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Inkomstmåt t  2010 och 2011  
Denna promemoria utgör redovisningen av det underlag för en beräkning av 

inkomstindex 2012 som Konjunkturinstitutet lämnar till Pensionsmyndigheten i 

juni 2011. Underlaget består av en prognos på utvecklingen av inkomstmåttet 2010 

och 2011, vilken i sin tur bygger på dels en prognos på inkomstutvecklingen, dels 

en prognos på antalet personer som uppbär pensionsgrundande inkomster. 

Inkomstmåttet utgörs av en kvot där summan av vissa inkomster som tjänats in av 

personer mellan 16 och 64 år sätts i relation till antalet personer som under året 

uppburit sådana inkomster. Inkomsterna som avses är inkomster som i sig är 

pensionsgrundande (med avdrag för allmän pensionsavgift). I och med 

omläggningen av pensionssystemet ingår numera inkomstrelaterad sjuk- och 

aktivitetsersättning (ISA) i den pensionsgrundande inkomsten. SA i form av 

garantiersättning och personer som enbart har sådan inkomst ingår däremot inte i 

inkomstmåttet.  

Utfallet för inkomstmåttet 2009 och Konjunkturinstitutets prognos på 

inkomstmåttet och dess utveckling 2010 och 2011 ges av nedanstående tabell. De 

följande sidorna visar hur inkomstmåtten i tabellen har beräknats. 

 

 2009 2010 2011 

 Utfall Prognos Prognos 

Inkomstmått 261 495 265 327 276 113 

Utvecklingstakt  2,06% 1,47% 4,07% 

     

 

 

 

 

 

 



 

 2

 

För beräkningen av inkomstmåttet behövs en prognos på: 

1. Pensionsgrundande inkomst (PGI), inklusive inkomster över 7,5 

inkomstbasbelopp (det s.k. intjänandetaket), för personer 16–64 år. 

2. Antal personer 16–64 år med pensionsgrundande inkomst. 

 

1. PGI och inkomster över 7,5 ibb för 16-64-åringar 

Prognosen på summan av de pensionsgrundande inkomsterna görs utan den övre 

gränsen på 7,5 inkomstbasbelopp, och efter avdrag för allmän pensionsavgift, för 

personer som har fyllt minst 16 år och högst 64 år. Dessa inkomster bedöms öka 

både 2010 och 2011 (se nedanstående tabell).  

 

 2009 2010 2011 

 Utfall Prognos Prognos 

PGI + inkomster över tak 16–64 år (exkl. ISA) 1 261 281 1 300 381 1 371 251 

Utvecklingstakt 0,39% 3,10% 5,45% 

Inkomstrelaterad SA (ISA) 43 990 38 614 34 157 

Utvecklingstakt -3,31% -12,22% -11,54% 

PGI + ISA + inkomster över tak 16–64 år 1 305 271 1 338 994 1 405 408 

Utvecklingstakt 0,26% 2,58% 4,96% 

 

 

2. Antal personer 16–64 år med PGI 

Utvecklingen av antalet personer med PGI bestäms utifrån Konjunkturinstitutets 

prognoser på bl.a. sysselsättning, arbetslöshet, antal personer i 

arbetsmarknadspolitiska program samt antal personer med sjuk- eller 

aktivitetsersättning per den 22 juni 2011 (se nedanstående tabell). Antal personer 

med PGI minskade kraftigt 2009. För 2010 och 2011 bedöms antal personer med 

PGI åter öka.  

 

 2009 2010 2011 

 Utfall Prognos Prognos 

Personer 16–64 år med PGI 4 991 579 5 046 579 5 089 979  

Utvecklingstakt -1,76% 1,10% 0,86% 

 


