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administrationsavgift
avgift för att täcka kostnader för förvaltning och drift (se bilaga A).

allmän pension
pension enligt lag. Den allmänna pensionen regleras i socialförsäkringsbalken
och består huvudsakligen av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och
garantipension.

allmän pensionsavgift
pensionsavgift som den enskilde betalar själv via inkomstskatten. Den motsvarar
7 procent av inkomsten upp till avgiftstaket.

AP-fonderna
juridiskt och administrativt består fördelningssystemets buffertfond av fem olika
fonder: Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte Allmänna Pensionsfonden.
Pensionsavgifterna tillfaller Första–Fjärde AP-fonderna i lika delar och de
betalar pensionsutgifter i lika delar. Den Sjätte AP-fonden tilldelas inte några
avgiftsinkomster och betalar inte pensioner. Ur fördelningssystemets perspektiv
kan, i vissa avseenden, de fem buffertfonderna betraktas som en enda.

arvsvinst
pensionsbehållning eller försäkringskapital från en avliden försäkrad som
tillfaller överlevande i försäkringskollektivet. Inom den allmänna pensionen
avses inkomstpensionsbehållningen och premiepensionskapitalet som ärvs av
övriga sparare (se bilaga A).

ATP
se tilläggspension.

avgiftsbestämt pensionssystem
pensionssystem där pensionsrätten i kronor tillgodoräknas med samma belopp
som den pensionsavgift som betalats av eller för individen. I ett avgiftsbestämt
pensionssystem bärs den finansiella risken, som kommer av att avkastningen på
systemets tillgångar respektive dödligheten varierar över tiden, av den
försäkrade. Detta innebär att pensionens värde inte är garanterad utan kan
variera.

avgiftsinkomst
summan av de pensionsavgifter som betalas till fördelningssystemet under ett år.

avgiftstak
högsta inkomst som utgör underlag för allmän pensionsavgift och statlig
ålderspensionsavgift. Det motsvarar 8,07 inkomstbasbelopp.

avgiftstillgång
värdet av avgiftsflödet till inkomstpensionen. Beräknas genom att multiplicera
avgiftsinkomsten med omsättningstiden.

avgiftsunderlag
de inkomster och belopp som pensionsavgift ska betalas för. Huvudsakligen
förvärvsinkomster, men också ersättningar från socialförsäkringen som
exempelvis sjukpenning och arbetslöshetsersättning samt pensionsgrundande
belopp.
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avkastning
inkomst som är resultatet av en investering. För aktier kan avkastningen bestå av
utdelning och kursförändring. Här används begreppet för den direktavkastning
och värdeförändring som buffertfonden samt premiepensionsfonderna erhåller.

balansering
metod för att återställa den finansiella balansen i systemet för inkomst- och
tilläggspension inom den allmänna pensionen. Balanseringen aktiveras om
balanstalet faller under 1,0000, det vill säga när systemets pensionsskuld är
större än systemets tillgångar och avslutas när balansindex når samma nivå som
inkomstindex.

balansindex
ersätter inkomstindex under en balanseringsperiod. När balanseringen är aktiv
indexeras pensionsbehållningar och pensioner med förändringen i balansindex i
stället för inkomstindex (se bilaga A).

balanstal
tal som uttrycker förhållandet mellan tillgångar och pensionsskuld i systemet för
inkomstpension och tilläggspension (se bilaga B).

buffertfond
hanterar periodiska skillnader mellan pensionsavgifter och pensionsutgifter i ett
fördelningssystem. En buffertfonds främsta syfte är att stabilisera
pensionsutbetalningarna och/eller pensionsavgiften i förhållande till ekonomiska
och demografiska variationer. Buffertfonden i den allmänna pensionen består av
fem olika fonder: Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna.

delningstal
tal som används för att beräkna pensionsbelopp i en premiebestämd
pensionsförsäkring. Delningstalet speglar den beräknade återstående livslängden
vid pensioneringstillfället med beaktande av den ränta som tillgodoräknas
pensionen (se bilaga A). Ekonomiska delningstal används vid beräkning av
pensionsskulden (se bilaga B).

