
 
 

 
4 januari 2022 
 
Mer i plånboken för alla, men sämre köpkraft för många  
 
Hushållen får mer i plånboken 2022, men inflationen ser ut att äta upp inkomstökningarna för 
många löntagare. Pensionärer och personer med sjuk- och aktivitetsersättning får däremot 
ökad köpkraft. Över tid har både pensionärer och löntagare haft en mycket god 
inkomstutveckling – sedan 2007 har den disponibla inkomsten ökat med 15 till 30 procent för 
de flesta hushåll. Det visar en analys om hushållens inkomster från Swedbank och 
sparbankerna.  
 
Löner och pensioner höjs 2022, men en högre inflation 2021 innebär att en stor del av 
inkomstökningarna kommer att gå åt till högre priser. Till följd av det får de flesta löntagare 
försämrad köpkraft i januari 2022 jämfört med i januari 2021. Pensionärerna får däremot både mer i 
plånboken och en bättre köpkraft. Störst tillskott får de med sjuk- och aktivitetsersättning.  
 
- Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som 
hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer, 
säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom. 
 
Bättre köpkraft för pensionärer – sämre för löntagare 
Pensionärerna får också mer i plånboken. Även om inflationen äter upp en del så blir det ändå realt 
mer kvar för pensionärerna i år jämfört med januari 2021. Löntagare får däremot sämre köpkraft, 
trots både högre löner och ytterligare jobbskatteavdrag.  
 
- En tvåbarnsfamilj med vanligt förekommande yrken får drygt 900 kronor mer i plånboken varje 
månad i år jämfört med januari 2021. Men räknar man in inflationen så minskar ändå köpkraften för 
de flesta lönehushåll, säger Arturo Arques. 
 
Både pensionärer och löntagare har bättre inkomster än för femton år sedan  
Trots att många hushåll får se inkomstökningarna 2022 ätas upp av den senaste tidens inflation har 
de flesta haft en mycket god inkomstutveckling över tid. Löntagarna har 25 till 30 procent högre 
disponibel inkomst 2022 jämfört med för 15 år sedan, i fasta priser. Även pensionärer har fått det 
bättre. Deras disponibla inkomst har ökat med 15 till 20 procent sedan 2007. 
 
- Både löntagare och pensionärer har fått sänkt skatt i flera omgångar under senare år. Många 
pensionärer har också fått ett tillskott genom åtskilliga höjningar av bostadstillägget, säger Arturo 
Arques. 
 
Beräkningar och exempel på olika hushållstyper finns i bilaga på nästföljande sidor.   
  
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38 
https://www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques/  
www.swedbank.se/privatekonomi 
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Hushållens inkomster 2022 
 
Mer till de med sjuk- och aktivitetsersättning 
Inkomstskatten sänks rejält för de med sjuk- och aktivitetsersättning för att ta bort skillnaden i 
beskattning jämfört med arbetsinkomst. För den med 15 000 kronor per månad i sjuk- och 
aktivitetsersättning innebär det drygt 1 100 kronor mer i plånboken varje månad. 
 
Även garantinivån inom sjuk- och aktivitetsersättningen höjs, med drygt 1 000 kronor till 11 190 
kronor per månad till någon som är 30 år eller äldre. Dessutom höjs taket för bostadstillägg för de 
med sjuk- och aktivitetsersättning från 5 600 till 7 500 kronor. Som mest innebär höjningen 1 300 
kronor per månad, men med en boendekostnad på 6 000 kronor per månad höjs det med knappt 
300 kronor. 
 
Inkomsttaket inom sjukpenningen höjs från åtta till tio prisbasbelopp och till följd av det höjs den 
högsta ersättningen vid sjukskrivning med 220 kronor per dag. För fem dagar med sjukpenning blir 
ersättningen därmed drygt 5 100 kronor före skatt 2022 jämfört med drygt 4 000 kronor 2021. 
 
Pensionärerna får mer i plånboken 
Inkomstpensionerna höjs med 2,5 procent 2022, och skatten på pensioner sänks. För de med en 
pension på 13 000 kronor sänks skatten med 150 kronor per månad. Lägger man till det 
pensionstillägg som infördes i september förra året innebär det knappt 1 700 kronor mer efter skatt 
för ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner i januari 2022 jämfört med i januari 2021. 
   
