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Genomsnittsinkomst  2015 och 2016 

Denna promemoria utgör redovisningen av det underlag för en beräkning av inkomstindex 

2017 som Konjunkturinstitutet lämnar till Pensionsmyndigheten i september 2016. Underla-

get består av en prognos för den genomsnittliga utvecklingen av inkomsterna 2015 och 2016, 

vilken i sin tur baseras dels på en prognos på den pensionsgrundande inkomsten (utan be-

gränsning av intjänandetaket), dels på en prognos på antalet personer i åldern 16-64 år som 

uppbär dessa pensionsgrundande inkomster. Uppgifterna bygger på Konjunkturinstitutets 

prognoser publicerade i Konjunkturläget, augusti 2016.  

Enligt Konjunkturinstitutets prognos i augusti ökar sysselsättningen starkt både 2015 och 

2016 som en följd av den starka BNP-utvecklingen. Indikatorer pekar på fortsatt stark ar-

betsmarknad. Anställningsplanerna är över genomsnittet i Konjunkturbarometern och 

många lediga jobb annonseras enligt SCBs konjunkturstatistik. Dessutom är behovet av ar-

betskraft stort i den offentliga sektorn. Sysselsättningen ökar mer än arbetskraften och ar-

betslösheten minskar. Den innevarande högkonjunkturen med högt resursutnyttjande inne-

bär också en allt stramare arbetsmarknad. Det blir svårare för företagen att rekrytera perso-

nal. Löneökningstakten bedöms sammantaget bli högre i år än i fjol (se tabell Genomsnittlig 

inkomstutveckling nedan). 

Genomsnittsinkomsten utgörs av en kvot där summan av de pensionsgrundande inkomster, 

utan takbegränsning, som tjänats in av personer mellan 16 och 64 år sätts i relation till antalet 

personer som under året erhållit sådana inkomster.  I och med omläggningen av pensionssy-

stemet ingår numera inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning (ISA) i den pensions-

grundande inkomsten. Sjuk- eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning och personer 

som enbart har sådan inkomst ingår däremot inte i inkomstmåttet.  

Utfallet för genomsnittsinkomsten 2014 och Konjunkturinstitutets prognos på dessa inkoms-

ter 2015 och 2016 redovisas i nedanstående tabell. De följande sidorna visar hur genom-

snittsinkomsten i tabellen har beräknats. 

Genomsnittlig inkomstutveckling 2014-2016 

Kr/person 

 2014 

Utfall 

2015 

Prognos 

2016 

Prognos 

Genomsnittsinkomst  297 324 305 695 317 051 

Procentuell förändring 2,63 2,82 3,71 
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 1. PENSIONSGRUNDANDE INKOMSTER  OCH INKOMSTER ÖVER 7,5 

INKOMSTBASBELOPP FÖR PERSONER I ÅLDERN 16-64 ÅR (TÄLJARE) 

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 per-

soner som har fyllt minst 16 år och högst 64 år. 

Den starka konjunkturen med stigande sysselsättning leder till att summan av de pensions-

grundande inkomsterna bedöms öka med 4,3 procent 2015. En allt stramare arbetsmarknad 

med fallande arbetslöshet under 2016 innebär en högre timlön i år än i fjol. Tillsammans med 

den starka sysselsättningen väntas summan av inkomsterna, utan takbegränsning öka med 5,4 

procent i år. Den inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning (ISA) bedöms minska både 

2015 och 2016 enligt Pensionsmyndighetens prognoser. Sammantaget innebär prognosen att 

inkomsterna, utan takbegränsning ökar med 4,2 procent 2015 och 5,2 procent 2015 (se 

nedanstående tabell).  

Framskrivning av inkomsterna (täljare) 

Miljoner kronor 

 2014 

Utfall 

2015 

Prognos 

2016 

Prognos 

PGI+inkomster över tak 16-64 år 1 502 917 1 568 247 1 653 089 

Procentuell förändring 3,5 4,3 5,4 

Inkomstrelaterad SA (ISA) 27 890 26 749 25 255 

Procentuell förändring -4,7 -4,1 -5,6 

PGI+inkomster över tak 16-

64 år inkl ISA 1 530 807 1 594 997 1 678 345 

Procentuell förändring 3,4 4,2 5,2 

2. ANTAL PERSONER 16–64 ÅR MED PENSIONSGRUNDNANDE INKOMSTER 

(NÄMNARE) 

Prognosen över utvecklingen av antalet personer med pensionsgrundande inkomst bestäms  

både av KIs modellberäknade genomsnittslön (total lönesumma/sysselsatta, anställda) och 

utifrån SCBs befolkningsprognoser samt Konjunkturinstitutets prognoser på sysselsättning, 

arbetslöshet, antal personer i arbetsmarknadspolitiska program. 

Antal personer med PGI ökade med 36 749 personer 2014. Sysselsättningen bedöms öka 

starkt både 2015 och 2016 som en följd av den starka BNP-utvecklingen. För 2015 och 2016 

är prognosen att antal personer med PGI ökar med ytterligare 69 000 respektive 76 000 (se 

tabell nedan). 

Personer med pensionsgrundande inkomst (nämnare) 

  2014 

Utfall 

2015 

Prognos 

2016 

Prognos 

Personer 16–64 år med PGI 5 148 616 5 217 616 5 293 616 

Ökning mellan åren 

Procentuell förändring 

36 749 

0,7 

69 000 

1,3 

76 000 

1,4 

 


