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Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpoliti-
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Förord  
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har företagens svar samlats in 30 juni–21 juli. Hushållens svar har samlats in 1–15 juli.  
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Sammanfattning 

Barometerindikatorn steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 

83,4. Trots uppgången ligger indikatorn på en fortsatt mycket 

låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till upp-

gången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimist-

iska förväntningar om framtiden. 

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg ytterligare i 

juli och i likhet med föregående månad är det förväntningar om 

framtida produktion som förklarar uppgången. Indikatorerna 

både för företag inom investeringsvaruindustrin som inom kon-

sumtionsvaruindustrin befinner sig nu vid eller nära sitt histo-

riska genomsnitt. 

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har ökat 

med nästan tre enheter jämfört med förra månadens nivå. För-

klaringen till uppgången är högre förväntningar på orderstockar-

nas framtida utveckling. 

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med hela elva en-

heter juli. Den huvudsakliga grunden till ökningen är främst ett 

minskat missnöje med varulagren. 

Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg kraftigt 

men är trots det på en fortsatt historiskt låg nivå. Liksom de sen-

aste månaderna förklaras uppgången återigen av en mindre nega-

tiv syn på framtida efterfrågeutveckling.  

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt i juli och pe-

kar på en fortsatt mycket låg nivå. Nedgången förklaras i synner-

het av hushållens mer negativa inställning till kapitalvaruinköp i 

nuläget men även en mer negativ syn på den svenska ekonomin 

nu.  

Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern 

Index medelvärde=100 

  

maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Diff Läget 

Barometerindikatorn 64,8 75,3 83,4 8,1 -- 

Konfidensindikatorer          

  Tillverkningsindustri 77,0 89,3 95,7 6,4 - 

  Bygg- & anläggning 89,1 89,8 92,6 2,8 - 

  Detaljhandel 76,7 85,7 96,7 11,0 - 

  Tjänstesektorn 54,1 61,9 73,3 11,4 -- 

  Hushåll 77,5 84,1 83,3 -0,8 -- 

Mikroindex hushåll 81,0 87,5 88,6 1,1 -- 

Makroindex hushåll 76,8 84,7 84,1 -0,6 -- 
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Barometerindikatorn 

mäter det aktuella stämningsläget i den 

svenska ekonomin genom att sammanfatta re-

sultaten från företags- och hushållsbarome-
tern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är 

fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesek-

torn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, 

Bygg och anläggning 5 %. 

Sektorers vikt i näringslivet 

Sektorernas vikt i näringslivet uppdateras en 

gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjäns-

tesektorn 53,4 %, Tillverkningsindustri 20,5 %, 

Handel 21,6 %, Bygg och anläggning 4,5 %. 

Konfidensindikatorer 
används för att sammanfatta situationen och 

förväntningarna i en viss bransch eller sektor.  

Mikroindex 

sammanfattar hushållens syn på sin egen eko-

nomi. 

Makroindex 

sammanfattar hushållens syn på svensk eko-

nomi. 

Läget 

++ mycket starkare än normalt 

+ starkare än normalt 

= ungefär som normalt 

- svagare än normalt 

-- mycket svagare än normalt 

Nettotal 
är skillnaden mellan andelen respondenter 

som svarat till exempel ökat respektive mins-

kat eller bättre respektive sämre på en fråga. 

Säsongsrensade och utjämnade  

tidsserier 

Säsongsrensning görs för att justera för regel-

bundet återkommande variationer under året. 

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsik-
tig utveckling och tar bort bruset i högre grad 

än den säsongsrensade serien. Alla diagram i 

Konjunkturbarometern visar säsongsrensade 

tidsserier om inget annat anges. 

Revideringar 

Indikatorerna revideras varje månad när tids-

serierna säsongsrensas och standardiseras. 

Läs mer om begrepp och metoder i metodbo-

ken för Konjunkturbarometern: 

www.konj.se/metodbok  

 

En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade 

snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktig-

het då ökningen sker från en väldigt låg nivå. 

http://www.konj.se/metodbok
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Företag 

Totala näringslivet 

SYSSELSÄTTNINGEN FORTSÄTTER ATT MINSKA  

Konfidensindikatorn för näringslivet fortsatte att öka även i juli 

och har nu ökat tre månader i sträck efter den kraftiga ned-

gången i april. Indikatorn ökade i juli med 11,8 enheter till 80,7. 

