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Prissammenligning mellem Grønland og Danmark  

 

Baggrund 

På foranledning af Grønlands Statistik blev det i foråret 2014 aftalt, at der i samarbejde 

mellem Grønlandsk Statistik og Danmarks Statistik skulle gennemføres en sammenligning 

af forbrugerprisniveauet mellem Grønland og Danmark. En beskrivelse af de anvendte me-

toder samt en række mere detaljerede kommentarer til datakilder mv. fremgår af denne 

rapport. Resultaterne af prissammenligningen er præsenteret i Anneks 1. 

Formålet med projektet 

Formålet med projektet er at sammenligne prisniveauerne for det private forbrug i Grønland 

og Danmark. Sammenligningen af forbrugerprisniveauet foretages ved at sammenholde 

priser på en stikprøve af både varer og tjenester i de to lande. Varerne og tjenesterne, der 

sammenlignes, skal være enten identiske (gælder mærkevarer) eller i høj grad sammenlig-

nelige, således at der kan foretages en meningsfuld prissammenligning. Ligeledes skal 

varerne så vidt muligt være repræsentative for forbruget i begge lande. Efterfølgende be-

regnes købekraftspariteter og prisniveauindeks mellem Grønland og Danmark.  

Datakilder 

Undersøgelsen bygger på to datasæt: et prisdatasæt og et sæt af forbrugsvægte. 

 

1. Priser 

 

1.1 Prisoplysninger fra både det grønlandske og danske forbrugerprisindeks (FPI) og 

den danske PPP undersøgelse 

 

Prissammenligningen mellem Danmark og Grønland er så vidt muligt foretaget på baggrund 

af allerede indsamlede priser på sammenlignelige produkter fra forbrugerprisindeksene 

(FPI) i hhv. Danmark og Grønland fra juli 2014. I tilfælde, hvor priserne på sammenlignelige 

produkter ikke kunne identificeres fra det danske FPI, er der blevet anvendt priser fra den 

danske købekraftsparitets-undersøgelse (PPP). Ca.70 procent af den samlede varekurv, 

som forbrugerne i Danmark og Grønland køber, blev dækket ud fra allerede indsamlede 

prisobservationer fra det danske og grønlandske FPI samt danske PPP priser. 

 

1.2 Prisindsamling i Grønland og Danmark 

 

I de tilfælde, hvor priser på sammenlignelige produkter ikke kunne identificeres fra eksiste-

rende data, og hvor det blev vurderet, at den samlede varekurv ikke var godt nok dækket, 

har Danmarks Statistik foretaget en dedikeret prisindsamling i hhv. Grønland og Danmark. 

Prisindsamling blev først foretaget i Grønland i samarbejde med Grønlands Statistik. Ud fra 

de varer og tjenester, som det lykkedes at prissætte i Grønland, blev der efterfølgende fore-

taget en prisindsamling i Danmark. Indsamlingen i Grønland blev foretaget i Nuuk. I indsam-

lingen har vi haft stor gavn af vores grønlandske kollegaers viden om grønlandske markeds-

forhold samt viden om butikker, hvor prisindsamlingen med fordel kunne finde sted.  
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2. Vægte 

 

Den prisfastsatte varekurv indeholder i høj grad repræsentative og sammenlignelige produk-

ter for både Grønland og Danmark. For at tage hensyn til landenes forskellige forbrugsmøn-

stre inddrages forbrugsvægte i beregningen. Disse afspejler de to landes respektive for-

brugsvaner. De anvendte vægte for både Grønland og Danmark er vægte, der anvendes i 

beregningen af hhv. det grønlandske og danske forbrugerprisindeks. Disse vægte er i begge 

lande beregnet med udgangspunkt i tal for det private forbrug fra de to landes nationalregn-

skab på et overordnet niveau, mens vægtene er underopdelt på et mere detaljeret niveau 

med udgangspunkt i de to landes forbrugsundersøgelser. Den seneste grønlandske for-

brugsundersøgelse er fra starten af 1990’erne, og det må derfor formodes, at det aktuelle 

forbrugsmønster i Grønland kan afvige noget fra tallene i denne forbrugsundersøgelse. Da 

den overordnede opdeling i de grønlandske vægte er baseret på aktuelle nationalregn-

skabstal, er det altså alene underopdelingen, der kan være usikker. Det vurderes derfor 

også, at betydningen af den ikke-aktuelle forbrugsundersøgelse har begrænset betydning 

for de beregnede prisniveausammenligninger. 

