten. 
 

5.1 Löner 
Hedmark fylke, där Kongsvinger ligger, är ett område som har bland de lägsta lönerna i 
Norge15. Här ligger genomsnittslönerna på 90 procent av hela Norges genomsnittslöner. 
Arvikas genomsnittslöner ligger på 89 procent av riksgenomsnittet. Jämförs sedan 
skillnaderna i löner mellan länderna visar det att en genomsnittlig bruttolön i Arvika 
Kommun, ligger på 73 procent av bruttolönen i Kongsvinger Kommun, vilket även är 
skillnaden mellan Sverige och Norge. Genomsnittslönerna i Norge är beräknat för personer 
från 17 år och uppåt, medan de svenska är beräknat från 16 år och uppåt.  
 
Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är mindre i Arvika än i Kongsvinger. I Arvika 
kommun ligger kvinnornas medellön på 74 procent av männens medan den i Kongsvinger 
ligger på 63 procent. Det är siffror som stämmer bra överens med övriga riket i respektive 
land. I tabell 5.1 presenteras de genomsnittliga bruttolönerna i de båda kommunerna. 
 
Tabell 5.1: Bruttolöner för respektive kommun, 2002-2004 

Arvika 2002 2003 2004 Kongsvinger 2002 2003 2004 
Män 196 500 203 400 - Män 288 200 295 300 314 400 

Kvinnor 142 300 150 700 - Kvinnor 193 000 192 700 195 800 
Totalt (SEK) 338 800  354 100 - Totalt (NOK) 481 200 488 000 510 200 

Källor: www.scb.se, www.ssb.no.(2006-01-09) 
Medelvärdet är beräknat på samtliga personer, även på dem som inte har någon inkomst. I Sverige från 16 år 
och uppåt  och i Norge från 17 år och uppåt. 
 
För att få fram de senaste årens siffror har jag använt mig av ett löneindex från respektive 
land. Omräknat till 2005 års siffror blir det följande värden på de genomsnittliga 
bruttolönerna för kvinnor och män i respektive region. 
 
Tabell 5.2: Bruttolöner för respektive kommun, 2004-2005 

Arvika 2004 2005 Kongsvinger 2004 2005 
Män 211 300 216 800 Män 314 400 322 400 

Kvinnor 156 600 160 600 Kvinnor 195 800 200 800 
Totalt (SEK) 367 900 377 400 Totalt (NOK) 510 200 523 200 

Värdena är framtagna med hjälp av löneindex. (SCB, SSB) 
 
 
 
 

                                                 
15www.ssb.no/vis/emner/02/01/fobhusinnt/main.html, (2006-02-01) 
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5.2 Inkomstskatter  
Skatteupplägget skiljer sig en hel del mellan länderna. I figur 5.1a beräknas inkomstskatten 
för det svenska paret. 
 
Figur 5.1a: Inkomstskatten för det svenska hushållet (SEK). 
     Kvinnan Mannen 
 
     Förvärvsinkomst    160 600 216 800 
-   Avdrag för allmän pensionsavgift       1 500     1 900 
-   Grundavdrag      25 000   19 400 
=  Beskattningsbar förvärvsinkomst   134 100 195 500 
 
    Kommunal inkomstskatt (31,40 %)     42 107   61 387 
    Allmän pensionsavgift      11 200   15 200 
    Kyrkoavgift (1,40 %)        1 877     2 737 
=  Summa skatter och avgifter     55 184   79 324 
-   Skattereduktion för allmän pensionsavgift      9 800   13 300 
=  Slutlig skatt      41 203   66 024 
 
    Nettolön     119 397 150 776 
    Skattesats i procent av bruttolön   25,65 % 30,45 % 
Källa: Skatteberäkningsbroschyren 2006, www.skatteverket.se, (2006-05-22) 
 
Norge har ett annat skatteupplägg än Sverige. Intäktsskatten i Norge beräknas av den så 
kallade ”allminnelig inntekt”, vilket är normalinkomst, och är på 28 procent. Denna består av 
kommunskatt och fellesskatt, där den senare är en statlig skatt. ”Alminnelig intekkt” är 
resultatet av summa intäkter minus summa avdrag. I tillägg till intäktsskatt finns det en 
”trygdeavgift” på bruttolönen med 7,8 procent. Trygdeetaten är norska motsvarigheten till 
Försäkringskassan och trydeavgiften är alltså en socialförsäkringsavgift. Andra skattesatser 
gäller för pensionsintäkter och näringsintäkter. 
 
Om en skattebetalare har en bruttolön över 394 000 NOK kommer han också få en beräknad 
toppskatt på 9 procent i intervallet 394 000 – 750 000 NOK och toppskatt på 12 procent för 
lönen över 750 000 NOK. Har man nettoförmögenhet över 200 000 NOK kommer man också 
få en förmögenhetsskatt. I figur 5.1b på nästa sida beräknas skatten för det norska paret. 
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Figur 5.1b: Inkomstskatten för det norska hushållet (NOK). 
I beräkningarna ligger följande förutsättningar till grund: 
      

1.  Enskild skattepliktig, ligning i klasse 1 
2.  Ingen intäkt eller avdrag utöver minstefradrag och klassefradrag. 

 
     Kvinnan Mannen 
 
    Bruttolön     200 800 322 400 
-   Minstefradrag (34 % / max. 61 100)     61 100   61 100 
=  Alminnelig inntekt    139 700 261 300 
-   Personfradrag i klasse 1      35 400   35 400 
=  Beregningsgrunnlag for skatt   104 300 225 900 
 
    Inntektskatt;   kommune/fellesskatt (28 %)    29 204   63 252 
    Trygdeavgift (7,8 % av bruttolön)     15 662   25 147 
    Slutlig skatt      44 866   88 399 
 
    Nettolön     155 934 234 001 
    Skattesats i procent av bruttolön   22,34 % 27,42 % 
Källa: Torbjørn Vestli 
 
Den norska skatten betalas inte in lika under hela året utan juli månad är skattefri medan det 
är halv skatt i december. Om man fördelar skatten jämnt över året blir den genomsnittliga 
skattesatsen 22,34 % för kvinnan och 27,42 % för mannen. Det innebär lägre skattesatser än i 
Sverige för båda könen. I tabell 5.3 sammanfattas genomsnittliga månadslöner för respektive 
region. Här ser vi att det norska paret har nästan 10 000 kronor mer att röra sig med varje 
månad. 
 
Tabell 5.3: Månadslöner 
                     Arvika   Kongsvinger 

 Kvinna Man  Kvinna Man 
Bruttolön 13 383 18 067 Bruttolön 16 733 26 867

Skatt 3 434 5 502 Skatt 3 739 7 367 
Nettolön (SEK) 9 949 12 565 Nettolön (NOK) 12 994 19 500

 
Detta kapitel har enbart tagit upp skatter som påverkas av inkomsten. Förutom de skatter som 
redovisats tillkommer även bilskatt, fastighetsskatt med mera. Dessutom tillkommer det en 
skattereduktion för underskott av kapital. Dessa skatter tas upp bland utgifterna, främst bland 
boendekostnader. 
 

5.3 Barnbidrag 
Det svenska barnbidraget har höjts med hundra kronor till 1050 kronor per barn från och med 
1 oktober, 2005. Dessutom har det införts ett flerbarnstillägg för två barn med hundra kronor 
per månad. Den svenska familjen får således in 26 400 SEK per år i barnbidrag.16 
 

                                                 
16 www.forsakringskassan.se, (2006-01-09) 
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I Norge ligger barnbidraget på 970 NOK per barn, vilket ger denna familj 23 280 NOK per 
år.17 Barnbidraget ges till alla barn under 18 år bosatta i Norge. I båda länderna är bidraget 
skattefritt och betalas ut en gång i månaden. 
 

