
 

 
  
 

 
 
 

Pressmeddelande 
 
20 november 2013 
 
Så här blir din ekonomi 2014 
 
Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att 
många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år – och mest får de med jobb. 
För de flesta löntagare rör det sig om en femhundring mer varje månad och för en 
tvåbarnsfamilj hela 1 300 kronor, jämfört med för ett år sedan. Pensionärer med 
inkomst- och tilläggspension förväntas däremot få det sämre. Det visar Institutet för 
Privatekonomis prognos över hushållens ekonomi 2014. 
 
Löntagarnas köpkraft ökar mest 
Löntagare kan nästa år vänta sig lägre skatt, dels genom det femte jobbskatteavdraget 
som ger 150-340 kronor mer i månaden, dels till följd av höjd brytpunkt. Sänkta skatter 
tillsammans med reallöneökningar är vad som huvudsakligen förklarar löntagarnas 
förbättrade ekonomi. För de hushåll som Institutet för Privatekonomi på Swedbank följer 
närmre väntas lönerna öka med drygt 3 procent mellan januari 2013 och januari 2014. 
Under samma period har priserna i stort sett varit oförändrade. Från årsskiftet är arbets-
löshetsavgiften till a-kassan lika för alla, vilket också bidrar till en högre disponibel inkomst 
då de flesta får en sänkt a-kasseavgift. 
  
– En familj med två arbetande vuxna och två barn förväntas ha 1 300-1 400 kronor mer att 
röra sig med i månaden i januari 2014 jämfört med i januari 2013, säger Madelén 
Falkenhäll, privatekonom på Institutet för Privatekonomi. Barnfamiljer med bostadsbidrag 
får dessutom höjt bidrag 2014. 
 
Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av 
högre löner och lägre skatt.  
 
Har man en inkomst över brytpunkten för statlig skatt kan det bli ännu mer. För en inkomst 
på 40 000 kronor per månad sänks skatten med 690 kronor, inklusive jobbskatteavdrag.  
Hushåll med bolån får något mer kvar i plånboken än de som bor i hyresrätt. Det beror på 
att räntorna förväntas vara relativt oförändrade jämfört med januari 2013 samtidigt som 
hyrorna tros stiga 1,5-2 procent. 
 
– Fortsatt låga räntor tillsammans med ökad disponibel inkomst gör att många hushåll 
borde kunna amortera eller spara mer för att få en bättre privatekonomisk balans på sikt, 
menar Madelén Falkenhäll. 
 
Lite sämre för pensionärer 
För pensionärerna ser det inte fullt lika ljust ut. Inkomst- och tilläggspensionerna sänks 
med 2,7 procent. Det beror på att bromsen i pensionssystemet åter slår till i och med att 
skulderna i systemet ökar mer än tillgångarna. Så trots den sänkta skatten för pensionärer  
på 90-110 kronor per månad får många mindre att röra sig med. För ett pensionärspar i 
hyreslägenhet kan det handla om drygt 400 kronor mindre i månaden. 
 
 



 

 
  
 

 
Även garantipensionen sänks, med 0,2 procent, vilket motsvarar 20 kronor, till följd av det 
sänkta prisbasbeloppet. Sänkt pension och högre hyra gör att en pensionär med garanti-
pension får ett något högre bostadstillägg. Så totalt går garantipensionären i exemplet 
ändå med plus på knappt 100 kronor per månad. 
 
Pensionärer med bostadstillägg (BTP) som arbetar kan glädjas åt att en inkomstgräns 
införs vid beräkningen av bidraget. En pensionär med BTP kan ha en arbetsinkomst på 
24 000 kronor per år utan att BTP minskas. Med en pension på 9 000 kronor och en 
arbetsinkomst på 2 000 kronor per månad innebär det en förbättring med 620 kronor per 
månad. 
 
Studenter, föräldralediga och sjuka 
För studenter innebär det sänkta prisbasbeloppet att studiemedlen sänks med 20 kronor 
till 9 004 kronor per fyraveckorsperiod. Den maximala föräldrapenningen och sjuk-
penningen sänks också, till 708 respektive 944 kronor per dag, vilket endast motsvarar en 
sänkning på 2 kronor. 
 
– Löntagarnas förbättring är stor. För en barnfamilj med normala inkomster i hyresrätt har den årliga 
förbättringen inte varit större sen införandet av maxtaxan 2002. Sjuka och arbetslösa får inte alls del 
av detta och många pensionärer får det istället sämre, vilket innebär att löntagarna ekonomiskt sett 
drar ifrån övriga hushållsgrupper, kommenterar Erika Pahne, chef på Institutet för Privatekonomi.  
 
 
 
Se bilagor för exempel på typhushåll och nyheter för 2014. 
 
