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Sammanfattning

Nedan sammanfattas en ögonblicksbild av hur utbrottet av coronaviruset påverkat och påverkar 

svenskarnas privatekonomi utifrån de resultat som presenteras i denna rapport. 

➢ I något fler än ett av tio hushåll har någon blivit kortidspermitterad och något färre än en av tio har 

upplevt ett hot om uppsägning. Tre av tio upplever att coronaviruset påverkat privatekonomin 

personligen eller i hushållet på annat sätt, t.ex. i hur arbetssituationen eller sparandet ser ut. 

➢ Tre av tio har pratat med någon om sin privatekonomi under coronautbrottet. Exempel på personer 

de pratat med är familjemedlemmar, vänner, kollegor eller banken.

➢ Både långsiktigt sparande och pension tillsammans med mer kortsiktiga utgifter, som att något i 

hemmet skulle gå sönder, är orosmoment under utbrottet av corona. 

➢ Om pengarna inte räcker den närmaste tiden uppger merparten, sju av tio, att de skulle minska sina 

utgifter för att få pengarna att räcka till. 

➢ Sett till situationen den senaste månaden och en prognos framåt de närmaste sex (6) månaderna 

uppger ungefär två av tio att den egna ekonomiska situationen har försämrats och kommer 

försämras.

➢ Hela åtta av tio upplever att den svenska ekonomin har försämrats den senaste månaden och tre av 

fyra tror att det kommer fortsätta försämras de kommande sex (6) månaderna.



Bakgrund och syfte

Coronapandemin ställer samhället inför stora 

prövningar. Utöver rädslan för själva smittan är 

många oroliga över vad som ska hända med 

den egna ekonomin. I den här undersökningen 

vill vi få en ögonblicksbild av hur 

coronautbrottet påverkar svenskarnas 

privatekonomi.

Målgrupp och urval

Målgruppen är personer 18 år eller äldre 

boende i Sverige. Urvalet har dragits från en 

riksrepresentativ webbpanel. 

Metod

Undersökningen genomfördes som en 

webbenkät till vilken panelisterna fick en 

inbjudan att delta via e-post. Datainsamlingen 

genomfördes under vecka 16 – 17 år 2020. 

Totalt har 1 518 svar samlats in. 

Resultatredovisning

Data har analyserats på övergripande nivå 

och för jämförelser mellan analysgrupper 

baserat på:

• Kön

• Ålder

• Sysselsättning

• Hushållstyp

Resultaten presenteras med diagram och text 

på övergripande nivå samt med text 

nedbrutet per analysgrupp där analysen visat 

på relevanta skillnader och mönster och/eller 

signifikanta skillnader.

Om undersökningen



Enkäten har tagits fram av Kronofogden i 

samråd med Indikator. Enkäten består av ett 

40-tal frågor indelade i fyra frågeområden: 

➢ Om dig och ditt hushåll

➢ Hushållets ekonomi

➢ Agerande och förhållningssätt

➢ Situationen nu och framåt 

Om enkäten



Percent Count

Identifierar du dig som:

Kvinna 55% 836

Man 45% 677

Annat 0% 5

Ålder

18-29 12% 182

30-44 27% 416

45-64 41% 628

65-70 18% 274

Vil l ej uppge 1% 18

Bor du i…

I  en stad/större tätort 59% 903

I en mindre tätort 24% 368

På landsbygden 16% 241

Vil l ej uppge 0% 6

Om respondenterna



Percent Count

Vilken är din högsta genomförda utbildningsnivå?

Ingen avslutad utbildning 0% 5

Grundskola eller motsvarande (folk-/realskola, komvux-grund) 7% 101

Gymnasium eller motsvarande (KY, folkhögskola) 44% 675

Universitet/högskola 48% 731

Vil l ej uppge 0% 6

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

Anställd 63% 959

Egenföretagare 5% 75

Studerande 6% 88

Pensionär 19% 290

Arbetslös 4% 54

Annat 3% 47

Vil l ej uppge 0% 5

Om respondenterna



Percent Count

Vilken är den ungefärliga sammanlagda årsinkomsten i kronor för samtliga personer i ditt hushåll före skatt (pension, studiem edel etc. 
räknas in)?

