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UT VIK LIN GEN I SYS SEL SET TING OG  
PEN SJO NE RING BLANT SE NI O RER 
Av Atle Frem ming Bjørnstad 

Sam men drag
Man ge fle re kom bi ne rer ar beid og pen sjon enn for noen år si den, og det er ofte ikke sam svar mel
lom når folk tar ut pen sjon og når de slut ter i ar beid. NAV pub li se rer der for in di ka to rer for både 
sys sel set ting og pen sjo ne rings ad ferd blant se ni o rer.

For ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år er et mål på an tall års verk folk kan for ven te å være i ar beid 
et ter fyl te 50 år. En 50år ing kun ne i 2018 for ven te å være yr kes ak tiv i yt ter li ge re 12,0 år på full
tid. Det te er en øk ning på 0,2 år fra 2017 og 2,4 år fra 2001. Veks ten i le ve al der ved 50 år et ter 
2001 er til sam men lig ning 3,0 år, og vi ser at folk over 50 år har tatt ut det mes te av øk nin gen i 
for ven tet le ve al der i form av økt yr kes ak ti vi tet.

For ven tet yr kes ak ti vi tet for de over 50 år er nå den høy es te et ter år 2000, og sann syn lig vis den 
høy es te noen sin ne. I IAav ta len for pe ri oden 2014–2018 var et av må le ne at for ven tet yr kes ak ti
vi tet et ter 50 år skal for len ges med 12 må ne der fra 2009 til 2018. Øk nin gen til og med 2018 ser 
ut til å ende på 1,1 års verk, til sva ren de om trent 13 må ne der. Må let er der med nådd.   

Gjen nom snitt lig av gangs al der er et mål på gjen nom snitts al de ren for av gang fra ar beids li vet for 
de som trer ut et ter 50 år. Gjen nom snitt lig av gangs al der var 65,7 år i 2018. Det er en øk ning 
på 2 år fra 2001. Tal let er høy ere enn for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år, for di gjen nom snitt lig 
av gangs al der er be tin get på at en var i ar beid fram til 50 år, og for di må let ikke skil ler mel lom 
hel tids og del tids ar beid.

For ven tet pen sjo ne rings al der ved 50 år er et mål på når folk som fort satt var i ar beid vel fyl te 50 
år, i gjen nom snitt tar ut al ders pen sjon, ufø re trygd el ler AFP. For ven tet pen sjo ne rings al der ved 
fyl te 50 år var i 2018 62,7 år. Det er ned 0,1 år fra 2017 og ett år la ve re enn i 2010. Langt fle re 
ar bei det sam ti dig med at de tok ut pen sjo nen i 2018 enn før pen sjons re for men i 2010.
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Inn led ning
Vi pre sen te rer i den ne ar tik ke len opp da ter te tall for 
tre in di ka to rer for sys sel set ting og pen sjo ne rings ad
ferd blant se ni o rer:

• For ven tet yr kes ak ti vi tet
• Gjen nom snitt lig av gangs al der
• For ven tet pen sjo ne rings al der

For ven tet yr kes ak ti vi tet vi ser hvor man ge års verk en 
kan for ven te at en per son ved en gitt al der vil bi dra 
med i ar beids li vet fram over. Tal let gjel der for hele 
be folk nin gen i den git te al de ren, og er alt så ikke 
av gren set til de som fort satt er i ar beid. 

Gjen nom snitt lig av gangs al der er et mål på gjen nom
snitts al de ren for av gang fra ar beids li vet for per so ner 
som går ut av ar beids li vet ved 50 år el ler se ne re. Det te 
må let er der med be tin get på at en ikke gikk ut av 
ar beids li vet før 50 år og skil ler hel ler ikke mel lom 
hel tids og del tids ar beid. 

For ven tet pen sjo ne rings al der vi ser ved hvil ken al der 
en kan for ven te at per so ner som ennå ikke har tatt ut 
pen sjon i en gitt al der i et gitt år vil ta ut pen sjon, der
som pen sjo ne rings ad fer den hol der seg som i dag. I 
den ne sam men hen gen er det al ders pen sjon og ufø re
trygd fra fol ke tryg den, og av ta le fes tet pen sjon (AFP) 
som reg nes som pen sjon.  For do ku men ta sjon av 
me to de ne, se Haga (2013). 