Trots uppgången ligger indikatorn kvar på en historiskt låg nivå, 

nivån har endast varit lägre under finanskrisen. Samtliga sektorer 

i näringslivet bidrog återigen till uppgången där handel och tjäns-

tesektorn bidrog mest. 

Företagen i näringslivet fortsätter att rapportera om kraftigt 

minskad sysselsättning de senaste tre månaderna. Även i juli rap-

porterar företagen om negativa anställningsplaner, men i samt-

liga sektorer, förutom inom bygg- och anläggningsverksamhet, 

har planerna blivit mindre negativa jämfört med förra månaden. 

Andelen företag som uppger att de har brist på personal mins-

kade återigen och har nu minskat sju kvartal i rad. Elva procent 

av företagen svarar att de saknar någon typ av personal och bris-

ten är nu den lägsta sedan 2009. 

Företagens syn på rådande efterfrågeläge blev något mindre 

dyster även i juli men nivån är fortfarande klart under det histo-

riska medelvärdet. Endast tillverkningsindustrin svarar att läget 

inte har förbättrats utan är oförändrat, medan övriga sektorer 

uppger att läget är bättre än i juni. Företagen förväntar sig en in-

flation på 0,6 procent på tolv månaders sikt.  

Tabell 2 Totala näringslivet, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Läget 

Konfidensindikator 100 59,5 68,9 80,7 -- 

Efterfrågeläge -16 -46 -43 -37 -- 

Antal anställda, utfall -2 -35 -37 -37 -- 

Antal anställda, förväntningar -2 -38 -28 -15 - 

Tabell 3 Totala näringslivet, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jan 

2020 

apr 

2020 

jul 

2020 Läget 

Brist på arbetskraft 24 27 16 11 -- 

Lönsamhet -3 0 -31 -24 -- 

Anm. Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen 

ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som 

ingår i näringslivets konfidensindikator. 
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Tillverkningsindustri 

ÖKADE FÖRVÄNTNINGAR PÅ PRODUKTIONSVOLYMEN  

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg med 6,4 en-

heter i juli till 95,7. Ökningen var som störst inom insatsvaruin-

dustrin men stämningsläget är likväl svagare än normalt bland 

företagen. Inom investeringsvaruindustrin och konsumtionsva-

ruindustrin är stämningsläget bland företagen däremot nära sitt 

historiska genomsnitt. 

Av de ingående frågorna är det framför allt företagens för-

väntningar på produktionsvolymen på tre månaders sikt som bi-

drar till indikatorns uppgång. 

Tabell 4 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag 

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100  

  
maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Diff Läget 

Konfidensindikator 77,0 89,3 95,7 6,4 - 

  Orderstock, nulägesomdöme -5,8 -4,1 -4,1 0,0 -- 

  Färdigvarulager, 

nulägesomdöme -0,6 0,3 1,2 0,9 + 

  Produktionsvolym, förväntningar -16,5 -6,9 -1,4 5,5 - 

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

  

Industriföretagen rapporterar fortsatt om en minskad produkt-

ionsvolym de senaste tre månaderna även om minskningen är 

lägre än förra månaden. Även orderingången, på både hemma- 

och exportmarknaden, för de senaste tre månaderna minskar i 

mindre utsträckning än den rekordlåga rapporteringen i juni. Fö-

retagen förväntar sig att orderingången kommer att öka de kom-

mande tre månaderna. Då orderingången minskat på bred front 

de senaste månaderna, så sker uppgången från en låg nivå. 

Nuvarande kapacitetsutnyttjande uppgår till 78 procent, vil-

ket är en ökning från förra kvartalet. Bakom ökningen står inve-

steringsvaruindustrin som ökat med 20 procentenheter. Den nu-

varande produktionskapaciteten bedöms vara mycket god. Sam-

tidigt har produktionskapaciteten minskat i rekordstor omfatt-

ning de tre senaste månaderna. Förväntningarna på produktions-

kapacitetens utveckling har däremot stigit från rekordlåga för-

väntningar till närmast normala. 