Prisbegreb 

Priserne, der ligger til grund for prissammenligningen, er den pris, som forbrugeren betaler. 
Det vil sige, at der er tale om den fulde forbrugerpris inkl. moms og afgifter både i Danmark 
og i Grønland (hvor der dog ikke er moms). På samme måde er tilskud til at sænke priserne 
(fx på tandlægeydelser i Danmark) medtaget, så det kun er prisen, som forbrugeren betaler, 
der indgår i prisniveausammenligningen. 

Husleje er en undtagelse. Her er boligsikring og –støtte ikke fratrukket i huslejerne. I det 
danske nationalregnskab regnes boligsikring og –støtte ikke som et tilskud, men som en 
indkomstoverførsel, og denne praksis er fulgt her. 

Omfanget af prissammenligningen 

Prissammenligningen mellem Grønland og Danmark omfatter varer og tjenester, der dækker 

hele det private forbrug. Det private forbrug er opdelt på 12 COICOP hovedgrupper:  

 

COICOP gruppe Beskrivelse 

01 FØDEVARER OG IKKE-ALKOHOLISKE DRIKKEVARER 

02 ALKOHOLISKE DRIKKEVARER, TOBAK 

03 BEKLÆDNING OG FODTØJ 

04 BOLIG, VAND, ELEKTRICITET, GAS OG ANDET BRÆNDSEL 

05 BOLIGUDSTYR, HUSHOLDNINGSUDSTYR OG RUTINEMÆS-

SIG VEDLIGEHOLDELSE AF BOLIG 

06 SUNDHEDSVÆSEN 

07 TRANSPORT 

08 KOMMUNIKATION 

09 FRITID OG KULTUR 

10 UDDANNELSE 

11 RESTAURANTER OG HOTELLER 

12 DIVERSE VARER OG TJENESTEYDELSER 

 

Alle 12 COICOP grupper indgår i sammenligningen. Beregningen af prisniveausammenlig-

ningen mellem Grønland og Danmark er baseret på 1318 prispar, som er fordelt på 1078 

varer og tjenester. Nogle af de 1318 prispar er beregnet som gennemsnitspriser på grundlag 

af endnu flere prisobservationer, hvorfor det faktiske antal unikke prisobservationer bag 

beregningen er større end de 1318.  
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Omregning fra hovedstaden til hele landet 

Prisindsamlinger, baseret på retningslinjerne i European Comparison Programme (ECP), 

finder sted i hovedstadsområdet, således at de deltagende lande kan holde omkostningerne 

nede. Alle lande er dog forpligtiget til at indberette geografiske justeringsfaktorer eller i ECP 

såkaldte spatial adjustment factors (SAF) til Eurostat, således at hovedstadspriserne kan 

omregnes til nationale priser.  

 

Med anvendelsen af FPI priser er prissammenligningen mellem Grønland og Danmark udvi-

det til at anvende priser indsamlet i hele landet, da priserne i både det danske og det grøn-

landske forbrugerprisindeks i stort omfang er indsamlet over hele landet.  

 

For en række væsentlige tjenesteydelser (husleje, el, varme, vand og børnepasning) er der 

direkte beregnet gennemsnitspriser for hele Grønland.. Disse gennemsnitspriser er blevet 

sammenholdt med tilsvarende danske gennemsnitspriser i prisniveau-sammenligningen. 

 

En ekstra undersøgelse for udvalgte varegrupper viste, at prisniveauet udenfor Nuuk tilsyne-

ladende heller ikke afviger væsentlig fra prisniveauet i Nuuk
1
. Det betyder, at selvom dæk-

ningen af enkelte varer og tjenester skulle være indsamlet geografisk skævt, så vil det ikke, 

eller kun marginalt, have betydning for resultaterne. 