Fær re sys sel sat te til å for sør ge hver pen sjo nist
Da fol ke tryg den ble inn ført i 1967, var det vel 3,5 
yr kes ak ti ve for hver al ders pen sjo nist og ufø re tryg det. 
I 2018 had de det te for holds tal let falt til 2,2. Når fle re 
fra de sto re et ter krigs kul le ne ikke len ger er yr kes ak
ti ve og skal for sør ges av blant an net de små fød sels
kul le ne fra slut ten av 1970tal let og star ten av 
1980tal let, vil for holds tal let falle yt ter li ge re. Selv om 
pen sjons re for men bi drar til fle re i jobb, reg ner vi med 
at tal let på yr kes ak ti ve per pen sjo nist vil falle til rundt 
2,0 år 2030 og til 1,5 i 2060 (Fred rik sen og Stø len 
2014). Den kraf ti ge veks ten i for sør ger byr den si den 
fol ke tryg den ble inn ført skyl des fle re for hold:

• Vekst i for ven tet le ve al der: For ven tet le ve al der ved 
fød se len har økt fra 74 år i 1967 til 83 år i 2018, og 

for ven tet gjen stå en de le ve tid for 67år in ger har i 
den sam me pe ri oden økt fra 14 år til 19 år.1

• Al de ren når folk kom mer inn i ar beids li vet har økt 
som føl ge av at fle re tar høy ere ut dan ning. I 1970 
had de 79 pro sent av 25årige menn inn tekt over 
halv par ten av gjen nom snitts løn nen i Norge. I 2017 
gjaldt det te bare 53 pro sent. Det te er en grov in di
ka sjon på pro sent an de len som har ar beid som 
ho ved inn tekt ved 25 år. I 1980 var det 20 pro sent 
av be folk nin gen i al de ren 30–39 år som had de 
av slut tet høy ere ut dan ning, mens til sva ren de tall i 
2017 var 49 pro sent.2

• Al de ren ved av gang fra ar beids li vet har gått ned sett 
over lang sikt, selv om det har vært en øk ning de 
siste 2–3 ti å re ne. Det te skyl des fle re med ufø re
trygd, inn fø ring av av ta le fes tet pen sjon (AFP) i 
1989 og at den all men ne pen sjons al de ren ble satt 
ned fra 70 år til 67 år i 1973. 49 pro sent av 66årige 
menn had de inn tekt over halv par ten av gjen nom
snitts løn nen i 1970, mens 40 pro sent had de det i 
2017.

• I mot satt ret ning trek ker at kvin ners yr kes del ta
kel se har økt kraf tig de siste ti å re ne, og med vir ket 
til fle re sys sel sat te. Pro sent an de len sys sel sat te 
kvin ner i al de ren 15–74 år økte fra 44 pro sent i 
1972 til 65 pro sent i 2018.3

Fle re kom bi ne rer ar beid og pen sjon
Det siste ti å ret har det blitt sta dig fle re som kom bi ne rer 
ar beid og pen sjon. Fra 2008 ble det mu lig for 67årige 
al ders pen sjo nis ter å kom bi ne re ar beid og pen sjon uten 
at pen sjo nen ble av kor tet, og i 2009 og 2010 ble ord nin
gen ut vi det til også å gjel de 68 og 69år in ger. For 
al ders pen sjo nis ter over 70 år var det te mu lig også tid li
ge re. Med pen sjons re for men i 2011 ble det mu lig å ta 
ut al ders pen sjon også i al ders grup pen 62–66 år, og den
ne grup pen kun ne der med også kom bi ne re ar beid og 
al ders pen sjon fritt. Det ble også inn ført en ny AFPord
ning i pri vat sek tor. Mens det tid li ge re var strenge 
av kor tings reg ler for kom bi na sjon av AFP med ar beids
inn tekt, kan en fra 2011 fritt kom bi ne re ny pri vat AFP 

1 Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), se www.ssb.no/tabell/05375.
2 Kilde: SSB, se www.ssb.no/tabell/08921.
3 Kilde: SSB, se www.ssb.no/tabell/05111. For 1972 refererer tallet 

til aldersgruppen 16–74 år.



47

//  Arbeid og velferd  //  2  // 2019
//  Utviklingen i sysselsetting og pensjonering blant seniorer

med ar beids inn tekt. Det te gjel der der imot ennå ikke 
AFPmot ta ke re i of fent lig sek tor.