 
 
För ytterligare information: 
Erika Pahne, Institutet för Privatekonomi, Swedbank, tfn: 08-5859 0253, 070-227 16 56 
Madelén Falkenhäll, Institutet för Privatekonomi, Swedbank, tfn: 08-5859 0251, 076-790 16 38 
 



 

 
  
 

 
Bilaga 1. Budgetexempel typhushåll. Förändringen mellan åren speglar både löpande och fasta 
priser eftersom priserna i stort sett är oförändrade. 
 
Enpersonshushåll 
 

Enpersonshushåll i hyreslägenhet

jan 13 jan 14

Inkomst 27 600 28 100

Skatt -6 890 -6 800

Disponibel inkomst 20 710 21 300

Utgifter Hyra 4 700 4 800

Övriga 6 270 6 230

Summa 10 970 11 030

Kvar efter nödvändiga utgifter 9 740 10 270

Förändring 530  
 
Ensamstående underhållsförälder i hyreslägenhet

jan 13 jan 14

Inkomst 30 200 31 100

Skatt -7 750 -7 720

Disponibel inkomst 22 450 23 380

Utgifter Hyra 4 700 4 800

Underhåll 2 546 2 546

Övriga 6 730 6 690

Summa 13 976 14 036

Kvar efter nödvändiga utgifter 8 470 9 340

Förändring 870  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 

 
 
 
 
Enpersonshushåll med barn 
 

 
Ensamstående förälder i hyreslägenhet

Två barn 8 och 10 år jan 13 jan 14

Inkomst 22 500 23 000

Underhållsstöd 2 546 2 546

Barnbidrag 2 250 2 250

Bostadsbidrag 1 100 1 300

Skatt -5 300 -5 290

Disponibel inkomst 23 096 23 806

Utgifter Hyra 5 500 5 600

Barnomsorg 680 690

Övriga 10 370 10 350

Summa 16 550 16 640

Kvar efter nödvändiga utgifter 6 550 7 170

Förändring 620  



 

 
  
 

Barnfamiljer med två vuxna 
 

Tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet

Två barn 4 och 6 år jan 13 jan 14

Inkomst Förälder 1 30 200 31 100

Förälder 2 16 900 17 300

Barnbidrag 2 250 2 250

Skatt -11 360 -11 320

Disponibel inkomst 37 990 39 330

Utgifter Hyra 6 600 6 700

Barnomsorg 1 260 1 260

Övriga 14 990 14 920

Summa 22 850 22 880

Kvar efter nödvändiga utgifter 15 140 16 450

Förändring 1 310  
 
 
 
Tvåbarnsfamilj i småhus, bolån 2,35 miljoner kronor

Två barn 4 och 6 år jan 13 jan 14

Inkomst Förälder 1 30 200 31 100

Förälder 2 16 900 17 300

Barnbidrag 2 250 2 250

Skatt -11 360 -11 320

Disponibel inkomst 37 990 39 330

Utgifter Huset*, 10 150 10 210

     varav

     räntor, netto 4 310 4 370

     amortering 2 330 2 330

     fastighetsavgift** 590 590

     övrig drift*** 2 920 2 920

Barnomsorg 1 260 1 260

Övriga 14 330 14 260

Summa 25 740 25 730

Kvar efter nödvändiga utgifter 12 250 13 600

Förändring 1 350  
 
*Huset antas vara köpt i januari 2013 för 2,8 mnkr. Bolån togs då på 85 % av  
köpesumman, varav bottenlån 75 % och topplån 10 %. En tredjedel av botten- 
lånet är bundet på 5 år, resten har rörlig ränta (3-månadersränta). 
Topplånet amorteras på 10 år.  
**Fastighetsavgiften är 7 074 kr/år 2013 och 7 112 kr/år 2014. 
***Hemförsäkring, vatten och avlopp, sophämtning och el (inklusive uppvärmning). 

 
 



 

 
  
 

 
 
Tvåbarnsfamilj i småhus, bolån 1 miljon kronor

Två barn 4 och 6 år jan 13 jan 14

Inkomst Förälder 1 30 200 31 100

Förälder 2 16 900 17 300

Barnbidrag 2 250 2 250

Skatt -11 360 -11 320

Disponibel inkomst 37 990 39 330

Utgifter Huset*, 4 500 4 540

     varav

     räntor, netto 1 830 1 870

     fastighetsavgift** 590 590

     övrig drift*** 2 080 2 080

Barnomsorg 1 260 1 260

Övriga 14 330 14 260

Summa 20 090 20 060

Kvar efter nödvändiga utgifter 17 900 19 270

Förändring 1 370  
 
*Huset antas vara inköpt för mer än 10 år sedan. Belåningen är idag 1 mnkr,  
varav en tredjedel är bundet på 5 år, resten har rörlig ränta (3-månadersränta). 
Inget topplån och ingen amortering. 
**Fastighetsavgiften är 7 074 kr/år 2013 och 7 112 kr/år 2014. 
*** Hemförsäkring, vatten och avlopp, sophämtning och el (inklusive uppvärmning). 