Antalet anställda uppges ha minskat i stor omfattning och fö-

retagen förväntar sig även en minskad sysselsättning de kom-

mande tre månaderna. Inom konsumtionsvaruindustrin är före-

tages anställningsplaner däremot något mer optimistiska än nor-

malt. Bristen på arbetskraft är sammantaget den lägsta sedan ja-

nuari 2014. Det främsta hindret för ökad produktion uppges 

bland drygt hälften av industriföretagen vara otillräcklig efterfrå-

gan, en femtedel anger andra faktorer som främsta hinder vilket 

är betydligt fler än normalt. 
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Tabell 5 Tillverkningsindustri, månadsvisa frågor  

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Läget 

Utfall och nuläge           

Produktionsvolym 15 -39 -48 -28 -- 

Orderingång hemmamarknad 6 -42 -52 -36 -- 

Orderingång exportmarknad 11 -49 -51 -40 -- 

Orderstock, nulägesomdöme -15 -39 -32 -32 -- 

Exportorderstock, 

nulägesomdöme -10 -49 -44 -37 -- 

Färdigvarulager, nulägesomdöme 13 14 12 10 + 

Antal anställda -7 -32 -36 -40 -- 

Förväntningar och planer           

Produktionsvolym 21 -36 -3 16 - 

Försäljningspriser 

hemmamarknad 9 -12 -1 1 - 

Försäljningspriser exportmarknad 2 -15 -14 -9 - 

Antal anställda -11 -33 -31 -24 - 

Tabell 6 Tillverkningsindustri, kvartalsvisa frågor  

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jan 

2020 

apr 

2020 

jul 

2020 Läget 

Utfall och nuläge           

Produktionskapacitet 9 0 -11 -12 -- 

Produktionskapacitet, 

nulägesomdöme 11 12 19 28 ++ 

Kapacitetsutnyttjande (%) 84 85 71 78 -- 

Brist på arbetskraft 30 42 26 22 - 

      Yrkesarbetare 27 21 13 11 - 

      Tekniska tjänstemän 18 34 22 18 = 

Lönsamhet -3 8 -25 -17 -- 

Förväntningar och planer          

Orderingång hemmamarknad 8 12 -48 17 + 

Orderingång exportmarknad 15 7 -60 14 - 

Produktionskapacitet 10 9 -34 7 - 

 

Bygg och anläggning 

REKORDLÅGA FÖRVÄNTNINGAR BLAND HUSBYGGARNA 

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 

med 2,8 enheter, från 89,8 till 92,6. Uppgången förklaras av hus-

byggarnas mindre negativa omdömen om orderstockarnas 
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storlek. Det svaga stämningsläget beror främst på byggföreta-

gens negativa anställningsplaner.  

Tabell 7 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  
maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Diff Läget 

Konfidensindikator 89,1 89,8 92,6 2,8 - 

  Orderstock, nulägesomdöme -1,8  -4,5  -1,0  3,5  - 

  Antalet anställda, förväntningar -9,1  -5,8  -6,4  -0,6  -- 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Byggandet uppges ha minskat de senaste tre månaderna och fö-

retagen förväntar sig även att det kommer fortsätta att minska, 

dock inte i lika stor omfattning som de förväntade sig i juni.  

Anläggningsbyggarna har haft en positiv utveckling av order-

stocken de senaste månaderna och tror nu på en ökad order-

stock de kommande månaderna. Denna bild delas dock inte med 

husbyggarna. Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt är 

emellertid samstämt dystra, bland husbyggarna är förväntning-

arna de lägsta någonsin. Otillräcklig efterfrågan anges vara det 

främsta hindret för ökat byggande, även om andelen företag som 

anger andra faktorer som anledning är fortsatt jämförelsevis hög. 

Antalet anställda uppges ha minskat i stor omfattning de sen-

aste månaderna och företagen förväntar sig även personalned-

dragningar i stor omfattning de kommande månaderna. 

