


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)

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-boend

e 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)

I højere grad 
kvinder end 

mænd
Pre Family Hovedstads-o

mrådet



Parøkonomi

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

Base (1006)

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)

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)

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)

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)



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)

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)

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)

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)