5.4 Disponibel inkomst 
Till sist kan vi sammanställa den disponibla inkomsten för familjerna. Den svenska familjens 
disponibla inkomst är 296 573 SEK medan den norska familjens disponibla inkomst är 413 
215 NOK. Det betyder att den norska familjen har nästan 40 procent mer i disponibel inkomst 
än den svenska. 

                                                 
17 www.trygdeetaten.no, (2006-01-09) 
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6. Analys av utgifter 
Utgifterna är grupperade i fler kategorier än inkomsterna. Här har vi bostad, transport och 
livsmedel som de tre största kategorierna. 
 

6.1 Boendekostnader 
I denna kategori ingår en rad olika kostnader. Förutom räntor tillkommer flera andra utgifter i 
form av till exempel energi, vatten och skatter. Utgångspunkten för uppsatsen är att familjerna 
har en villa i respektive tätort. Vidare antas att villorna inte har någon värdeökning eller 
värdeminskning.  
 
Enligt Föreningssparbanken Fastighetsbyrå Arvika, vilka är marknadsledande på orten med ca 
250 affärer per år, låg priset på en genomsnittlig villa i Arvika mellan 800 000-850 000 SEK. 
De flesta villorna i den prisklassen är från mitten av sjuttiotalet och ligger på ungefär 140 
kvadratmeter.18 Enligt statistik från Mäklarhuset ligger det genomsnittliga priset i Arvika 
Kommun på 653 000 för en villa det senaste året19. Detta är beräknat på 143 köp. För de 
centrala delarna Arvika Öst och Arvika Väst låg dessa priser på 718 000 respektive 761 000. 
Den här uppsatsen utgår från att villan kostar 800 000 SEK. K/T-talet, vilket är ett mått på 
marknadspris i förhållande till taxeringsvärde ligger i Arvika på 1,9620. Ju högre detta tal är 
desto mer har huset stigit i värde. Ett hus marknadsvärde kan man få fram ungefärligt genom 
att multiplicera K/T-talet med taxeringsvärdet, vilket finns i deklarationen. Enligt SCB är det 
genomsnittliga taxeringsvärdet i Arvika kommun 363 000 SEK. Multiplicerar man detta tal 
med K/T-talet fås ett ungefärligt marknadsvärde på 711 000. När man sedan tar i beaktning att 
priserna är lite högre i Arvika tätort så verkar 800 000 SEK för en villa ligga på en bra nivå. 
 
I Kongsvinger tätort ligger genomsnittspriset för en villa på 12 000 NOK per kvadratmeter. 
En normal storlek på en villa ligger på 120 till 130 kvadratmeter, vilket ger ett genomsnittligt 
villapris på 1 500 000 NOK. I detta fall jämför vi dock med en normalstor villa i Arvika som 
ligger på 140 kvadratmeter. Priset för en sådan villa ligger i Kongsvinger på 1 680 000 NOK.  
De flesta husen här är byggda från 1950-talet och framåt. Genomsnittshuset är byggt under 
1970-talet.21 Villan i Kongsvinger är därmed mer än dubbelt så dyr som i Arvika. 
 

6.1.1 Räntekostnader 
Den största boendekostnaden är räntekostnader på huslånet. Den här undersökningen utgår 
från att familjen belånar 90 procent av villan. Tio procent är en vanlig kontantinsats vid ett 
bostadsköp. Enligt en undersökning från SBAB har tjugo procent av hushållen topplån, det 
vill säga en belåningsgrad på mer än 85 procent. Det är väldigt svårt att ha något generellt 
svar på belåningsgraden för ett hushåll. Dock kan man tänka sig att en familj med småbarn 
har relativt sett nya lån och därmed högre lån. De är förmodligen relativt nya på 
bostadsmarknaden och kan ha behövt låna mycket. Detta är något som bekräftats på flera 
håll22. Av de 90 procenten är 85 procentenheter bottenlån medan övriga 5 procentenheter är 
topplån för den svenska familjen. Den norska familjen har tre olika räntenivåer. 

                                                 
18 Bengt Andersson, Föreningssparbanken Fastighetsbyrå Arvika 
19 http://www.bopriset.nu/vdata5/index.html, (2006-01-11) 
20 Ibid. 
21 Monica Jansrud, Hedmark Eiendom AS 
22 Christian Nilsson Bankföreningen, Görel Kronstrand Handelsbanken Karlstad, Kate Torwald SEB 
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Räntekostnaderna för respektive familj presenteras i tabell 6.1. Räntorna är tagna för rörliga 
lån. 
 
Tabell 6.1a: Räntekostnader, Arvika. 
Villapris Ränta 

(0-85%)* 
Ränta 

(85-100%) 
Totala räntekostnader 

per år 
800 000 3,65 % 4,98 % 26 812 SEK 

Källa: www.handelsbanken.se, (2006-04-21) 
* Upp till 75 procent är det vanligaste bottenlånet, men det varierar från plats till plats. Arvika har bottenlån 
upp till 85 procent. 
 
Tabell 6.1b: Räntekostnader, Kongsvinger. 
Villapris Ränta 

(0-60%) 
Ränta 

(60-80%) 
Ränta 

(80-100%) 
Totala räntekostnader 

per år 
1 680 000 3,60 % 4,33 % 5,40 % 59 909 NOK 
Källa: https://www.dnbnor.no/person/lan/priser, (2006-04-21) 
 
Räntekostnaderna för den svenska familjen blir 26 812 SEK. För den norska familjen blir det 
59 909 NOK. Amortering är inte medräknat då det är den enda utgiften för hushållen som inte 
räknas till konsumtion, utan till investeringar23.  
 

6.1.2 Skatter 
Som en följd av ett villaägande uppstår extra skatter. Sverige har en fastighetsskatt som är på 
1,5 procent av taxeringsvärdet när det gäller småhus24. Taxeringsvärdet på familjens villa kan 
man få fram approximativt genom att ta marknadsvärdet dividerat med K/T-talet, vilket ligger 
på 1,96 i Arvika Kommun. Detta ger oss en fastighetsskatt på 6 122 SEK för den svenska 
familjen. 
 
Norge har ingen speciell fastighetsskatt. Däremot finns det en lag om ”eiendomsskatt”. Den 
säger att kommunerna får ta ut en skatt på fastigheter på upp till 0,7 procent av 
marknadsvärdet. Denna skatt är helt åtskild från Skatteetaten. Lite mindre än hälften av 
landets kommuner har denna skatt. Oftast utgår man från en viss procentsats av 
marknadsvärdet, och tar mellan 0,2-0,7 procent av detta värde i skatt. Kongsvinger Kommun 
utgår från 44 procent av marknadsvärdet och tar 0,4 procent av detta i skatt25. Det blir 2 957 
NOK per år. 
 
Båda länderna har skattelättnader för underskott av kapital. Sverige har en skattereduktion på 
30 procent medan Norge har 28 procent. Det ger oss följande skattelättnader för respektive 
familj, 8 044 SEK för det svenska hushållet och 16 775 NOK för det norska hushållet. 
 

6.1.3 Elkostnader 
En annan stor kostnad är elkostnader. Det är det vanligaste energisättet i både Sverige och 
Norge. Här måste man dels betala en avgift till elleverantören och en nätavgift. Elleverantören 
får hushållet själva välja medan nätleverantören har monopol på sin region i varje land. Enligt 
Tommy Strandberg på Arvika Elnät AB ligger en normalförbrukning på ungefär 22 500 kWh 
                                                 
23 Hall & Taylor (2000) sid. 27 
24 Catarina Elssofors, SCB 
25 Refling (2005) sid. 6 
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per år för en normalstor villa i Arvika. Tabell 6.2 sammanställer elkostnaderna för de båda 
familjerna. 
 