Byggföretagen uppger att anbudspriserna minskat i stor om-

fattning och förväntningarna pekar även på att de kommer fort-

sätta att falla.  

Tabell 8 Bygg och anläggning, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Läget 

Utfall och nuläge           

Byggandet 7 -38 -41 -33 -- 

Anbudspriser -6 -42 -51 -47 -- 

Orderstock, förändring 5 -29 -18 0 - 

Orderstock, nulägesomdöme -24 -35 -51 -30 - 

Antal anställda -2 -27 -37 -38 -- 

Förväntningar och planer           

Byggandet 11 -48 -54 -37 -- 

Anbudspriser -1 -58 -53 -43 -- 

Orderstock 10 -50 -43 -22 -- 

Antal anställda 3 -51 -31 -35 -- 
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Tabell 9 Bygg och anläggning, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jan 

2020 

apr 

2020 

jul 

2020 Läget 

Utsikterna på byggmarknaden på 

ett års sikt -8 3 -49 -56 -- 

 

Handel 

LJUSARE TRO PÅ FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXTEN INOM 

PARTIHANDEL 

Konfidensindikatorn för hela handeln steg med 12,3 enheter i 

juli. Av de ingående frågorna i indikatorn bidrog samtliga till 

uppgången men det är företagens starka omdömen om varulag-

rens storlek inom dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln som 

bidrar mest till indikatorns positiva utveckling. 

Tabell 10 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  
maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Diff Läget 

Konfidensindikator 77,0 83,8 96,1 12,3 - 

  Försäljningsvolym, utfall -8,7 -9,6 -6,7 2,9 -- 

  Varulager, nulägesomdöme 1,0 -0,2 6,4 6,6 ++ 

  Försäljningsvolym, förväntningar -15,2 -6,3 -3,6 2,7 - 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Inom handeln rapporterar företagen sammantaget om en närm-

ast oförändrad försäljningsvolym de tre senaste månaderna. Bil-

den är dock splittrad då lika många företag rapporterar om en 

ökning som en minskning, relativt få anser att den är just oför-

ändrad. Förväntningarna på kommande tre månaders försälj-

ningstillväxt har blivit mer optimistiska. Ökningen kan främst 

härledas till företagen inom partihandeln och dagligvaruhandeln. 

Nuvarande försäljningssituation liksom förväntningarna på för-

säljningssituationen på sex månaders sikt har sammantaget 

stärkts och bedöms vara i nivå med det historiska genomsnittet.  

Varuinköpen inom handeln har minskat inom de flesta 

branscher utom i dagligvaruhandeln. Förväntningarna på kom-

mande månaders inköp av varor har dock sammantaget ökat, 

med undantag av företagen inom sällanköpshandeln. 

Antalet anställda uppges ha minskat de tre senaste måna-

derna och företagen förväntar sig även fortsatta personalned-

dragningar de kommande månaderna, om än inte i lika stor om-

fattning som de förväntade sig förra månaden. Andel företag 

som rapporterar om personalbrist är de lägsta sedan oktober 

2014. 
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Försäljningspriserna uppges ha höjts i något större utsträck-

ning än normalt och företagen förväntar sig en närmast normal 

ökning de kommande månaderna. Missnöjet över lönsamheten 

är däremot mer utbrett än normalt vilket det är för det andra 

kvartalet i rad.  

Tabell 11 Handel, månadsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Läget 

Utfall och nuläge           

Försäljningsvolym 27 -12 -16 -3 -- 

Nuvarande försäljningssituation 1 -21 -12 2 + 

Varulager, nulägesomdöme 25 23 25 14 ++ 

Antal anställda 3 -23 -26 -24 -- 

Förväntningar och planer           

Försäljningsvolym 39 -21 14 25 - 

Försäljningspriser 17 16 12 15 - 

Inköp av varor 21 -17 -9 9 - 

Antal anställda 9 -23 -18 -6 -- 

Försäljningssituation om 6 mån 38 -4 22 35 - 

Tabell 12 Handel, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel 

jan 

2020 

apr 

2020 

jul 

2020 Läget 

Brist på personal 13 13 12 7 -- 

Lönsamhet -6 -2 -18 -13 - 

 

  

Handel definieras som: 

Handel med motorfordon (SNI 45) + 

Partihandel (SNI 46) + 

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + 

Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + 

Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3) 
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Tjänstesektorn 

FLER FÖRETAG SER POSITIVT PÅ EFTERFRÅGEUTVECKLINGEN  

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ökade i juli med 11,4 en-

heter till 73,3. I och med ökningen är indikatorns nivå nu i prin-

cip identisk med den lägsta nivån uppmätt under finanskrisen. 

