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Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare
De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i
plånboken efter att nödvändiga utgifter är betalda. En familj med bostadslån får till
följd av lägre räntor över 1 300 kronor mer kvar att leva på i januari 2015 jämfört
med för ett år sedan. Pensionärerna kan däremot få det sämre, garantipensionären
får en försämring med hela 200 kronor i fasta priser varje månad.
I januari varje år beräknar Swedbank nödvändiga utgifter för olika typer av hushåll och hur mycket
dessa hushåll har kvar att leva på varje månad. För alla hushåll utan villafamiljen är utgifterna något
högre 2015 jämfört med januari 2014. Inkomsterna ökar också så de flesta hushåll har mer kvar i
plånboken nu jämfört med för ett år sedan.

Bättre för löntagare, sämre för pensionärer
Lönerna i samhället fortsätter stiga och med låg, eller ingen, inflation innebär det att reallönerna
också stiger, med runt tre procent jämfört med 2014. För pensionärerna ser det inte lika ljust ut.
Inkomstpensionerna ökar marginellt och garantipensionen är i stort sett oförändrad.
- Sammantaget innebär det att löntagarhushållen återigen får ett år med bättre ekonomi, säger
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.
Mer kvar i plånboken för många
Även om inflationstakten varit negativ, så har några utgiftsposter ökat för hushållen, bland annat
hyror, vissa försäkringar och lokala resor. För löntagarhushållen väger inkomstökningen upp de
ökade utgifterna, men för andra kan det däremot bli mindre kvar i plånboken. Bland annat får de
som har garantipension eller är arbetslösa mindre kvar att leva på varje månad.
Den som äger sin bostad är återigen den stora vinnaren. De lägre räntorna gör att deras
boendekostnad minskar. En tvåbarnsfamilj som bor i villa får en förbättrad ekonomi med över 1 300
kronor i månaden 2015. Men även de i hyreslägenhet får det bättre. En tvåbarnsfamilj och
ensamstående med barn får runt 250-500 kronor mer kvar efter att nödvändiga utgifter är betalda
jämfört med för ett år sedan. Från årsskiftet kan studenter låna knappt 1 000 kronor mer per månad.
De får därmed 300 kronor mer kvar i plånboken jämfört med 2014.
Pensionärsparet med inkomstpension får i stort sett oförändrad ekonomi i år. Garantipensionären
får det däremot sämre, med 200 kronor mindre kvar när allt nödvändigt är betalt varje månad.
- Visserligen höjdes garantipensionen något vid årsskiftet, men högre kostnad för hyra och andra
utgifter gör att det blir mindre kvar i plånboken i år, fortsätter Arturo Arques. Den som är arbetslös
kan till och med gå back varje månad, enligt Swedbanks beräkningar kan det saknas över 900
kronor varje månad 2015.

Se bilaga 1 för olika typhushålls budgetar.

Bättre på längre sikt för de flesta
Under de senaste tio åren har löntagarhushållen fått det stadigt bättre. I reala termer har alla minst
30 procent mer kvar i plånboken idag än 2005. Tvåbarnsfamiljen har nästan 50 procent mer kvar
och bor de dessutom i villa har de dubbelt så mycket kvar efter nödvändiga utgifter är betalda varje
månad. För pensionärerna har utvecklingen inte varit lika gynnsam. Garantipensionären har fått det
något bättre men pensionärsparet med inkomstpension har det sämre idag än för tio år sedan.
Sämst har utvecklingen varit för den som är arbetslös. Från att ha knappt 3 000 kronor kvar i
plånboken varje månad 2005 går den arbetslöse nu back med 900 kronor. Se bilaga 2 för ett
diagram över utvecklingen på lite längre sikt.
Ser man till de senaste fem åren är utvecklingen ungefär densamma även om förändringarna inte är
lika stora. Garantipensionären har det dock mycket bättre idag än 2010.

Nya regeringsförslag under året
Beräkningarna bygger på den budget som antogs i Riksdagen i december. Den innehöll egentligen
inga förändringar för hushållen, förutom att beloppet för studielån höjdes med knappt 1 000 kronor
per fyra veckor. Regeringen kommer sannolikt att lägga fram en tilläggsbudget i april. Den kan
eventuellt komma att innehålla förslag om förändringar som börjar gälla redan i år, vilket i så fall kan
påverka hushållens ekonomi.

För ytterligare information:
Arturo Arques, Swedbank privatekonomi, tfn: 072-242 99 62
Madelén Falkenhäll, Swedbank privatekonomi, tfn: 076-790 16 38

www.swedbank.se/privatekonomi
www.swedbank.se/meromprivatekonomi
www.swedbank.se/arturosblogg

Bilaga 1. Budget för olika hushållstyper. Jämförelsen med 2014 är i fasta priser.

Enpersonshushåll
Årsinkomst

345 600

Inkomst i kr per månad
Lön
Skatt

28 800
-7 040

Disponibel inkomst

21 760

Utgifter i kr per månad
Hyra 62,5 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Kostnaden för mat ökar för enpersonhushållet, mest till följd av

Kvar till
5 300
2 210
590
690
2 960
11 750

10 010

Jämfört med 2014

-140

en modelländring.