 

 

I EU-prissammenligningerne, hvor Danmark deltager, har Danmarks Statistik antaget, at 

SAF i Danmark er lig med 1, da Danmark er et lille land domineret af kæder, som har en 

harmoniseret prispolitik i hele landet. Denne antagelse blev bekræftet i 2013, hvor Dan-

marks Statistik foretog en egentlig beregning af SAF. Hvis prisniveausammenligningen i den 

danske del således har en overvægt af fx priser fra København, så vil dette heller ikke på-

virke resultaterne væsentligt. 

  

                                                           
1
 På  baggrund af en dedikeret prisindsamling, (der dog kun har omfattet fødevarer og drikkevarer), på ca. 

20 varer, der blev foretaget i Nuuk, Kangerlussuaq, Qasigiannguit, Aasiaat og Illulissat, har vi 

foretaget en analyse/beregning af prisforskelle mellem Nuuk og Grønland (inkluderet Nuuk) for at 

fastslå, om prisrelativerne mellem hovedstaden og resten af landet (med Nuuk) befinder sig indenfor 

PPPs sædvanlige fejlmargen (>1,1 og <0,9). Alle de beregnede SAF for de 20 varer befinder sig 

indenfor ovenfor nævnte interval. Dette indikerer, at prisniveauet mellem Nuuk og resten af Grønland 

er nogenlunde ens. Men grundet en spinkel stikprøve, og det faktum at beregningen kun blev 

foretaget på fødevarer og drikkevarer, skal resultatet dog fortolkes med en vis varsomhed. 
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Beregning af bilaterale købekraftspariteter 

De beregnede bilaterale købekraftpariteter viser det relative prisniveau i Grønland i forhold 
til Danmark. Figuren nedenfor illustrerer de gennemførte beregningers forskellige trin. 
 

Fra pris til paritet 

 
Figuren viser de forskellige trin i opbygningen af købekraftspariteter med udgangspunkt i 
priser på forskellige varer, der danner en repræsentativ varekurv. Flere varer indgår i en 
varegruppe - basic heading (BH). Forskellige BHs sammenvejes til overordnede PPP’er. 
 
Selve beregningen af bilaterale købekraftpariteter sker i flere trin: 
 
1. Først beregnes der et simpelt aritmetisk gennemsnit af alle indsamlede priser for et 

produkt både for Grønland og Danmark.   

2. Efterfølgende beregnes der for samtlige produkter prisrelativer som forholdet mellem 

gennemsnitsprisen for det enkelte produkt i Grønland og gennemsnitsprisen for det 

samme produkt i Danmark.  

3. Som næste trin beregnes pariteter mellem Grønland og Denmark for varegrupperne - 

BHs (basic headings). Disse beregnes som et geometrisk gennemsnit af alle prisrelati-

ver, der indgår i det samme BH. 
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hvor: 

 j = varegrupper (Basic heading) 1….n 

 k = antal produkter prissat i Grønland og Danmark 

 PiG = pris af produkt i prissat i Grønland 

 PiD = pris af produkt i prissat i Danmark 

 
Prisindekset for aggregerede grupper udregnes som et vægtet gennemsnit af BHs pariteter, 
der ifølge COICOP indgår i den respektive varegruppe. Som vægte anvendes de grønland-
ske og de danske FPI vægte. Dette medfører, at der beregnes to forskellige prisindekstyper 
for hver aggregeret gruppe:  

 

4. Laspeyres-type indeks, hvor der tages udgangspunkt i det danske nationale forbrug: 
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hvor: 

 PPPj = Basic heading paritet j mellem Grønland og Danmark 

 WDj = Vægt for BH j i Danmark 

 L = Laspeyres-type index 

 
5. og Paasche type indeks, hvor der tages udgangspunkt i det grønlandske nationale 

forbrug: 
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hvor: 

 WGj = Vægt for BH j i Grønland 

 P = Paasche-type index 

 

6. I næste trin beregnes de bilaterale pariteter, såkaldte Fisher-pariteter,  som det geome-

triske gennemsnit af de to indeks ovenfor: 
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Denne beregningsprocedure er nødvendig for at sikre, at der i resultaterne af prissammen-
ligningen er taget højde for det private forbrugs forskellige sammensætning i Grønland (G) 
og Danmark (D). Pariteterne baseres herved på en varekurv, som i princippet er lige repræ-
sentativ for de to lande. 