dämpat balanstal
det dämpade balanstalet för ett år utgörs av summan av talet 1 och det tal som
motsvarar en tredjedel av differensen mellan balanstalet som har fastställts för
samma år och talet 1. Det dämpade balanstalet ska avrundas till fyra decimaler.

fond
juridisk enhet som förvaltas av ett fondbolag. Fondbolaget investerar i
värdepapper som en investerare kan köpa andelar i.

fonderat system
pensionssystem där inbetalda pensionsavgifter eller premier fonderas och sparas
separat för varje enskild person eller ett kollektiv. Premiepensionssystemet är ett
exempel på ett fonderat system.

fondförsäkring
försäkring där kapitalet är placerat i fonder som är valbara hos
försäkringsföretaget. Den försäkrade bestämmer själv inriktningen på sitt
sparande genom val av fonder och står själv för risken för kapitalets utveckling.
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fondstyrka
buffertfondens storlek i kronor vid utgången av ett år dividerad med samma års
pensionsutbetalningar. Ett mått på buffertfondens storlek i förhållande till
betalningsströmmen.

fondtillgång
värdet av tillgångarna vid utgången av fastställelseåret.

följsamhetsindexering
årlig omräkning av inkomstpension och tilläggspension utifrån förändring i
inkomstindex. Förändringen i index reduceras med den ränta om 1,6 procent som
tillgodoräknats i delningstalet. Observera att det inte finns något
följsamhetsindex, utan endast följsamhetsindexering. Om inkomstindex för år t
betecknas med  beräknas följsamhetsindexeringen enligt: 
 
Följsamhetsindexering (vid årsskiftet )= . 
 
Under en balanseringsperiod ersätts inkomstindex av balansindex.

fördelningssystem
pensionssystem där inbetalda pensionsavgifter eller premier under ett visst år
används för att finansiera samma års utbetalningar. I ett fördelningssystem med
buffertfond används eventuella överskott till att finansiera andra års underskott.  
 

förmånsbestämt pensionssystem
pensionssystem där pensionen i förväg är bestämd till ett visst belopp eller en
viss andel av till exempel slutlön eller genomsnittslön under ett visst antal år. I
ett förmånsbestämt pensionssystem bärs den finansiella risken, som kommer av
att avkastningen på systemets tillgångar respektive dödligheten varierar över
tiden, av försäkringsgivaren. I ett nationellt pensionssystem är försäkringsgivaren
lika med skattebetalarna, vilket innebär att avgiften/skatten till systemet kan
komma att variera.

förräntning
här används ordet synonymt med indexering.

försäkringstekniska avsättningar
medel som ska garantera försäkringsgivarens åtaganden i traditionell försäkring.

garantipension
del av den allmänna pensionen som betalas ut till den som har låg eller ingen
inkomstpension och eller tilläggspension.

garantiregel/garantitillägg
belopp som används för att höja tilläggspensionen för dem som är födda 1938–
1953, så att de inte får lägre pension än vad de har tjänat in i ATP-systemet till
och med 1994.

indexering
omräkningen av pensionsbehållningar med förändringen i inkomstindex, eller
balansindex, respektive omräkningen av pensioner genom följsamhetsindexering.

inkomstbasbelopp
basbelopp som räknas om varje år med förändringen i inkomstindex.
Inkomstbasbeloppet används främst för att beräkna avgifts- och intjänandetaket.

