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Q1 29) ”Hvordan er familiens økonomiske situation i dag, sammenlignet med for et år siden?” 
      
1 Meget bedre 
2 Lidt bedre 
3 Uændret 
4 Lidt dårligere 
5 Meget dårligere 
 

Q2 30) ”Hvordan tror du familiens økonomiske situation vil være om et år, sammenlignet med i 
dag?” 
      
1 Meget bedre 
2 Lidt bedre 
3 Uændret 
4 Lidt dårligere 
5 Meget dårligere 
 

Q3 22) ”Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for 
et år siden?” 
      
1 Meget bedre 
2 Lidt bedre 
3 Uændret 
4 Lidt dårligere 
5 Meget dårligere 
 

Q4 23) ”Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år, 
sammenlignet med i dag?”  
 
1 Meget bedre 
2 Lidt bedre 
3 Uændret 
4 Lidt dårligere 
5 Meget dårligere 
 

Q5 24) ”Hvordan synes du, priserne er i dag, sammenlignet med for et år siden?” 
      
1 Meget højere 
2 Noget højere 
3 Lidt højere 
4 Uændrede 
5 Lidt lavere 
 

Q51 
 

25a) ”Med hvor mange procent mener du, priserne er gået op i de sidste 12 måneder?” 
25b) ”Med hvor mange procent mener du, priserne er gået ned i de sidste 12 måneder?” 
 

 
 



Q6 26) ”Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du priserne vil udvikle sig i løbet 
af de kommende 12 måneder?” 
      
1 Priserne vil stige hurtigere end nu 
2 Priserne vil stige i samme tempo som nu 
3 Priserne vil stige langsommere end nu 
4 Priserne forbliver uændret 
5 Priserne vil falde lidt 
 

Q61 
 

27a) ”Med hvor mange procent mener du, priserne vil gå op i de kommende 12 måneder?”  
27b) ”Med hvor mange procent mener du, priserne vil gå ned i de kommende 12 måneder?”    
  

Q7 32) ”Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år sammenlignet med i dag?” 
      
1 Meget højere 
2 Lidt højere 
3 Uændret 
4 Lidt lavere 
5 Meget lavere 
 

Q8 31) ”Set i lyset af den økonomiske situation. Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at 
anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at 
vente?” 
      
1 Fordelagtigt at købe nu 
2 Hverken fordelagtigt eller ufordelagtigt at købe nu 
3 Ufordelagtigt at købe nu, bedre at vente 
 

Q9 33) ”Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder, 
sammenlignet med de sidste 12 måneder?” 
      
1 Meget mere 
2 Lidt mere 
3 Omtrent det samme 
4 Lidt mindre 
5 Meget mindre 
 

Q10 37) ”Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?” 
      
1 Ja, bestemt 
2 Ja, måske 
3 Nej, sandsynligvis ikke 
4 Nej, bestemt ikke 
 

Q11 36) ”Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op?” 
(Der skal ses bort fra opsparing i form af afdrag på prioritetslån og andre lån) 
      
1 Ja, bestemt 
2 Ja, måske 
3 Nej, sandsynligvis ikke 
4 Nej, bestemt ikke 
 



Q12 28) ”Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket, med andre ord: kan du/I lægge 
noget til side, slår pengene lige til eller bruger du/I mere end du/I tjener?” 
      
1 Er i stand til at lægge meget til side 
2 Er i stand til at lægge lidt til side 
3 Pengene slår lige til 
4 Må tære på reserverne (opsparing/formue) 
5 Er nødt til at stifte gæld for at klare de løbende udgifter 
 

Q13 38) ”Vil du, eller en anden i familien, købe personbil inden for de kommende 12 måneder?” 
      
1 Ja, bestemt 
2 Ja, måske 
3 Nej, sandsynligvis ikke 
4 Nej, bestemt ikke 
 

Q14 34) ”Har familien planer om indenfor de næste 12 måneder at anskaffe hus, ejerlejlighed eller 
sommerhus?” 
      
1 Ja, bestemt 
2 Ja, måske 
3 Nej, sandsynligvis ikke 
4 Nej, bestemt ikke 
 

Q15 35) ”Vil familien i de kommende 12 måneder bruge mange penge til større moderniseringer i 
hjemmet (fx ombygning, badeværelse, elementkøkken el.lign.)?” 
      
1 Ja, bestemt 
2 Ja, måske 
3 Nej, sandsynligvis ikke 
4 Nej, bestemt ikke 
 

 