 

7. Til sidst beregnes prisniveauindeks (PLI) mellem to lande som ratioen mellem PPP og 

den gældende valutakurs: 
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hvor XR er valutakursen mellem de to lande, der sammenlignes. 

 

Da Grønland og Danmark har den samme valuta, er PPP lig med prisniveauet.  

 

De anvendte beregninger, som er fastsat i EU’s regi, betyder, at det har betydning for resul-

taterne, hvordan resultaterne hierarkisk aggregeres op til de overliggende niveauer. I de 

beregnede resultater, gengivet i anneks 1, har vi fx beregnet prisniveauindeks for fødevarer 

på et relativt aggregeret niveau. Disse indeks er efterfølgende blevet aggregeret op til over-

liggende indeks (fx fødevarer i alt). Hvis man i stedet havde startet med en mere detaljeret 

opdeling af basic headings, ville resultaterne være blevet lidt anderledes. Vurderingen er 

imidlertid, at disse afvigelser ikke vil være større end den usikkerhed, der alligevel er i pris-

sammenligningen, der er baseret på stikprøver af priser.  
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Figuren nedenfor illustrerer beregningens trin på en lidt anden måde end ovenfor: 

Usikkerhed 

Stikprøven for varer og tjenester til privat forbrug sammensættes med to formål. Dels skal 

den være repræsentativ for det nationale forbrugsmønster, dels skal den være sammenlig-

nelig mellem de lande, der sammenlignes. Varer eller tjenester, der er typiske for et land, 

men som ikke kan prissættes i det ene land (fx rensdyrkød), indgår derfor ikke i undersøgel-

sen. Data kan derfor, især på detaljeret niveau, være behæftet med statistisk usikkerhed, 

som følge af det manglende match. 

 

Eksisterende prisoplysninger for beregning af hhv. det grønlandske og danske forbrugerpris-

indeks har været hovedkilden for prissammenligningerne. I forbrugerprisindekset defineres 

varer og tjenester ikke nødvendigvis tilstrækkeligt præcist, som det er tilfældet i EU pris-

sammenligningerne, hvor varen er meget mere detaljeret specificeret. En yderligere usik-

kerhedskilde kan være de grønlandske forbrugerprisindeksvægte, der som beskrevet oven-

for under vægte, har en vis usikkerhed indbygget, da de bl.a. bygger på en 20 år gammel 

forbrugsundersøgelse. 

 

Det er ikke muligt at kvantificere disse nævnte usikkerheder, men vi vurderer, at prissam-

menligningen har en tilstrækkelig høj kvalitet til, at resultaterne er retvisende, ikke mindst på 

de overordnede varegrupper. Usikkerheden er naturligvis større jo mere detaljeret vare-

gruppe, man betragter. 
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Bemærkninger om udvalgte vare- og tjenestegrupper 

1. Medicin 

Medicin er gratis for forbrugerne i Grønland, mens medicin koster penge i Danmark (dog 

med offentlige tilskud). I de ovenfor beskrevne beregninger er det desværre ikke muligt at 

medtage såkaldte nul-priser. Vi har haft kontakt til Eurostat samt andre europæiske kollega-

er, men ingen har desværre kunnet pege på en beregningsmæssig løsning på nul-priserne. 

 

Følgeligt indgår prisforskellen på medicin mellem Grønland og Danmark ikke i beregninger-

ne. Det er dog muligt at komme med et anslået bud på, hvad den gratis medicin har af ind-

flydelse på den samlede forskel i prisniveauet. I Danmark går 0,6 pct. af det samlede forbrug 

til medicin. Med en antagelse om, at medicinforbruget i Grønland har samme omfang som i 

Danmark, så vil det samlede gennemsnitlige prisniveau i Grønland være 0,6 pct. lavere end 

i Danmark alene som følge af den gratis medicin. Den samlede PLI vil med andre ord falde 

fra de 102,4 i annekset til anslået 101,8. 

