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Jämförelsetabeller 

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till 

regeringen i november 2022. 

 

Underlag från Konjunkturinstitutet har använts till prognoserna till 

budgetunderlaget. Andra förändringar redovisas under respektive anslag. 

 

11.1:1 Garantipension till ålderspension 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Föregående prognos 17 383 200  26 020 100 28 758 900 27 852 300 27 046 800 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

  +1 537 100  +1 587 100 +516 000 

Volym- och 
strukturförändringar 

+3 975 –65 200 –820 200 –986 200 –2 099 200 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  17 387 175 25 954 900 29 475 800 28 453 200 25 463 600 

Differens i 1000-tal kronor +3 975 –65 200 +716 900 +600 900 –1 583 200 

Differens i procent –0,0 –0,1 +1,5 –0,7 –0,5 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Utgifterna för garantipension påverkas främst av prisbasbeloppet men 

indirekt även av inkomstindex/balansindex (ju lägre 

inkomstindex/balansindex desto högre garantipensioner). 

 

Prognosen för prisbasbeloppet är höjd för år 2024–2026 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en höjande effekt 

på utgiftsprognosen för detta år. 

 

Prognosen för inkomstindex är sänkt för åren 2024–2026 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en höjande effekt 

för utgiftsprognosen för garantipension dessa år.  
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Volym- och strukturförändringar 

Antalet förmånstagare för år 2022 beräknas bli högre jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning.  

 

Antalet förmånstagare för åren 2023–2026 har justerats ned jämfört med 

föregående anslagsuppföljning. Färre pensionärer beräknas få 

garantipension. En justering har gjorts i prognosmodellen som ger lägre 

antal förmånstagare för senare delen av prognosperioden.  
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11.1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Föregående prognos 
8 914 900 8 564 900 8 139 200 7 675 600 7 727 400 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

 100 -22 600 -12 100 17 300 

Volym- och 
strukturförändringar 

 5 100 1 100 -1 700 -7 200 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  8 922 800 8 570 100 8 117 700 7 661 800 7 282 500 

Differens i 1000-tal kronor 7900 5 200 -21 500 -13 800 10 100 

Differens i procent 0,1 -0,3 -0,3 -0,2 0,1 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

De inkomstgrundade efterlevandepensionerna påverkas av inkomstindex. 

Garantipensionerna påverkas främst av prisbasbeloppet men indirekt också 

av inkomstindex (ju högre inkomstindex desto lägre garantipensioner). 

Inkomstindex har störst inverkan på utgiftsprognosen. För prognosen av 

omställningspension används också en sammanvägning av timlöneökningen 

över flera år. 

 

Inkomstindex har sänkts med 0,7 procent för 2024 och med 0,5 procent för 

2025 och höjts med 0,4 procent 2026. Detta påverkar de totala utgifterna 

med ungefär lika mycket som förändringen av inkomstindex för dessa år. 

 

Ändrade antaganden av timlöneökning och prisbasbelopp har haft en 

begränsad påverkan på prognosen. 

 

Volym- och strukturförändringar 

De totala utgifterna för 2022 ligger något högre än prognosen som lämnades 

i oktober. Antaganden om framtida antal förmånstagare har justerats i 

förhållande till föregående prognos med hänsyn tagen till utfallet under 

2022.  
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11.1:3 Bostadstillägg till pensionärer 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Föregående prognos 11 868 400 13 443 700 13 446 700 13 550 000 13 425 800 

Överföring till/från 
andra anslag 

     

Ändrade 
makroekonomiska 
antaganden 

 –900 +404 100 +393 200 +317 800 

Volym- och 
strukturförändringar 

+31 092 –60 800 –74 500 –93 900 –114 800 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  11 899 492 13 382 000 13 776 300 13 849 300 13 628 800 

Differens i 1000-tal 
kronor 

+31 092 –61 700 +329 600 +299 300 +203 000 

Differens i procent +0,3 –0,5 +2,5 +2,2 +1,5 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Utgifterna för bostadstillägg påverkas av inkomstindex/balansindex, 

prisbasbelopp och boendekostnadsutvecklingen.  