100 000 eller mindre 3% 39

101 000 – 200 000 6% 87

201 000 – 300 000 9% 131

301 000 – 400 000 11% 165

401 000 – 500 000 12% 181

501 000 – 600 000 9% 138

601 000 – 700 000 10% 151

701 000 – 800 000 8% 129

801 000 – 900 000 7% 106

901 000 – 1 000 000 4% 68

1 001 000 – 1 100 000 3% 42

Mer än 1 100 000 4% 58

Vil l ej uppge 15% 223

Om respondenterna

Antal svar: 1518



Om respondenterna
Percent Count

Hur många vuxna personer (18 år eller äldre) inklusive dig själv ingår i ditt hushåll?

1 29% 437

2 59% 899

3 8% 123

Fler än tre 3% 52

Vil l  ej uppge 0% 7

Har du några hemmavarande barn under 18 år i ditt hushåll?

Nej 70% 1060

Ja, ett 12% 177

Ja, två 15% 224

Ja, tre 3% 40

Ja, fler än tre 1% 11

Vil l  ej uppge 0% 6

Hushållstyp*

Singel med barn 4% 60

Singel utan barn 25% 377

Flerperson med barn 26% 392

Flerperson utan barn 45% 678

Vil l  ej uppge 1% 11

* Kategorin är skapad utifrån en kombination av antal vuxna och antal barn i hushållet.



Percent Count

Sammantaget, vilka är dina kunskaper i privatekonomi?

Jag har mycket god kunskap för att fatta bra beslut om min privatekonomi 26% 389

Jag har ti l l räckligt god kunskap för att fatta bra beslut om min privatekonomi 49% 748

Jag har kunskap, men skulle vi l ja lära mig mer 20% 304

Jag har inte ti l l räcklig kunskap för att fatta bra beslut om min privatekonomi 4% 62

Vet ej 1% 15

Om respondenterna

Antal svar: 1518



84%

14%

2%

Ja Nej Vet ej

Drygt en av tio har inte en buffert. 

Hushållets ekonomi

Har ditt hushåll en buffert för att skydda din ekonomi mot 

oförutsedda händelser och utgifter?

En högre andel kvinnor än män har inte en buffert (16% jämfört med 11%). Detsamma gäller yngre i jämförelse med 
äldre (18% i åldersgruppen 18-29 år jämfört med 5% i åldersgruppen 65-70 år) samt singelhushåll med barn jämfört med 
flerpersonshushåll utan barn (35% jämfört med 9%). Arbetslösa och studerande uppger i högre utsträckning än övriga 
att de inte har en buffert (25% respektive 28%). En högre andel bland personer som skattar sig inte ha tillräcklig kunskap 
i privatekonomi jämfört med personer med mycket god kunskap har inte en buffert (52% jämfört med 6%). 



Hushållets ekonomi

Av de som har en buffert har de flesta (sju av tio) en buffert som är större än 50 000 kr. 

1%

4%

6%

6%

11%

68%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

301-3 000 kr

3 001-10 000 kr

10 001-20 000 kr

20 001-30 000 kr

30 001-50 000 kr

Mer än 50 000 kr

Vet ej

Ungefär hur stor buffert har hushållet? 

(Filter: Svarat ”Ja”)

Kvinnor har i lägre utsträckning än män en budget på över 50 000 kr (63% jämfört med 74%). Detsamma gäller yngre 
jämfört med äldre (t.ex. 50% i åldersgruppen 18-29 år att jämföra med 79% i åldersgruppen 65-70 år) samt exempelvis 
studenter jämfört med egenföretagare respektive pensionärer (49% jämfört med 79% respektive 76%). Personer i 
singelhushåll med barn har i lägre utsträckning än övriga en buffert över 50 000 kr (49%). 



Hushållets ekonomi

Har ditt hushåll under de senaste 12 månaderna varit i en 

situation där det inte funnits pengar att betala alla räkningar, 

amorteringar eller räntor på förfallodagen?

Kommer ditt hushåll under den närmaste månaden hamna i 

en situation där det inte finns pengar att betala alla 

räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen?

6% 91%

88% 7%

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej Vet ej

Merparten, nio av tio, har under de senaste 12 månaderna inte befunnit sig i en situation där det inte funnits möjlighet 
att betala alla räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Dock uppger knappt en av tio (9%) att det hänt 
någon eller flera gånger. På samma fråga, gällande den närmaste månaden, är det en lägre andel som uppger att 
de kommer ha problem någon eller flera gånger (6%), men en större andel som uppger att de inte vet (7%).

