
Konjunkturbarometern hushåll 2016



R1. Kön:

 Man
 Kvinna



R2. Hur gammal är Du?

_______ år

R3. Hur många personer ingår i Ditt hushåll inklusive Dig själv? 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 eller fler
 Vill ej svara

R4. Hur många barn finns det i hushållet som ej fyllt 16 år?
(Frågan ställs inte till de som svarat 1 på fråga R3)

 Inga barn i hushållet
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 eller fler
 Vill ej svara



R5. Finns det något gift eller sammanboende par i Ditt hushåll?
(Frågan ställs inte till de som svarat 1 på fråga R3)

 Ja
 Nej
 Vill ej svara

R6. Vilken är Din högsta utbildning?

 Förgymnasial (grund-,folk-, realskola, Komvux-grund)
 Gymnasial (KY, folkhögskola, Komvux-gymn)
 Universitets-/högskoleutbildning utan examen eller motsvarande
 Universitets-/högskoleutbildning med examen eller motsvarande
 Vill ej svara

R7a Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

 Förvärvsarbetar heltid
 Förvärvsarbetar deltid
 Arbetssökande
 Pensionerad eller förtidspensionerad / Änka/änkeman som tar emot pension efter 

partnerns död / Permanent funktionshindrad eller kroniskt sjuk
 Andra sysselsättningar (Studerande / Obetalt arbete / Arbete i eget hushåll / Värnplikt 

eller samhällstjänst / Annan sysselsättning)
 Vill ej svara

R7b Vilken typ av yrke har Du?
(Frågan ställs till de som arbetar hel- eller deltid enligt fråga R7a)

 Yrken inom administration, service och försäljning
 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning
 Annat (arbete utan krav på särskild yrkesutbildning)
 Chef, politiker eller högre ämbetsman
 Yrken med krav på längre högskoleutbildning (mer än 2 år)
 Övriga yrken med krav på kortare högskoleutbildning (1-2 år) eller motsvarande 

utbildning
 Vill ej svara



R8. Vilken typ av bostad bor du i?

 Hyreslägenhet (även studentrum eller inneboende i lägenhet)
 Lägenhet med äganderätt (bostadsrätt/insatslägenhet)
 Hyrd villa/radhus/kedjehus/jordbruksfastighet (även inneboende)
 Egen villa/radhus/kedjehus/jordbruksfastighet (även bostadsrätt)
 Annan typ av bostad
 Vill ej svara



R9. Vilken är hushållets sammanlagda inkomst före 
      skatt inklusive bidrag och pension?

 0 - 210 000 kr
 210 001 – 365 000 kr
 365 001 – 621 000 kr
 Mer än 621 000 kr
 Vet ej/Vill ej svara

Q1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande
jämfört med för 12 månader sedan? 

Är den …?

 Mycket bättre
 Något bättre
 Ungefär lika
 Något sämre
 Mycket sämre
 Vet ej



Q2. Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska 
       situation är om 12 månader?
       Är den...

 Mycket bättre
 Något bättre
 Ungefär lika
 Något sämre
 Mycket sämre
 Vet ej



Q3. Hur tycker du att den ekonomiska situationen är 
       i Sverige för närvarande jämfört med 
       för 12 månader sedan?
       Är den...

 Mycket bättre
 Något bättre
 Ungefär lika
 Något sämre
 Mycket sämre
 Vet ej



Q4. Hur tror du att den ekonomiska situationen 
       är i Sverige om 12 månader?
       Är den...

 Mycket bättre
 Något bättre
 Ungefär lika
 Något sämre
 Mycket sämre
 Vet ej

Q5a. Hur tycker du att priserna i allmänhet (dvs de svenska konsumentpriserna) har 
utvecklats de senaste 12 månaderna? De har...

 Stigit mycket
 Stigit ganska mycket
 Stigit något
 Varit ungefär oförändrade
 Sjunkit
 Vet ej

Q5b. Hur många procent tycker du att priserna i allmänhet har förändrats de senaste 
12 månaderna?
(Frågan ställs inte till de som svarat ”Vet ej” på fråga Q5a

 Procent:  ___________
 Inget svar 



Q6a. Jämfört med de senaste 12 månaderna, hur tror du att priserna i allmänhet (dvs 
de svenska konsumentpriserna) kommer att utvecklas de närmaste 12 månaderna? 
De kommer att...
(Frågan ställs till de som svarat ”Stigit mycket/ganska mycket/något” på fråga Q5a)

 Stiga snabbare
 Stiga i samma takt
 Stiga långsammare
 Vara i stort sett oförändrade
 Sjunka
 Vet ej