 
2. Tandlæger 

 

Tandlæger er ligesom medicin gratis i Grønland. Dog findes der enkelte private tandlæger i 

Grønland, hvorfra der er indsamlet priser til denne undersøgelse. Vi fik at vide i Grønland, at 

der ofte kan være meget lange ventetider med hensyn til at kunne komme til den offentlige, 

gratis tandlæge (ikke mindst i bygderne). Derfor kan man argumentere for, at tandlægeydel-

serne har en anden kvalitet i Grønland end i Danmark, hvor der som oftest er kort ventetid til 

(de private) tandlæger. Derfor er beregningen for tandlæger baseret på priserne fra private 

tandlæger, både i Grønland og Danmark.  

 

3. Charterrejser 

 

For charterrejser lykkedes det ikke at finde sammenlignelige priser mellem Grønland og 

Danmark. Charterrejser er derfor beregnet som en såkaldt reference-PPP, der anvendes, 

når der ikke foreligger prisoplysninger for den pågældende varegruppe. Reference-PPP er 

en PPP beregnet som et vægtet gnsn. af BHs, som ligner de BH´s, hvor der ikke er oplys-

ninger. 

 

BHs, som er anvendt for beregningen af PPPen for charterrejser, er følgende: 

 

07.3. Transporttjenester 

11.1   Restauranter, cafeer, kantiner mv. 

11.2   Overnatning, hoteller 

 

4. Undervisning 

 

Vægten på undervisning er i det grønlandske FPI lig nul. For at få undervisning til at indgå i 

beregningen, har vi tildelt undervisning en lille vægt, som er en tiendedel af den danske 

vægt på undervisning. Vi kan se, at der kun er et lille antal af studerende på hhv. privat- og 

efterskoler, samt et lille antal af deltagende i aftenkurser. Dette betyder, at vægten for un-

dervisning ikke skal være stor, men dog større end nul. 
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Sammenligning af prisniveauet i Grønland med andre lande  

Som udgangspunkt er det ganske nemt at sammenligne prisniveauet mellem Grønland og 
andre lande end Danmark ved at anvende den dansk-grønlandske beregning som ”bro”. I 
Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk/PPP) kan man fx se, at prisni-
veauet for varegruppen kød er 128,2 i Tyskland (EU-28=100) og 132,2 i Danmark. I annek-
set fremgår det, at kød er 21,1 pct. dyrere i Grønland end i Danmark (PLI = 121,1). Det 
betyder, at prisniveauforskellen mellem Grønland og Tyskland for kød kan beregnes til:  

(132,2 / 128,2) * 121,1 = 124,9 

Kød er altså ca. 24,9 pct. dyrere i Grønland end i Tyskland. 

 

Der er dog nogle mindre forbehold. 

 

1. Varekurven, som er brugt til prissammenligningen mellem Grønland og Danmark, 

er ikke den samme, som er brugt til sammenligningen mellem Danmark og det øv-

rige EU. For de mere overordnede grupper har dette forbehold dog mindre betyd-

ning. 

 

2. Basis for beregningen af PPPer for sundhedsvæsen, uddannelse og social forsorg 

(herunder børnepasning) er i EU-regi ikke forbrugernes egenbetaling, men derimod 

et full cost approach, hvor også det offentliges betalinger medtages i priserne. 

PPPer for disse tre grupper kan derfor ikke sammenlignes mellem Grønland og EU 

via de nærværende resultater. 

Overvejelser om fremtidige prissammenligninger 

Der anbefales, at evt. fremtidige prisindsamlinger mellem Danmark og Grønland også frem-

over gennemføres med udgangspunkt i de to landes priser fra deres respektive forbruger-

prisindeks. Dette er muligt, da de to landes forbrugsmarkeder i høj grad ligner hinanden 

(stort overlap mellem butikskæder og de enkelte varer). Ved at anvende priser fra de to 

forbrugerprisindeks kan man lave en prissammenligning landene imellem relativt billigt.  

 

Ved fremtidige prissammenligninger kan de opsamlede erfaringer fra nærværende projekt 

udnyttes. Som følge heraf vil det være muligt at forbedre kvaliteten af data, både hvad der 

angår priser og vægte. 