I  t

(t − 1) → t  1,016
I  /I  t t−1
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inkomstgrundad ålderspension
inkomst- och tilläggspension samt premiepension.

inkomstindex
tal som mäter genomsnittlig inkomstutveckling i samhället för varje år.
Förändringen i inkomstindex visar genomsnittsinkomstens utveckling. Med
inkomst avses här pensionsgrundande inkomst utan takbegränsning, men efter
avdrag för allmän pensionsavgift (se bilaga A).

inkomstpension
den del av den allmänna pensionen där avgiften, 16 procent av
pensionsunderlaget, betalas till ett fördelningssystem.

internränta
se kapitalviktad avkastning.

intjänandetak
högsta inkomst, efter avdrag för allmän pensionsavgift, som ger pensionsrätt. Det
motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp.

intjänandeålder
anger den genomsnittliga förväntade kapitalviktade åldern för intjänad
pensionsrätt.

kapitalviktad avkastning
kapitalviktad avkastning går också under namnet internränta. Inom
premiepensionen används måttet för att utvärdera enskilda konton, men även för
systemet i sin helhet. Hänsyn tas till tidpunkten och storleken på alla inbetalda
pensionsrätter och utbetalda pensioner samt till behållningen i slutet av
perioden. Den kapitalviktade avkastningen svarar mot den genomsnittliga
årsräntan under perioden och kan till exempel jämföras med en bankränta. I
Pensionsmyndighetens beräkning av den kapitalviktade avkastningen för
premiepensionen räknas förutom fondernas värdeförändring även arvsvinster,
rabatter och förvaltningsavgifter som avkastning. För mer detaljerad information
se bilaga A.

omsättningstid
speglar den förväntade tiden från det att pensionsrätt tjänas in till det att den
betalas ut som inkomstpension. Omsättningstiden beräknas som differensen av
utbetalningsålder och intjänandeålder. Omsättningstiden används för att värdera
avgiftsflödet. Den bestäms av reglerna för intjänande och utbetalning av pension
och av varje åldersgrupps förvärvs- och dödlighetsmönster.

pensionsavgift
avgift till den allmänna pensionen, se allmän pensionsavgift,
ålderspensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift.

pensionsbehållning
värdet av intjänade pensionsrätter inom den allmänna pensionen vid en viss
tidpunkt. Pensionsbehållning för inkomstpension utgör, efter avdrag för
administrationsavgifter, summan av pensionsrätterna för varje år, uppräknad med
fördelade arvsvinster och omräknad med förändringen av inkomstindex eller
balansindex.

pensionsgrundande belopp (PGB)
underlag för pensionsrätt i den allmänna pensionen som bygger på fiktiv inkomst
för år med småbarn, studier, plikttjänst, sjuk- eller aktivitetsersättning.
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pensionsgrundande inkomst (PGI)
inkomst som utgör underlag för beräkning av pensionsrätt inom den allmänna
pensionen. I princip årsinkomsten (förvärvsinkomst, sjukpenning,
föräldrapenning, arbetslöshetsersättning med mera) minskad med den allmänna
pensionsavgiften. För att vara pensionsgrundande måste årsinkomsten från och
med 2003 överstiga 42,3 procent av ett prisbasbelopp.

pensionsnivå
här, genomsnittlig pension i förhållande till genomsnittlig pensionsgrundande
inkomst för personer 16–64 år.

pensionspoäng
poäng inom allmän pension för personer födda 1938–1953 som beräknas
årligen utifrån den pensionsgrundande inkomsten och som används vid
beräkning av tilläggspension. Poängen beräknas enligt:  
 

  

 
 pensionsgrundande inkomst  

 
 det förhöjda prisbasbeloppet

pensionsrätt
belopp som varje år sätts av till inkomstpension samt premiepension.
Pensionsrätten är 18,5 procent av pensionsunderlaget, lika stor som den
sammanlagda pensionsavgiften som tillfaller pensionssystemet. Pensionsrätten
för inkomstpension är 16 procent och pensionsrätten för premiepension
2,5 procent av pensionsunderlaget för personer födda 1954 eller senare.

pensionsskuld
här, pensionsåtagandet vid utgången av varje år. Pensionsskulden till
förvärvsaktiva avseende inkomstpension beräknas som summan av alla individers
pensionsbehållningar. Pensionsskulden till pensionerade beräknas genom att
multiplicera pensionsbeloppet för varje årskull med årskullens ekonomiska
delningstal. Fram till år 2018 tillkommer också en beräkning av pensionsskulden
till förvärvsaktiva avseende tilläggspension. Pensionsskulden för premiepension
beräknas för fondförsäkring som det samlade värdet av alla fondandelar.
Pensionsskulden för traditionell försäkring beräknas som varje garanterat belopp
multiplicerat med ett delningstal.

