


Fælles økonomi
Egne indkøb
Organisering af økonomi
Hvem af jer…?
Fælles udgifter
Skat tilbage – hvad så?
Samleveres forbrug af penge
Politik



Metode

▪ Interviewperiode & dataindsamlingsmetode
Undersøgelsen er gennemført i perioden 14. - 17. november 2018 via internettet med 
udgangspunkt i YouGov Panelet.

▪ Målgruppe
Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 25+ år, som er samlevende 
med partner.

▪ Dataindsamling
Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. 
Der er i alt gennemført 1006 interviews



Parøkonomi

Hvordan organiserer I jeres fælles økonomi? Marker venligst det udsagn, der passer bedst

Base (1006)

1%

17%

28%

54%

Ved ikke

Opdelt økonomi uden nogen fælleskonto, hvor vi har delt udgifterne mellem os

Vi har en ordning, hvor vi ud over en fælles konto til mad, bolig og evt. børn har hver vores
konto med et fast beløb hver måned, som vi selv råder over til egne indkøb, egne

fornøjelser o.l.

Fuldstændig fællesøkonomi, hvor alle udgifter til mad, bolig, (børn) og fornøjelser bliver
betalt fra en fælles kasse

I højere grad 

mænd end 

kvinder

I højere grad 

kvinder end 

mænd

Især i alderen 

55 år+

Især i alderen 

25-34 år

Har hjemme-

boende børn



Parøkonomi

Hvordan fordeler I jeres "lommepenge", altså det faste beløb I hver råder over til egne indkøb, fornøjelser mm?

Base: Har fælles konto, samt individuelle konti (278)

1%

12%

25%

39%

23%

Ved ikke

Andet

De er reguleret efter behov

De er reguleret efter indkomst

Vi får lige meget

I højere grad 

kvinder end 

mænd

Pre Family
Hovedstads-

området



Parøkonomi

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den måde, I har organiseret jeres økonomi på?

Base (1006)

0%

60%

23%

7%

2%

9%

Ved ikke

Meget tilfreds [5]

Tilfreds [4]

Hverken tilfreds eller utilfreds [3]

Utilfreds [2]

Meget utilfreds [1] Gennemsnit 4,2

Især de 

35-54 årige er 

tilfredse

Især i husstande 

med høj ind-

komst er der 

tilfredshed



Parøkonomi

Hvem af jer..?

Base (1006)

19%

15%

15%

27%

35%

5%

36%

10%

10%

15%

13%

39%

10%

12%

24%

70%

38%

26%

19%

16%

49%

44%

3%

27%

26%

4%

66%

2%

2%

2%

5%

7%

2%

3%

2%

er bekymret over økonomien

står som ejer/lejer af boligen

sparer op til pensionen

undersøger, om I skal omlægge jeres lån e.l.

tjener mest

er ligeglad med, hvor mange penge I bruger

holder styr på økonomien (hvor mange penge I bruger, og hvad I bruger dem på)

Mest mig selv Mest min partner Os begge lige meget Ingen af os Ved ikke

Mænd

Mænd

55 år+, ingen 

hjemmeboende 

børn

Parcelhuse/ejer

bolig: begge 

lige meget

Kvinder mere 

end mænd



Parøkonomi

Ved hvilken beløbsgrænse vil du gerne have, at din partner vender indkøb med dig?

Base (1006)

11%

17%

0%

1%

4%

8%

8%

25%

27%

Ved ikke

Ingen øvre beløbsgrænse/Min partner behøver ikke vende indkøb med mig

Over 100.000 kr.

Over 50.000 kr.

Over 10.000 kr.

Over 5.000 kr.

Over 2.000 kr.

Over 1.000 kr.