I åldersgruppen 30-44 år uppger 14% att det hänt någon eller flera gånger under de senaste 12 månaderna, och 9% att det kommer hända någon 

eller flera gånger under den närmaste månaden. Jämförelsevis uppger 3% i åldersgruppen 65-70 år detsamma avseende dåtid och 2% avseende 

framtid. När det gäller den närmaste månaden är det framförallt personer i åldersgruppen 18-29 år som uppger svarsalternativet vet ej (10%) att 

jämföra med åldersgruppen 65-70 år där 1% uppger detsamma. Arbetslösa har i högre utsträckning än övriga (30%) befunnit sig i en sådan situation 

de senaste 12 månaderna och tror att de kommer befinna sig i en sådan situation den närmaste månaden (22%). Studerande är i högre utsträckning 

än övriga osäkra (har svarat vet ej) om den närmaste månaden (13%). Singelhushåll med barn har i högre utsträckning än övriga hushållstyper 

befunnit sig i en sådan situation en eller flera gånger de senaste 12 månaderna (17%), men när det gäller den närmaste månaden är det inga större 

skillnader beroende på hushållstyp. Det är inga signifikanta/relevanta skillnader mellan kvinnor och män.



Privatekonomin har i vissa fall påverkats av coronaviruset. Tre av tio uppger att de påverkats på något sätt. Fler än 
en av tio har blivit korttidspermitterade, något färre än en av tio har upplevt hot om uppsägning och knappa 
5 procent har blivit uppsagda.

Hushållets ekonomi

Har coronaviruset (covid-19) påverkat privatekonomin för dig eller någon i ditt hushåll i något av följande avseenden:

Egenföretagare och arbetslösa uppger i högre utsträckning än personer med annan typ av sysselsättning att de påverkats på 

annat sätt (52% bland företagare och 41% bland arbetslösa). Personer 18-29 år har i högre utsträckning än övriga blivit uppsagda

(8%) eller upplevt ett hot om uppsägning (19%). Det är inga signifikanta/relevanta skillnader mellan kvinnor och män eller per 

hushållstyp.

...påverkats på annat sätt

...blivit korttidspermitterad

...upplevt ett hot om uppsägning

...blivit uppsagd

30% 65% 5%

12% 87%

9% 88%

95%

Ja Nej Vet ej
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Hushållets ekonomi

Försening av utbetalning av ersättning.Jobbar i skift på jobbet nu.

Matpriserna har stigit.

En i hushållet har varit arbetslös ett tag och 

det är svårare att hitta arbete i dessa tider 

har vi märkt.

Blivit av med några timmar som jag hade 

på vikariat. Mina fasta timmar är kvar.

Mindre traktamenten.
Måste arbeta mer aktivt med mina 

placeringar och det krävs mer av mig för 

att hantera ekonomin, hushållet med 

inköp mm. Handlar mer på nätet och 

sköter mycket av ekonomin och inköp över 

nätet. Fördyrande med att sköta inköp 

och kommunikation då vi måste använda 

bilen i större utsträckning då vi har en i 

hushållet som tillhör den högsta 

riskgruppen. Totalt ökade 

levnadsomkostnader.

Sparande i fonder sjunkit med avsevärt 

belopp.

Nedan följer några exempel på öppna svar till frågan ”Du svarade ja på att coronaviruset (covid-19) 
påverkat din privatekonomi på annat sätt, vänligen beskriv hur…”. Totalt har 433 svarat på frågan.



Tre av tio har pratat med någon som sin privatekonomi under perioden för utbrottet av coronaviruset. Exempel 
på personer de pratat med är familjemedlemmar, vänner, kollegor eller banken. 

31%

68%

1%

Ja Nej Vet ej

Agerande och förhållningssätt

Har du pratat med någon om din privatekonomi under 

perioden för utbrottet av coronaviruset (covid-19)?

Föräldrarna, vänner och 

kollegor

Min sambo

Kollega

Vänner

Pratat med sonen om 

fonder

Min bank rådgivare på 

Nordea

Make Banken

Nedan följer några exempel på öppna svar till frågan ”Vem eller 

vilka har du pratat med i egenskap av privatperson?”. 

Totalt har 457 svarat på frågan.

Kvinnor uppger i högre utsträckning än män (35% jämfört med 26%) att de pratat med någon om sin privatekonomi. 
Detsamma gäller yngre jämfört med äldre (41% bland 18-29 åringar jämfört med 20% bland 65-70 åringar). Det är inga 
signifikanta/relevanta skillnader per sysselsättning eller per hushållstyp.



