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Krisåtgärder i vårbudgeten räddar ekonomin för många utsatta 
hushåll 
 
Regeringens ekonomiska vårproposition består i huvudsak av de krispaket som 
presenterats de senaste veckorna med anledning av Coronavirusets effekter på 
ekonomin. Även om krispaketen främst innehåller åtgärder som riktar sig till företag 
för att rädda arbetstillfällen finns det också delar som påverkar hushållens plånböcker. 
Det gäller främst den tillfälliga förstärkningen av arbetslöshetsförsäkringen. Swedbank 
och sparbankernas beräkningar visar att förstärkningen är helt nödvändig givet läget, 
utan den hade inkomsterna i många drabbade hushåll inte räckt till mest nödvändiga 
utgifterna.  
 
Förändringarna i a-kassan är tillfälliga och gäller fram till den 3 januari 2021. Kraven för att 
vara berättigad till a-kassa sänks så fler omfattas1, och inkomsttaket höjs från 25 000 till 
33 000 kronor per månad (från 910 till 1 200 kronor per dag) de 100 första dagarna av 
arbetslöshet. 
 
Även grundbeloppet, det vill säga den ersättning man får om man blir arbetslös men inte är 
med i någon a-kassa, höjs. Från 365 till 510 kronor per dag, vilket motsvarar från 8 030 till 
11 220 kronor per månad. 
 
- Är man med i a-kassan, har en inkomst under 25 000 kronor per månad och skulle bli 
arbetslös påverkas man inte av den tillfälliga förstärkningen. Däremot får de som har en 
högre lön än 25 000 kronor per månad en högre ersättning än tidigare om de skulle bil 
arbetslösa. Den uppkomna situationen i samhället blottar verkligen hur sårbara många 
hushåll är, nu om inte förr är det verkligen att rekommendera att gå med i a-kassan, säger 
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna. 
 
Ersättningen från a-kassan är 80 procent av inkomsten, dock högst upp till inkomsttaket. Den 
högsta ersättningen är med den nya, tillfälliga förstärkningen 26 400 kronor per månad 
jämfört med 20 000 kronor per månad tidigare. 
 
Höjning av a-kassan nödvändig för många hushåll 
För ett enpersonhushåll med en inkomst på 33 000 kronor per månad eller mer innebär de 
nya reglerna över 4 000 kronor mer i månaden i ersättning vid arbetslöshet, under 
förutsättning att individen är medlem i en a-kassa. 
 
- För den som tjänar 33 000 kronor före skatt, hade ersättningen vid arbetslöshet med de 
gamla reglerna blivit 13 900 kronor efter skatt. Nu blir den i stället 18 000 kronor efter skatt. 
Det är fortfarande  7 000 kronor mindre att röra sig med per månad än när man arbetar, men 
det gör  åtminstone att ekonomin går ihop varje månad. De flesta i den här typen av hushåll 
kan, med den nya förstärkningen, klara sina nödvändiga levnadskostnader trots arbetslöshet, 
säger Arturo Arques. 
 

                                                
1 För att vara berättigad till a-kassa behöver man ha arbetat 60 timmar (tidigare 80) per månad under sex månader, eller 420 
timmar (tidigare 480) under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar (tidigare 50) under var och en av dem. 



 
Utan höjningen hade inkomsten knappt räckt till det mest nödvändiga i de drabbade 
hushållen. Med den ordinarie ersättningsnivån hade enpersonhushållet haft knappt 500 
kronor kvar att leva på efter nödvändiga utgifter är betalda, jämfört med knapp 11 400 kronor 
som arbetande. Efter förändringen blir det i stället knappt 4 600 kronor över. 
 
På samma sätt är det för tvåbarnsfamiljen, med inkomster på 36 200 respektive 20 800 
kronor per månad före skatt. När nödvändiga utgifter är betalda har man drygt 16 000 konor 
kvar. Om den med högre inkomst blir arbetslös blir det i stället drygt 7 000 kronor kvar i 
plånboken med det nya förslaget,jämfört med 2 900 kronor med tidigare ersättningsnivå.  
 
