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Mer pengar i plånboken, men inte för alla 
 
Svenska hushåll har de senaste 14 åren1 fått alltmer pengar i plånböckerna. Men 
förbättringen gäller inte alla, pensionärer och arbetslösa halkar efter övriga hushåll. 
Utan sänkt inkomstskatt och höjt bostadstillägg skulle många pensionärer inte ha 
det bättre idag än 2003. Det visar en analys över några av de typhushåll som 
Swedbank följer. 

  
– Inkomstpensionerna före skatt har bara ökat med fyra procent sedan 2003, för 
garantipensionären är inkomsten oförändrad i reala termer2. Tack vare sänkt skatt och höjt 
bostadstillägg har deras disponibla inkomst3 ökat under perioden, säger Arturo Arques, 
privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. 
 
Lönerna utvecklas i takt med ekonomin i stort. Med god tillväxt ökar reallönerna och 
därmed förbättras löntagarnas ekonomi. Pensionärernas ekonomi styrs i större 
utsträckning av den allmänna prisutvecklingen eftersom till exempel garantipension och 
vissa bidrag förändras i takt med prisutvecklingen i samhället. 
 
God utveckling för hushållen de senaste 14 åren 
En god löneutveckling och sänkt skatt i form av jobbskatteavdrag förklarar den 
gynnsamma utvecklingen för löntagarna. För ett enpersonhushåll har den reala inkomsten 
efter skatt ökat med 6 650 kronor per månad (drygt 40 procent). En familj med tonårsbarn 
har 18 750 kronor mer i disponibel inkomst varje månad i år jämfört med 2003. 
Inkomstpensionerna har ökat marginellt under samma period, garantipensionen är 
oförändrad.  
  
– Men tack vare sänkt skatt har ett pensionärspar med inkomstpension fått 2 780 kronor 
mer att röra sig med varje månad. Garantipensionären har dessutom fått höjt 
bostadstillägg och den disponibla inkomsten har ökat med 20 procent eller med 2 060 
kronor per månad, fortsätter Arturo Arques.          
 
2016 höjdes taket i arbetslöshetsförsäkringen vilket innebär att även en arbetslös har fått 
en real inkomstökning, 980 kronor efter skatt per månad, sedan 2003.  
 
2017 bättre för alla utom garantipensionären och den arbetslöse 
Det senaste året har enpersonhushållet fått någon hundralapp mer i plånboken, 
tonårsfamiljen knappt 400 kronor mer per månad. För inkomstpensionären blir det i stort 
sett plus minus noll men för garantipensionären och den arbetslöse blir det realt en lägre 
inkomst 2017 eftersom höjningen av garantipensionen mellan 2016 och 2017 äts upp av 
inflationen. Även den som är arbetslös får lägre inkomst realt eftersom taket i 
arbetslöshetsförsäkringen inte räknas upp automatiskt. 
 
 
 

                                                
1
 Analysen utgår från 2003 då ATP-systemet fasades ut. 

2
 Justerat för inflation. 

3
 Inkomst efter skatt och inklusive eventuella bidrag. 



 
- Den 18 april lämnar regeringen sin vårbudget till riksdagen. Man har redan flaggat för 
sänkt skatt för pensionärer och för de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det är inte 
omöjligt att det kan komma något för de som är arbetslösa, eftersom vår analys visar att 
även de har halkat efter övriga grupper i samhället, fortsätter Arturo Arques.  
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62   
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38  
 
www.swedbank.se/privatekonomi 
www.swedbank.se/arturosblogg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga. Tabeller 
 
Inkomst före skatt 2003-2017, fasta priser i 2017 års nivå 
Kronor per månad, förändring i procent och kronor, avrundade tal 