Tabell 6.2: Elkostnader. 
   Nätavgifter Arvika Elnät AB Eidsva Energinett AS 
   Fasta (kr/år) 1 075 2 562 
   Rörliga (öre/kWh) 7,69 31,3 
   Summa nätavgifter 2 805 9 605 
   
   Elleverantör Fortum SEA Norge AS 
   Elpris (öre/kWh) 27,6* 23,3* 
+ Påslag (öre/kWh) 2,8  
+ Skatt (öre/kWh) 26,1  
+ El-certifikat (öre/kWh) 2,64  
+ Moms (öre/kWh) 14,785 5,825 
= Rörliga kostnader (öre/kWh) 73,925 29,125 
   Fasta kostnader (kr/år) 475 192 
   Summa elleverantör 17 108 6 745 
   
   Totala elkostnader 19 913 SEK 16 350 NOK 

Källa: www.fortum.se, www.kt.no, www.arvikaelnat.se, www.nve.no, (2006-05-20) 
* 2005 års genomsnittliga priser. Elpriserna följer medelspotpriset på elbörsen Nordpol. 
  
Det som skiljer sig åt mellan länderna är att de norska konsumenterna betalar en större del till 
nätleverantören och en mindre del till elleverantören än de svenska konsumenterna. Tar man 
hänsyn till alla elkostnader så blir kostnaderna högre för den svenska familjen, 19 913 SEK 
jämfört med 16 350 NOK. 
 

6.1.4 Vatten och sophämtning 
Vattenförbrukningen beräknas till 200 kubikmeter per år för respektive hushåll26. 
Sophämtningen är ett grundavtal på respektive ort vilket de flesta hushåll har. Kostnaderna för 
vatten och sophämtning presenteras i tabell 6.3. 
 
Tabell 6.3: Kostnader för vatten och sophämtning. 
Vattenkostnader Arvika Kongsvinger 
Fasta 2727,50 1841 
Rörliga (kr/m3) 15,15 12,375 
Summa vattenkostnader 5 758 4 316 
   
Sophämtning 1 319 1 991 
   
Totala kostnader 7 077 SEK 6 307 NOK 
Källa: Ingegärd Hedenskog, Arvika Kommun; Sven Holter & Kristina Nilsberg, Kongsvinger Kommune. 
 

                                                 
26 Ingegärd Hedenskog, Arvika Kommun 
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6.1.5 Sammanfattning av Boendekostnader 
För att få en överskådligare bild av familjernas boendekostnader sammanfattas de i tabell 6.4. 
Där kan vi se att boendekostnaderna är 32,5 procent högre för det norska hushållet, detta 
kommer från ökade räntekostnader. 
 
Tabell 6.4: Boendekostnader. 
 
Kostnader 

Arvika 
(kr/år) 

Kongsvinger 
(kr/år) 

Räntor  26 812   59 909 
Skattelättnader - 8 044 - 16 775 
Fastighetsskatt    6 122      2 957 
Elkostnader  19 913   16 350 
Vatten & sophämtning    7 077    6 307 
Totala boendekostnader 51 880 SEK 68 748 NOK 
 

6.2 Bilkostnader 
I följande kategori ingår det också många kostnader. Dels inhandlandet av bilar, men 
dessutom tillkommer skatt, besiktning, bränsle, reparationer, service, däck och andra tillbehör.  
 
Denna uppsats utgår ifrån att familjen har två stycken bilar. De köper båda begagnade. En 
Volkswagen Passat, årsmodell 2000 som har en körsträcka på 6 000 mil när bilen köps och en 
Toyota Corolla från 1994 med körsträckan 12 000 mil. Volkswagen är det vanligaste 
bilmärket i Norge och det näst vanligaste i Sverige. Toyota är på plats nummer två i Norge, 
respektive plats sex i Sverige. Jag har även statistik över priser för begagnade bilar för dessa 
två märken. Statistiken kommer från motormännens riksförbund. Den visar genomsnittliga 
säljpriser i Sverige för variablerna modell, årsmodell och körsträcka. Priset för denna 
Volkswagen är 108 800 SEK medan Toyotan kostar 36 800 SEK. I Norge ligger dessa 
genomsnittspriser på 140 000 NOK respektive 40 000 NOK27.  
 
När bilkostnaderna sammanställs används Bilkalkylen som finns på Konsumentverkets 
hemsida28. Det är en kalkyl som räknar ut hur mycket bilen kostar per år och mil. Flera av 
kostnaderna baseras på Konsumentverkets bilägarundersökning som gjordes senast 1999 med 
svar från 16 000 bilägare. Kostnaderna räknas upp årligen med hjälp av KPI. Bilkalkylen 
täcker de flesta kostnader, men inte alla kostnader som ett bilägande kan leda till. Kostnader i 
samband med krediter, parkering och skador är inte medräknade. Man får själv ange vissa 
värden såsom pris, körsträcka och innehavstid.  
 
Den genomsnittliga körsträckan för en bil är 1 423 mil per år29. Det finns ingen statistik som 
visar hur långt ett hushåll som har två bilar kör. En uppskattning av Terje Eklund från 
Motormännens Riksförbund är att de kör båda bilarna tillsammans 2 000 mil. Den här 
uppsatsen utgår från att den nyare bilen körs 1400 mil medan den äldre kör 600 mil.  
 
Vidare antas att hushållet byter bilarna vart sjätte år. Har man en bil byter man i regel efter 
fyra till fem år, men vid två bilar byter man i regel mer sällan. Tabell 6.5a på nästa sida visar 
kostnaderna för respektive bil i det svenska hushållet. 

                                                 
27 http://www.dinside.no/php/art.php?id=104523, (2006-02-08) 
28 www.bilkalkylen.konsumentverket.se, (2006-02-06) 
29 www.scb.se, (2006-02-10) 
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Tabell 6.5a: Bilkostnader för den svenska familjen. 
 Volkswagen Toyota 
Kostnader Kr / år Kr / år 
Värdeminskning 12 550 3 360 
Skatt, besiktning   2 120 1 570 
Bränsle* 13 040 4 680 
Reparationer   3 180 1 530 
Service   2 340 1 120 
Tvätt, rostskydd      780    490 
Tillbehör, däck m.m.   1 210    540 
Totalt kr / år 35 220 SEK 13 290 SEK 
* Bensinpriser Arvika: 10,83 SEK (2006-04-05) 
 
Den svenska familjen lägger ut 48 510 SEK på bilkostnader per år. Observera att 
försäkringskostnader inte är medtagna här. De kommer i ett senare kapitel. För att få fram 
kostnaderna för den norska familjen har utgiftskategorierna skattats på några olika sätt. När 
det gäller värdeminskningen så är den på ungefär samma proportionella nivå som inköpspriset 
i båda länderna. Vägskatten skiljer sig åt i Norge mot i Sverige. I Norge är det lika stort 
belopp för samtliga bilar, nämligen 2 865 NOK oberoende av drivmedel eller tjänstevikt. 
Besiktningen är obligatorisk vartannat år för bilar äldre än 4 år. Kostnaden ligger omkring 550 
NOK per besiktning. När det gäller reparationer och service så ligger genomsnittspriset i 
Arvika på 616 SEK plus moms för en timme. I Kongsvinger ligger det på 634 NOK plus 
moms. Det här är medelpriset för fem olika verkstäder i respektive ort från den 4 april, 2006. 
Det betyder att reparations- och servicekostnader ligger 2,9 procent högre i Kongsvinger än i 
Arvika. Denna prisskillnad har även använts för att skatta kostnader för tvätt och tillbehör 
m.m. Kostnaderna för den norska familjen sammanfattas i tabell 6.5b.  
 
