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Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen
Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i
plånboken i januari 2014 jämfört med för ett år sedan. Löntagarhushållen har fått en
förbättring med runt 500-600 kronor per vuxen person och månad jämfört med
januari 2013. För pensionärer har utvecklingen däremot inte varit lika gynnsam.
I januari varje år beräknar Swedbank nödvändiga kostnader för olika typer av hushåll och
hur mycket de har kvar att leva på när de är betalda. För alla de hushåll som Swedbank
följer är de nödvändiga utgifterna något högre, i genomsnitt 1,5 procent, i januari 2014
jämfört med för ett år sedan. Ändå har löntagarhushållen fått det bättre.
– Förklaringen till det är att reallönerna har ökat och att skatten har sänkts, säger Madelén
Falkenhäll, privatekonom på Swedbank.
Mer kvar i plånboken
Alla de hushålltyper som Swedbank följer, förutom pensionärer med inkomst- och
tilläggspension, har mer kvar i plånboken i år efter att alla nödvändiga utgifter är betalda.
Många löntagarhushåll har runt 500-600 kronor mer kvar per vuxen person och månad.
Enpersonshushållet har 570 kronor mer kvar varje månad, en tvåbarnsfamilj i
hyreslägenhet knappt 1 100 kronor mer i plånboken efter alla nödvändiga utgifter är
betalda. En ensamstående med två barn har fått en förbättring på knappt 500 kronor varje
månad.
För pensionärer med inkomst- och tilläggspension ser det inte alls lika ljust ut 2014. Till
följd av att bromsen i pensionssystemet slår till i år sänks inkomst- och tilläggspensionerna
med 2,7 procent. Trots sänkt skatt har pensionärsparet mindre kvar i plånboken, närmare
500 kronor mindre än i januari 2013. För garantipensionären är utvecklingen bättre, de har
knappt 130 kronor mer kvar att leva på när nödvändiga utgifter är gjorda. Den något
sänkta garantipensionen vägs upp av sänkt skatt och höjt bostadstillägg.
Se bilaga 1 för olika hushållstypers budget.
Diagrammet nedan visar utvecklingen över tid. Köpkraften efter att nödvändiga utgifter har
betalats har ökat för de flesta löntagarhushåll. För pensionärer med inkomst- och
tilläggspension har den däremot minskat i fasta priser sedan 2001.

Kvar efter nödvändiga utgifter, kronor per månad.

Förutsättningar: Analyserna utgår från Swedbanks typhushåll. Jämförelser mellan åren är gjorda i 2014 års
prisnivå. Genomsnittlig kommunalskatt i landet har använts respektive år. Tvåbarnsfamiljen i villa bor i en
nyproducerad villa. Utöver ränteförändringar påverkar även produktionskostnaden familjens utgifter för
boende.

Löneökningar och skattesänkningar förklarar förbättringen
Vissa av hushållens utgifter minskar, medan andra ökar. Bland annat minskar den slopade
differentieringen av avgiften till a-kassan hushållens utgifter med runt 50 kronor per person
och månad. Men andra kostnader ökar mer, till exempel har hyran för en hyresrätt i
genomsnitt stigit med 1,7 procent senaste året. För ett enpersonshushåll är den totala
utgiftsökningen relativt liten, medan den för en barnfamilj i hyresrätt ligger runt 300 kronor
per månad i fasta priser. Även pensionärshushåll får högre utgifter 2014.
– Trots ökade utgifter har de flesta hushåll med arbete det bättre ekonomiskt idag jämfört
med för ett år sedan, säger Madelén Falkenhäll. Inkomsterna har ökat för alla
hushållstyper förutom pensionärerna.
För många löntagare har reallönen ökat med 2-4 procent före skatt sedan januari 2013.
Inkomsten efter skatt har för de flesta ökat med ytterligare någon procentenhet realt. När
reallönerna ökar så ökar också avståndet mellan de som arbetar och de som inte gör det.
Taken i ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen följer inte med i
samma utveckling. Det leder till att systemen urholkas ytterligare. Skillnaden blir ännu
större om man ser till ersättning efter skatt, eftersom det utgår jobbskatteavdrag på
arbetsinkomst men inte på transfereringar.

För ytterligare information:
Madelén Falkenhäll, analys och research privatekonomi, Swedbank, tfn: 076-790 1638

Bilaga 1. Budget för olika hushållstyper. Jämförelsen med 2013 är i fasta priser.