Det som framför allt förklarar uppgången är mindre pessimist-

iska förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågan på fö-

retagets tjänster. Även frågorna om de senaste månadernas ut-

veckling av företagets verksamhet och efterfrågan på företagets 

tjänster är något mindre negativa än i juni. 

Fastän uppgången är bred så är i princip samtliga branschers 

konfidensindikatorer fortsatt mycket under det normala. 

Tabell 13 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag  

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100 

  
maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Diff Läget 

Konfidensindikator 54,1 61,9 73,3 11,4 -- 

  Företagets verksamhet, utfall -15,0 -13,2 -12,2 1,0 -- 

  Efterfrågan, utfall -14,4 -13,8 -12,1 1,7 -- 

  Efterfrågan, förväntningar -16,5 -11,1 -2,4 8,7 - 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Trots en fortsatt förbättring rapporterar tjänsteföretagen om en 

efterfrågan som är långt under det historiska medelvärdet. Det är 

samtidigt också en majoritet av företagen som uppger att upp-

dragsvolymen för närvarande är för liten. För de kommande tre 

månaderna är det i juli dock något fler företag som förväntar sig 

en ökning i efterfrågan än som förväntar sig en minskning. Före-

tagen fortsätter också att rapportera om fallande försäljningspri-

ser de senaste månaderna och att lönsamheten är dålig, dock i 

något mindre utsträckning än tidigare. Företagen förväntar sig 

vidare i princip oförändrade priser de kommande månaderna.  

Det dominerande hindret för utökad tjänsteproduktion är 

fortfarande otillräcklig efterfrågan, samtidigt är det många före-

tag som uppger att det inte finns något specifikt hinder eller al-

ternativet andra faktorer. Endast ett fåtal företag svarar finansi-

ella restriktioner, brist på lokaler och utrustning eller brist på ar-

betskraft. 

Företagens anställningsplaner pekar på fortsatta personal-

minskningar, dock i mindre omfattning än i juni. Trots det upp-

lever fortfarande ungefär ett av tio tjänsteföretag brist på perso-

nal. 
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Tabell 14 Tjänstesektorn, månadsvisa frågor  

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Läget 

Utfall och nuläge           

Företagets verksamhet 20 -56 -47 -42 -- 

Efterfrågan 17 -57 -54 -45 -- 

Uppdragsvolym, nulägesomdöme -25 -59 -61 -56 -- 

Försäljningspriser 4 -19 -25 -17 -- 

Antal anställda 1 -41 -40 -43 -- 

Förväntningar och planer           

Efterfrågan 23 -43 -21 14 - 

Försäljningspriser 9 -27 -4 1 - 

Antal anställda 6 -44 -29 -14 -- 

Tabell 15 Tjänstesektorn, kvartalsvisa frågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel 

jan 

2020 

apr 

2020 

jul 

2020 Läget 

Brist på personal 24 28 12 11 -- 

Lönsamhet -6 -3 -39 -31 -- 
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Hushåll 

FLER HUSHÅLL PLANERAR ATT RENOVERA SIN BOSTAD 

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt i juli, från 84,1 

till 83,3. Indikatorn pekar därmed fortsatt på ett betydligt sva-

gare stämningsläge än normalt. Huvudförklaringen till 

indikatorns låga nivå är hushållens negativa syn på den svenska 

ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan samt 

inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget. 