 

Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex avse-

ende bostads- och hyresrätter är sänkt för 2023 jämfört med prognosen i 

föregående anslagsuppföljning vilket minskar utgifterna för åren 2023–

2026.  

 

Prognosen för inkomstindex har sänkts för åren 2024–2026 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Prognosen för den inkomst som 

tas upp vid beräkningen av BTP har av det skälet sänkts för åren 2024–

2026. Detta har haft en höjande effekt på utgiftsprognosen för bostadstillägg 

för åren 2024–2026.  

Volym- och strukturförändringar 

Antalet förmånstagare och medelbelopp har sänkts något för åren 2023–

2026 jämfört med föregående prognos.  

 

De retroaktiva utgifterna blev högre för år 2022 jämfört med vad som 

antogs i föregående anslagsuppföljning. 
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1.1:4 Äldreförsörjningsstöd 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Föregående prognos 1 208 700 1 221 700 1 274 700 1 313 200 1 346 600 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

  +24 700 +26 900 +21 400 

Volym- och 
strukturförändringar 

+614 +6 500 +4 600 +1 900 –300 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  1 209 314 1 228 200 1 304 000 1 342 000 1 367 700 

Differens i 1000-tal kronor +614 +6 500 +29 300 +28 800 +21 100 

Differens i procent +0,1 +0,5 +2,3 +2,2 +1,6 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Prognosen för prisbasbeloppet har höjts för år 2024–2026 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Eftersom skälig levnadsnivå är 

knuten till prisbasbeloppet har denna förändring haft en höjande effekt på 

utgiftsprognosen för dessa år.  

 

Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex 

avseende bostads- och hyresrätter är sänkt för år 2023 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en sänkande effekt 

på utgiftsprognosen för åren 2023–2026.  

Volym- och strukturförändringar 

Antalet förmånstagare har höjts för 2023–2026 jämfört med föregående 

anslagsuppföljning. Medelbeloppet beräknas bli något högre för åren 2023–

2026. De retroaktiva utgifterna för 2022 blev högre än tidigare prognos. 

Förändringarna beror på utfall för 2022.  
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1.1:5 Inkomstpensionstillägg 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Föregående prognos                    
6 132 000     

                   
5 936 000     

                   
5 773 000     

                   
5 785 000     

                      
5 489 000     

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Volym- och 
strukturförändringar +1 455     +56 000     +259 000     +298 000     +430 000     

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos                     
6 133 455     

                   
5 992 000     

                   
6 032 000     

                   
6 083 000     

                      
5 919 000     

Differens i 1000-tal kronor +1 455     +56 000     +259 000     +298 000     +430 000     

Differens i procent +0,0% +0,9% +4,5% +5,2% +7,8% 

 

Volym- och strukturförändringar 

Utgifterna ökar för alla år till följd av att prognosen antar ett högre 

medelbelopp samt ett tidigare pensionsuttag på året över hela 

prognoshorisonten. Justeringarna är en följd av mönstret för 

inkomstpension. 
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12.1:5 Barnpension och efterlevandestöd 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Föregående prognos 1 036 500 1 080 400 1 121 600 1 114 400 1 169 300 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

  

 

+900 +1 700 +3 200 

Volym- och 
strukturförändringar 

0 –25 400 –53 400 –77 100 –92 200 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  1 036 600 1 055 000 1 069 100  1 069 000 1 075 300 

Differens i 1000-tal kronor 0 –25 400 –52 500 –75 400 –94 000 

Differens i procent +0,0 –2,4 –4,7 –6,6 –8,0 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Prognosen för inkomstindex har sänkts för åren 2024–2025. Prognosen för 

prisbasbeloppet har höjts för samma år.  