45%

40%

18%

14%

9%

6%

6%

5%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nära vänner och anhöriga

Min ordinarie bank

Den du kan bli skyldig pengar, exempelvis hyresvärd

Vet ej

Kommunens socialtjänst

Kommunens budget- och skuldrådgivning

Jag gör ingenting

Annat (kommentar möjlig)

Andra långivare, exempelvis snabb-låneföretag

Kronofogden

Agerande och förhållningssätt

Om du eller någon i ditt hushåll skulle drabbas av ekonomisk osäkerhet med exempelvis lägre inkomst som gör det svårt att 

betala räkningar, vart skulle du vända dig för att få hjälp och stöd? (Flervalsfråga)

Om hushållet skulle drabbas av ekonomisk osäkerhet som gör det svårt att betala räkningar är det flest som uppger 
(ungefär fyra av tio) att de skulle vända sig antingen till nära vänner och anhöriga respektive till sin ordinarie bank. 

Kvinnor och yngre personer (18-29 år respektive 30-44 år) uppger i högre utsträckning att de skulle vända sig till nära 
vänner/anhöriga medan män och äldre (45-64 år och 65-70 år) i högre utsträckning skulle vända sig till sin bank. 
Singelhushåll med barn uppger i högre utsträckning än övriga att de skulle vända sig till den de är skyldig pengar (32%), 

kommunens socialtjänst (25%) respektive andra långivare (8%). Det är inga signifikanta/relevanta skillnader per 
sysselsättning.
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Agerande och förhållningssätt

Ja lämnar landet

Facket

Hyra ut ett rum

Skatteverket

Får väl ta av mina sparpengar då i så fall

A kassa

Jag måste ta från min buffert Drar ner på kostnader

Nedan följer några exempel på öppna svar till alternativet ”annat” på frågan ”Om du eller någon i ditt 
hushåll skulle drabbas av ekonomisk osäkerhet med exempelvis lägre inkomst som gör det svårt att betala 
räkningar, vart skulle du vända dig för att få hjälp och stöd?”. Totalt har 58 respondenter svarat på frågan. 



Agerande och förhållningssätt

Det som störst andel (var tredje person) uppger som ett orosmoment under coronaviruset är sin framtida pension. 

Nedbrytningar på bakgrundsfaktorer följer på nästa sida. 

...min framtida pension

...att göra av med för mycket pengar på konsumtion

...att inte spara tillräckligt mycket till mig eller mina barn

...att något i hemmet/hushållet ska gå sönder eller behöver 
underhåll

...att inte ha råd att göra saker på semestern

...min boendeekonomi

…att inte kunna betala räkningar

...lån/konsumtionslån, utöver bolån

...att göra av med för mycket pengar på spel på nätet 
(exempelvis nätkasino, Lotto)

35% 62%

20% 78%

19% 79%

18% 80%

17% 80%

15% 83%

11% 87%

8% 90%

96%

Ja Nej Vet ej

Har du någon gång under utbrottet av coronaviruset (covid-19) känt oro över...



38%

23%

21%

20%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

...min framtida pension

...att göra av med för mycket 

pengar på konsumtion

...att inte spara ti l lräckligt 

mycket ti l l  mig eller mina barn

...att något i hemmet/hushållet 

ska gå sönder eller behöver 

underhåll

...min boendeekonomi

Kvinna

30%

17%

16%

15%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

...min framtida pension

...att göra av med för mycket 

pengar på konsumtion

...att inte spara ti l lräckligt 

mycket ti l l  mig eller mina barn

...att något i hemmet/hushållet 

ska gå sönder eller behöver 

underhåll

...att inte ha råd att göra saker 

på semestern

Man

Agerande och förhållningssätt

Har du någon gång under utbrottet av coronaviruset (covid-19) känt oro över...* 

Överlag är orosmomenten ungefär detsamma hos både kvinnor och män. Båda grupperna är mest oroade för 
sin framtida pension, men kvinnor är i något högre utsträckning oroade än män. 

* I diagrammen visas de fem vanligaste orosmomenten (andel som svarat ja), rangordnat per nedbrytningsgrupp. Signifikanta skillnader markeras med 
blått (signifikant högre jämfört med totalen) och rött (signifikant lägre än totalen).