Tabell 6.5b: Bilkostnader för den norska familjen. 
 Volkswagen Toyota 
Utgifter Kr / år Kr / år 
Värdeminskning 16 170 3 700 
Skatt, besiktning   3 140 3 140 
Bränsle* 14 110 5 060 
Reparationer   3 270 1 570 
Service   2 410 1 150 
Tvätt, rostskydd      800    500 
Tillbehör, däck m.m.   1 250    560 
Totalt kr / år 41 150 NOK 15 680 NOK 
* Bensinpriser Kongsvinger: 11,72 NOK (2006-04-05) 
 
Slutligen kan vi sammanfatta bilkostnaderna för den svenska och den norska familjen. 
Kostnaderna för den svenska familjen blir 48 510 SEK medan de för den norska blir 56 830 
NOK. Kostnaderna för den norska familjen blir därmed 17,2 procent högre än för den svenska 
givet att de har de två bilarna som nämnts och med de egenskaper som är givna. Ungefär 
hälften av de 17,2 procenten kommer ifrån värdeminskningen till följd av att bilarna är dyrare 
i Norge än i Sverige. 
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6.3 Livsmedel 
Livsmedel är en vara som inhandlas ofta. Det mesta av handlandet sker kontinuerligt i samma 
affär. Undersökningen för livsmedel är gjord genom att jämföra matpriser i en affär i Arvika 
respektive Kongsvinger. I Arvika undersöktes en Konsum Stormarknad affär. I Kongsvinger 
undersöktes affären Kongssenteret. Jag anser mig kunna dra slutsatser om matpriserna på 
orterna då priser i dessa två affärer jämförs. Ingen av dessa är känd som någon lågprisbutik. 
 
Undersökningen har skett genom granskning av jämförelsepriser för en varukorg bestående av 
97 olika varor i respektive affär. Varorna har tagits ut efter en lista från SCB. Det är de varor 
SCB går efter när de jämför matpriser mellan affärer. Varorna är dessutom viktade så att varor 
som konsumeras ofta får en större vikt. I de flesta fall har samma märken jämförts i båda 
länderna, men i flera fall har olika märken fått jämföras. Jag har dock jämfört ungefär 
liknande märken och kontrollerat om det är ett lågprismärke eller inte. I nästan alla fall har 
lika stora förpackningar tagits, så att inte storpacksfördelar skall förekomma. Priser på frukt 
och grönsaker kan variera en del beroende på vilket land de kommer ifrån, men det var i båda 
länderna liknande proportioner mellan inhemska och utländska varor. I tabell 6.6 
sammanfattas matpriserna i grupper. Den visar hur många procent de norska priserna ligger 
på jämfört med de svenska priserna. En fullständig lista finns i bilaga 2. Där presenteras även 
relativpriser för varorna. Det prisindex som använts är en variant av Paasche- och Laspeyres 
prisindex: 
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Tabell 6.6: Jämförelser av matpriser. 
Livsmedelsgrupp Pris i Kongsvinger av 

pris i Arvika (%) 
Antal jämförda 

varor 
Vikt (%) 

Bröd och övriga 
spannmålsprodukter 

 
109,45 

 
16 

 
14,5 

Kött 144,42 9 17,5 
Fisk 110,30 8   5,8 
Mjölk, ost och ägg 146,41 11 16,2 
Oljor och fetter 110,90 5   2,7 
Frukt   99,28 11   6,8 
Grönsaker 108,35 17 10,4 
Sötsaker och glass 138,35 7 11,4 
Övriga livsmedel   89,64 5   4,7 
Kaffe, te och kakao 122,78 3   3,0 
Mineralvatten, läskedrycker 
och juice 

116,85 5   7,0 

Alla Livsmedel 122,44 97 100,0 
Källa: Konsum Stormarknad, Arvika 2006-02-10 och Kongssenteret, Kongsvinger 2006-02-11. 
 
Som vi ser i tabellen ovan så är matpriserna 22,4 procent dyrare i Kongsvinger än i Arvika. 
Dock är inte gränshandeln med i denna undersökning. På så sätt kan den norska familjen 
sänka sina utgifter i verkligheten. Kongsvingers närmsta svenska ort är Charlottenberg. Det är 
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det tredje största handelsstället i Sverige när det gäller Gränshandel. Enbart Strömstad och 
Svinesund har mer gränshandel än Charlottenberg. Tillsammans står dessa tre orter för två 
tredjedelar av all gränshandel mellan Sverige och Norge. 
 
Maten i de nordiska länderna är dyrare än i resten av EU, främst på grund av brist på riktiga 
lågprisbutiker. Detta visar en rapport som de nordiska konkurrensmyndigheterna tagit fram. I 
denna rapport kom man fram till att livsmedelspriserna var 23,2 procent dyrare i Norge än i 
Sverige. Sverige låg 12 procent över genomsnittet för de femton gamla EU-länderna medan 
Norge låg 38 procent över. I denna undersökning är växelkursen medräknad och på så sätt blir 
skillnaderna mindre om den tas bort.30 
 
Den svenska familjen lägger ut 13,28 procent av den disponibla inkomsten på livsmedel31. 
Det blir 39 385 SEK. Den norska familjen lägger därmed ut 1,224*39 385 = 48 223 NOK på 
samma kvantitet livsmedel. 
 

6.4 Alkoholhaltiga drycker och tobak 
Jämförelsen av kostnader för dessa varor är liknande den för livsmedel. Här har jämförelsen 
gjorts ur Systembolagets och Vinmonopolets senaste priskataloger, och exakt likadana 
produkter och storlekar har kunnat jämföras i 40 fall av 45. I de övriga fallen skiljer det lite i 
volymer. Dock har jämförelsepriser tagits, så skillnaden är ytterst liten. I tabell 6.7 nedan 
presenteras skillnader i priser mellan varor. Även här är priserna viktade så att det speglar 
konsumtionen med hjälp av samma prisindex som för livsmedel: 
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Tabell 6.7: Jämförelsepriser för alkohol och tobak. 

 

Källa: Prislistor, Systembolaget och Vinmonopolet samt kioskpriser. 
 
Alkohol och tobak är 65,3 procent dyrare i Kongsvinger än i Arvika. Här finns det också 
mycket att spara vid gränshandel för den norska familjen. Detta på grund av stora 
prisdifferenser och att dessa varor går lätt att lagra. 
 
Den svenska familjen lägger ut 1,83 procent av sina inkomster på dessa varor. Det blir 5 427 
SEK respektive 1,653*5 427 = 8 969 NOK för den norska familjen. 
 

                                                 
30 Nordic food markets – a taste for competition, sid.7 
31 http://www.scb.se/templates/Product____22938.asp, konsumtion tagen för hushåll med disponibel inkomst på 
309 990 SEK och med 3,8 personer i hushållet. 

Typ av vara Norska priser av 
svenska (%) 

Antal jämförda varor Vikt (%) 

Spritdrycker 139,57 17 16,5 
Vin 138,93 19 25,4 
Öl 173,42 7 18,1 
Tobak 205,36 2 40,0 
Alla varor 165,26 45 100 
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6.5 Försäkringar 
De försäkringar familjen har är följande: 
 

• Villa-och hemförsäkring. Lösegendom upp till 500 000 SEK, självrisk 3 000 SEK. 
• Helförsäkring för båda bilarna. Billarm i den ena bilen. Annars standardutrustade. 

20 år skadefri körning. 
• Olycksfallsförsäkringar för samtliga personer. 

