Hvordan udvælges stikprøven
Forbrugsundersøgelsen er gennemført som en stikprøveundersøgelse, hvor antallet af husstande i
undersøgelsen udgør ca. 0,1% af Danmarks ialt ca. 2,5 mio. private husstande. I undersøgelsen
indgår oplysninger fra 3 meget forskellige datakilder:
Interview
Husstandene har deltaget i et omfattende interview. Her er der især spurgt om faste udgifter de
seneste 12 måneder, om besiddelse af og udgifter til en række varige forbrugsgoder, om benyttelsen
af sundhedsvæsen, uddannelsessystem og børnepasningsordninger, om visse indkomster og skatter
samt om pensionsordninger. Da husstandene er besøgt spredt jævnt ud over året, vil oplysningerne
delvis dreje sig om udgifter mv. i året forud.
Regnskabsføring
Husstandene har i 2 uger ført et detaljeret regnskab over alle udgifter. Denne regnskabsføring har
for de enkelte husstande ligget spredt ud over året for at sikre, at sæsonmæssige ændringer i
forbruget bliver dækket af undersøgelsen.
Regnskabsføringen har 2 hovedformål:
• Den sikrer en total dækning ved at fx nye varer på markedet kommer med, og ved at også
sjældent købte varer, som det er for omfattende at spørge om i interviewet, i princippet
bliver dækket.
• Regnskabsføringen sikrer, at mere dagligdags indkøb, som man normalt ikke husker gennem
længere tid, bliver dækket.
Registre
For at spare tid for husstandene og for Danmarks Statistik er der ikke stillet spørgsmål om emner,
som Danmarks Statistik i forvejen har anvendelige oplysninger om. Især gælder det indkomst- og
skatteoplysninger, boligoplysninger og oplysninger om uddannelse og erhverv.
Fra adresser til husstande
Det er ikke muligt direkte at udtrække en stikprøve blandt husstande i Forbrugsundersøgelsens
forstand. I stedet er der udtrukket adresser. Ved interviewerens besøg på adressen er det så sammen
med beboerne afgjort, om der var tale om én eller eventuelt flere husstande, eller om der eventuelt
var tale om en ubeboet adresse eller en fælleshusholdning, der ikke skulle medtages. I de tilfælde,
hvor der blev fundet flere husstande på en adresse, har så vidt muligt alle husstandene deltaget.
Besøg
Adresserne blev besøgt jævnt spredt ud over året. De deltagende husstande blev besøgt 2 gange.
Ved det første besøg blev husstandens sammensætning fastslået, husstanden modtog instruktion i
regnskabsføringen og første del af interviewet blev gennemført.
Ved det andet besøg godt 2 uger senere blev anden del af interviewet gennemført, og intervieweren
modtog det udfyldte regnskabshæfte.
Interviewet med husstanden er foregået ved anvendelse af en bærbar pc. Det har betydet, at det har
været muligt på stedet at foretage en række kontroller osv., hvilket er afgørende for kvaliteten af
statistikken.

Interviewerne
Da Danmarks Statistik ikke selv råder over et korps af interviewere, der kan gennemføre
husstandsbesøg, bliver feltarbejdet gennemført af interviewere fra et eksternt bureau. Danmarks
Statistik har dog det fulde ansvar for undersøgelsen, herunder for interviewprogram og andre
materialer.
Stikprøve fordelt over 3 år
Målet er, at der årligt indsamles data fra knap 1.000 husstande. Da en sådan stikprøve er for lille til
at danne grundlag for meget detaljerede opgørelser, sammenregnes data fra 3 på hinanden følgende
år til én stikprøve. Alle udgifter, indkomster osv. omregnes til bedst muligt at svare til pris- og
mængdeniveauet i det midterste af de 3 år.