Den yngsta åldersgruppen är i högre utsträckning än övriga oroliga för att göra av med för mycket pengar på 
konsumtion. I övriga åldersgrupper är det pensionen som är det största orosmomentet, där personer i åldersgruppen 
45-64 år sticker ut med störst andel oroliga. Minst oroliga generellt är personer i åldersgruppen 65-70 år. 

33%

27%

26%

24%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

...att göra av med för mycket pengar på 

konsumtion

...att inte spara til l räckl igt mycket til l  mig el ler 

mina barn

...min framtida pension

...att inte ha råd att göra saker på semestern

...min boendeekonomi

18-29

35%

29%

23%

21%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

...min framtida pension

...att göra av med för mycket pengar på 

konsumtion

...att inte spara til l räckl igt mycket til l  mig el ler 

mina barn

...att något i hemmet/hushål let ska gå sönder 

el ler behöver underhål l

...att inte ha råd att göra saker på semestern

30-44

44%

20%

19%

18%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

...min framtida pension

...att inte spara til l räckl igt mycket til l  mig el ler 

mina barn

...att något i hemmet/hushål let ska gå sönder 

el ler behöver underhål l

...att göra av med för mycket pengar på 

konsumtion

...att inte ha råd att göra saker på semestern

45-64

18%

7%

5%

5%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

...min framtida pension

...att något i hemmet/hushål let ska gå sönder 

el ler behöver underhål l

...att inte spara til l räckl igt mycket til l  mig el ler 

mina barn

...att göra av med för mycket pengar på 

konsumtion

...min boendeekonomi

65-70

Agerande och förhållningssätt

Har du någon gång under utbrottet av coronaviruset (covid-19) känt oro över...* 

* I diagrammen visas de fem vanligaste orosmomenten (andel som svarat ja), rangordnat per nedbrytningsgrupp. Signifikanta skillnader markeras med 
blått (signifikant högre jämfört med totalen) och rött (signifikant lägre än totalen).



Agerande och förhållningssätt

Har du någon gång under utbrottet av coronaviruset (covid-19) känt oro över... *

* I diagrammen visas de fem vanligaste orosmomenten (andel som svarat ja), rangordnat per nedbrytningsgrupp. Signifikanta skillnader markeras med 
blått (signifikant högre jämfört med totalen) och rött (signifikant lägre än totalen).

Bland samtliga sysselsättningsgrupper, med undantag från studerande, är det vanligast förekommande 
orosmomentet under utbrottet av coronaviruset den framtida pensionen. Störst andel oroade för detta återfinns 
bland de arbetslösa (57%) och bland egenföretagare (47%). 
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...min framtida pension

...att göra av med för 
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...att inte spara til l räckl igt 

mycket til l  mig el ler mina …

...att något i 

hemmet/hushål let ska gå …

...att inte ha råd att göra 

saker på semestern

Anställd

47%

25%
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...min framtida pension

...att inte spara til l räckl igt 

mycket til l  mig el ler mina …
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hemmet/hushål let ska gå …

...min boendeekonomi

…att inte kunna betala 

räkningar

Egenföretagare
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Studerande
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Pensionär
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...min framtida pension

...att inte ha råd att göra 

saker på semestern
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...min boendeekonomi

Arbetslös



50%

45%

35%

28%
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...min framtida pension

...att inte spara til l räckl igt mycket til l  

mig el ler mina barn

...att inte ha råd att göra saker på 

semestern

...min boendeekonomi

...att göra av med för mycket pengar 

på konsumtion

Singel med barn

34%

19%

18%

18%

18%
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...min framtida pension

...att göra av med för mycket pengar 

på konsumtion
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Agerande och förhållningssätt

Har du någon gång under utbrottet av coronaviruset (covid-19) känt oro över...* 

I samtliga hushållstyper är pensionen det största orosmomentet. Oron för detta är som störst i singelhushåll med 
barn. 

* I diagrammen visas de fem vanligaste orosmomenten (andel som svarat ja), rangordnat per nedbrytningsgrupp. Signifikanta skillnader markeras med 
blått (signifikant högre jämfört med totalen) och rött (signifikant lägre än totalen).
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Agerande och förhållningssätt

Vad gör du om pengarna inte räcker till den närmaste tiden?

Om pengarna inte räcker den närmaste tiden uppger de flesta att de skulle minska sina utgifter. 