 
De kostnader som används här är ungefärliga premier hos ett försäkringsbolag på respektive 
ort. Premierna är individuellt satta efter flera olika egenskaper, såsom till exempel ålder, 
säkerhetsutrustningar, beteende, självrisker. Jag har dock fått hjälp av två försäkringsbolag att 
ta fram ungefärliga premier. Det är Länsförsäkringar i Arvika och If skadeforsikring i 
Kongsvinger. Försäkringspremierna visas i tabell 6.8. 
 
Tabell 6.8: Försäkringspremier för respektive hushåll. 
Typ av försäkring Arvika Kongsvinger 
Villa 4 033 
Hem    782 3 550* 

Olycksfalls    700 1 200 
Volkswagen 4 500 5 700 
Toyota 4 474 4 300 
Totalt  14 489 SEK 14 750 NOK 
Källa: Ewa Rydberg, Länsförsäkringar Värmland; Tone Merete Løwen, If skadeforsikring Kongsvinger. 
* Villa- och hemförsäkring. 
 
När det gäller försäkringspremier skiljer nästan ingenting mellan de två familjerna. Den 
svenska familjen har dyrare hem- och villaförsäkring, medan den norska har dyrare 
bilförsäkringar. 
 

6.6 Hälso- och sjukvård 
Här ingår kostnader för bland annat läkar- och tandläkarvård, läkemedel, naturläkemedel, 
glasögon och kontaktlinser. I detta fall får man jämföra kostnader på ett lite annat sätt än för 
övriga varor. Detta beror på att hälso- och sjukvård är så pass nödvändiga varor/tjänster att det 
till stora delar är subventionerat för dem som behöver mycket sjukvård och/eller om man har 
en dålig ekonomi. Hur mycket det är subventionerat är till stor del en politisk fråga, och 
skiljer sig mellan länder och mellan tidsperioder. Här går det därför inte att jämföra priser på 
olika produkter och få fram hur stora prisskillnaderna är som var fallet för de andra varorna. 
Utan här kan vissa varor/tjänster vara skattesubventionerade i det ena landet men inte i det 
andra. Det är även en typ av vara som inte är direkt priskänslig för genomsnittspersonen. Man 
köper det som behövs. Det finns självklart personer med hög inkomst som kan lägga ut mer 
pengar än de med lägre, men för de genomsnittliga personerna i de båda länderna antar jag att 
man konsumerar lika stora kvantiteter. Därmed får jag jämföra vad det genomsnittliga 
svenska respektive norska hushållet lägger ut på hälso- och sjukvård.  
 
Den svenska familjen lägger ut 5 555 SEK per år, vilket motsvarar 1,9 procent av dess 
disponibla inkomst. Motsvarande siffra för den norska familjen är 9 433 NOK. Den norska 
familjen lägger därmed ut 69,0 procent mer på hälso- och sjukvård än den svenska.32 
                                                 
32 SCB & SSB, Utgifter för hushåll 2004. 2005 års värden beräknat m.h.a KPI för hälso- och sjukvård. Vilket ger 
en prisökning på 2,3 % i Sverige och 2,8 % i Norge. 
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6.7 Dagisavgifter 
Dagisavgifter är precis som hälso- och sjukvård något som skiljer sig mycket mellan länder, 
beroende hur stor del som är skattesubventionerat. Här skiljer det väldigt mycket i priser 
mellan de båda länderna. I Arvika Kommun kostar en helårsplats 885 SEK per månad för ett 
barn. I Kongsvinger kostar det 2 250 NOK per månad. Här är dock en månad kostnadsfri. 
Sammanlagt på ett år kostar det då 10 620 SEK i Arvika och 24 750 NOK i Kongsvinger. Det 
är alltså mer än dubbelt så dyrt i Kongsvinger. Denna uppsats utgår från att familjen har en 
helårsplats. Grundskolan är helt skattesubventionerat i båda länderna och är därmed 
kostnadsfri. 
 

6.8 Medier & Kommunikation 
Här ingår kostnader för en morgontidning, tv-licens, fast telefon och bredband. Detta 
presenteras i tabell 6.9. Jag har tagit med de kostnader där det gått att jämföra priserna på ett 
tillförlitligt sätt. Mobiltelefoni är inte medräknat i undersökningen då det är svårt att jämföra 
abonnemang. Detta är svårt att jämföra även inom länderna då olika operatörer har olika 
abonnemang där till exempel minutpriser och fasta avgifter skiljer sig mycket åt. När det 
gäller Internet och fast telefoni har jämförelser gjorts på bredband och paket där man får 
rörliga kostnader till ett fast pris, såsom ”Telia alltid”. Priserna är hämtade från den största 
operatören i varje land, det vill säga Telia och Telenor. 
 
Tabell 6.9: Olika mediekostnader i respektive land, årskostnader.* 
Vara Sverige Källa Norge Källa 
Morgontidning 1 730 NWT 2 120 Glåmdalen 
TV-licens 1 920  1 960  
Fast telefon 2 280 Telia. Fasta- och 

rörliga kostnader 
2 988 Telenor. Fasta- och 

rörliga kostnader 
Bredband 4 068 Telia. 8 Mbit/s 5 988 Telenor. 6 Mbit/s 
Totalt 9 998 SEK  13 056 NOK  
*  Priser vid 2006-04-25. 
 

6.9 Kläder och skor 
Att jämföra priser på kläder och skor är svårare än för livsmedel. Här skiljer det ännu mer i 
pris beroende på märken än för livsmedel. Det räcker därmed inte bara att jämföra olika varor, 
utan man måste även ta med olika märken av samma varor. Sedan är det vissa märken som 
bara finns i det ena landet. På grund av dessa svårigheter har jag i detta fall använt mig av en 
redan genomförd studie.  
 
I en undersökning som gjordes 2003 visade det sig att kläder och skor är 17,5 procent dyrare i 
Norge än i Sverige33. Denna undersökning visar den reala växelkursen, det vill säga att 
varorna är jämförda i samma valuta. Tar vi bort växelkursen vid tidpunkten, som var 1,1411 
SEK per NOK34 år 2003, och jämför SEK direkt mot NOK som för övriga varor så blir 
prisskillnaderna 3,0 procent, dvs. tre procent dyrare i Norge. För att ta reda på dagens 
prisnivåer behövs information om hur prisutvecklingen på dessa varor har utvecklats i 
respektive land mellan 2003 och 2005. I Norge har priset sjunkit med 11,2 procent, medan det 

                                                 
33 Palojärv (2003) sid. 1 
34 www.oecd.org/dac/stats/dac/reftables, Undersökningen utgår från genomsnittliga växelkurser under 2003. 
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i Sverige har sjunkit med 3,0 procent för denna tidsperiod35. Tar vi detta i beaktning och 
jämför SEK direkt mot NOK som för övriga varor, blir priserna 5,7 procent billigare i Norge. 
Det betyder att priserna i Norge ligger på 94,3 procent av de svenska priserna. Beräkningarna 
kan följas lättare i figur 6.1. 
 
Figur 6.1: Beräkning av prisskillnader mellan länderna för kläder och skor. 
Norskt pris av svenskt pris i real växelkurs 2003:   117,5 % 
Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2003): 1,175/1,1411 =  103,0 % 
Prisutveckling i Sverige (2003-2005):    -3,0 % 
Prisutveckling i Norge (2003-2005):    -11,2 % 

Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2005): =
−

−
)030,01(

)112,01(*030,1  94, 3 % 

Källa: Egna beräkningar med siffror hämtade från SCB och SSB.  
 
Den svenska familjen lägger ut 5,1 procent av sina inkomster på kläder. Detta motsvarar en 
summa på 15 125 SEK. Kostnaden för den norska familjen blir därmed 14 263 NOK för 
samma kvatitet. 
 