Om vi ser på ufø re trygd, AFP og al ders pen sjon sam let, 
var det 19 pro sent av mot ta ker ne i al de ren 50–69 år 
som kom bi ner te pen sjon el ler ufø re trygd med ar beid 
ved ut gan gen av 2009. Frem til ut gan gen av 2018 had
de an de len økt til 24 pro sent. Det er flest som kom bi ne
rer pen sjon og ar beid blant al ders pen sjo nis te ne i al ders
grup pen 62–66 år. Nes ten seks av ti kom bi ner te 
pen sjo nen med ar beid ved ut gan gen av 2018. Det te 
med vir ker til at for ven tet pen sjo ne rings al der og for ven
tet yr kes ak ti vi tet har hatt ulik ut vik ling de siste åre ne. 

Økt for ven tet yr kes ak ti vi tet blant de 
over 50 år

IA-avtalen
IA-avtalen, eller intensjonsavtalen om et mer inkluderende 
arbeidsliv, er en avtale mellom regjeringen og partene i 
arbeidslivet for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. 
Avtalen ble første gang undertegnet i 2001. Den forrige 
avtaleperioden gjaldt årene 2014–2018. Hovedmålet var 
«å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge 
og redusere sykefravær, hindre utstøting og frafall fra 
arbeidslivet.»

De tre delmålene for 2014–2018 var:
• Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent sammenlig-

net med nivået i andre kvartal 2001
• Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med 

nedsatt funksjonsevne
• Forventet yrkesaktivitet etter fylte 50 år skal økes 

med tolv måneder sammenlignet med 2009

NAV har arbeidslivssentre i alle fylkene. Disse er ressurs- 
og kompetansesentre som støtter bedriftene i arbeidet 
med å nå målene i IA-avtalen.

I desember 2018 ble det inngått en ny IA-avtale for perioden 
2019–2022.  I den nye avtalen er målene endret sammenlig-
net med de foregående periodene. Målet om økt yrkesakti-
vitet etter fylte 50 år inngår ikke i den nye avtalen. 

Den nye avtalen inneholder to mål:
• Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent 

sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 
• Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres  

Fi gur 1. An del av be folk nin gen i re gist rert ar beid4, et ter al der. Tall for 2. kvar tal. Pro sent

Kil de: Sta tis tisk sen tral by rå 

4  Inkluderer ikke selvstendig næringsdrivende 
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Yr kes ak ti vi te ten for de over 50 år har økt ve sent lig si den 
2009 (fi gur 1). Som føl ge av pen sjons re for men har sys
sel set tin gen økt sær lig mye for al ders grup pen 62–66 år i 
pe ri oden 2010 til 2018. Den ne øk nin gen star tet for 
62år in ge ne i 2011 og 2012 og har si den for plan tet seg til 
høy ere ald re år for år et ter hvert som års kul let som var 62 
år i 2011 har blitt eld re. Som nevnt over ble også avkort
ningen av al ders pen sjo nen ved ar beid for al ders grup pen 
67–69 år av skaf fet i pe ri oden 2008–2010, noe som har 
bi dratt til økt sys sel set ting også for den ne al ders grup pen. 
And re vik ti ge år sa ker til den po si ti ve ut vik lin gen er tro
lig bedre hel se, økt ut dan nings ni vå blant eld re og mer 
po si ti ve hold nin ger til se ni o rer i ar beids li vet.
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Al ders gren sen i ar beids mil jø lo ven for når opp si gel
ses ver net tar slutt ble økt fra 70 til 72 år fra 1. juli 
2015. Vi har fore lø pig ikke sett ty de li ge tegn til at 
den ne end rin gen har gitt økt yr kes ak ti vi tet et ter 70 år. 
Her må det nev nes at end rin ge ne kun gjaldt i pri vat 
sek tor, og at det gjaldt over gangs ord nin ger det før s te 
året et ter at al ders gren sen ble økt. I til legg har be drif
ter ad gang til å fast set te en la ve re al ders gren se på 70 
år gitt at de prak ti se rer gren sen kon se kvent. Den ne 
gren sen var tid li ge re 67 år.

Del mål 3 i IAav ta len for 2014–2018 var at gjen nom
snitt lig pe ri ode med yr kes ak ti vi tet et ter fyl te 50 år 
skulle økes med tolv må ne der fra 2009 til 2018. Fi gur 2 
vi ser et mål på det te – for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 
år5. Merk at den ne in di ka to ren er ba sert på sys sel set ting 
for hele be folk nin gen over 50 år, in klu dert de som har 
slut tet i ar beid før 50 år på grunn av ar beids le dig het 
el ler dår lig hel se. Had de vi kun reg net med de som 
frem de les er yr kes ak ti ve ved 50 år, ville tal le ne vært 
høy ere.

