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Priser og forbrug 

 

Enlige ældre ramt mest af inflation i 2013 

Enlige over 60 år uden børn var den husstandstype, der oplevede den største rela-
tive stigning i forbrugsudgiften i 2013. For denne husstandstype betød prisstignin-
ger, at forbrugsudgiften steg med 2.100 kr., svarende til 1,1 pct. Den husstandstype, 
der oplevede den mindste relative prisstigning, var husstande med mindst tre 
voksne med en stigning på 0,1 pct. eller 500 kr. I 2013 medførte prisstigninger, at 
en gennemsnitlig husstand fik en merudgift på 1.500 kr. for at opretholde et uæn-
dret forbrug i forhold til 2012. Det svarer til en stigning i forbrugsudgiften på 0,5 
pct. 
 
Gennemsnitlig ændring i forbrugsudgift som følge af prisændringer 2012 til 2013 

 
Note: Transport og kommunikation udgøres af køb af transportmidler og anden transport og kommunikation.  
 
Ved at kombinere tal fra Forbrugsundersøgelsen 2010-2012 og Forbruger- og 
nettoprisindeks december 2013 fås en mere detaljeret beregning af inflationens 
betydning for forskellige husstandstyper afhængig af forskellene i deres forbrugs-
mønster. 
 
Fald i forbrugsudgiften til biler og internetabonnement 
2013 var året, hvor alle husstandstyper oplevede et fald i forbrugsudgiften til trans-
port og kommunikation. Det skyldtes især prisfald på biler og internetabonnement. 
Den husstandstype, der oplevede det største relative fald i forbrugsudgiften til 
transport og kommunikation, var enlige over 60 år uden børn. For denne hus-
standstype betød de faldende priser, at forbrugsudgiften faldt med 500 kr. eller 2,6 
pct. Den husstandstype, der oplevede det mindste relative prisfald på transport og 
kommunikation, var to voksne under 60 år uden børn. Denne husstandstype ople-
vede et fald i forbrugsudgiften på 1.400 kr., svarende til 1,9 pct. 
 
Merudgifter til fødevarer var ensartede for alle husstandstyper 
I 2013 skulle en gennemsnitlig husstand bruge 300 kr. mere for at opretholde et 
uændret forbrug af fødevarer set i forhold til 2012. Dermed steg fødevareudgifterne 
med 0,7 pct. Merudgiften til fødevarer varierede for de forskellige husstandstyper 
mellem 100 kr. og 400 kr. De procentvise stigninger i fødevarebudgettet var tilsva-
rende relativt ens og lå på mellem 0,6 og 0,8 pct. 
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Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning 
De to største poster i den gennemsnitlige husstands samlede merudgift bestod af 
boligbenyttelse på 1.700 kr. og elektricitet og opvarmning på 400 kr., svarende til 
stigninger på henholdsvis 2,2 pct og 1,7 pct. 
 
Prisændringer påvirker forskellige husstandstyper forskelligt 
Denne opgørelse har fokus på, hvordan prisændringer rammer forskellige hus-
standstyper som følge af forskellige forbrugssammensætninger. Da statistikken er 
en ren prisfremskrivning af husstandenes faktiske forbrug, siger den således ikke 
noget om, i hvor høj grad den indkomstudvikling, som husstandene har haft i 
samme periode, kompenserer for de ændrede udgifter som følge af prisudviklingen.  
 
Forskel mellem beregnet forbrugsudgift og faktisk forbrug 
Statistikken er beregnet ud fra oplysninger i Forbrugsundersøgelsen om, hvad 
forbrugerne har oplyst, de rent faktisk havde af udgifter til forbrug i 2011. Ved at 
kombinere disse oplysninger med tal for prisudviklingen i årene 2011 til 2013 er det 
beregnet, hvad præcist det samme forbrug ville have kostet i årene frem til og med 
2013. Tallene er således ikke et udtryk for husstandenes faktiske forbrug.  
 
Ændring i priser og indkomst bevirker ændret forbrugsmønster 
I forhold til det faktiske forbrug adskiller disse tal sig på mindst to måder. For det 
første er der ikke taget højde for, at mange forbrugere vælger at købe relativt færre 
varer og tjenester, der stiger i pris, og i stedet køber relativt billigere varer og tjene-
ster – denne effekt benævnes ofte substitutionseffekten. For det andet har ændrin-
ger i forbrugernes indkomst også en effekt på forbruget. Langt hovedparten af for-
brugernes indkomst anvendes til forbrug, og sker der en ændring i indkomsten, vil 
man ofte også se en ændring i det forbrugsmønster, som husholdningerne har. 
Denne indkomsteffekt tager opgørelsen ikke højde for. 
 
Ændring i forbrugsudgiften som følge af prisændringer for forskellige husstandstyper, 2012 til 2013
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   kr. pr. husstand   

Samlet forbrugsudgift i 2012 203 958 191 031 278 502 376 670 343 192 453 542 482 406 317 851 
         

Ændring i forbrugsudgift i alt  1 107 2 078  901 1 147 2 088 1 642  483 1 493 
Heraf udgifter til:         
Fødevarer  148  116  243  297  221  435  372  249 
Drikkevarer og tobak  78  77  70  112  136  60  103  90 
Beklædning og fodtøj  34  9  35  39  47  150  52  56 
Boligbenyttelse 1 168 1 448 1 568 1 686 2 063 2 029 1 986 1 670 
Elektricitet, opvarmning  292  421  506  413  463  461  409  409 
Boligudstyr, Husholdningstjenester o.l. -33 -27  57 -38 -29 -51 -91 -36 
Medicin og lægeudgifter  39  71  52  105  129  77  86  79 
Køb af transportmidler -52 -28 -31 -224 -167 -191 -199 -126 
Anden transport og kommunikation -713 -460 -882 -1 218 -1 011 -1 517 -1 926 -1 029 
Fritidsudstyr, underholdning og rejser  117  513 -381  236  698  107  177  277 
Andre varer og tjenester  31 -62 -337 -260 -461  81 -486 -146 
         

Samlet forbrugsudgift i 2013 205 065 193 109 279 403 377 817 345 280 455 184 482 889 319 344 

 

Mere information Mere detaljerede oplysninger om de private husstandes forbrug og økonomiske forhold i 
øvrigt offentliggøres i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1275.   
Kilder og metoder: Opgørelserne bygger på tal fra Forbrugsundersøgelsen, som er prisfremskrevet med 
Forbrugerprisindeks på detaljeret niveau. Forbrugsundersøgelsen 2010-2012 er en stikprøve undersøgelse, der 
omfatter 2.607 private husstande. Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/1079 eller forbrugsundersøgelsens hjem-
meside www.dst.dk/forbrug.  
Næste offentliggørelse: Forbrugsundersøgelsen, prisfremskrevet 2014 udkommer i uge 2 i 2015. 
Henvendelse: Dorthe Jensen, tlf. 39 17 35 72, doh@dst.dk,   
                        America Solange Lohmann Rasmussen, tlf. 39 17 31 56, slr@dst.dk  
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