6.10 Möbler och inventarier 
Prisjämförelsen på dessa varor och varorna i kapitel 6.11 till 6.13 är skattade på samma sätt 
som för kläder. Vi har från 2003 att priserna i Norge ligger på 96,8 procent av de svenska i 
real växelkurs36. Vi gör på liknande sätt som för kläder för att räkna fram vad prisskillnaderna 
blir i dagens nivå också här utan hänsyn till växelkursen. Sverige har haft en prisminskning på 
1,3 procent på dessa varor medan Norge haft en prisminskning på 2,2 procent. Detta gör att de 
norska priserna ligger på 84,0 procent av de svenska priserna. Beräkningen visas i figur 6.2.  
 
Figur 6.2: Beräkning av prisskillnader mellan länderna för möbler och inventarier. 
Norskt pris av svenskt pris i real växelkurs 2003:   96,8 % 
Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2003): 0,968/1,1411 =  84,8 % 
Prisutveckling i Sverige (2003-2005):    - 1,3 % 
Prisutveckling i Norge (2003-2005):    - 2,2 % 

Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2005): =
−

−
)013,01(

)022,01(*848,0  84, 0 % 

Källa: Egna beräkningar med siffror hämtade från SCB och SSB.  
 
Den svenska familjen lägger ut 5,4 procent av sin disponibla inkomst på denna varugrupp, 
vilket blir 16 015 SEK. För den norska familjen blir det 13 453 NOK. 
 

6.11 Rekreation och kultur 
Denna kategori består av en rad olika varor. Hit hör till exempel elektronikvaror, sportartiklar, 
leksaker och kulturella evenemang. Priserna var 22,0 procent högre i Norge än i Sverige i real 
växelkurs 2003. Prisutvecklingen i respektive land har varit en minskning på 3,2 procent i 
Sverige och en prisökning på 0,9 procent i Norge. Enligt figur 6.3 på nästa sida fås därmed 
prisskillnaderna för dessa varor. 

                                                 
35 SSB och SCB 
36 SSB, statistisk årsbok 2005, tabell 265. 
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Figur 6.3: Beräkning av prisskillnader mellan länderna för rekreation och kultur. 
Norskt pris av svenskt pris i real växelkurs 2003:   122,0 % 
Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2003): 1,220/1,1411 =  106,9 % 
Prisutveckling i Sverige (2003-2005):    - 3,2 % 
Prisutveckling i Norge (2003-2005):    + 0,9 % 

Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2005): =
−

+
)032,01(

)009,01(*069,1  111, 4 % 

Källa: Egna beräkningar med siffror hämtade från SCB och SSB.  
 
Den svenska familjen lägger ut 13,9 procent av sin disponibla inkomst på dessa varor vilket 
motsvarar 41 224 SEK. Motsvarande siffra för den norska familjen är 45 923 NOK. 
 

6.12 Restauranger och logi 
Den största delen i denna kategori består av lunchmåltider. Priserna för denna kategori var 32 
procent högre i Norge än i Sverige 2003. Sedan dess har vi haft följande prisutveckling, en 
ökning med 4,3 procent i Sverige och en ökning av 3,9 procent i Norge. Prisskillnaderna till 
dags dato är därmed följande. 
 
Figur 6.4: Beräkning av prisskillnader mellan länderna för restauranger och logi. 
Norskt pris av svenskt pris i real växelkurs 2003:   132,0 % 
Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2003): 1,320/1,1411 =  115,7 % 
Prisutveckling i Sverige (2003-2005):    + 4,3 % 
Prisutveckling i Norge (2003-2005):    + 3,9 % 

Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2005): =
+

+
)043,01(

)039,01(*157,1  115,2 % 

Källa: Egna beräkningar med siffror hämtade från SCB och SSB.  
 
Den svenska familjen lägger ut 5,1 procent av sin disponibla inkomst på denna varugrupp, 
vilket blir 15 125 SEK. För den norska familjen blir det 17 424 NOK. 
 

6.13 Diverse varor och tjänster 
Den största delen i denna kategori är varor och tjänster för personlig hygien, då främst 
hårvård. Men även barnvagnar och bilbarnstolar ingår i denna kategori. År 2003 låg de norska 
priserna på 124,0 procent av de svenska i real växelkurs. Sedan dess har vi haft en prisökning 
på 6,4 procent i Sverige och 2,7 procent i Norge. Därmed blir prisskillnaderna följande. 
 
Figur 6.5: Beräkning av prisskillnader mellan länderna för diverse varor och tjänster. 
Norskt pris av svenskt pris i real växelkurs 2003:   124,0 % 
Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2003): 1,240/1,1411 =  108,7 % 
Prisutveckling i Sverige (2003-2005):    + 6,4 % 
Prisutveckling i Norge (2003-2005):    + 2,7 % 

Norskt pris av svenskt pris, NOK/SEK (2005): =
+

+
)064,01(

)027,01(*087,1  104,9 % 

Källa: Egna beräkningar med siffror hämtade från SCB och SSB. 
 
Den svenska familjen lägger ut 3,5 procent av sin disponibla inkomst på följande varor, vilket 
motsvarar 10 380 SEK. För den norska familjen blir det 10 889 NOK. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel kommer alla intäkter och kostnader sammanfattas. Därefter kan slutsatser dras 
om vilken familj som har störst köpkraft. Tabell 7.1 sammanställer alla intäkter och utgifter 
för familjerna. Alla siffror är på årsbasis. 
 
Tabell 7.1: Sammanställning av inkomster och utgifter. 

  
Sverige 
(SEK)   

Norge 
(NOK) 

 Inkomster    
 Kvinnans nettolön 119 397  155 934 
 Mannens nettolön 150 776  234 001 
 Barnbidrag   26 400    23 280 
 Summa inkomster 296 573  413 215 
    
 Utgifter    
 Boendekostnader 51 880  68 748 
 Bilkostnader 48 510  56 830 
 Livsmedel 39 385  48 223 
 Alkohol & tobak   5 427    8 969 
 Försäkringar 14 489  14 750 
 Hälso- och sjukvård   5 555    9 433 
 Dagisavgifter 10 620  24 750 
 Medier och kommunikation   9 998  13 056 
 Kläder och skor 15 125  14 263 
 Möbler och inventarier 16 015  13 453 
 Rekreation och kultur 41 224  45 923 
 Restauranger och logi 15 125  17 424 
 Diverse varor och tjänster 10 380  10 889 
 Summa utgifter 283 733  346 711 
        
 Pengar kvar  12 840  66 504 
 
I tabell 7.1 kan vi se att det norska hushållet har 66 504 NOK kvar och det svenska har 12 840 
SEK kvar efter att de flesta utgifterna är medräknade. För att säga något om köpkraften så 
måste vi se hur mycket familjerna får för de pengar de har kvar. Vi utgår ifrån att de lägger de 
pengar de har kvar på alla varor. Prisskillnaden mellan norska och svenska varor är 22,20 
procent. I Figur 7.1 räknas den extra köpkraften ut för den norska familjen. 
 
Figur 7.1: Beräkning av köpkraft. 
 
Prisskillnader, norska mot svenska priser: 346 711 / 283 733 = 1,2220 
Köpkraft kvar i Norge, uttryckt i svenska priser: 66 504 / 1,2220 = 54 424 
Extra köpkraft i Norge, utryckt i svenska priser: 54 424 – 12 840 = 41 584 
Extra köpkraft i Norge, i procent: (296 573 + 41 584) / 296 573 = 1,1402 
Norska familjens köpkraftsindex, Sverige = 100:   114 
 
Slutsatsen från den här uppsatsen är därmed att den norska familjen har 14,0 procents större 
köpkraft än den svenska. Denna nivå bör ligga i underkant. Detta beroende på att den här 
uppsatsen utgått från vad en genomsnittlig svensk familj konsumerar. Sedan har priserna för 
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dessa kvantiteter av varor tagits fram i Sverige och i Norge. Då de relativa priserna kan skilja 
sig åt mellan länderna betyder det att den norska familjen kan tänkas köpa en annan varukorg 
för att maximera sin nytta, där proportionerna mellan varorna skiljer sig åt från den svenska 
familjens val. Varor med relativt sett låga priser tenderar att få en större vikt i varukorgen. Ju 
mer de relativa priserna mellan varorna liknar varandra mellan länderna, desto bättre stämmer 
undersökningens resultat. Men förutom prisskillnaderna mellan länderna torde preferenserna 
mellan hushållen vara relativt lika. 
 