 
Undantag från amortering underlättar för många hushåll 
Har man bolån behöver man oftast amortera på sina lån, vilket för många hushåll är en stor 
utgift varje månad. Finansinspektionen har nu gett bankerna rätt att frångå amorteringskraven 
för att underlätta för hushåll som nu kan få det svårt ekonomiskt. 
 
För en tvåbarnsfamilj, med samma löner som ovan, innebär undantag från amortering att 
man i alla fall får ekonomin att gå ihop om den med högre inkomst skulle bli arbetslös. Med 
tidigare inkomsttak skulle man gå 1 600 kronor back varje månad, medan man med de nya 
tillfälliga reglerna får 2 500 kronor kvar efter nödvändiga utgifter är betalda. 
 
- Det är bra att tillfälligt underlätta för bolånetagare, för att minska risken att tvingas sälja sin 
bostad och flytta. Men har man inte drabbats av arbetslöshet så är det bra om man fortsätter 
amortera som tidigare. Det ger en sundare privatekonomi på sikt, säger Arturo Arques. 
 
 
Övrigt i vårbudgeten som påverkar hushållens ekonomi 
Fribeloppet i studiemedelssystemet slopas, för att de som till exempel studerar till vårdyrken 
ska kunna jobba mer än vad som normalt är tillåtet utan att riskera att det påverkar 
studiemedlen. 
 
Karensdagen inom sjukförsäkringen slopas även tillfälligt, det vill säga att man får ersättning 
från första dagen när man behöver vara borta från jobbet på grund av sjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 
kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 
2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljoner kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 
 
  

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


 
Bilaga. Tabeller, exempel ur Swedbanks typhushåll 
 
 
Enpersonhushåll, boende i hyreslägenhet 
 
  Tidigare regler Nya, tillfälliga regler 
 I arbete Arbetslös Arbetslös 

Inkomst 33 000 20 000 26 400 
Skatt -8 200 -6 100 -8 400 

Disponibel inkomst 24 800 13 900 18 000 
Nödvändiga utgifter -13 410 -13 410 -13 410 

Kvar att leva på 11 390 490 4 590 

 
 
 
Tvåbarnsfamilj, boende i hyreslägenhet. Den med högre inkomst blir arbetslös 
 
  Tidigare regler Nya, tillfälliga regler 
 I arbete Arbetslös Arbetslös 

Inkomst 1 36 200 20 000 26 400 
Inkomst 2 20 800 20 800 20 800 
Barnbidrag 2 650 2 650 2 650 
Skatt -13 800 -10 700 -13 000 

Disponibel inkomst 45 850 32 750 36 850 
Nödvändiga utgifter -29 840 -29 840 -29 840 

Kvar att leva på 16 010 2 910 7 010 

 
 
 
Tvåbarnsfamilj, boende i villa (lån på 3,8 mnkr, 85 % belåningsgrad). Den med högre inkomst 
blir arbetslös 
 
  Tidigare regler Nya, tillfälliga regler Med slopat 
 I arbete Arbetslös Arbetslös Amorteringskrav 

Inkomst 1 36 200 20 000 26 400 26 400 
Inkomst 2 20 800 20 800 20 800 20 800 
Barnbidrag 2 650 2 650 2 650 2 650 
Skatt -13 800 -10 700 -13 000 -13 000 

Disponibel inkomst 45 850 32 750 36 850 36 850 
Nödvändiga utgifter -34 350 -34 350 -34 350 -27 950 

Kvar att leva på 11 500 -1 600 2 500 8 900 

 
 
 
Tvåbarnsfamilj, högre löner, boende i villa (lån på 3,8 mnkr, 85 % belåningsgrad). Den med 
högre inkomst blir arbetslös 
 
  Tidigare regler Nya, tillfälliga regler Med slopat 
 I arbete Arbetslös Arbetslös Amorteringskrav 

Inkomst 1 62 700 20 000 26 400 26 400 
Inkomst 2 39 500 39 500 39 500 39 500 
Barnbidrag 2 650 2 650 2 650 2 650 
Skatt -32 700 -16 500 -18 800 -18 800 

Disponibel inkomst 72 150 45 650 49 750 49 750 
Nödvändiga utgifter -34 350 -34 350 -34 350 -27 950 

Kvar att leva på 37 800 11 300 15 400 21 800 

 


