Hushållens inköpsplaner (HIP)
2000
PR0701

A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Priser och konsumtion
A.2 Statistikområde
Hushållens inköpsplaner
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Ja
A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Konjunkturinstitutet
Kontaktpersoner: Johan Samuelsson telefon: 08-453 5950
e-post: johan.samuelsson@konj.se
Klas-Göran Warginger telefon: 08-453 5951
Telefax: 08-453 5980
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB BV/KOM
Kontaktperson: Hans Allhav
Telefon: 08-5069 5061
Telefax: 08-5069 4934
e-post: hans.allhav@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger ej
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som
påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och
förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.
A.8 Gallringsföreskrifter
Inga blanketter används. Avidentifierade magnetbandsdata t.o.m. 1992 är
långtidsarkiverade. Senare avidentifierade register är lagrade i stordator och PC.
A.9 EU-reglering
Harmoniserad utökning betalas av EU-kommissionen som uppdrag till KI.
Leverans av avidentifierade mikrodata varje månad.

A.10 Syfte och historik
Belysa hushållens planerade inköp av bilar samt hushållens uppfattning om den
kommande ekonomiska utvecklingen och ligga till grund för
konjunkturprognoser.
Kvartalsundersökningar från oktober 1973. På uppdrag av statistikansvariga
myndigheten Konjunkturinstitutet (KI) sedan 1979. Månatlig sedan 1993. Från
oktober 1995 är även EU-kommissionen i Bryssel uppdragsgivare.
Urvalet var i början 10.000 hushåll, från juli 1979 var det 6.600 hushåll och i
1985 minskades urvalet ytterligare till 4.200 för april- och oktoberundersökningarna och 1.500 för januari- och juliundersökningarna. 1993 - 1999
gjordes undersökningen i anslutning till arbetskraftsundersökningen (AKU) och
omfattade 2.100 individer. Oktober 1995 - 1999 gjordes ett tilläggsurval av
personer 65 år och äldre. Från AKU-urvalet medtogs även 16- och 17-åringar.
De ordinarie HIP-frågorna om planerade bilköp, attityder till den ekonomiska
situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflations-förväntningar
utökades 1995 med frågor om sparande och köp av kapitalvaror.
Fr.o.m. januari 2000 görs undersökningen i en s.k. telefonbuss med flera kunder.
Urvalet omfattar telefonbussens 2000 individer 18-74 år och ett tilläggsurval av
100 personer.
A.11 Statistikanvändning
Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet, Riksbanken och EU-kommissionen
för konjunkturprognoser.
Forskare, banker och fondkommissionärer, bilbranschen och massmedia.
A.12 Uppläggning och genomförande
Som urvalsram används registret över totalbefolkningen (RTB). Urvalet
omfattar telefonbussens 2000 individer 18-74 år och ett tilläggsurval på 100
personer 16-17 år och 75 år och äldre.
Datorstödd telefonintervju sker månadsvis under 3-4 veckor hela året.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga större förändringar är planerade.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
1.1.1 Objekt och population
I riket bosatta personer. T.o.m. 1992: 18-74 år. 1993--1995-10: 18-64 år.
Därefter 16 år och äldre. Ej institutionsboende.
1.1.2 Variabler
BGR1
BGR2
BGR3
BGR4

Antal personer
Antal barn under 18 år
Antal barn 16 - 17 år
Någon person mellan 65-74 år?

BGR5
BGR5A
BGR5B
BGR6
BGR7
BGR8
BGR9
BGR10
BGR12
AKUG2
AKUG3
AKUG4
AKUG7
AKUG9
AKUG12
AKUG13
AKUM18
AKUM21
AKUM23
AKUM35
AKUM36
Q1SFAD
Q2SFAP
Q3SEAD
Q4SEAP
Q5aPRAD
Q5a1
Q5b
Q5b1
Q5b2
Q5b3
Q6c
Q6aPRAP
Q6a1
Q6b
Q6b1
Q6b2
Q6b3
Q7CHOM
Q8ACHT
Q9AEQD
Q10EPAR
Q11EPAP
Q12SFAC
Q13IAUT
Q13b
Q13c