pensionsunderlag
summan av pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp, dock
högst 7,5 inkomstbasbelopp per år.

potentiell BNP
Den nivå på bruttonationalprodukt (BNP) som skulle uppstå i avsaknad av
konjunkturella variationer och som på lång sikt är förenlig med en stabil
inflation. Potentiell BNP kan inte observeras i data utan är ett resultat av en
bedömning. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP, det så kallade BNP-
gapet, anger vilken konjunkturfas ekonomin befinner sig i. Om gapet är positivt
befinner sig ekonomin i högkonjunktur och om det är negativt i lågkonjunktur.

premiepension
del av den allmänna pensionen där avgiften, som är 2,5 procent av
pensionsunderlaget, placeras i fonder.

Pensionspo ng =ä  

HPBB

PGI − HPBB

PGI: 

HPBB:



prisbasbelopp
ett belopp som i den allmänna pensionen bland annat används för att beräkna
garantipension. Prisbasbeloppet räknas varje år om med förändringen i
konsumentprisindex (juni månad). Det finns även ett förhöjt prisbasbelopp. Det
används för att beräkna pensionspoäng och följer också förändringen i
konsumentprisindex.

resursutnyttjande
anger i vilken utsträckning ekonomins produktiva resurser – arbetskraft och
kapital – används. Vid fullt resursutnyttjande är konjunkturen i balans.

riktålder
ålder till vilken pensionsförmåner och beräkningar knyts. Riktålder fungerar som
ett riktmärke för när den allmänna pensionen tidigast bör tas ut. Tidpunkten för
när rätten till grundskydden inom den allmänna pensionen kan infalla styrs också
av riktåldern.

statlig ålderspensionsavgift
pensionsavgift som betalas av staten. Avgiften är 10,21 procent på
pensionsgrundande socialförsäkringsersättningar, utom sjuk- och
aktivitetsersättning. För sjuk- och aktivitetsersättning och så kallade
pensionsgrundande belopp är avgiften 18,5 procent.

tidsviktad avkastning
tidsviktad avkastning används för att beskriva en fonds eller ett index
värdeförändring. Måttet visar avkastningen på en insättning som gjorts i början
av perioden. Hänsyn tas inte till om ytterligare insättningar eller uttag gjorts
under perioden. För mer detaljerad information se bilaga A.

tilläggspension
del av den allmänna pensionen som beräknas enligt ATP-systemet.
Tilläggspensionen motsvarar tidigare ATP plus folkpension och utbetalas till
personer födda före 1938. För personer födda 1938–1953 betalas ett visst antal
tjugondelar av den inkomstgrundade pensionen ut i form av tilläggspension och
resterande antal tjugondelar i form av inkomstpension och premiepension.
Antalet tjugondelar bestäms av födelseåret. ATP-systemet var ett
förmånsbestämt pensionssystem. Tilläggspensionens ATP-del motsvarar
60 procent av genomsnittet av de 15 högsta pensionspoängen och
folkpensionsdelen motsvarar 96 procent av ett prisbasbelopp för ogifta och
78,5 procent för gifta pensionärer. Det krävdes 30 inkomstår för oavkortad
pension.

traditionell försäkring
försäkring där försäkringsföretaget bestämmer hur försäkringskapitalet ska
placeras och som ger någon form av garanti för utbetalningar och möjlighet att få
del av eventuellt överskott.

utbetalningsålder
anger den genomsnittliga förväntade kapitalviktade åldern för utbetald pension.

ålderspensionsavgift
betalas av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och av egenföretagare via
egenavgiften. Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Den tas ut på hela
inkomsten, men den del av avgiften som belöper på inkomstdelar över
avgiftstaket tillfaller inte pensionssystemet utan staten.
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