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Så blir hushållens inkomster 2021 
 
Högre löner och sänkta inkomstskatter gör att lönehushållen får mer i plånboken i januari 
2021 jämfört med januari 2020. Pensionärerna får också sänkt inkomstskatt och många får 
från september ett pensionstillägg på max 600 kronor per månad. Under året som gått är 
det dock den arbetslöse som har fått störst tillskott i plånboken. Det visar en ny analys 
över hushållens inkomster 2021 som Swedbank har gjort. 
 
Lönerna stiger med i genomsnitt 2,5 procent i år för Swedbanks typhushåll1. Med en inflation på 
drygt en procent under 2020 innebär det en reallöneökning. Pensionerna ökar med omkring 0,5 
procent vilket innebär en real minskning av inkomsten, med hänsyn tagen till inflationen. 
Pensionstillägget på max 600 kronor per månad införs först den 1 september. 2 
 
- Pensionerna höjs inte lika mycket som lönerna i samhället. Men inkomstskatten på pensioner 
sänks generellt mer än på löner i år och från 1 september får många pensionärer dessutom ett 
tillskott i form av ett pensionstillägg på max 600 kronor per månad, säger Arturo Arques, 
privatekonom för Swedbank och sparbankerna. 
 
Sänkt inkomstskatt 2021 
I år sänks inkomstskatten för de allra flesta. På förvärvsinkomst3 över 20 000 kronor per månad 
införs en skattereduktion på 125 kronor per månad. På lägre inkomst blir skattereduktionen lägre. 
Utöver det införs även en tillfällig skattereduktion för de med inkomster under 50 000 kronor per 
månad under 2021-2022.4 Inkomstskatten blir också lägre till följd av att grundavdrag och 
jobbskatteavdrag samt att skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs till följd av högre 
prisbasbelopp. För pensionärer höjs det förhöjda grundavdraget vilket innebär ytterligare 
skattesänkning. 
 
Den totala kommunala skattesatsen minskar i genomsnitt med 1 öre 2021, till 32,27 procent.5 
Skatten består av två delar, den kommunala skattesatsen och skattesatsen för regioner. Det är 
den kommunala skattesatsen som ändras, den regionala är oförändrad 2021. Lägst 
kommunalskatt har Österåkers kommun, 29,08 procent, medan Dorotea har den högsta, 35,15 
procent. Med en inkomst på 30 000 kronor per månad betalar en invånare i Österåker 6 500 
kronor i skatt medan en invånare i Dorotea betalar 7 750 kronor i skatt per månad. 
 
Arbetslösa har fått störst tillskott, men även lönehushållen får mer i plånboken 
Jämför man januari 2021 med januari 2020 är det den arbetslöse som har fått det största 
tillskottet i plånboken. Under året som gått har ersättningen från arbetslöshetskassan höjts 
temporärt6 och en arbetslös med högsta ersättningen från a-kassan får omkring 4 200 kronor mer 
kvar i plånboken jämfört med i januari 2020. Den temporära höjningen är ett resultat av Coronas 
effekter på den ökade arbetslösheten.  

 
1 Swedbank har sedan 1976 data över ett urval av typhushåll, dessa har utökats under åren och består idag av 13 typhushåll. 
2 Utbetalning av pensionstillägg görs från och med 1 september. Det är på max 600 kronor per månad, vid en allmän pension 
på motsvarande 14 000 kronor. Tillägget är lägre för pensioner under respektive över 14 000 kronor. Inget pensionstillägg på 
om allmän pension under 9 000 respektive över 17 000 kronor. 
3 Lön, pension, socialförsäkringsförmåner inklusive a-kassa. 
4 Utformningen är inte klar, regeringen avser att återkomma i början av 2021, skattereduktionen kommer justeras i 
deklarationen för inkomståret 2021. 
5 Källa: Statistiska centralbyrån.  
6 De temporära regeländringarna, med bland annat höjt inkomsttak, förlängdes till och med 2022. 



 
 
- Det är en klen tröst för den som har mist jobbet, men den högre ersättningen innebär ändå över 
4 000 kronor i plånboken varje månad för den som är arbetslös med maxersättning. Den som är 
arbetslös får också ta del av skattereduktionen på förvärvsinkomster 2021, säger Arturo Arques. 
 
Lönehushållen får ta del av löneökningar och skattesänkningar. För enpersonshushållet innebär 
det 750 kronor mer i plånboken och tvåbarnsfamiljen får ett tillskott på drygt 950 kronor per 
månad efter skatt. Den som är ensamstående förälder får också löneökning och skattesänkning, 
vilket innebär över 600 kronor mer kvar i plånboken i januari.  
 
- Från 1 juli höjs dessutom underhållsstödet och det kommer innebära ytterligare 200 kronor per 
månad till den ensamstående föräldern med underhållsstöd för två barn, åtta och tio år. Sedan 
2015 har underhållsstödet då ökat med 800 kronor per månad för det typhushållet, säger Arturo 
Arques.  
 