Antal personer 65-74 år
Någon person 75 år och äldre?
Antal personer 75 år och äldre
Ett gift eller sammanboende par i hushållet?
Typ av bostad
Förfogande över bostad
Högsta utbildning
Huvudsakliga sysselsättning
Hushållets sammanlagda inkomster före skatt
Något avlönat arbete?
Något arbete, sjukskriven eller tjänstledig från?
Arbete i någon familjemedlems företag eller jordbruk?
Anställd, egen företagare eller oavlönat medhjälpande
familjemedlem?
Arbetar heltid eller deltid?
Vilket yrke är ditt arbete?
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Velat ha jobb förra veckan?
Kunnat börja arbete inom 14 dagar?
När sökte du senast arbete?
Studerar för närvarande?
Heltids- eller deltidsstudier?
Ditt hushålls ekonomiska situation jämfört med 12 månader
tidigare
Ditt hushålls ekonomiska situation de närmaste 12 månaderna
Ekonomiska situationen i Sverige jämfört med 12 månader
tidigare
Ekonomiska situationen i Sverige de närmaste 12 månaderna
Prisutvecklingen jämfört med 12 månader tidigare
Priserna på samma nivå som 12 månader tidigare
Hur många procent
Antal procent, intervallets början
Antal procent intervallets slut
Ökning eller minskning
Prisutvecklingen de närmaste 12 månaderna, delsvar
Prisutvecklingen de närmaste 12 månaderna
Priserna oförändrade de närmaste månaderna
Hur många procent
Antal procent, intervallets början
Antal procent, intervallets slut
Stigning eller sänkning
Arbetslösheten de närmaste 12 månaderna
Köp av kapitalvaror för närvarande
Pengar för inköp av kapitalvaror de närmaste 12 månaderna
jämfört med de senaste 12 månaderna
Spara för närvarande
Sannolikheten att ditt hushåll sparar de närmaste 12 månaderna
Ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation
Sannolikheten att ditt hushåll köper eller byter bil de närmaste två
åren
Sannolikheten att ditt hushåll köper eller byter bil de närmaste sex
månaderna
Köpa/byta ny eller begagnad bil

Q14IEQG
Q15IEQL
Strvikt
Hhvikt
Anturv
Kön
Ålder
Mmånad
Vecka
Dag
Resk
Seikod
Rtblän
Inc
Occ
Wt
Edu
Age
Sex

Sannolikheten att ditt hushåll bygger eller köper ett hus eller
lägenhet de närmaste två åren
Sannolikheten att ditt hushåll de närmaste 12 månaderna använder
större summa pengar för förbättringar av bostad/fritidshus
Individvikt HIP
Hushållsvikt HIP
Antal personer i urvalsramen
Kön
Uppnådd ålder under mätmånaden (= 65 för tilläggsurvalet)
Mätmånad
Vecka för intervju
Dag för intervju
Resultatkod
Sei-kod
Län
EU-VARIABLER
Income of household
Occupation of respondent
Working-time
Education of respondent
Age of respondent
Sex of respondent

1.1.3 Statistiska mått
Frekvenser
1.1.4 Redovisningsgrupper
Kön, ålder, utbildning, arbetskraftsstatus, bosättningsregion, hushållstyp,
bostadstyp, hushållsinkomst (kvartiler). Redovisning i tiondelar av procentandelar.
1.1.5 Referenstider
Senaste 12 månaderna och kommande 12 månader. Även 24 månader för
bilköpsplaner och husköp/bygge.
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Uppgifterna har hittills gett bra prognoser.
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
Telefonbussens 2000 individer 18-74 år. Tilläggsurval på 100 personer 16-17 år
och 75 år och äldre.
2.2.2 Ramtäckning
Normal.
2.2.3 Mätning
Datorstödd telefonintervjuer.

2.2.4 Svarsbortfall
Bortfallet varierar 31 -37 %.
2.2.5 Bearbetning
Inbyggda värde- och logiska kontroller.
2.2.6 Modellantaganden
Inga modellantaganden.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Osäkerhetsmått anges direkt i tabellerna (inom parentes).
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Månatlig
3.2 Framställningstid
5 - 7 arbetsdagar
3.3 Punktlighet
Enligt publiceringsplan
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Jämförbart bakåt till oktober 1995. Möjligt att länka till tidigare data från 1993.
Resultat från frågor om Sveriges ekonomi, egen ekonomi och arbetslösheten
närmaste året finns från 1973-76.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
På redovisningsgrupperna: Kön, ålder, utbildning, arbetskraftsstatus,
bosättningsregion, hushållstyp, bostadstyp, hushållsinkomst (kvartiler).
Redovisning i tiondelar av procent-andelar.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Med motsvarande undersökningar i EU sedan 1993. Resultat publiceras av EUkommissionen European Economy, Supplement B.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Månatliga pressmeddelanden.
Statistiska meddelanden (SM) för kvartal, 12-16 sidor.
Inläggning i Sveriges statistiska databaser, månatligen.
Månatlig leverans av tabell och mikrodata till Eurostat.
Ekonomisk snabbstatistik, månatligen.
5.2 Presentation
Kortfattad beskrivning av undersökningens uppläggning och kvalitet samt
översiktstabeller för de viktigaste redovisningsgrupperna i SM. Översiktliga
diagram, tabeller och förklarande text i pressmeddelanden. Kortfattad
redovisning i SCB-indikatorer.
5.3 Dokumentation

Frågeformulär och beskrivning av bakgrundsfrågorna.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Enkelt att göra specialbearbetningar på beställning.
5.5 Upplysningstjänster
Hans Allhav
Telefon: 08-5069 5061
Telefax: 08-5069 4934
e-post: hans.allhav@scb.se

