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Inkomstmått 2012 och 2013
Denna promemoria utgör redovisningen av det underlag för en beräkning av
inkomstindex 2014 som Konjunkturinstitutet lämnar till Pensionsmyndigheten i
juni 2013. Underlaget består av en prognos för utvecklingen av inkomstmåttet 2012
och 2013, vilken i sin tur bygger på dels en prognos på inkomstutvecklingen, dels
en prognos på antalet personer i åldern 16-64 år som uppbär pensionsgrundande
inkomster. Uppgifterna bygger på Konjunkturinstitutets prognoser publicerade i
Konjunkturläget, juni 2013.
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
erhållit 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 2011 och Konjunkturinstitutets prognos på
inkomstmåttet och dess utveckling 2012 och 2013 redovisas i nedanstående tabell.
De följande sidorna visar hur inkomstmåtten i tabellen har beräknats.
2011
Utfall

Inkomstmått kr/person
Utvecklingstakt

2012
Prognos

2013
Prognos

275 928

284 329

292 318

2,99

3,04

2,81

För beräkningen av inkomstmåttet 2012 och 2013 behövs en prognos för:
1. Pensionsgrundande inkomst (PGI), inklusive inkomster över 7,5
inkomstbasbelopp (det s.k. intjänandetaket), för personer 16–64 år 2012 och
2013.
2. Antal personer 16–64 år med PGI år 2012 och 2013.
1. PGI och inkomster över 7,5 IBB för 16-64-åringar

Prognosen för summan av de pensionsgrundande inkomsterna (PGI) görs utan den
övre gränsen på 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), och efter avdrag för allmän
pensionsavgift, för personer som har fyllt minst 16 år och högst 64 år. Dessa
inkomster bedöms öka med 3,5 procent 2012 och 3,1 procent 2013.1
Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning (ISA) bedöms minska med 7,0
respektive 7,1 procent 2012 och 2013 enligt Pensionsmyndighetens prognoser.
Sammantaget ökar inkomsterna i inkomstmåttet med 3,3 procent 2012 och något
svagare 2,9 procent 2013 (se nedanstående tabell).
Framskrivning av inkomsterna i inkomstmåttet
Miljoner kronor

PGI+inkomster över tak 16-64 år

2011
Utfall

2012
Prognos

2013
Prognos

1 364 896

1 412 666

1 456 318

3,5

3,11

31 083

28 873

-7,0

-7,1

1 398 330

1 443 750

1 485 192

3,89

3,25

2,87

Utvecklingstakt
Inkomstrelaterad SA (ISA)

33 435

Utvecklingstakt
PGI+inkomster över tak 16-64
år inkl ISA
Utvecklingstakt

2. Antal personer 16–64 år med PGI

Prognosen över utvecklingen av antalet personer med pensionsgrundad inkomst
(PGI) bestäms utifrån Konjunkturinstitutets prognoser på bland annat
sysselsättning, arbetslöshet, antal personer i arbetsmarknadspolitiska program.
Antal personer med PGI ökade med 43 568 personer 2011. För 2012 och 2013
bedöms antal personer med PGI öka med 10 000 respektive 3 000 (se tabell nedan).
2011
Utfall

Personer 16–64 år med PGI

2012
Prognos

2013
Prognos

5 067 741

5 077 741

5 080 741

43 568

10 000

3 000

Ökning mellan åren

1

Ny bedömning av lönesumman 2013 på grund av nytt utfall för arbetade timmar sedan prognosen i

Konjunkturläget, juni 2013 publicerades.
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