Volym- och strukturförändringar 

Prognosen är sänkt för åren 2023–2026 jämfört med föregående 

anslagsuppföljning beroende på att antalet förmånstagare samt medelbelopp 

beräknas bli lägre.   
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12.1:7 Pensionsrätt för barnår 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

  2024 2025 2026 

Föregående prognosbelopp 8 871 100 9 244 000 9 239 700 

Överföring till/från andra anslag    

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 45 700 54 900 75 800 

Volym- och strukturförändringar -43 100 -82 500 -36 800 

Ny regel    

Ändrat regleringsbelopp 
avseende tre år tidigare +60 200 -56 600 -14 300 

Differens mot förslag i 
budgetpropositionen    

Ny prognos 8 933 900 9 159 800 9 264 400 

Differens i 1000-tal kronor +62 800 -84 200 +24 700 

Differens i procent +0,7 -0,9 +0,3 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Prognosen är sänkt jämfört med oktoberprognosen på grund av sänkt 

prognos för timlöneökning, vilket sänker medelbeloppen. 

Volym- och strukturförändringar 

Prognosen är sänkt för år 2024 till 2026 beroende på ändringar i andelar 

pensionssparare som får barnårsrätt enligt beräkningsalternativ 1 och 2. För 

samtliga åren minskar andelarna för alternativ 1 något medans andelarna för 

alternativ 2 ökar. Eftersom medelbeloppet enligt alternativ 2 är högre än det 

för alternativ 1 ökar utgifterna under hela prognosperioden. 

Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 

Det prognostiserade regleringsbeloppet för år 2024 som avser 2021 har höjts 

med 60 miljoner jämfört med oktoberprognosen. Det beror främst på att 

utfallet av antalet berättigade personer blev större än vad tidigare prognos 

angav. Regleringsbeloppen för 2025 är sänkt vilket beror på ändrade 

makroekonomiska antaganden samt volym- och strukturförändringar som 

nämnts ovan. 
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Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i november 2022. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2022 2023 2024 2025 2026 

Föregående prognos 371 686 000 383 729 000 396 432 000 412 808 000 427 475 000 

Varav utgifter under 
utgiftstaket 348 167 000 359 825 000 370 291 000 383 831 000 395 798 000 

Ändrade makroekonomiska 
antaganden   -1 254 000 -906 000 +749 000 

Volym- och 
strukturförändringar 

                       
-27 000 +673 000 +576 000 +302 000 +274 000 

Ny regeländring      

Förändring av överföringar 
till EG 

                         
-6 500     

Förändring av 
administrationskostnader +5 000 +19 000 +26 000 +25 000 +29 000 

Ny prognos utgifter 
under utgiftstaket 348 138 500 360 517 000 369 639 000 383 252 000 396 850 000 

Förändrad prognos för 
premiepensioner -37 000 -740 000 -711 000 -669 000 -634 000 

Ny prognos  371 620 500 383 681 000 395 069 000 411 560 000 427 893 000 

Differens i 1000-tal kronor -65 500     -48 000     -1 363 000     -1 248 000     +418 000     

Differens i procent +0,0% +0,0% -0,3% -0,3% +0,1% 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Denna post avser makroekonomisk påverkan på utgifter för inkomstpension 

och tilläggspension. Makroekonomisk påverkan utgörs av förändringar i 

inkomstindex och balansindex. Förändringar i inflation och timlöneökning 

kan påverka utgifterna för administrationskostnader. Prognosen för 

inkomstindex har sänkts för åren 2024–2025 och höjts för 2026. 

Volym- och strukturförändringar 

Denna post avser förändringar av antal pensionärer, storleken på utbetalda 

belopp och påverkan av retroaktiva utbetalningar för inkomst- och 

tilläggspension. Prognosen förändras enligt pensioneringsmönster för olika 

ålders- och inkomstgrupper. 

Förändring av överföringar till EG 

Utfallet för 2022 blev något lägre än prognosticerat. 

Förändring av administrationskostnader 

Utgifterna för 2022 blev något högre än vad vi tidigare prognosticerat. 

Baserat på bland anant utfallet för 2022 så har så har prognosen justerats 

upp något över hela prognoshorisonten.  

Förändrad prognos för premiepensioner 

Utfallet för 2022 blev något lägre än senaste prognos, vilket påverkar 

framtida pensioner genom årsomräkningar för pensionärer och sänkt 

behållning för blivande pensionärer. 
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