Bostadstillägget för pensionärer höjs i två steg. Den 1 januari höjs konsumtionsstödet inom 
bostadstillägget med 200 kronor för ogift (100 kronor för gift), dessutom höjs taket för 
boendekostnad från 7 000 till 7 500 kronor. Som mest kan bostadstillägget öka med 450 kronor per 
månad. 1 augusti höjs konsumtionsstödet med ytterligare 200 kronor (100 kronor för gift). 
 
Även garantipensionen höjs något nästa år, tillsammans med skattesänkningen och höjningen av 
bostadstillägget gör det att en pensionär med full garantipension och en boendekostnad på 6 000 
kronor får drygt 500 kronor mer i plånboken från januari 2022. Den 1 augusti höjs bostadstillägget 
med ytterligare 200 kronor. 
 
Lönerna stiger men inflationen tar det mesta 
Lönerna stiger nästa år, med hur mycket skiljer mellan olika avtal och eventuell löneglidning. För 
många inom privat sektor förväntas lönerna stiga med 2 till 3 procent nästa år. Inom kommunal 
sektor blir ökningen mindre, efter ett par år av större lönesatsningar blir ökningen 2022 i stället runt 
1,5 procent. Utöver löneökningar och lägre inkomstskatt genom ett förhöjt jobbskatteavdrag på 150 
kronor per månad för alla, kommer köpkraften att minska för många löntagare. 
 
En tvåbarnsfamilj med vanliga yrken får drygt 900 kronor mer i plånboken varje månad nästa år 
jämfört med januari 2021. Men räknar man in inflationen så minskar ändå köpkraften för de flesta 
lönehushåll. 
 
En ensamstående förälder med två barn får knappt 700 kronor mer i disponibel inkomst varje månad 
jämfört med januari 2021. Det är en effekt av löneökning, skattesänkning och att underhållsstödet 
höjdes 1 juli 2021. Men även för den ensamstående föräldern blir det ändå minskad köpkraft till följd 
av inflationen under 2021. En ytterligare höjning av underhållsstödet med 150 kronor per barn upp 
till tio års ålder kommer göras den 1 juli 2022.  
 
Källa: 
Egna beräkningar. Statistiska Centralbyrån 
Antaganden: 
Genomsnittlig kommunalskatt för 2022 (32,24 procent) används i beräkningarna. 



 
 
 
 

 
Inkomstskatt 
Den genomsnittliga kommun- och regionskatten är 32,24 procent 2022, en minskning med 3 öre. 
Men den skiljer mellan olika kommuner. 2022 betalar de som bor i Österåker kommun lägst 
skatt, 28,98 procent inklusive regionskatt. Högst är skatten i Dorotea kommun, 35,15 procent. På 
en lön på 30 000 kronor per månad skiljer det 1 850 kronor i skatt mellan Österåker och Dorotea 
kommun.  
Brytpunkten för statlig inkomstskatt 2022 går vid en månadsinkomst på 46 241 kronor för 
löntagare och vid 51 558 kronor för pensionärer. 
 

 
 
 
Swedbank och Sparbankerna ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Det finns idag 58 
Sparbanker i Sverige som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har ca. 190 kontor och ca. 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia av samarbete. Swedbank är den ledande banken på sina 
hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och 
organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Swedbankkoncernen har även verksamhet i övriga 
Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se 

 

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


 
Bilaga. Tabeller 
 
Beräkningar över förändring i fasta priser utgår från prisutvecklingen under 2021. I beräkningarna inkluderas även 
prisbasbeloppets effekt på jobbskatteavdrag och grundavdrag. Avrundade tal. 

