
 

 

 

Pressmeddelande 
 
18 december 2018 
 
De flesta hushåll får mer i plånboken 2019, men köpkraften 
sjunker 
 
De flesta hushåll får mer i plånboken i januari 2019 jämfört med januari 2018. Högre 
löner och pensioner, samt skattesänkningar gör att många får högre disponibel 
inkomst nästa år. Inflationen under 2018 innebär dock att köpkraften sjunker. 
 
Alla Swedbanks typhushåll1 får mer i plånboken i januari 2019 jämfört med januari 2018, förutom den 
som är arbetslös. Löner och pensioner ökar något, inkomstskatten sänks för många, men TV-avgiften 
läggs på inkomstskatten och den gör att den disponibla inkomsten för den arbetslösa minskar något. 
Men inflationen gör att inkomstökningarna äts upp, det blir mer i plånboken men med högre prisläge så 
sjunker ändå köpkraften. 
 
Pensionärer får mer i plånboken 
Garantipensionen höjs nästa år vilket innebär att garantipensionären får 140 kronor mer kvar i 
plånboken varje månad.  
 
- Pensionärer med inkomstpension får också högre inkomst 2019. I kombination med sänkt skatt blir 
det mer kvar i plånboken för de flesta pensionärer. Men med högre priser i samhället räcker pengarna 
kanske ändå inte till lika mycket som innan, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och 
sparbankerna. 
 
Pensionärsparet med en gemensam inkomst på 30 500 kronor per månad får tillsammans knappt 500 
kronor mer kvar att leva på varje månad 2019. För ett pensionärspar med lite högre pension, 36 600 
kronor per månad, blir det knappt 650 kronor mer i plånboken per månad nästa år. 
 
Lönehushållen får högre lön och sänkt skatt 
Högre löner och sänkt skatt på arbete ger mer kvar att leva på för lönehushållen. För 
enpersonhushållet innebär det knappt 550 kronor mer i plånboken varje månad 2019 jämfört med 
2018.  
 
- Lönehushållen får mer i plånboken nästa år. Tvåbarnsfamiljen med vanligt förekommande yrken får 
drygt 1 600 kronor mer att röra sig med varje månad om man jämför med januari 2018. Jämfört med 
mars 2018, efter barnbidragshöjningen, har de i stället drygt 1 200 kronor mer i plånboken varje 
månad, säger Arturo Arques. 
 
För tonårsfamiljen med lite högre löner ökar den disponibla inkomsten med drygt 2 800 kronor per 
månad jämfört med januari 2018 och med 2 500 kronor jämfört med mars.2  
 
Studenten går plus men den som är arbetslös går minus 
Studiemedlen höjdes inför höstterminen 2018 och höjs ytterligare till följd av högre prisbasbelopp 2019. 
Jämfört med januari 2018 har studenten 500 kronor mer i plånboken varje månad. Jämfört med 
höstterminen 2018 blir ökningen drygt 200 kronor per månad. 
 

                                                 
1
 Analyser över hushållens ekonomi grundas på Swedbanks 12-15 typhushåll. 

2
 Även studiebidragen höjdes 2018, men eftersom studiebidrag bara betalas ut tio månader blir effekten inte lika stor som för 

tvåbarnsfamiljen med barnbidrag. 



 

 

Den som är arbetslös får knappt 100 kronor mindre i plånboken 2019 jämfört med januari 2018. Det är 
en effekt av att tv-avgiften dras på skatten i kombination med att den som är arbetslös inte får någon 
skattesänkning i form av jobbskatteavdrag. 
 
Inflationen äter upp inkomstökningen för många hushåll 
Alla Swedbanks typhushåll, utan den som är arbetslös, får i kronor en högre disponibel 
inkomst 2019 än 2018.  
 
- Räknar man om i fasta priser, det vill säga tar hänsyn till inflationen under året, så blir 
resultatet annorlunda. Samtliga pensionärshushåll och även lönehushåll med lägre lön och 
löneökning går då från plus till minus, säger Arturo Arques. 
 
Med hänsyn tagen till inflationen minskar garantipensionärens köpkraft i stället med 170 
kronor per månad, pensionärsparet med lägre pension får en försämring av sin köpkraft med 
100 kronor per månad. Pensionärsparet med högre pension får i fasta priser 50 kronor 
mindre varje månad. 
 
Av lönehushållen går enpersonhushållet back med hänsyn till inflationen, med 30 kronor per 
månad. Tvåbarnsfamiljen och tonårsfamiljen går fortfarande plus, men inte längre med lika 
mycket. Studenten går också plus även med hänsyn tagen till inflationen medan den som är 
arbetslös ser sin köpkraft försämras med över 400 kronor per månad.  
 
 
Förutsättningar inför 2019 
Analysen utgår från Swedbanks typhushåll. Löneökningarna 2019 ligger på i genomsnitt 2,4 procent för 
de av typhushållen som är lönehushåll. För typhushållen med inkomstpension ökar pensionerna med 
1,5-1,7 procent, för garantipensionären ökar pensionen med 2,2 procent jämfört med 2018. Inflationen 
har under året varit 2,4 procent, vilket innebär att inkomstökningarna äts upp helt av högre priser. 
Beräkningarna är gjorda utifrån genomsnittlig kommunalskatt för 2019 (32,19 procent). 
 
Ytterligare jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och höjt grundavdrag för 
pensionärer gör att inkomstskatten sänks 2019. Inkomstskatten sänks dessutom till följd av 
uppräkningen av prisbasbeloppen. Prisbasbeloppen påverkas också garantipension, studiemedel och 
andra transfereringar. 
 