 

 
  
 

Pensionärshushåll 
 

Garantipensionär i hyreslägenhet

Född 1937 jan 13 jan 14

Inkomst Garantipension 8 089 8 071

Bostadstillägg 4 685 4 778 *

Skatt -1 270 -1 162

Disponibel inkomst 11 504 11 687

Utgifter Hyra 4 700 4 800

Övriga** 5 080 5 100

Summa 9 780 9 900

Kvar efter nödvändiga utgifter 1 720 1 790

Förändring 70  
 
*Ökningen av bostadstillägget beror på sänkt garantipension och höjd 
hyra. 
*Matkostnaden är beräknad utifrån att maten lagas hemma. Om måltider 
äts på servicehus stiger matkostnaden. 
 
 

 
Pensionärspar i hyreslägenhet

Födda 1937 jan 13 jan 14

Inkomst Tilläggspension 14 050 13 670

Tjänstepension* 2 440 2 430

Tilläggspension 10 710 10 420

Tjänstepension* 1 190 1 190

Skatt -6 220 -5 800

Disponibel inkomst 22 170 21 910

Utgifter Hyra 5 500 5 600

Övriga 9 030 9 070

Summa 14 530 14 670

Kvar efter nödvändiga utgifter 7 640 7 240

Förändring -400  
 
*Givet att tjänstepensionen följer ändringen av prisbasbeloppet. 



 

 
  
 

Nyheter 2014 
 
Löntagare 
Det femte jobbskatteavdraget ger löntagare några hundralappar (150-340 kronor, beroende på 
inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig 
inkomstskatt, både genom den ordinarie uppräkningen på två procent och genom en extra höjning1. 
Den höjda brytpunkten innebär att skatten, inklusive jobbskatteavdrag, sänks med 690 kronor för en 
lön på 40 000 kronor i månaden. Beräkningarna utgår från förändrat prisbasbelopp och en 
genomsnittlig respektive förväntad genomsnittlig kommunalskattehöjning på 6 öre. 
 
Den slopade differentieringen av a-kasseavgiften påverkar också löntagarnas ekonomi positivt. En 
anställd inom hotell- och restaurang får till exempel en sänkning av avgiften med upp till 255 kronor 
per månad. Den genomsnittliga sänkningen hamnar runt 100 kronor. 
 
Pensionär 
Även pensionärerna får sänkt skatt, genom att grundavdraget för pensionärer höjs, med 90-110 
kronor per månad. Men samtidigt sänks pensionerna till följd av att bromsen i pensionssystemet slår 
till, så de flesta pensionärer får mindre över jämfört med 2013.  
 
Pensionärer med bostadstillägg (BTP) som arbetar får en ekonomisk förbättring då det införs en 
inkomstgräns vid beräkningen av bidraget. En pensionär med BTP kan från årsskiftet ha en 
arbetsinkomst på 24 000 kronor per år utan att BTP minskas. För en pensionär med en pension på 
9 000 kronor och en arbetsinkomst på 2 000 kronor per månad blir det en förbättring med 620 
kronor per månad. 
 
Barnfamilj 
Det särskilda bidraget i bostadsbidraget till barnfamiljer höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per 
månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor per månad för två barn och med 300 kronor till 
2 650 kronor per månad för tre eller fler barn. Vid beräkningen av bostadsbidrag tas även hänsyn till 
inkomst och hyra, vilket innebär att ökningen kan bli 100-300 kronor. 
 
För en ensamstående förälder med två barn, boende i hyresrätt för 5 500 kronor och som tjänar 
23 000 kronor i månaden innebär förändringen en höjning av bidraget med 300 kronor per månad. 
 
Föräldraledig 
Till följd av sänkt prisbasbelopp 2014 sänks föräldrapenningen. Den högsta ersättningen 2014 blir 
944 kronor per dag, det motsvarar en sänkning med 2 kronor. 
 
Sjuk 
Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 
708 kronor per kalenderdag. 
 
Student 
Studiemedlen sänks något till följd av lägre prisbasbelopp. Den som studerar på heltid får 9 004 
kronor i studiemedel för en fyraveckorsperiod, jämfört med 9 024 kronor för 2013. 
 
Fribeloppsgränsen i studiemedelssystemet höjs med 30 000 kronor. Det innebär att studenter kan 
arbeta extra och tjäna upp till 172 400 kronor per år utan att det påverkar studiemedlen. 
 
Övrigt 
Den maximala fastighetsavgiften höjs från 7 074 kronor till 7 112 kronor per år. 
 
Skatten på alkohol höjs något. Det innebär att en flaska vin blir 1,40 kronor dyrare. För en burk öl 
och en flaska sprit ökar priset med 40 öre respektive 1,90 kronor. 

                                                 
1
 Förutsatt att förslaget inte fälls i riksdagen. 