Sänkt skatt för pensionärer vid årsskiftet och pensionstillägg från september 
Pensionärerna får också mer i plånboken i januari i år jämfört med januari 2020. 
Garantipensionären får dock inte något stort tillskott. En blygsam ökning av garantipensionen och 
en liten skattesänkning ger 120 kronor mer i plånboken per månad.  
 
Pensionärer med inkomstpension och tjänstepension får ett större tillskott. Pensionerna höjs, 
skatten sänks dels genom skattereduktionen, dels genom det förhöjda grundavdraget för de över 
65 år. 
 
- Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner får knappt 500 kronor mer i plånboken efter 
årsskiftet jämfört med januari 2020. I september får pensionärsparet ytterligare tillskott på knappt 
600 kronor efter skatt i och med att pensionstillägget börjar betalas ut. Garantipensionären får ett 
betydligt mindre tillskott i år, drygt 100 kronor mer varje månad efter skatt, säger Arturo Arques. 
 
Ökad realinkomst de senaste tio åren 
Ser man på den reala inkomstutvecklingen7 över tid så har lönehushållen bland Swedbanks 
typhushåll fått en 20-procentig ökning av inkomsten före skatt under de senaste tio åren. 
Pensionärshushållens ökning har varit fem procent under samma period. Den knappa ökningen 
för pensionärerna har kompenserats med skattesänkningar. Den disponibla inkomsten, det vill 
säga inkomst inklusive bidrag efter skatt, har för pensionärerna ökat realt med 13 procent sedan 
2011. För lönehushållen är motsvarande ökning 19 procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 160 kontor i Sverige och 92 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, 
USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se 

 
7 Inkomstutveckling justerat för inflationen under motsvarande år. 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/
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Beräkningarna nedan inkluderar inte den tillfälliga skattereduktion som regeringen ska återkommer till under våren. 
Beräkningar över förändring i fasta priser utgår från prisutvecklingen under 2020. 

 
Typhushåll, kronor per månad 
 
Enpersonshushåll 
 

 

 
Ensamstående förälder med två barn8 
 
 Jan 2020 Jan 2021 Juli 2021 

Inkomst 28 100  28 800 28 800 
Barnbidrag 2 650 2 650 2 650 
Underhållsstöd 3 146 3 146 3 346 
Bostadsbidrag 1 200 1 200 1 200 
Skatt -6 720 -6 790 -6 790 

Disponibel inkomst 28 380 29 010 29 210 
Förändring  630 830 
Förändring i fasta priser  270  

 
Tvåbarnsfamilj 
 
 Jan 2020 Jan 2021 

Inkomst 1 36 600 37 300 
Inkomst 2 21 100 21 600 
Barnbidrag 2 650 2 650 
Skatt -13 930 -14 170 

Disponibel inkomst 46 420 47 380 
Förändring  960 
Förändring i fasta priser  370 

 
Tonårsfamilj (två barn) 
 
 Jan 2020 Jan 2021 

Inkomst 1 63 300 64 600 
Inkomst 2 40 100 41 100 
Studiebidrag 2 080 2 080 
Skatt -33 210 -33 750 

Disponibel inkomst 72 270 74 030 
Förändring  1 760 
Förändring i fasta priser  860 

 
Garantipensionär9 
 
 Jan 2020 Jan 2021 

Pension 8 596 8 650 
Bostadstillägg 5 560 5 600 
Skatt -1 080 -1 048 

 
8 Två barn på 8 respektive 10 år. 
9 Ogift pensionär med enbart garantipension, född 1938 eller senare. 

 Jan 2020 Jan 2021 

Inkomst 33 700 34 600 
Skatt -8 450 -8 600 

Disponibel inkomst 25 250 26 000 
Förändring  750 
Förändring i fasta priser  430 



 
Disponibel inkomst 13 080 13 200 
Förändring  120 
Förändring i fasta priser  -40 

 
Pensionärspar, genomsnittlig pension10 
 
 Jan 2020 Jan 2021 Sept 2021 

Pension 1 22 320 22 450 23 050 
Pension 2 15 060 15 140 15 370 
Skatt -7 820 -7 540 -7 780 

Disponibel inkomst 29 560 30 050 30 640 
Förändring  490 1 080 
Förändring i fasta priser  110  

 
Pensionärspar, lägre pension 
 
 Jan 2020 Jan 2021 Sept 2021 

Pension 1 18 040 18 140 18 420 
Pension 2 13 050 13 110 13 710 
Skatt -5 870 -5 700 -5 950 

Disponibel inkomst 25 220 25 550 26 180 
Förändring  330 960 
Förändring i fasta priser  10  

 
Arbetslös, med maxersättning från a-kassa 
 
 Jan 2020 Jan 2021 

Inkomst 20 000 26 400 
Skatt -6 060 -8 290 

Disponibel inkomst 13 940 18 110 
Förändring  4 170 
Förändring i fasta priser  4 000 

 
Studerande, heltid med fullt studiemedel, per fyra veckor på vårtermin 
 
 VT 2020 VT 2021 

Studiebidrag 3 292 3 313 
Studielån 7 568 7 616 
Bostadsbidrag 1 200 1 200 

Disponibel inkomst 12 060 12 129 
Förändring  69 
Förändring i fasta priser  -80 

 
Realinkomst och real disponibel inkomst, utveckling på längre sikt. År och inom parantes jämfört 
med 2021. Kronor per månad. Avrundade tal. 
 