Over 500 kr. Især kvinder 25-34 årige

Lav 

husstandsind

komst

Lejebolig

I højere grad 

mænd end 

kvinder



Parøkonomi

Hvilke af disse udgifter er du og din partner fælles om? Du kan markere flere svar

Base: Har ikke fuldstændig fællesøkonomi (463)

4%

4%

6%

7%

9%

9%

11%

13%

13%

18%

18%

22%

26%

53%

59%

60%

66%

71%

72%

74%

76%

Ved ikke

Ingen af disse

Udgifter til delebørn

Rengøringshjælp

Egne hobbyer

Fitnessabonnement

Trafikbøder

Fornøjelser hver for sig – fx en cafetur eller en tur i byen med venner/veninder

Pension

Tøj til de voksne

Fornøjelser hvor kun nogle fra familien er af sted – fx en mor-datter-biograftur

Tøj til fælles børn

Transportudgifter i forbindelse med arbejde

Gaver

Fornøjelser sammen – fx en familietur i Tivoli

Ferierejser

Forsikringer

Udgifter til husholdning, fx rengøringsmidler m.m.

Udgifter til husleje, realkreditlån og/eller boliglån

Udgifter til el, vand og varme

Mad til måltider i hjemmet

Kvinder mener generelt, 

at man er fælles i højere 

grad end mænd

Især blandt dem med høj 

husstandsindkomst



Parøkonomi

Hvad forventer du af din samlever, hvis han/hun uventet arver et større beløb, fx 50.000 kroner?

Base (1006)

12%

5%

8%

30%

22%

23%

Ved ikke

Andet

At han/hun bruger pengene udelukkende på sig selv

At han/hun bruger pengene delvist på noget fælles og delvist på at forkæle sig selv

At han/hun bruger pengene på fælles ting, men han/hun får størst indflydelse på, hvad
pengene skal gå til

At han/hun udelukkende bruger pengene på fælles ting, som vi begge har indflydelse på



Parøkonomi

Hvad gør I, hvis den ene af jer pludselig står over for en uventet og stor udgift, som ikke er selvforskyldt, det kunne fx være en tand, der knækker og en udgift på mange tusinde kroner?

Base (1006)

7%

64%

12%

17%

Ved ikke

Det bliver dækket fuldt ud af den fælles kasse

Man betaler delvist selv, delvist af den fælles kasse

Man betaler selv

De 25-34 årige – ”betaler 

selv / betaler delvist”

55 år+ - ”bliver dækket 

fuldt ud af fælles kasse”



Parøkonomi

Hvad gør I, hvis den ene af jer får penge tilbage i skat?

Base (1006)

2%

1%

13%

27%

56%

Ved ikke

Andet

Det går delvist til fælleskassen, delvist til den der har fået penge tilbage

Det går til egne lommepenge

Det går til fælleskassen

Kvinder: ”går til egne lommepenge”

Mænd: ”går til fælleskasse”

Blandt de yngre går pengene 

til ”egne lommer”

Blandt de ældre går pengene 

til ”fælleskassen”

Blandt lejere ”egne lommer”

Bladt ejere ”fælleskassen”

Blandt samlevende (ikke gift) 

”egne lommer”

Bladt gifte ”fælleskassen”



Parøkonomi

Hvad gør I, hvis den ene af jer pludselig står over for en uventet og stor udgift, som ikke er selvforskyldt, det kunne fx være en tand, der knækker og en udgift på mange tusinde kroner?

Base (1006)

7%

64%

12%

17%

Ved ikke

Det bliver dækket fuldt ud af den fælles kasse

Man betaler delvist selv, delvist af den fælles kasse

Man betaler selv

De 25-34 årige – ”betaler 

selv / betaler delvist”

55 år+ - ”bliver dækket 

fuldt ud af fælles kasse”



Parøkonomi

Hvordan oplever du din samlevers forbrug af penge?

Base (1006)

9%

73%

15%

3%

8%

77%

10%

5%

Han/hun bruger for mange
penge

Tilpas Han/hun måtte gerne bruge
lidt flere penge

Ved ikke

RØD Blok BLÅ Blok