5  A-ordningen som ble innført 1. januar 2015 førte til nytt data-
grunnlag om arbeidsforhold som følge av endringer i hva slags 
arbeidsforhold bedrifter skal registrere og endringer i rutinene for 
hvordan innrapporteringen skal skje. Dette har ført til et brudd i 
statistikken som gjør at vi må tolke utviklingen fra 2014 til 2015 
med varsomhet (se Nordby og Næsheim 2017 for mer informasjon).

En 50år ing kun ne i 2018 for ven te å være i ar beid til
sva ren de 12,0 år med full stil ling. Det har vært en 
øk ning på 1,1 år (i over kant av 13 må ne der) fra 2009. 
For ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år er nå høy ere enn i 
alle tid li ge re år vi har data for, og tro lig på sitt høy es te 
nivå noen sin ne. For 2001 til 2018 til sva rer øk nin gen 
2,4 års verk per per son. Med unn tak av 2014–2015 har 
den for ven te de yr kes ak ti vi te ten vært uend ret el ler 
øken de i hvert enes te år i pe ri oden, også i pe ri oder 
med øken de ar beids le dig het, slik som i 2002–2003, 
2009–2010 og 2013–2016. Menn job ber i stør re grad 
enn kvin ner i kon junk tur ut sat te yr ker, og ut vik lin gen 
for menn va ri e rer der for mer. Øk nin gen over tid er 
størst for kvin ner, og det te skyl des at de års kul le ne 
med kvin ner som nå pas se rer 50, har vært mer yr kes
ak ti ve gjen nom hele sitt vok sen liv enn eld re års kull. 

Tal le ne for 2017 er noe ned jus tert sam men lig net med 
de fore lø pi ge tal le ne som ble pub li sert for ett år til
ba ke. De fore lø pi ge tal le ne for 2017 in ne holdt en pro
gno se for ut vik lin gen i sys sel set tin gen for selv sten dig 
næ rings dri ven de. Sys sel set tin gen for selv sten dig 
næ rings dri ven de vi ser seg nå å ha hatt en sva ke re 
ut vik ling i 2017 enn hva vår pro gno se til sa.

En mu lig for kla ring på øk nin gen i for ven tet yr kes ak
ti vi tet et ter fyl te 50 år er el lers at en sta dig stør re an del 
i den ne al ders grup pen har høy ere ut dan ning. Tid li

Fi gur 2. For ven tet yr kes ak ti vi tet (i års verk) et ter fyl te 50 år, et ter kjønn.
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ge re un der sø kel ser vi ser at sys sel set tin gen blant eld re 
øker med ut dan nings ni vå et (Nord by og Næs heim 
2017). 

At sto re års kull nå har nådd el ler nær mer seg pen
sjons al der kan dess uten ha ført til hold nings end rin ger 
blant ar beids gi ve re og ar beids ta ke re, slik at både 
arbeidskraftilbudet og et ter spør se len kan ha økt for 
den ne al ders grup pen. Spør re un der sø kel sen Norsk 
se ni or po li tisk ba ro me ter 2018 (Senter for se ni or po li
tikk 2018) vi ser for eks em pel at ar beids ta ker nes øns
ke de av gangs al der fra ar beids li vet har økt med nes ten 
fem år fra 2003 til 2018 og er nå på 65,7 år. Sy net på 
eld re i ar beids li vet har også jevnt over bed ret seg blant 
ar beids gi ver ne si den 2003. Selv om den lang sik ti ge 
ut vik lin gen har vært po si tiv, har det vært en ned gang 
på et halvt år si den top pen på 66,2 år i 2015. Un der sø
kel sen fra 2018 vi ser også at ar beids gi ver ne de siste 
åre ne har blitt noe mer ne ga ti ve til å til set te se ni o rer 
sett over en ti års pe ri ode. De siste fire åre ne har an de
len ar beids gi ve re som har svart at de vil like «me get 
godt» el ler «gan ske godt» å an set te se ni o rer vært 
uend ret på om lag 6 av 10. 