 
    Förändring   
 2003 2016 2017 2003-2017 2016-2017 2003-2017 2016-2017 

Enpersonhushåll 23 630 30 220 30 400 29 % 1 % 6 770 180 
Ensamstående förälder 19 460 25 420 25 900 33 % 2 % 6 440 480 
Tvåbarnsfamilj 40 660 52 680 53 400 31 % 1 % 12 750 720 
Tonårsfamilj 71 580 94 330 95 400 33 % 1 % 23 820 1 070 
Arbetslös 18 600 20 420 20 000 8 %  -2 % 1 400  -420 
Pensionärspar 28 470 29 570 29 690 4 % 0 % 1 220 120 
Garantipensionär* 7 940 8 030 7 950 0 %  -1 % 20  -80 

 
 
Disponibel inkomst 2003-2017, fasta priser i 2017 års nivå 
Kronor per månad, förändring i procent och kronor, avrundade tal 

 
    Förändring   
 2003 2016 2017 2003-2017 2016-2017 2003-2017 2016-2017 

Enpersonhushåll 16 200 22 760 22 860 41 % 0 % 6 650 100 
Ensamstående förälder 19 650 26 020 26 210 33 % 1 % 6 550 180 
Tvåbarnsfamilj 30 450 42 260 42 660 40 % 1 % 12 210 400 
Tonårsfamilj 47 710 66 060 66 460 39 % 1 % 18 750 400 
Arbetslös 13 030 14 290 14 010 8 %  -2 % 980  -280 
Pensionärspar 20 670 23 410 23 450 13 % 0 % 2 780 40 
Garantipensionär* 10 120 12 360 12 180 20 %  -1 % 2 060  -180 

 
 
*Garantipensionären i analysen är född 1938 eller senare. 

 
 
Förändringar inkomstskatt och vissa bidrag, 2004-2017 
 
2004 
Sänkt inkomstskatt som en del av den gröna skatteväxlingen 
Höjd inkomstskatt genom begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig 
inkomstskatt 
2005 

Sänkt inkomstskatt som en del av den gröna skatteväxlingen 
Höjd inkomstskatt genom begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig 
inkomstskatt 
2006 

Sänkt inkomstskatt genom höjda skiktgränser för statlig inkomstskatt, utöver 
indexering 
Höjt bostadstillägg för pensionärer 
2007 

Sänkt skatt på arbete, genom att jobbskatteavdrag (JSA) införs. Dubbelt JSA 
för pensionärer som arbetar. 
Sänkt arbetslöshetsersättning 
Höjt bostadstillägg för pensionärer 
2008 

Sänkt skatt på arbete, utökat JSA 
Sänkt skatt för pensionärer 
2009 

Sänkt skatt på arbete, utökat JSA 
Sänkt inkomstskatt genom höjda skiktgränser för statlig inkomstskatt, utöver 
indexering 



 
2010 

Sänkt skatt på arbete, utökat JSA 
Sänkt skatt för pensionärer 
Höjt flerbarnstillägg 
2011 

Sänkt skatt för pensionärer 
2012 

Höjt bostadstillägg för pensionärer 
Höjt bostadsbidrag för unga och barnfamiljer 
2013 

Sänkt skatt för pensionärer 
Höjt bostadstillägg för pensionärer 
2014 

Sänkt skatt på arbete, utökat JSA 
Sänkt skatt för pensionärer 
Höjt fribelopp för pensionärer vid beräkning av bostadstillägg 
Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer 
2015 

Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen (från 1 sept) 
Höjt underhållsstöd (från 1 sept) 
Höjt bostadstillägg för pensionärer (från 1 sept) 
2016 

Höjd skatt på arbete, nedtrappning JSA + slopad uppräkning av skiktgränser 
för statlig inkomstskatt 
Sänkt skatt för pensionärer 
2017 

Höjd inkomstskatt genom begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig 
inkomstskatt 
Höjt flerbarnstillägg 
Höjda inkomstgränser för bostadsbidrag 
 
2018 (förslag) 

Höjd inkomstskatt genom begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig 
inkomstskatt 
Sänkt skatt för pensionärer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