 

Priser: 

For at øge antal af matches mellem grønlandske og danske priser, anbefales det, at de 

varer og tjenester, der indgår i de to landes respektive forbrugerprisindeks, beskrives så 

detaljeret, som muligt. Detaljerede vare/tjeneste-specifikationer vil muliggøre en præcis 

identifikation af de sammenlignelige produkter og derved øge kvaliteten. 

 

Vægte 

En opdatering af det detaljerede niveau i det grønlandske vægtgrundlag vil også kunne 

medvirke til at øge kvaliteten. 

 

Derudover foreslår vi, at lokale prisindsamlere en evt. næste gang, foretager en mere omfat-

tende prisindsamling med fokus på forskellige tjenesteydelser, da tjenesteydelserne har 

været de sværeste at matche mellem Danmark og Grønland: En større stikprøve her vil 

kunne øge kvaliteten. 

 

 

Formidling af resultaterne 
 

Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en repræsentativ 

stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, in-

klusive moms og afgifter. Ved at dividere købekraftpariteten med valutakursen får man et 

udtryk for den reelle forskel i prisniveauet imellem landene. I EU prissammenligninger angi-

http://www.statistikbanken.dk/PPP
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ver prisniveauindekset prisniveauet i det enkelte land i forhold til gennemsnittet i EU-28, 

mens denne undersøgelse angiver prisniveauet i Grønland i forhold til Danmark. Prisniveau-

indekset måler forskelle i prisniveauer ved at angive antallet af enheder af en fælles valuta, 

der er nødvendig for at kunne købe samme mængede af en bestemt vare eller varegruppe 

landene imellem. Prisniveauindeks har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af 

prisniveauet i et land i forhold til det andre. Indekstallene kan derimod ikke bruges til en 

håndfast rangorden af lande, idet mindre forskelle imellem landenes prisniveauindeks ligger 

inden for den usikkerhed, tallene er forbundet med. Den benyttede stikprøve er udvalgt som 

en repræsentativ stikprøve for både for Grønland og Danmark. Det betyder, at de udvalgte 

varer og tjenester ikke nødvendigvis er fuldt repræsentative for begge lande, men samlet set 

er det mest repræsentative valg. Data kan derfor, især på detaljeret niveau, være behæftet 

med en vis statistisk usikkerhed.  

 

Som tidligere nævnt er det projektets formål at beregne prispariteter for det private forbrug, 

og underliggende aggregerede grupper og BHs. Annekset viser resultaterne fordelt på så-

kaldte analytiske kategorier, som er det niveau, der offentliggøres i ECP. For fødevarer, 

drikkevarer og tobak har vi vurderet, at resultaterne er baseret på et relativt pålideligt prisda-

tagrundlag, (mens vægte er behæftet med en vis usikkerhed), og resultaterne er derfor vist 

ned på BH niveau.  

 

Der fremgår af annekset, at forbrugerpriserne i Grønland ligger næsten på det samme ni-

veau som i Danmark, når det gælder gennemsnittet af hele det private forbrug (PLI=102,4). 

Dog er der er i flere tilfælde betydelige prisforskelle mellem Grønland og Danmark, når det 

gælder de enkelte varegrupper indenfor det private forbrug. 
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Anneks 1. 

  
 

Vægt, 

Danmark

Vægt, 

Grønland

PPP PLI

00. Samtlige varer og tjenester 100,00 100,00 1,024 102,4

01. Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer 11,67 21,13 1,195 119,5