Män uppger i högre utsträckning än kvinnor att de skulle låna pengar av en bank eller annan typ av långivare (9% jämfört med 

3%), detsamma gäller pensionärer (12%). Personer i de yngsta åldersgrupperna, 18-29 år respektive 30-44 år, uppger i högre 

utsträckning än övriga att de skulle låna pengar av någon de känner (18% respektive 15%). 



...regeringens förmåga att hantera den svenska ekonomin.
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Agerande och förhållningssätt

Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer in på dig själv?

Jag litar på...

De flesta anser sig kunna lita på sin egen förmåga att hantera privatekonomin. Däremot råder en lägre 
instämmandegrad när det gäller arbetsgivarens, myndigheternas respektive regeringens förmåga. 

Män är i högre grad än kvinnor negativt inställda (svarat 1 eller 2) till regeringens respektive myndigheternas förmåga att hantera 

den svenska ekonomin. Kvinnor har i högre utsträckning svarat vet ej. Det är inga signifikanta/relevanta skillnader när det gäller 

arbetsgivarens eller sin egen förmåga per kön. Vissa skillnader finns mellan åldersgrupperna, t.ex. är yngre i högre utsträckning än 

äldre osäkra på regeringens, myndigheternas och sin egen förmåga. Egenföretagare är i högre utsträckning än övriga negativt 

inställda (svarat 1 eller 2) till regeringens förmåga respektive myndigheternas förmåga. Inga signifikanta/relevanta skillnader per 

hushållstyp. Den relativt höga andelen vet-ej svar gällande arbetsgivarens förmåga beror på de personer som ej är anställda hos 

en arbetsgivare.



... den senaste månaden? Din egen ekonomiska situation

... de kommande 6 månaderna? Din egen ekonomiska 

situation

21% 72% 6%
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Försämras Förblir ungefär densamma Förbättras Vet ej

Situationen nu och framåt

Enligt din mening, hur har nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under...

Sett till situationen den senaste månaden och en prognos framåt de närmaste sex månaderna uppger ungefär 
två av tio att ens egna ekonomiska situation har försämrats och kommer försämras. När det gäller framtiden är 
det 6% som ej kan svara på frågan. 

Egenföretagare och arbetslösa uppger i högre utsträckning än övriga att deras ekonomiska situation har försämrats den senaste

månaden (33% respektive 37%) och de uppger även i högre utsträckning att det kommer försämras de kommande sex månaderna 

(37% respektive 24%). Att den egna ekonomiska situationen försämrats den senaste månaden uppger något fler än en av fem 

personer i singelhushåll med barn (22%). Samma grupp uppger i högre utsträckning än övriga att situationen kommer försämras 

(33%). Det är inga signifikanta/relevanta skillnader per kön eller ålder sett till försämring.



Situationen nu och framåt

... den senaste månaden? Ekonomin hos din arbetsgivare

... de kommande 6 månaderna? Ekonomin hos din 

arbetsgivare

35% 49% 12%

39% 43% 5% 13%

Försämras Förblir ungefär densamma Förbättras Vet ej

Enligt din mening, hur har nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under...*

* Filter: Diagrammet visar resultatet filtrerat på personer med sysselsättningstypen anställda.

Fler än en av tre anställda upplever att situationen hos arbetsgivaren har försämrats den senaste månaden. Fyra 
av tio tror att den kommer försämras de kommande sex månaderna. 

Avseende försämring är det inga signifikanta/relevanta skillnader per kön, ålder eller hushållstyp. 



... den senaste månaden? Den svenska ekonomin

... de kommande 6 månaderna? Den svenska ekonomin

79% 10% 10%
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Försämras Förblir ungefär densamma Förbättras Vet ej

Situationen nu och framåt

Enligt din mening, hur har nedanstående ekonomiska förhållanden förändrats under...

Hela åtta av tio upplever att den svenska ekonomin har försämrats den senaste månaden och tre av fyra tror att 
det kommer fortsätta försämras de kommande sex månaderna. Ungefär en av tio uppger att de inte vet. 

Den äldsta åldersgruppen upplever i högre utsträckning än den yngsta åldersgruppen att de ekonomiska 
förhållandena har försämrats (84% jämfört med 69%). De upplever även i högre grad att det kommer fortsätta 
försämras de kommande sex månaderna. Kvinnor uppger i högre grad än män att de är osäkra. Det är inga 
signifikanta/relevanta skillnader  per sysselsättning eller hushållstyp.