Realinkomst före skatt 2021 2011  2006  

Enpersonhushåll 34 600 28 800 20 % 26 600 30 % 
Ensamstående förälder 28 800 23 700 22 % 22 400 28 % 
Tvåbarnsfamilj 58 900 49 500 19 % 46 600 26 % 
Tonårsfamilj 105 700 87 700 20 % 82 700 28 % 
Garantipensionär 8 650 8 360 3 % 8 490 2 % 
Pensionärspar, lägre pension11 31 250 29 100 7 % 31 200 0 % 
Arbetslös 26 700 16 500 62 % 19 400 38 % 

 
Real disponibel inkomst 2021 2011  2006  

 
10 Genomsnittlig pension enligt Statistiska Centralbyrån. 
11 Swedbanks typhushåll pensionärspar med genomsnittlig pension sträcker sig inte så långt bak i tiden. 



 
Enpersonhushåll 26 000 21 700 20 % 18 600 40 % 
Ensamstående förälder 29 000 24 000 21 % 22 500 29 % 
Tvåbarnsfamilj 47 400 40 100 18 % 35 500 33 % 
Tonårsfamilj 74 000 61 400 21 % 54 600 35 % 
Garantipensionär 13 200 11 640 13 % 11 160 18 % 
Pensionärspar, lägre pension12 25 550 22 750 12 % 22 800 12 % 
Arbetslös 18 200 11 900 53 % 13 900 31 % 

 

 
Swedbank återblick 
I samband med att Swedbank och sparbanksidén firar 200 år har Swedbank tillsammans 
med Kantar Sifo tittat igenom undersökningar från förr och ställt liknande frågor till 
hushållen idag. 
 
Under många år tog Sifo fram en indikator över hushållens inkomstförväntningar. 
Hushållen fick svara på frågan ”Tror du att du under de kommande tolv månaderna 
kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär 
som nu?” Diagrammet nedan visar andelen som svarat att man tror att man kommer ha 
mer pengar att röra sig med. 2020 svarade 21 procent att man tror att man kommer ha 
mer pengar att röra sig med kommande tolv månader.  
 
 

 
 
 

 
Effekt av skattesänkningar 
 
Skillnad kronor per månad, skattereduktion på förvärvsinkomst13, sänkt skatt på pensioner och ändrade 
prisbasbelopp (påverkar jobbskatteavdrag och grundavdrag). Kronor per månad, avrundade tal. 
 
Arbetsinkomst Skatt 2020 Skatt 2021 Skillnad 

25 000 5 800 5 670 -130 
40 000 10 560 10 420 -140 
50 000 15 200 14 820 -380 
60 000 20 750 20 360 -390 
80 000 32 070 31 670 -400 
100 000 43 380 42 980 -400 

 
 
 

 
12 Swedbanks typhushåll pensionärspar med genomsnittlig pension sträcker sig inte så långt bak i tiden. 
13 Lön och socialförsäkringsförmåner inklusive a-kassa. 



 
A-kassa Skatt 2020 Skatt 2021 Skillnad 

26 40014 8 420 8 290 -130 
 
 
Pension Skatt 2020 Skatt 2021 Skillnad 

8 000 930 890 -40 
12 000 1 920 1 850 -70 
15 000 2 770 2 670 -100 
17 000 3 370 3 250 -120 
20 000 4 310 4 120 -190 
25 000 5 880 5 580 -300 
30 000 7 440 7 050 -390 

Beräkningarna är gjorda utifrån genomsnittlig kommunalskattesats respektive år, samt kyrkoavgift, begravningsavgift och 
public service-avgift. 

 
Exempel skillnad i inkomst efter skatt, kommun med lägst respektive högst kommunalskatt 
(kommun + region). Österåker (29,08 procent) och Dorotea kommun 35,15 procent). Kronor 
per månad respektive år, 2020. 
 
 Österåker Dorotea 

Inkomst före skatt 30 000 30 000 
Skatt -6 470 -7 750 
Inkomst efter skatt 23 530 22 250 
Skillnad per månad  -1 280 
Skillnad per år  -15 360 
   
Inkomst före skatt 50 000 50 000 
Skatt -13 520 -15 990 
Inkomst efter skatt 36 480 34 010 
Skillnad per månad  -2 470 
Skillnad per år  -29 640 
   
Inkomst före skatt 70 000 70 000 
Skatt -24 080 -27 770 
Inkomst efter skatt 45 920 42 230 
Skillnad per månad  -3 690 
Skillnad per år  -44 280 
   

 

 
14 Jämförelsen gällande a-kassa gäller för den högsta nivån som infördes 1 juli 2020. Jämförelsen gäller alltså inte januari 
2020 och januari 2021. 