Ensamstående med två barn
Årsinkomst

289 200

Inkomst i kr per månad
Lön
Barnbidrag
Underhållsstöd
Bostadsbidrag
Summa inkomster

24 100
2 250
2 546
1 300
30 196

Skatt
Disponibel inkomst

-5 640
24 560

Utgifter i kr per månad
Hyra 75 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 840 kr per månad.

Kvar till
6 100
3 990
1 720
1 330
720
3 630
17 490

7 070

Jämfört med 2014

260

Ensamstående med två barn, delad vårdnad
Årsinkomst

289 200

Inkomst i kr per månad
Lön
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Summa inkomster

24 100
1 125
1 300
26 525

Skatt
Disponibel inkomst

-5 640
20 890

Utgifter i kr per månad
Hyra 75 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 420 kr per månad.

Kvar till
6 100
2 890
1 160
1 010
360
3 290
14 810

6 080

Jämfört med 2014

160

Tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet
Årsinkomst

600 000

Inkomst i kr per månad
Lön förälder 1
Lön förälder 2
Barnbidrag
Summa inkomster

32 000
18 000
2 250
52 250

Skatt (8 070+3 820)
Disponibel inkomst

-11 890
40 360

Utgifter i kr per månad
Hyra 95 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 520 kr per månad.

Kvar till
7 400
6 070
2 220
1 910
1 260
5 260
24 120

16 240

Jämfört med 2014

500

Tvåbarnsfamilj i villa
Årsinkomst

600 000

Inkomst i kr per månad
Lön förälder 1
Lön förälder 2
Barnbidrag
Summa inkomster

32 000
18 000
2 250
52 250

Skatt (8 070+3 820)
Disponibel inkomst

-11 890
40 360

Utgifter i kr per månad
Villa*
Mat**
Kläder
Hygien, fritid
Barnomsorg
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Familjen bor i en nybyggd villa, utgiften påverkas alltså både av

Kvar till
11 230
6 070
2 220
1 910
1 260
4 760
27 450

12 910

Jämfört med 2014

1 330

ränteförändringar och förändringar i produktionskostnad.
Lånet är på 3,1 miljoner kronor, fördelat på rörlig och fast ränta.
** Under barnens ledighet ökar matkostnaden med 520 kr per månad.

Student
Inkomst i kr per månad
Studielån, 4 veckor*
Studiebidrag, 4 veckor*
Bostadsbidrag
Summa inkomster
Skatt

7 120
2 828
1 100
11 048
0
11 050

* Studiemedel per hel kalendermånad motsvarar 10 004 kr
** Hyra 10 månader per år, inklusive bredband.

Utgifter i kr per månad
Hyra studentrum**
Mat (inkl kårlunch)
Kläder
Hygien, fritid
Studiematerial
Övrigt nödvändigt

Kvar till
3 240
3 010
590
690
780
1 250
9 560

1 490

Jämfört med 2014

300

Pensionärspar med tilläggspension
Årsinkomst

335 400

Inkomst i kr per månad
Mannens tilläggspension*
Mannens tjänstepension
Kvinnans tilläggspension**
Kvinnans tjänstepension
Summa inkomster

13 800
2 440
10 520
1 190
27 950

Utgifter i kr per månad
Hyra 75 kvm
Mat
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt

Skatt (3 660+2 240)
Disponibel inkomst

-5 900
22 050

Summa utgifter

* 5,0 pensionspoäng

Kvar till
6 100
3 640
1 180
1 580
2 820

15 320

6 730

Jämfört med 2014

90

** 3,5 pensionspoäng

Garantipensionär (född 1937)
Årsinkomst

97 068

Inkomst i kr per månad
Garantipension
Bostadstillägg
Summa inkomster

8 089
4 964
13 053

Skatt
Disponibel inkomst

-1 171
11 880

Utgifter i kr per månad
Hyra 62,5 kvm
Mat*
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Om ett mål mat per dag äts på servicehus stiger matkostnaden

Kvar till
5 300
1 650
600
770
1 970
10 290

1 590

Jämfört med 2014

-200

till ca 3 500 kr.

Enpersonshushåll, arbetslös
Årsinkomst

179 520

Inkomst i kr per månad
A-kassa *
Skatt

14 960
-4 130

Disponibel inkomst

10 830

Utgifter i kr per månad
Hyra 62,5 kvm
Mat**
Kläder
Hygien, fritid
Övrigt nödvändigt
Summa utgifter

* Ersättningen är 80 procent av lönen upp till taket på 18 700 kr.
** Kostnaden för mat ökar för enpersonhushållet, mest till följd av
en modelländring.

Kvar till
5 300
2 210
590
690
2 960
11 750

-920

Jämfört med 2014

-570

Bilaga 2. Kvar att leva på för olika hushållstyper, 2000-2015.
Kronor per månad

