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Så påverkar politiken hushållens plånböcker 
 
För två veckor sedan lämnade regeringen sin vårbudget till riksdagen. Politiska beslut 
påverkar hushållens ekonomi och hur mycket det blir kvar i plånboken. De flesta 
hushålls inkomster har ökat över tid, men till följd av politiska beslut har de disponibla 
inkomsterna ökat än mer. Lönehushållen är de stora vinnarna men ökningar på 40 
procent de senaste 15 åren. Men även pensionärers inkomster har ökat, med runt 20 
procent efter skatt och inklusive bostadstillägg, visar beräkningar från Swedbank.1 
 
Ett sätt att se hur mycket politiken spelar in för hur mycket hushållen har kvar i plånboken 
varje månad är att jämföra hushållens inkomster med deras disponibla inkomster. Disponibel 
inkomst är det som varje hushåll har att disponera, det vill säga inkomst efter skatt och 
inklusive eventuella bidrag. 
 
- Swedbanks analys visar att politiska beslut spelar stor roll för hushållens ekonomi, 
lönehushållen har fått 40 procent och pensionärer runt 20 procent mer kvar i plånboken under 
de senaste 15 åren, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna. 
 
   
Politiken spelar stor roll för hushållens plånböcker 
Sedan 2004 har realinkomsten, det vill säga inkomsten justerad för inflation, före skatt ökat 
med omkring 30 procent för lönehushållen. För inkomstpensionärer har den ökat med tre 
procent, medan den är oförändrad för garantipensionären. Garantipensionen skrivs upp med 
prisutvecklingen så justerar man för inflationen hamnar den på samma nivå som 2004. 
 
- Genom att höja eller sänka skatter och bidragsnivåer kan politiker påverka hushållens 
plånböcker. Särskilt de hushållen med lägst inkomst, såsom garantipensionärer. Trots små 
marginaler har de till följd av skattesänkningar och höjt bostadstillägg ändå mer i plånboken 
idag jämfört med 2004, säger Arturo Arques. 
 
Politiken har de senaste 15 åren påverkat de flesta hushåll. Den disponibla inkomsten har 
ökat mest för lönehushållen, med 35-50 procent. Men även pensionärerna har fått mer i 
plånboken. Inkomsten efter skatt och inklusive bidrag har ökat med över 20 procent för 
garantipensionären. För ett pensionärspar med normal inkomstpension har inkomsten varit i 
stort sett oförändrad medan den disponibla inkomsten ökat med 16 procent sedan 2004. 
 
Den disponibla inkomsten har ökat för de flesta hushåll till följd av politiska beslut. De 
senaste 15 åren har skatten på både arbetsinkomst och pension sänkts, bostadsbidrag till 
barnfamiljer, barnbidrag och underhållsstöd har höjts och det har även bostadstillägg för 
pensionärer samt ersättningen till arbetslösa. 
 
 
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 
 

                                                 
1
 Beräkningarna är gjorda i reala termer, det vill säga justerat för inflation. Analysen har gjorts utifrån urval av Swedbanks typhushåll. 

http://www.swedbank.se/privatekonomi


 

 

Bilaga. Tabeller 
 
Analys gjord av Swedbank utifrån ett urval av Swedbanks typhushåll.2 Beräkningarna är 
gjorda i reala termer3, 2004 och 2019. Avrundade tal. 
  
 
 2004 2019 Skillnad i kr Skillnad i % 

Enpersonhushåll     

Inkomst före skatt 24 800 31 600 6 800 27 % 

Disponibel inkomst 17 000 23 800 6 800 41 % 

     

Tvåbarnsfamilj     

Inkomst före skatt 43 100 56 400 13 300 31 % 

Disponibel inkomst 32 100 45 400 13 300 41 % 

     

Ensamstående förälder     

Inkomst före skatt 20 800 26 900 6 100 29 % 

Disponibel inkomst 20 600 27 500 6 900 34 % 

     

Garantipensionär, född 1938 eller senare    

Inkomst före skatt 8 250 8 250 0 0 % 

Disponibel inkomst 10 550 12 800 2 250 22 % 

     

Pensionärpar     

Inkomst före skatt 29 500 30 500 1 000 3 % 

Disponibel inkomst 21 400 24 700 3 300 16 % 

     

Arbetslös     

Inkomst före skatt 19 000 20 000 1 000 5 %  

Disponibel inkomst 13 300 13 900 600 5 % 

     

     

 
Procentuell förändring av inkomst respektive disponibel inkomst i reala termer, mellan 2004 
och 2019 
 

 

                                                 
2
 För Swedbanks privatekonomiska analyser har ett antal typhushåll skapats, det är fiktiva hushåll. 

3
 Hänsyn tagen till inflation, det vill säga omräknat i 2019 års prisnivå. 


