Afgrænsning
Forbrugsundersøgelsen belyser de økonomiske forhold i de private husstande. Det indebærer bl.a. den
begrænsning, at forbruget opgøres i kroner, men ikke i mængdeenheder (med undtagelse af oplysninger om
benyttelsen af ydelser inden for sundhedsområdet, børnepasning og uddannelse).
Undersøgelsen belyser husstandenes faktiske økonomiske forhold. Derimod indgår fx holdningsspørgsmål
ikke.
Kun private husstande
En privat husstand er afgrænset som en økonomisk enhed, dvs. en gruppe personer, der bor sammen og
har en høj grad af fællesøkonomi, dvs. deler indtægter og udgifter.
Personer i forskellige former for fælleshusholdninger (fængsler, langtidsindlagte på hospitaler, visse
institutioner mv.) er ikke omfattet, idet det ofte vil være umuligt at adskille den private økonomi fra
institutionens økonomi. For visse af undersøgelsens oplysninger er det nødvendigt at være opmærksom på
denne udeladelse, fx ved analyser af hospitalsbenyttelsen (idet mere permanent hospitalsindlagte ikke er
dækket).
Det er privatøkonomien, der belyses. Varer forbrugt i produktionen (driftsmidler mv.) og andre
erhvervsmæssige udgifter er ikke medtaget.
Husstandsafgrænsning og forhold til befolkningsstatistikken
Forbrugsundersøgelsens husstandsbegreb adskiller sig fra de begreber, der indgår i Danmarks Statistiks
befolkningsstatistik. I de generelle registerbaserede statistiske opgørelser er man forenklet sagt nødt til
enten at afgrænse en husstand som beboerne på en bestemt adresse, eller til at afgrænse den efter
forskellige sammenhænge, der kan udledes fra folkeregistrenes (CPR's) oplysninger (ægteskab, fællesbørn
osv.). I Forbrugsundersøgelsen er afgrænsningen foretaget direkte af de deltagende husstande i samarbejde
med intervieweren.
I de fleste tilfælde er der ingen forskel mellem de forskellige afgrænsninger, men fx vil det i den generelle
statistik kunne forekomme, at en logerende bliver medtaget hos 'moderhusstanden', mens en logerende, der
har selvstændig økonomi, i Forbrugsundersøgelsen udgør en selvstændig husstand. I undersøgelsens
almindelige opgørelser skelnes ikke mellem gifte og papirløst samlevende, ligesom der ikke skelnes mellem
par af forskelligt eller samme køn. Hertil kommer, at det i Forbrugsundersøgelsen ikke er af betydning, om
en person i folkeregisteret er registreret som boende på en bestemt adresse. Det er den faktiske situation
ved interviewerens besøg, der indgår.
Analyseenheder
Mens grundlaget for Forbrugsundersøgelsen som hovedregel er oplysninger på husstandsniveau, vil det ofte
være relevant at se på opgørelser på personniveau eller pr. forbrugsenhed.
Opgørelse pr.
forbrugsenhed
Ved en velfærdsanalyse på grundlag af forbrug pr. person antages det indirekte, at alle personer har de
samme behov uanset hvilken husstandstype, de tilhører. Dette er næppe korrekt.
For bedre at kunne sammenligne husstande af forskellig størrelse og sammensætning kan man derfor
opgøre forbrug mv. pr. forbrugsenhed. Baggrunden er, at en husstand bestående af flere personer har visse
stordriftsfordele. En husstand med flere personer kan dele en del af boligens areal og installationer, den kan
foretage billigere storindkøb, hver person i husstanden behøver ikke at have sin egen bil osv. For at opnå
samme velfærdsniveau skal en husstand på 2 personer derfor ikke have et forbrug, der er dobbelt så stort
som husstanden på kun 1 person. Hertil kommer en antagelse om, at børn for at opnå samme velfærd ikke
behøver at have et lige så stort forbrug som voksne.

