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Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering 
 
Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men 
sedan Alliansregeringen tillträdde har både löntagare, pensionärer och studenter kunnat se 
en tydlig förstärkning av sin disponibla inkomst. De har fått förbättringar på mellan 1 000 och 
4 000 kronor per månad. För sjuka och arbetslösa har ersättningarna däremot försämrats 
under alliansregeringens tid.  
 
De privatekonomiska förslag som aviseras i årets vårproposition för att presenteras i 
budgetpropositionen i höst, är att avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas 
från 12 000 kronor per år till 2 400 kronor nästa år, för att därefter helt slopas 2016. 
Lånedelen i studiemedlet ska höjas med ca 1 000 kronor per månad. Punktskatterna på 
tobak och alkohol, liksom fordonsskatten, höjs också. 
 
Alliansregeringens politik 
Swedbank har analyserat hur politiska beslut har påverkat hushållens ekonomi sedan 
Alliansregeringen tillträdde 2007. I analysen jämförs ekonomin för olika exempelhushåll 
enligt det regelverk som gäller nu (efter aviseringarna i vårpropositionen) med hur 
ekonomin skulle ha sett ut med det regelverk som gällde innan Alliansen tillträdde. Allt 
annat lika. 
 
Störst förbättring i kronor har jobbskatteavdraget stått för, vilket främst gynnat hushåll med 
två löntagare.  
 
– Barnfamiljer i småhus med två föräldrar som båda arbetar har gynnats mest av 
regeringens politik, säger Maria Ahrengart, ekonom på Swedbank. Det beror på att den 
gruppen av hushåll både har fått del av jobbskatteavdrag, höjt flerbarnstillägg i 
barnbidraget och sänkt fastighetsskatt. 
 
Av förbättringen på drygt 4 400 kronor per månad för Swedbanks exempelhushåll med 
tvåbarnsfamilj i småhus står inkomstskatten för nära 3 400 kronor och fastighetsavgiften 
för knappt 1 000 kronor. Tvåbarnsfamiljen i hyreslägenhet har fått en förbättring med ca 
3 400 kronor per månad. För en ensamstående förälder med två barn och bostadsbidrag 
är disponibelinkomsten 2 700 kronor högre per månad 2014 jämfört med 2006.  
 
Pensionärsparet med tilläggs- och tjänstepension har genom sänkt skatt fått en ökad 
disponibel inkomst med drygt 1 600 kronor per månad. För den ensamstående garanti-
pensionären är ökningen drygt 1 000 kronor per månad, inklusive höjningen av 
bostadstillägget.  
 
En student har idag knappt 1 100 kronor mer kvar per månad vilket framför allt beror på en 
högre lånedel i studiemedlet och höjt bostadsbidrag. Om aviseringarna i vårpropositionen 
går igenom blir förbättringen jämfört med 2006 omkring 2 100 kronor per månad. 
  
Men det finns också politiska beslut som har betytt kostnadsökningar för många, 
exempelvis högre a-kasseavgift och skatt på trafikförsäkringen. För två vuxna med en bil 
kan det handla om 300 kronor per månad eller mer. 



 

 
  
 

 
Försämringar för sjuka och arbetslösa 
Sänkt högsta dagpenning har inneburit försämringar för många sjuka och arbetslösa. 
Sjukpenningen har också sänkts så att endast 97 procent av tidigare ersättning betalas ut.  
För de som kommit tillbaka till arbete inom viss tid kan jobbskatteavdraget ändå ha betytt 
en förbättring, sett på helåret. Arbetslösa som före arbetslösheten hade en lön högre än 
taket för högsta arbetslöshetsersättning, vilket motsvarar 18 700 kronor, har gått back 800 
kronor per månad. En person som blir sjuk har tappat drygt 2 200 kronor per månad vid en 
månadsinkomst på 31 100 kronor och 450 kronor med en månadsinkomst på 23 000 
kronor. 
 
– För de som står utanför arbetsmarknaden har villkoren försämrats sedan 2006, säger 
Madelen Falkenhäll, ekonom på Swedbank. Både genom sänkta ersättningsnivåer men 
också i relation till löntagare som har fått höjda reallöner och sänkt skatt genom 
jobbskatteavdrag, som alltså inte har kommit dem utanför arbetsmarknaden till del. 
 