Från 1 januari 2019 ersätts radio- och tv-avgiften till Radiotjänst av en public service-avgift som dras 
direkt med skatten. Avgiften är max 1 300 kronor per person över 18 år och år. Har man en inkomst 
under 130 000 kronor per år är avgiften en procent av inkomsten. Enpersonhushåll tjänar 1 100 kronor 
per år eftersom avgiften 2018 var 2 400 kronor per år. Sammanboende som betalar full avgift får 
däremot betala 200 kronor mer per år. Är man fler än två vuxna med inkomst i hushållet får man betala 
ytterligare.  
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 
 
 
 
 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 
kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 
2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.swedbank.se/framtid
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 

 

Bilaga. Tabeller 
 
Hushållens inkomster 2019 
Urval av Swedbanks typhushåll. Fp = fasta priser, det vill säga hänsyn tagen till inflation 

 
Enpersonhushåll 
 
 Jan 2018 Jan 2019 

Inkomst 31 000 31 600 
Skatt -7 700 -7 760 

Disponibel inkomst 23 300 23 840 
Förändring jan-jan  540 
Förändring, fp  -30 

 
 
Tvåbarnsfamilj, yngre barn 
 
 Jan 2018 Mars 2018 Jan 2019 

Inkomst 1 35 100 35 100 36 200 
Inkomst 2 19 800 19 800 20 200 
Barnbidrag 2 250 2 650 2 650 
Skatt 1 -9 070 -9 070 -9 300 
Skatt 2 -4 340 -4 340 -4 390 

Disponibel inkomst 43 740 44 140 45 360 
Förändring jan-jan   1 620 
Förändring, fp   550 

 
 
 
Tonårsfamilj, två tonårsbarn 
 
 Jan 2018 Mars 2018 Jan 2019 

Inkomst 1 60 000 60 000 61 800 
Inkomst 2 38 300 38 300 39 500 
Studiebidrag* 1 750 2 080 2 080 
Skatt 1 -22 010 -22 010 -22 250 
Skatt 2 -10 140 -10 140 -10 400 

Disponibel inkomst 67 900 68 230 70 730 
Förändring jan-jan   2 830 
Förändring, fp   1 170 

 
*) Studiebidrag betalas ut tio månader per år 

 
 
Garantipensionär 
 
 Jan 2018 Jan 2019 

Pension 8 076 8 254 
Bostadstillägg** 5 460 5 460 
Skatt -970 -1 010 

Disponibel inkomst 12 566 12 704 
Förändring jan-jan  140 
Förändring, fp  -170 

 
**) Räknat på oförändrad hyra (hyror för 2019 är inte klara än) 



 

 

Pensionärspar, lägre pension (allmän pension+tjänstepension) 
 
 Jan 2018 Jan 2019 

Pension 1 17 410 17 690 
Pension 2 12 590 12 790 
Skatt 1 -3 620 -3 630 
Skatt 2 -2 140 -2 120 

Disponibel inkomst 24 240 24 730 
Förändring jan-jan  490 
Förändring, fp  -100 

 
 
Pensionärspar, högre pension (allmän pension+tjänstepension) 
 
 Jan 2018 Jan 2019 

Pension 1 21 490 21 860 
Pension 2 14 490 14 740 
Skatt 1 -5 190 -5 170 
Skatt 2 -2 700 -2 700 

Disponibel inkomst 28 090 28 730 
Förändring jan-jan  640 
Förändring, fp  -50 

 
 
Arbetslös 
 
 Jan 2018 Jan 2019 

A-kassa 20 000 20 000 
Skatt -5 970 -6 060 

Disponibel inkomst 14 030 13 940 
Förändring jan-jan  -90 
Förändring, fp  -430 

 
Skattehöjning till följd av tv-avgift på skatten (gäller alla hushållen, men eftersom arbetslös inte får 
någon skattesänkning blir det tydligt här) 
 
 
Student 
 
 VT 2018 HT 2018 VT 2019 

Studiemedel 10 174 10 444 10 676 
Bostadsbidrag 1 100 1 100 1 100 

Disponibel inkomst 11 274 11 544 11 776 
Förändring jan-jan   500 
Förändring, fp   230 

 



 

 

 
Effekt av skattesänkningar 
Kronor per månad 
 
 
Arbetsinkomst 

 
Total skattesänkning 

Varav 
jobbskatteavdrag 

 
Varav höjd brytpunkt 

20 000 150 150  
25 000 175 175  
30 000 200 200  
40 000 210 210  
42 000 480 210 270 
45 000 490 210 280 
60 000 490 210 280 
 
 
Pension Total skattesänkning 

8 000 10 
12 000 70 
15 000 130 
17 000 140 
20 000 150 
25 000 360 
30 000 590 

 
 
Vid beräkning av skatteeffekt jämförs skatten 2019 inklusive politik (nytt jobbskatteavdrag, extra höjning brytpunkt, höjning 
grundavdrag för pensionärer) med skatten 2019 utan politik. 
Utan politik innebär ny kommunalskattesats, nya prisbasbelopp och uppräkning av brytpunkt enligt vanlig ordning. 
Den nya public service-avgiften är inkluderad i skatteberäkningen. Räknas även in i skatten utan politik eftersom beslut 
fattades separat i Riksdagen, ingår inte i budgetproposition. 
Beräkningarna är gjorda utifrån 2019 års genomsnittliga kommunalskattesats, 32,19 procent. 

 