En annan faktor som kan förbättra resultatet för det norska hushållet är den gränshandel som 
norrmännen kan utnyttja. Detta gäller främst varor som livsmedel, alkohol och tobak, och 
rekreationsvaror. På detta sätt får de mer pengar över som de kan lägga ut på övriga varor. 
 
Vissa kostnader är mer svårskattade än övriga. Hit hör till exempel boendekostnader. Därför 
presenteras i bilaga 1 en känslighetsanalys för ändringar av två variabler. Den visar hur 
mycket köpkraftsindexet blir när vi ändrar belåningsgraden på bostaden och antal dagisplatser 
för hushållen, och kombinationer av dessa ändringar. 
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Bilaga 1: Känslighetsanalys 
 
Här följer en känslighetsanalys som visar köpkraftindexet när vi ändrar två stora variabler. 
Dessa variabler är belåningsgraden på bostaden samt antal dagisplatser. Anledningen till att 
just de här variablerna ingår i känslighetsanalysen är att dessa kan vara svårskattade eller kan 
fungera som en dummyvariabel. Plus att de kan påverka slutresultatet kraftigt. I tabellerna 
visas Norges köpkraftsindex, Sverige = 100. 
 
 
Norska familjens köpkraftsindex beroende av belåningsgrad på bostad samt antal 
dagisplatser. Sverige = 100. 
 Ingen dagisplats 1 dagisplats 2 dagisplatser 
Belåningsgrad 90 % 118   114* 110 
Belåningsgrad 80 % 120 115 111 
Belåningsgrad 60 % 122 117 113 
Belåningsgrad 40 % 123 119 114 
Belåningsgrad 20 % 125 120 115 
Belåningsgrad 0 % 127 122 117 
* Resultatet som presenteras i slutsatsen. 
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Bilaga 2: Livsmedelspriser 
I denna bilaga presenteras en fullständig lista över livsmedelspriserna på respektive ort. För 
alla livsmedel gäller jämförelsepriser. Främst då kronor per kilogram, men det kan även vara 
kronor per liter. När norska priser jämförs mot svenska är inte växelkursen medräknad. 
Växelkursen ligger enligt Riksbanken på 1,1895 svenska kronor per norsk krona (2006-05-
29). De sista två kolumnerna visar hur många kg ris man kan få för ett kg av varan i 
respektive land. Det gäller Uncle Bens ris, 1 kg förpackningar. Priserna för dessa är 29,90 
NOK i Kongsvinger och 23,90 SEK i Arvika. Ju mer lika varandra dessa tal är mellan 
länderna desto bättre funkar det att utgå från ett lands konsumtionsmönster vid 
prisjämförelser. Sjunker dessa tal tenderar deras vikt i varukorgen att öka och vice versa. 
 
            Relativa priser 
Livsmedel Vikt Kongsvinger Arvika Priser kg ris kg ris 

    (NOK/kg) (SEK/kg) (NOK/
SEK) (Norge) (Sverige) 

            
Vetebröd 0,62% 33,33 33,33 1,000 1,11 1,39 
Wienerbröd 0,11% 90,15 63,33 1,423 3,02 2,65 
Småkakor 0,22% 49,44 69,44 0,712 1,65 2,91 
Hårt bröd 0,75% 55,42 33,12 1,673 1,85 1,39 
Ris 0,44% 29,90 23,90 1,251 1,00 1,00 
Pasta 0,95% 16,90 10,90 1,550 0,57 0,46 
Spannmålsbaserade 
maträtter 1,11% 25,80 19,85 1,300 0,86 0,83 
Kex och skorpor 1,27% 39,00 37,50 1,040 1,30 1,57 
Vällingpulver och mixer 0,11% 73,81 54,50 1,354 2,47 2,28 
Flingor och snacks 1,66% 27,87 33,20 0,839 0,93 1,39 
Mjöl 0,23% 6,05 7,45 0,812 0,20 0,31 
Gryn 0,20% 14,93 9,00 1,659 0,50 0,38 
Grovt bröd 3,27% 18,40 27,79 0,662 0,62 1,16 
Franska 2,31% 29,90 18,90 1,582 1,00 0,79 
Bakverk 1,18% 37,65 48,53 0,776 1,26 2,03 
Potatismjöl 0,04% 31,80 17,00 1,871 1,06 0,71 
Bröd och övriga 14,48%     1,095     
spannmålsprodukter           
Nötkött 2,79% 299,00 239,00 1,251 10,00 10,00 
Griskött 1,82% 159,00 153,00 1,039 5,32 6,40 
Oblandad chark 3,43% 122,20 62,90 1,943 4,09 2,63 
Blandad chark 4,41% 79,90 45,90 1,741 2,67 1,92 
Köttkonserver 0,96% 75,38 ; 70,77 87,94 ; 87,94 0,831 2,44 3,68 
Kalvkött 0,05%          
Annat kött 0,58% 69,90 67,00  1,043 2,34 2,80 
Fjäderfän 2,09% 132,00 129,00 1,023 4,41 5,40 
Djupfryst berett kött 1,37% 225,00 159,00 1,415 7,53 6,65 
Kött 17,51%     1,444     
            
Sill/strömming 0,13%          
Torskfilé 0,16% 123,75 88,75 1,394 4,14 3,71 
Djupfryst fisk 0,69% 54,00 57,25 0,943 1,81 2,40 
Djupfrysta skaldjur 0,16% 39,90 41,50 0,961 1,33 1,74 
Sillkonserver 0,51% 95,00 59,60 1,594 3,18 2,49 
Kaviar 0,61% 106,84 93,00 1,149 3,57 3,89 
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Rödspätta, filéad 0,07% 128,67 151,67 0,848 4,30 6,35 
Gravad/rökt laxfisk 0,63% 79,80 99,80 0,800 2,67 4,18 
Fisk och skaldjursprod 2,35% 132,60 113,46 1,169 4,43 4,75 
Färsk lax 0,46%          
Fisk 5,78%     1,103     
            
Ägg 1,19% 39,37 31,55 1,248 1,32 1,32 
Mjölk 4,09% 11,50 ; 10,53 6,80 ; 6,80 1,620 0,37 0,28 
Filmjölk och yoghurt 3,19% 13,90 ; 22,50 8,85 ; 14,50 1,561 0,61 0,49 
Grädde 1,10% 42,94 32,33  1,328 1,44 1,35 
Gräddfil, creme fraiche 0,77% 44,33 ; 40,57 26,33 ; 39,75 1,352 1,48 1,38 
Hårdost 3,74% 90,00 59,90 1,503 3,01 2,51 

Dessertost, mjukost m.m 2,17% 
101,33 ; 
135,33 99,55 ; 99,55 1,189 3,96 4,17 

  16,25%     1,464     
            
Bregott 0,47% 38,00 36,58 1,039 1,27 1,53 
Smör 0,36% 25,90 20,90 1,239 0,87 0,87 
Mat-, stek- o grilloljor 0,42% 63,80 86,69 0,736 2,13 3,63 
Hushållsmargarin 0,66% 38,00 36,58 1,039 1,27 1,53 
Lättmargarin 0,75% 31,50 23,17 1,360 1,05 0,97 
Oljor och fetter 2,66%     1,109     
            