 
Typhushåll, kronor per månad 
 
Enpersonhushåll 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 

Inkomst 34 500 35 300 
Skatt -8 490 -8 570 

Disponibel inkomst 26 010 26 730 
Förändring  720 
I fasta priser  -50 

 
 
Ensamstående förälder med två barn1 
 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 
Juli 

2022 

Inkomst 29 200 29 600 29 600 
Barnbidrag 2 650 2 650 2 650 
Underhållsstöd2 3 150 3 350 3 650 
Bostadsbidrag 1 200 1 200 1 200 
Skatt -6 770 -6 710 -6 710 

Disponibel inkomst 29 430 30 090 30 390 
Förändring  660  
I fasta priser  -210  

 
 
Tvåbarnsfamilj 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 

Inkomst 1 37 900 38 400 
Inkomst 2 21 900 22 200 
Barnbidrag 2 650 2 650 
Skatt -14 230 -14 110 

Disponibel inkomst 48 220 49 140 
Förändring  920 
I fasta priser  -500 

 
 
Tonårsfamilj (två barn) 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 

Inkomst 1 64 700 66 200 
Inkomst 2 41 800 42 400 
Studiebidrag 2 080 2 080 
Skatt -34 040 -34 360 

Disponibel inkomst 74 540 76 320 
Förändring  1 780 
I fasta priser  -410 

 
 

 
1 Två barn på 8 respektive 10 år. 
2 Underhållsstödet höjdes 1 juli 2021 och höjs ytterligare 1 juli 2022. 



 
Garantipensionär3 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 
Aug 

2022 

Pension 8 650 8 777 8 777 
Bostadstillägg 5 850 6 050 6 250 
Skatt -1 090 -910 -910 

Disponibel inkomst 13 410 13 920 14 120 
Förändring  510  
I fasta priser  110  

 
 
Pensionärspar, genomsnittlig pension4 
 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 

Pension 1 22 450 23 250 
Pension 2 15 140 16 050 
Skatt -7 640 -7 690 

Disponibel inkomst 29 950 31 610 
Förändring  1 660 
I fasta priser  770 

 
 
Arbetslös, med maxersättning från a-kassa 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 

Inkomst 26 400 26 400 
Skatt -8 320 -8 260 

Disponibel inkomst 18 080 18 140 
Förändring  60 
I fasta priser  -470 

 
 
Individ med sjuk- och aktivitetsersättning (utifrån inkomst). Bor i lägenhet med hyra på 6 000 kronor 
per månad. 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 

Inkomst 15 000 15 000 
Bostadstillägg 2 300 2 300 
Skatt -3 960 -2 910 

Disponibel inkomst 13 340 14 390 
Förändring  1 050 
I fasta priser  660 

 
 
Individ (30 år eller äldre) med sjuk- och aktivitetsersättning på garantinivå. Bor i lägenhet med hyra 
på 6 000 kronor per månad (om hyra på 7 500 kronor eller mer är maximalt bostadstillägg 6 550 
kronor per månad, med inkomst på 11 190 kronor per månad blir det dock något lägre). 
 Jan 

2021 
Jan 

2022 

Inkomst 10 036 11 190 
Bostadstillägg 5 200 4 730 
Skatt -2 200 -1 850 

Disponibel inkomst 13 040 14 070  
Förändring  1 030 
I fasta priser  650 

 
3 Ogift pensionär med enbart garantipension, född 1938 eller senare. 
4 Genomsnittlig pension enligt Statistiska Centralbyrån. 



 
 
 
Studerande, heltid med fullt studiemedel, per fyra veckor på vårtermin 
 
 VT 2021 VT 2022 

Studiebidrag 3 312 3 362 
Studielån 7 616 7 728 
Bostadsbidrag 1 200 1 200 

Disponibel inkomst 12 128 12 290 
Förändring  160 
I fasta priser  -200 

 
 
 
 

 Inkomst före skatt  Inkomst efter skatt  Disponibel inkomst 
 2012-2022 2007-2022  2012-2022 2007-2022  2012-2022 2007-2022 

Enpersonhushåll 17 % 27 %  18 % 32 %  18 % 32 % 
Ensamstående 
förälder 

18 % 26 %  19 % 32 %  16 % 25 % 

Tvåbarnsfamilj 17 % 25 %  18 % 30 %  17 % 28 % 
Tonårsfamilj 21 % 26 %  21 % 31 %  20 % 30 % 
Pensionärspar 7 % 2 %  13 % 15 %  13 % 15 % 
Garantipensionär 1 % 0 %  7 % 16 %  13 % 21 % 
Arbetslös 58 % 45 %  50 % 38 %  50 % 38 % 

 
 