För ytterligare information: 
Maria Ahrengart, privatekonomi Swedbank, tfn: 076-790 16 15 
Madelen Falkenhäll, privatekonomi Swedbank tfn 076-790 16 38 
 
 
Se även bilagan med disponibel inkomst för olika typhushåll, samt en lista över andra viktiga plånboksförändringar.  

http://kanal1.swedbank.se/webapp/personalkatalog/servlet/PersonalKatalog?action=showPerson&uid=p901art


 

 
  
 

Tabellbilaga. 
 
Sänkt skatt för löntagare 
kronor per månad 
 

 
 
 
Förutsättningar: Prisbasbelopp 44 400 kr. Skatten är beräknad efter genomsnittlig kommunalskatt inkl 
kyrkoavgift 2014, 33,10 procent. 
1
 Att total sänkning av skatten inte blir summan av sänkt skatt till följd av jobbskatteavdrag och sänkt skatt till 

följd av höjd brytpunkt beror på att det är 2006 fanns en sammanlagd skattereduktion för del av avgift till 
fackförening och a-kassa på i genomsnitt 98 kronor per månad för vanliga yrken. 
 
 
 
Sänkt skatt för pensionärer 
kronor per månad 
 

 
 
 
Förutsättningar: Prisbasbelopp 44 400 kr. Skatten är beräknad efter genomsnittlig kommunalskatt inkl 
kyrkoavgift 2014, 33,10 procent. 

Inkomst

Sänkt skatt till följd 

av jobbskatteavdrag

Sänkt skatt till följd 

av höjd brytpunkt 

för statlig skatt

Total sänkning av 

skatten 1

15 000 1 220 1 220

20 000 1 550 1 550

25 000 1 890 1 890

30 000 2 190 2 190

35 000 2 190 115 2 305

40 000 2 190 345 2 535

45 000 2 190 345 2 535

50 000 2 190 345 2 535

55 000 2 190 345 2 535

60 000 2 190 345 2 535

Pension

Sänkt skatt till följd 

av höjt grundavdrag

8 000 2 110

9 000 2 030

10 000 1 940

11 000 2 040

12 000 2 200

13 000 2 420

14 000 2 590

15 000 2 690

16 000 2 790

17 000 2 890

18 000 2 970

20 000 2 990

25 000 3 040

30 000 3 000



 

 
  
 

Disponibel inkomst i kronor för olika typhushåll 2014 jämfört med de regler som gällde 2006. 
 
Löntagarhushåll: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
2 
Flerbarnstillägget höjt med 50 kr per barn.  

3 
Hänsyn tagen till borttaget avdrag för fack- och a-kasseavgift 

4
Taxeringsvärde 1,9 mnkr. 

5 
Baseras på en hyra på 5 600 kr per mån. 

 
  

Två vuxna och två barn i villa 2006 års regler 2014 års regler

Inkomst 1 31 100 31 100

Inkomst 2 17 300 17 300

Barnbidrag 2 2 200 2 250

Skatt 3 -14 710 -11 340

Disponibelinkomst 35 890 39 310

3 420

Övrigt

Slopad fastighetsskatt, i st fastighetsavgift 4 1 580 590

Förbättring 4 410

Två vuxna och två barn i hyreslägenhet 2006 års regler 2014 års regler

Inkomst 1 31 100 31 100

Inkomst 2 17 300 17 300

Barnbidrag 2 2 200 2 250

Skatt 3 -14 710 -11 340

Disponibelinkomst 35 890 39 310

Förbättring 3 420

Ensamstående med två barn i hyreslägenhet 2006 års regler 2014 års regler

Inkomst 1 23 000 23 000

Barnbidrag 2 2 200 2 250

Bostadsbidrag 5 300 1 300

Skatt 3 -6 950 -5 300

Disponibelinkomst 18 550 21 250

Förbättring 2 700



 

 
  
 

Pensionärshushåll: 

 

 

 

6 
Inkomsten är summan av tilläggspension och tjänstepension. 

 
 
 

 
 
7 
Baseras på en hyra på 4 800 kr per mån. 

 
 
 
 
Student: 

 
 

8 
Baseras på en hyra på 3 200 kr per mån.     

 
9
 I 2014 års ekonomiska vårproposition aviserar regeringen ett förslag om höjda studiemedel inför 2015. Enligt 

förslaget är det lånedelen som höjs och bidragsdelen är oförändrad.  