Päron 0,33% 19,90 12,90 1,543 0,67 0,54 
Äpplen 0,96% 9,90 12,90 0,767 0,33 0,54 
Apelsiner 0,61% 17,90 12,90 1,388 0,60 0,54 
Bananer 1,54% 9,90 16,90 0,586 0,33 0,71 
Vindruvor 0,41% 29,90 36,90 0,810 1,00 1,54 
Avocado 0,38% 12,90 9,90 1,303 0,43 0,41 
Kiwi 0,38% 16,90 15,00 1,127 0,57 0,63 
Djupfr bär och frukter 0,51% 124,00 92,66 1,338 4,15 3,88 
Nötter och torkad frukt 0,54% 132,67 119,33 1,112 4,44 4,99 
Frukt- och bärprodukter 0,16%          
Småcitrus 0,53%          
Citroner 0,20% 19,90 14,90 1,336 0,67 0,62 
Honungsmelon 0,25% 15,90 14,90 1,067 0,53 0,62 
Frukt 6,81%     0,993     
            
Potatis, paketerad 0,19%          
Morötter, tvättade 0,26% 9,90 5,90 1,678 0,33 0,25 
Vitkål 0,12% 5,90 5,50 1,073 0,20 0,23 
Gul lök 0,37% 10,90 5,90 1,847 0,36 0,25 
Tomater 1,51% 22,90 24,90 0,920 0,77 1,04 
Slanggurka 0,75% 18,90 14,90 1,268 0,63 0,62 
Sallad 0,75% 15,90 29,90 0,532 0,53 1,25 
Grönsakskonserver 1,03% 44,00 ; 44,64 41,84 ; 55,45 0,928 1,48 2,04 
Potatisprodukter 1,66% 30,17  26,88  1,122 1,01 1,12 
Salladskål 0,07% 14,90  14,90  1,000 0,50 0,62 
Djupfrysta grönsaker 1,28% 39,87  35,00  1,139 1,33 1,46 
Ärter och bönor 0,07% 19,60  23,17  0,846 0,66 0,97 
Blomkål 0,16% 19,90  34,90  0,570 0,67 1,46 
Purjolök 0,16% 19,90  26,90  0,740 0,67 1,13 
Färska champinjoner 0,35% 29,00  35,00  0,829 0,97 1,46 
Morötter, otvättade 0,26%          
Potatis, lös vikt 0,83% 9,90  5,90  1,678 0,33 0,25 
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Paprika 0,44% 39,90  32,00  1,247 1,33 1,34 
Potatis, kravmärkt 0,09%          
Morötter, kravmärkta 0,05%          
Grönsaker 10,40%     1,083     
            
Sylt och marmelad 0,62% 34,46 30,95 1,113 1,15 1,29 
Socker 0,66% 12,10 9,45 1,280 0,40 0,40 
Glass 1,87% 12,45 11,75 1,060 0,42 0,49 
Choklad 3,43% 101,50 74,75 1,358 3,39 3,13 
Konfektyr 4,61% 110,00 69,00 1,594 3,68 2,89 
Honung 0,13% 69,20 52,71 1,313 2,31 2,21 
Sirap 0,04% 12,00 18,27 0,657 0,40 0,76 
Sötsaker och glass 11,37%     1,383 0,00 0,00 
            
Salt 0,10% 6,50 5,50 1,182 0,22 0,23 
Kryddor och såser 2,63% 257,64 ; 14,80 374,5 ; 14,67 0,848 8,62 15,67 
Jäst, soppor, barnmat mm 1,93% 30,00 ; 10,20 21,00 ; 22,00 0,946 0,67 0,90 
Övriga  livsmedel 4,66%     0,896     
            
Alkoholfria drycker 10,07%          
            
Kaffe 2,43% 53,07 43,90 1,209 1,77 1,84 
Te 0,39% 0,88 0,60 1,467 0,03 0,03 
Kakao och 
chokladdrycker 0,21% 46,00 45,80 1,004 1,54 1,92 
Kaffe, te och kakao 3,03%     1,228     
            
Juice och nektar 1,66% 14,80 12,90 1,147 0,49 0,54 
Saft m m 0,80% 5,29 4,08 1,297 0,18 0,17 
Mineralvatten 0,26% 23,00 20,00 1,150 0,77 0,84 
Läsk 4,01% 16,00 13,90 1,151 0,54 0,58 
Cider 0,31% 12,67 10,62 1,193 0,42 0,44 
Mineralvatten, 7,04%     1,168     
läskedrycker,           
frukt och grönsaksjuice             
Totalt 100,00%     1,224     
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Bilaga 3: Inkomster och utgifter 
I denna bilaga visas en bearbetning av tabell 7.1 som presenterades i slutsatsen. Här visas 
även de procentuella inkomst- och utgiftsskillnaderna både utan och med hänsyn tagen till 
växelkursen. Växelkursen är enligt Riksbanken 1,1895 (2006-05-29). Dessutom visas i de två 
sista kolumnerna som i bilaga två relativa priser i form av hur många kg ris det motsvarar i 
varje land. Det gäller Uncle Bens ris, 1 kg förpackningar. Priserna för dessa är 29,90 NOK i 
Kongsvinger och 23,90 SEK i Arvika. Ju mer lika varandra dessa tal är mellan länderna desto 
bättre funkar det att utgå från ett lands konsumtionsmönster vid prisjämförelser. Sjunker dessa 
tal tenderar deras vikt i varukorgen att öka och vice versa. Behöver dock inte alltid vara så då 
vissa utgifter måste betalas ändå. Till exempel, bara för att de relativa priserna skiljer sig 
mycket när det gäller dagisavgifter bör inte det spela en stor roll på konsumtionsbeteendet 
mellan länderna då man troligtvis betalar detta då man behöver det och inte har något annat 
alternativ. 
 

 
Sverige 
(SEK) 

Norge 
(NOK) 

NOK/SEK utan
hänsyn till 
växelkurs 

NOK/SEK med
hänsyn till 
Växelkurs 

Kg ris 
Sverige 

Kg ris 
Norge 

Inkomster       
Nettolönön 1 119 397 155 934 1,31 1,55   4 996   5 215 
Nettolönön 2 150 776 234 001 1,55 1,85   6 309   7 826 
Barnbidrag   26 400   23 280 0,88 1,05   1 105      779 
Summa inkomster 296 573 413 215 1,39 1,66 12 409 13 820 
       
Utgifter       
Boende 51 880 68 748 1,33 1,58 2 171 2 299 
Bilkostnader 48 510 56 830 1,17 1,39 2 030 1 901 
Livsmedel 39 388 48 223 1,22 1,46 1 648 1 613 
Alkohol & tobak   5 427   8 969 1,65 1,97    227    300 
Försäkringar 14 489 14 750 1,02 1,21    606    493 
Sjukvård   5 555   9 433 1,70 2,02    232    315 
Dagisavgifter (1 barn) 10 620 24 750 2,33 2,77    444    828 
Medier   9 998 13 056 1,31 1,55    418    437 
Kläder & skor 15 125 14 263 0,94 1,12    633    477 
Möbler & inventarier 16 015 13 453 0,84 1,00    670    450 
Rekreation 41 224 45 923 1,11 1,33 1 725 1 536 
Restauranger & logi 15 125 17 424 1,15 1,37    633    583 
Diverse 10 380 10 889 1,05 1,25    434    364 
Summa utgifter 283 733 346 711 1,21 1,44    11 876    11 519 
            
Kvar 12 840 66 504   537 2 224 
  