Enpersonshushåll
Årsinkomst

337 200

Inkomst i kr per månad
Lön
Skatt

28 100
-6 810

Disponibel inkomst

21 290

Utgifter i kr per månad
Hyra 62,5 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

Kvar till
4 800
2 310
590
690
2 610
11 000

10 290

Jämfört med 2013

570

Ensamstående m två barn
Årsinkomst

276 000

Inkomst i kr per månad
Lön
Barnbidrag
Underhållsstöd
Bostadsbidrag
Summa inkomster

23 000
2 250
2 546
1 300
29 096

Skatt
Disponibel inkomst

-5 300
23 800

Utgifter i kr per månad
Hyra 75 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 880 kr per månad.

Kvar till
5 600
3 850
1 830
1 330
690
3 490
16 790

7 010

Jämfört med 2013

480

Ensamstående m två barn, delad vårdnad
Årsinkomst

276 000

Inkomst i kr per månad
Lön
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Summa inkomster

23 000
1 125
1 300
25 425

Skatt
Disponibel inkomst

-5 300
20 130

Utgifter i kr per månad
Hyra 75 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 440 kr per månad.

Kvar till
5 600
2 810
1 210
1 000
345
3 050
14 020

6 110

Jämfört med 2013

560

Tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet
Årsinkomst

580 800

Inkomst i kr per månad
Lön förälder 1
Lön förälder 2
Barnbidrag
Summa inkomster

31 100
17 300
2 250
50 650

Skatt (7 740+3 600)
Disponibel inkomst

-11 340
39 310

Utgifter i kr per månad
Hyra 95 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 830 kr per månad.

Kvar till
6 700
5 800
2 340
1 950
1 260
5 090
23 140

16 170

Jämfört med 2013

1 070

Tvåbarnsfamilj i villa
Årsinkomst

580 800

Inkomst i kr per månad
Lön förälder 1
Lön förälder 2
Barnbidrag
Summa inkomster

31 100
17 300
2 250
50 650

Skatt (7 740+3 600)
Disponibel inkomst

-11 340
39 310

Utgifter i kr per månad
Villa*
Mat**
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Familjen bor i en nybyggd villa, utgiften påverkas alltså både av

Kvar till
12 140
5 800
2 340
1 950
1 260
4 420
27 910

11 400

Jämfört med 2013

600

ränteförändringar och förändringar i produktionskostnad.
Lånet är på 3,1 miljoner kronor, fördelat på rörlig och fast ränta.
** Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 830 kr per månad.

Tonårsfamilj i hyreslägenhet
Årsinkomst

1 038 000

Inkomst i kr per månad
Lön förälder 1
Lön förälder 2
Barnbidrag
Summa inkomster

53 900
32 600
2 250
88 750

Skatt (18 960+8240)
Disponibel inkomst

-27 200
61 550

Utgifter i kr per månad
Hyra 95 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 940 kr per månad.

Kvar till
6 700
7 130
2 640
2 480
5 090
24 040

37 510

Jämfört med 2013

1 330

Pensionärspar med tilläggspension
Årsinkomst

332 520

Inkomst i kr per månad
Mannens tilläggspension*
Mannens tjänstepension
Kvinnans tilläggspension**
Kvinnans tjänstepension
Summa inkomster

13 670
2 430
10 420
1 190
27 710

Utgifter i kr per månad
Hyra 75 kvm
Mat
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt

Skatt (3 610+2 200)
Disponibel inkomst

-5 810
21 900

Summa utgifter

* 5,0 pensionspoäng

Kvar till
5 600
3 590
1 180
1 580
2 800

14 750

7 150

Jämfört med 2013

-480

** 3,5 pensionspoäng

Garantipensionär (född 1937)
Årsinkomst

96 852

Inkomst i kr per månad
Garantipension
Bostadstillägg
Summa inkomster

8 071
4 778
12 849

Skatt
Disponibel inkomst

-1 164
11 690

* 10 procent högre kostnad p.g.a. enpersonshushåll.
Om ett mål mat per dag äts på servicehus stiger matkostnaden
till ca 3 500 kr.

Utgifter i kr per månad
Hyra 62,5 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

Kvar till
4 800
1 800
590
770
1 880
9 840

1 850

Jämfört med 2013

130