Pensionärspar 2006 års regler 2014 års regler

Inkomst 1 6 16 100 16 100

Inkomst 2 6 11 610 11 610

Skatt -7 440 -5 810

Disponibel inkomst 20 270 21 900

Förbättring 1 630

Garantipensionär 2006 års regler 2014 års regler

Inkomst 1 8 071 8 071

Bostadstillägg 7 4 440 4 778

Skatt -1 860 -1 160

Disponibel inkomst 10 651 11 689

Förbättring 1 038

Högskolestuderande i 

korridorrum

2006 års 

regler

2014 års 

regler förslag 2015 9

Studiemedel, 4 veckor 8 116 9 004 10 004

varav bidrag 2 788 2 820 2 820

varav lån 5 328 6 184 7 184

Bostadsbidrag 8 900 1 100

Disponibel inkomst 9 016 10 104 förb. 2014-2015

Förbättring 1 088 1 000



 

 
  
 

Hushåll med arbetslöshetsersättning, en hel månad: 
 

 
 

10 
2006 var ersättningsbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen 80 procent av lönen, max. 680 kronor per 

arbetsdag. De första 100 ersättningsdagarna var ersättningen 730 kronor. Idag är ersättningsbeloppet 
under de första 200 dagarna 80 procent av inkomsten, max 680 kronor. Dag 201-300 är ersättningen 70 
procent, max 680 kronor per arbetsdag. 
11 

Skatten är beräknad efter vad som dras den månaden enligt skattetabell. 
 
 
 
 
Hushåll med sjukpenning, en hel månad: 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
12 

Skatten är beräknad efter vad som dras den månaden enligt skattetabell. 
 
  

Arbetslöshetsersättning, 

arbetsinkomst 31 100 kr 2006 års regler 2014 års regler

Arbetslöshetsersättning 10 16 060 14 960

Skatt 11 -4 420 -4 120

Disponibel inkomst 11 640 10 840

Förbättring -800

Sjukpenning,

arbetsinkomst 31 100 kr 2006 års regler 2014 års regler

Sjukpenning 24 880 21 530

Skatt 12 -7 630 -6 510

Disponibel inkomst 17 250 15 020

Förbättring -2 230

Sjukpenning,

arbetsinkomst 23 000 kr 2006 års regler 2014 års regler

Sjukpenning 18 400 17 850

Skatt 12 -5 280 -5 180

Disponibel inkomst 13 120 12 670

Förbättring -450



 

 
  
 

Förslag inför 2015 

 Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande; rätten till avdrag sänks från 12 000 kr till 2 400 
kronor per år. 

 Höjt studielån så att studiemedlen blir ca 1 000 kr högre per studiemånad. 

 Höjd tobaksskatt; punktskatten på rök- och tuggtobak höjs med 4 procent, på snus med 22 procent. 
Ett paket cigaretter blir 1,36 kronor dyrare och en dosa snus på 24 gram blir 2,54 kronor dyrare. 

 Höjd alkoholskatt; punktskatten på öl och vin höjs med 9 procent, på sprit med 1 procent. En flaska öl 
som tidigare kostade 16 kronor kostar efter höjningen 16,53 kronor. En flaska vin som tidigare 
kostade 59 kronor kostar efter en höjning 60,95 kronor och en flaska sprit som kostade 188 kronor 
kostar i stället 189,65 kronor. 

 Höjd fordonsskatt; höjt koldioxidbelopp och höjd viktbaserad skatt gör att fordonsskatten för lätta 
fordon höjs med mellan 100 och 800 kronor per år. 

 
Både tobaks- och alkoholskatt har även höjts vid tidigare tillfällen. 
 
 
 
Några övriga förändringar som också påverkat hushållens ekonomi sedan 2006: 

 Höjd avgift till a-kassan för många löntagare 

 Slopad förmån för hem-pc 

 Införd skatt på trafikförsäkringen 

 Höjd gräns för högkostnadsskydd för läkarbesök och medicin 

 Nedre gränsen för statlig skatt har höjts med mer än enligt lag 

 Fastighetsavgiften på flerfamiljshus har sänkts 

 Uthyrning av privatbostad har fått höjd gräns för skattefritt belopp 

 Slopad förmögenhetsskatt 

 Skattereduktion för hushållsnära tjänster (RUT) 

 Sänkt ersättning vid tillfällig föräldrapenning 

 Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen 

 Höjda fribelopp för studenter och pensionärer 
 

 