  
Tabell 16 Konfidensindikator och ingående frågors bidrag 

Bidrag till indikatorns avvikelse från 100  

  
maj 

2020 

jun 

2020 

jul 

2020 Diff Läget 

Konfidensindikator 77,5 84,1 83,3 -0,8 -- 

  Egen ekonomi nu -2,5 -1,3 -0,8 0,5 - 

  Egen ekonomi om 12 mån. -1,4 -0,9 -0,9 0,0 - 

  Svensk ekonomi nu -7,1 -6,3 -6,2 0,1 -- 

  Svensk ekonomi om 12 mån. -4,2 -1,5 -1,7 -0,2 - 

  Köp av kapitalvaror nu -7,3 -5,8 -7,1 -1,3 -- 

 Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen. 

 

Hushållens svar i juli visar på en förbättring av den egna ekono-

min de senaste tolv månaderna och förväntningarna på utveckl-

ingen de kommande tolv månaderna pekar på en fortsatt förbätt-

ring även framöver. Båda dessa frågor om hushållens ekonomiska 

situation ligger nära sina historiska genomsnitt. Däremot är synen 

på hur den svenska ekonomin utvecklats det senaste året betydligt 

mer negativ än normalt. Förväntningarna på den svenska ekono-

min det kommande året är fortsatt pessimistiska. Andelen hushåll 

som tror på en ökad arbetslöshet de kommande tolv månaderna 

ökade i juli medan risken att själv bli arbetslös bedöms vara oför-

ändrad.  

En betydligt större andel hushåll än normalt uppger att de 

sparar i nuläget och under de kommande tolv månaderna 

tror fler hushåll än normalt att de kommer att kunna spara. Samti-

digt planerar hushållen att minska sina inköp av kapitalvaror det 

närmaste året, dock i något lägre utsträckningen än de angav i juni. 

Andelen hushåll som bedömer det som troligt att de kommer 

att renovera bostaden inom tolv månader ökade i juli jämfört med 

april och ligger nu nära det historiska genomsnittet. Ungefär lika 

många hushåll som normalt planerar att köpa bil eller bostad un-

der det kommande året. 

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt 

steg marginellt, från 3,5 procent i juni till 3,6 procent i juli.  

Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på två 

och fem års sikt justerats upp medan ränteförväntningarna på ett 

års sikt minskade något.  
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Tabell 17 Hushållsfrågor 

Säsongsrensade nettotal 

  Medel maj 2020 jun 2020 jul 2020 Läget 

Utveckling de senaste tolv månaderna           

Egen ekonomi (bättre - sämre) 9 3 6 7 - 

Svensk ekonomi (bättre - sämre) -9 -76 -69 -68 -- 

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat) -9 3 4 5 -- 

Nulägesomdömen          

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt) 10 -20 -14 -19 -- 

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt) 18 35 36 36 ++ 

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig) 57 73 72 69 ++ 

Förväntningar på tolv månaders sikt          

Egen ekonomi (bättre - sämre) 19 16 17 17 - 

Svensk ekonomi (bättre - sämre) 4 -28 -8 -9 - 

Arbetslösheten (öka - minska) 9 70 44 49 -- 

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre) -5 -14 -10 -7 - 

Eget sparande (troligt - inte troligt) 48 61 62 56 + 

Tabell 18 Inflation och boräntor 

Medelvärden i procent exklusive extremvärden  

    apr 2020 maj 2020 jun 2020 jul 2020 

Uppfattad inflation nu   3,2 2,5 3,0 3,5 

Förväntad inflation om 12 mån   2,6 3,1 3,5 3,6 

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år   2,46 2,41 2,47 2,43 

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år   2,66 2,69 2,71 2,83 

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år   3,19 3,24 3,19 3,28 

Genomsnittlig listränta   2,24 2,24 2,24 2,30 

Anm. Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslut-

ning till undersökningsperiodens början. 

Tabell 19 Hushållsfrågor - kvartal 

Säsongsrensade nettotal  

  Medel jan 2020 apr 2020 jul 2020 Läget 

Köp av bil inom 12 månader -56 -57 -61 -59 - 

Köp av bostad inom 12 månader -77 -80 -78 -76 + 

Renovering av bostaden inom 12 månader -24 -30 -36 -22 + 

  

I statistikdatabasen på www.konj.se finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region. 

http://www.konj.se/

