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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala 

länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, 

genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och 

lån. 
 

Dyr julklapp till pensionärerna – december 
riskerar slå hårt mot plånboken 

 
Bensin, mat- och elpriser skjuter i höjden samtidigt som bolåneräntorna fortsätter stiga. En 
ny dyrare verklighet blir alltmer kännbar för många pensionärer som redan har små 

marginaler. Länsförsäkringar har räknat på hur de ökade kostnaderna kan slå mot par och 
ensamboende pensionärer i december i olika delar av landet. Se tabeller nedan. 

 

– Kontrasten i plånboken blir stor. I våra uträkningar har vi jämfört pensionärers utgifter i 

december 2020 jämfört med kommande december 2022. Ett pensionärspar boendes i villa i Malmö 
kan räkna med att behöva leva på drygt 14 000 kronor mindre varje månad, vilket är mer än många 
klarar av. Det kommer sätta avtryck i många pensionärers vardag när man kan behöva vända på 
varenda krona för att klara av den här ekonomiskt stökiga perioden, säger Trifa Chireh, 

pensionsekonom på Länsförsäkringar.  

 

Skillnaderna är däremot stora beroende på var i Sverige man bor. Ett par i Sundsvall kan i stället 
räkna med att leva på knappt 4 500 kronor mindre. Par boendes i Stockholm får också en kraftig 

ökning på omkring 14 000 kronor. Ökningen beror främst på grund av skenande elpriser för 

villaägare. Men även för ensamboende i bostadsrätt slår både räntekostnader och elpriser hårt. 

 
Genom att se över sina kostnader kan man dock göra medvetna val och spara in på saker som inte 
är viktiga just nu menar Trifa Chireh. 

 

– Låt inte oron ta överhanden. Det är bra att vara medveten och räkna på vad stigande utgifter 
innebär för just sig själv och sitt hushåll, och se om man kan göra kostnadseffektiva justeringar. 

Det kan handla om alltifrån att planera veckans matinköp bättre eller rensa förrådet och sälja 
saker som inte används för att bygga upp en större buffert.  

 

Tips för att minska utgifterna som pensionär: 
 

• Gå in på Energimyndighetens hemsida och ta del av tips på hur du kan minska din 
energiförbrukning. Varje kommun har en kostnadsfri och opartisk energi- och 
klimatrådgivare som kan ge tips på energisparande åtgärder. 

• Planera veckans måltider efter rabatterbjudanden och handla på andra livsmedelkedjor än 

det du är van vid. Har du väldigt låg pension och lever i ekonomisk utsatthet kan du bli 

medlem i sociala matbutiker för att kunna handla mat till kraftigt reducerade priser.  

• Se över efterlevandeskyddet i pensionen. Om du inte har familj, eller om familjen klarar sig 
bra ändå, kan du höja pensionen med både fem och tio procent genom att ta bort 

efterlevandeskyddet.   

• Ansök om pensionärsintyg hos Pensionsmyndigheten för att ta del av pensionärsrabatter i 
exempelvis kollektivtrafiken. 
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• Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten om du fyllt 
65 år och har låg pension. 

• Omvärdera din bostad om du ägt den i över fem år. På så sätt kan du sänka eller slippa 

amorteringen och det kan frigöra tusenlappar för att möta de stigande boräntorna.  

• Hyr ut rum i bostaden eller en stuga som ingen använder längre för att få in en extra 
inkomstkälla.  

• Rensa förrådet och se om det finns något av värde att sälja.  
 

 
Utgifter för pensionärspar i villa, 2022 jämfört med 2020 

 2020 2022 

Region 

(motsvarande 

elområde) 

Bostad 

(bolån) 

Bensin Mat El Bostad 

(Bolån) 

Bensin Mat El 

Stockholm 2 003 kr  1 286 kr  5 140 kr  495 kr  5 007 kr  1 822 kr  5 911 kr  9 735 kr  

Malmö  1 302 kr  1 286 kr  5 140 kr  660 kr  3 256 kr  1 822 kr  5 911 kr  11 550 kr  

Luleå   798 kr  1 286 kr  5 140 kr  330 kr  1 994 kr  1 822 kr  5 911 kr  2 475 kr  

Sundsvall   664 kr  1 286 kr  5 140 kr  330 kr  1 659 kr  1 822 kr  5 911 kr  2 475 kr  

 

Skillnad i plånboken för pensionärspar i villa, 2020 jämfört med 2022 
 Pension efter skatt för 2 pensionärer Så mycket mindre har ett 

pensionärspar i plånboken 
december 2022 

Region 2020 2022 

Stockholm 31 241 kr  32 951 kr   13 551 kr  
Malmö 24 489 kr  25 669 kr   14 151 kr  
Luleå 26 796 kr  27 917 kr   4 648 kr  
Sundsvall 27 098 kr  28 729 kr   4 447 kr  

 

Utgifter för ensamboende pensionär i bostadsrätt, 2022 jämfört med 2020 
 2020 2022 

Region 

(motsvarande 

elområde) 

Bostad (bolån 

+ avgift till 

föreningen) 

Bensin Mat El Bostad 

(Bolån) 

Bensin Mat El 

Stockholm 3 339 kr  1 286 kr  2 570 kr  125 kr  4 467 kr  1 822 kr  2 956 kr  2 452 kr  

Malmö  2 845 kr  1 286 kr  2 570 kr  167 kr  3 400 kr  1 822 kr  2 956 kr  2 915 kr  

Luleå   2 700 kr  1 286 kr  2 570 kr  83 kr  3 182 kr  1 822 kr  2 956 kr  613 kr  

Sundsvall  2 677 kr  1 286 kr  2 570 kr  83 kr  2 931 kr  1 822 kr  2 956 kr  613 kr  

 

Skillnad i plånboken för ensamboende pensionär i bostadsrätt, 2020 jämfört med 2022 
 Pension efter skatt för 1 pensionär Så mycket mindre har en 

ensamboende pensionär i 

plånboken december 2022 
Region 2020 2022 

Stockholm 15 620 kr  16 475 kr   4 377 kr  
Malmö 12 244 kr  12 834 kr   4 225 kr  
Luleå 13 398 kr  13 958 kr   1 934 kr  
Sundsvall 13 549 kr  14 364 kr   1 156 kr  
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Källor: 

GodEl (el) 

Skellefteå Kraft (el) 

Trafikanalys (körsträcka) 

Mäklarstatistik (bostadspriser) 

Pensionsmyndigheten (pensioner) 

Tanka.se (bensin) 

Konsumentverket (mat) 

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/ 
Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar 

 
För ytterligare information kontakta: 
Trifa Chireh, pensionsekonom, 073 – 094 28 52 

Länsförsäkringars pressjour, telefon 08 – 588 418 50, press@lansforsakringar.se 
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