01.1 Fødevarer 10,25 17,30 1,163 116,3

01.1.1 Brød og kornprodukter 1,57 1,86 1,246 124,6

01.1.2 Kød 2,42 5,56 1,211 121,1

01.1.3 Fisk 0,48 4,45 0,823 82,3

01.1.4 Mælk, ost og æg 1,65 1,60 1,225 122,5

01.1.5 Smør, spiseolie og margarine 0,33 0,24 1,267 126,7

01.1.6 Frugt 0,84 0,48 1,323 132,3

01.1.7 Grønsager 1,06 0,76 1,482 148,2

01.1.8 Sukkervarer, marmelade, chokolade mv. 1,38 1,62 1,166 116,6

01.1.9 Andre fødevarer 0,52 0,73 1,290 129,0

01.2 Ikke alkoholiske drikkevarer 1,42 3,83 1,388 138,8

01.2.1 Kaffe, the og kakao 0,49 0,35 1,218 121,8

01.2.2 Mineralvand, sodavand, frugt- og grønsagsjuice 0,93 3,47 1,438 143,8

02. Alkoholiske drikkevarer og tobak 3,79 12,77 1,684 168,4

02.1 Alkoholiske drikkevarer 1,75 6,90 2,242 224,2

02.2 Tobak 2,03 5,86 1,262 126,2

03. Beklædning og fodtøj 4,88 3,72 0,983 98,3

03.1 Beklædning, andre artikler til beklædning 4,01 3,29 0,982 98,2

03.2 Fodtøj 0,87 0,44 0,986 98,6

04. Bolig, vand, elektricitet, gas og andet brændsel 30,63 24,27 0,841 84,1

04.1 Husleje 21,89 15,30 0,904 90,4

04..4 Vand 2,41 1,37 0,564 56,4

04.5 Brændsel, el, gas og varme 6,33 7,60 0,774 77,4

05. Boligudstyr og husholdningstjenester 5,17 2,66 1,214 121,4

05.1 Møbler og boligudstyr, tæpper mv. 1,95 0,89 1,316 131,6

05.2 Boligtekstiler 0,43 0,14 1,189 118,9

05.3 Husholdningsapparater og reparation heraf 1,01 0,53 1,307 130,7

05.4 Glas, service og husholdningsredskaber 0,57 0,32 0,934 93,4

05.5 Værktøj og udstyr til hus og have 0,44 0,22 1,072 107,2

05.6 Varer og tjenester til almindelig husførelse 0,76 0,56 1,203 120,3

06. Sundhed 2,85 0,22 1,125 112,5

06.1 Medicinske produkter 1,19 0,07 1,073 107,3

06.2 Ambulant behandling 1,66 0,15 1,157 115,7

07. Transport 12,94 7,90 1,020 102,0

07.1 Anskaffelse af køretøjer 4,91 1,54 0,971 97,1

07.2 Drift af personlige transportmidler 6,65 1,07 0,826 82,6

07.3 Transporttjenester 1,38 5,29 1,268 126,8

08. Kommunikation 1,85 3,10 1,807 180,7

08.1. Porto 0,06 0,11 0,994 99,4

08.2 Teleudstyr 0,23 0,39 1,145 114,5

08.3 Teletjenester 1,56 2,60 1,988 198,8

09. Fritid og kultur 10,49 8,97 1,213 121,3

09.1 Audiovisuelt og fotografisk udstyr og databehandlingsudstyr 2,06 1,02 1,153 115,3

09.2 Andre større forbrugsgoder ifm. fritid og kultur 0,37 1,38 0,912 91,2

09.3 Andet tilbehør til fritid, haver og kæledyr 2,24 0,97 1,101 110,1

09.4 Tjenester ifm. fritid og sport 3,56 4,06 1,110 111,0

09.5 Aviser, bøger og papirvarer 1,26 0,52 1,149 114,9

09.6 Charterrejser 1,00 1,02 1,108 110,8

10. Undervisning 0,89 0,09 0,401 40,1

10.1 Undervisning 0,89 0,09 0,401 40,1

11. Restauranter og hoteller 5,34 6,45 1,084 108,4

11.1 Restauranter, cafeer, kantiner mv. 5,02 4,66 1,055 105,5

11.2 Overnatning, hoteller 0,32 1,80 1,247 124,7

12. Andre varer og tjenester 9,50 8,72 0,743 74,3

12.1 Personlig pleje 2,06 1,37 1,179 117,9

12.3 Andre personlige effekter 0,61 0,15 0,992 99,2

12.4 Daginstitutioner og social forsorg 1,90 1,67 0,408 40,8

12.5 Forsikringer 2,51 2,38 0,840 84,0

12.6-7 Andre tjenester inkl. finansielle tjenester 2,42 3,15 0,708 70,8