Q6b. Jämfört med de senaste 12 månaderna, hur tror du att priserna i allmänhet (dvs 
de svenska konsumentpriserna) kommer utvecklas de närmsta 12 månaderna? De 
kommer att...
(Frågan ställs till de som svarat ”Varit ungefär oförändrade/Sjunkit/Vet ej” på fråga 
Q5a)

 Stiga
 Vara i stort sett oförändrade
 Sjunka
 Vet ej

Q6c. Hur många procent tror du att priserna i allmänhet (dvs de svenska 
konsumentpriserna) kommer att förändras de närmaste 12 månaderna?
(Frågan ställs inte till de som svarat ”Vet ej” på fråga Q6a eller b)

 Procent:  ___________
 Inget svar 

Q7. Hur tror du att arbetslösheten kommer att utvecklas
        inom de närmaste 12 månaderna? Kommer den att...?

 Öka mycket
 Öka något
 Vara ungefär som nu
 Minska något
 Minska mycket
 Vet ej



Q16. Har risken för att du själv kommer att bli arbetslös
        under de närmaste 12 månaderna...?
(Frågan ställs till de som arbetar hel- eller deltid enligt fråga R7a)

 Ökat mycket
 Ökat något
 Är ungefär som nu
 Minskat något
 Minskat mycket
 Vet ej

Q8. Tycker du att det i dagsläget är fördelaktigt för 
         folk i allmänhet att göra stora inköp, som 
         exempelvis möbler, tvättmaskiner, TV osv.?

 Ja, det är rätt tidpunkt
 Varken rätt eller fel tidpunkt
 Nej, det är fel tidpunkt, inköpet bör ske senare
 Vet ej



Q9. Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer 
        att använda till inköp av sådana kapitalvaror under 
        de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste
        12 månaderna? 
        Blir det...?

 Mycket mer
 Något mer
 Ungefär lika mycket
 Något mindre
 Mycket mindre
 Vet ej

Q10. Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur
        tycker du att det är att spara för närvarande? 
        Som sparande räknas även minskning av eventuella lån.
        Är det...?

 Mycket fördelaktigt
 Ganska fördelaktigt
 Varken fördelaktigt eller ofördelaktigt
 Ganska ofördelaktigt
 Mycket ofördelaktigt
 Vet ej



Q11. Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att kunna spara



        något under de närmaste 12 månaderna?
        Som sparande räknas även minskning av eventuella lån.
        Är det...?

 Mycket troligt
 Ganska troligt
 Inte särskilt troligt
 Inte alls troligt
 Vet ej

Q12. Vilket av följande påståenden beskriver bäst ditt
        hushålls nuvarande ekonomiska situation?

 Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning
 Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning
 Vi går ungefär jämt upp
 Vi sparar något
 Vi sparar mycket
 Vet ej



Q13. Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil
         inom de närmaste 12 månaderna? Är det...?

 Mycket troligt
 Ganska troligt
 Inte särskilt troligt
 Inte alls troligt
 Vet ej

Q14. Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller
         en lägenhet inom de närmaste 12 månaderna? 

 Ja, absolut
 Ja, troligen
 Nej, troligen inte
 Nej, absolut inte
 Vet ej





Q15. Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda
        någon större summa pengar för förbättringar av 
        bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna?
        Är det...?

 Mycket troligt
 Ganska troligt
 Inte särskilt troligt
 Inte alls troligt
 Vet ej

Q22. De senaste 12 månaderna har de genomsnittliga bostadspriserna för 
bostadsrätter och småhus i Sverige ökat X procent.

Jämfört med dagens prisnivåer, hur många procent tror du att bostadspriserna 
kommer att förändras de kommande 12 månaderna?

 Procent:  ___________
 Inget svar 

Q23. Hur många procent tror du att priset på din bostad kommer att förändras de 
kommande 12 månaderna?
(Frågan ställs till de som svarat ”Lägenhet med äganderätt” eller ”Egen 
villa/radhus/kedjehus/jordbruksfastighet” på fråga R8)

 Procent:  ___________
 Inget svar 

Q18. Idag är den rörliga räntan för bostadslån cirka X procent. 
Hur hög tror du att den rörliga bostadsräntan är om 1 år?

 Procent:  ___________
 Inget svar 

Q19.  Hur hög tror du att den rörliga bostadsräntan är om 2 år?

 Procent:  ___________
 Inget svar 

Q20.  Hur hög tror du att den rörliga bostadsräntan är om 5 år?

 Procent:  ___________
 Inget svar 



Q21. Vilka räntevillkor har ditt hushåll på bostadslånen idag?

 Mestadels rörlig ränta
 Mestadels fast ränta
 Har inga bostadslån
 Vet ej