Øk nin gen i for ven tet yr kes ak ti vi tet fra 2010 til 2018 har 
også en klar sam men heng med pen sjons re for men og 

inn fø rin gen av nytt pen sjons re gel verk fra 2011. Nytt 
med pen sjons re for men var at per so ner i al de ren 62–66 år 
kun ne kom bi ne re ar beid og al ders pen sjon uten at pen
sjo nen ble re du sert. Dahl og Lien (2013) og Her næs m.fl. 
(2016) vi ser at re for men før te til en sig ni fi kant øk ning i 
sys sel set tin gen for per so ner over 62 år. Øk nin gen kom i 
sær lig grad for ar beids ta ke re i pri va te AFPbe drif ter der 
in sen ti ve ne til ar beid i størst grad ble for bed ret.

Se ni o rer for ven tes å ar bei de lengst i Sogn og 
Fjordane
Sogn og Fjordane skil ler seg ut som fyl ket med klart 
høy est for ven tet yr kes ak ti vi tet blant de over 50 år. 
Et ter Sogn og Fjordane føl ger Akershus og Møre og 
Roms dal (fi gur 3). Folk i Sogn og Fjordane for ven tes 
å ar bei de i gjen nom snitt 13,5 år på hel tid et ter at de 
har fylt 50 år. AustAgder og Østfold er de to fyl ke ne 
med la vest for ven tet yr kes ak ti vi tet. 50år in ger i dis se 
to fyl ke ne kan for ven te å være hen holds vis 10,7 og 
10,8 års verk i ar beid et ter fyl te 50 år.

Alle fyl ke ne har vekst i for ven tet yr kes ak ti vi tet fra 
2009 til 2018. Finnmark, Sogn og Fjordane og Nord
land er de fyl ke ne som har hatt størst øk ning. Finn
mark har hatt en øk ning på 2,0 års verk mens Sogn og 
Fjordane og Nordland har hatt en øk ning på 1,8 års

Fi gur 3. For ven tet yr kes ak ti vi tet (i års verk) et ter fyl te 50 år i 2009 og 2018, et ter fyl ke
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verk. Tolv fyl ker har hatt en øk ning på over ett år el ler 
mer, til sva ren de må let for 2018 i IAav ta len. Den fyl
kes vise va ria sjo nen kan til dels for kla res med for
skjel ler i næ rings struk tur og ut dan nings ni vå. Akers
hus er fyl ket med nest høy est ut dan nings ni vå (et ter 
Oslo) for folk i al ders grup pen 60–66 år. Østfold er 
sam men med Hedmark de fyl ke ne som har det la ves te 
ut dan nings ni vå et for folk mel lom 60 og 66 år.6

For ven tet yr kes ak ti vi tet har også sam men heng med 
hvor man ge i de uli ke fyl ke ne som er uten for ar beids
li vet på grunn av svik ten de hel se. Mens 27 og 26 pro
sent av folk i al de ren 50–66 år mot tok ufø re trygd i 
Østfold og AustAgder ved ut gan gen av 2018 (fyl
ke ne med høy est pro sent an del), gjaldt det te bare 15 
pro sent i Akershus (la vest av alle fyl ke ne).

Gjen nom snitt lig av gangs al der
In di ka to ren for for ven tet yr kes ak ti vi tet sier ikke noe 
di rek te om ved hvil ken al der folk for la ter ar beids li vet. 
In di ka to ren lar seg hel ler ikke en kelt for de le på næ ring 
el ler yrke. Til dis se for må le ne be nyt ter vi in di ka to ren 
gjen nom snitt lig av gangs al der et ter 50 år (se egen fak
ta boks for me to de).  

6  Prosentandel av befolkningen i alderen 60–66 år som i 2017 
hadde universitets- eller høgskoleutdanning. Kilde: SSB, se www.
ssb.no/tabell/08921.

Fi gur 4 vi ser at gjen nom snitt lig av gangs al der i 2018 
var 65,7 år, en øk ning på 0,6 år fra 2009 og 2,0 år fra 
2001. Fra 2017 til 2018 økte gjen nom snitt lig av gangs
al der med 0,1 år. Ut vik lin gen over tid er tem me lig lik 
ut vik lin gen for for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år, 
selv om ni vå et for tal le ne for av gangs al der er noen år 
høy ere. Det te føl ger av at tal le ne for av gangs al der 
ikke skil ler mel lom hel tids og del tids ar beid, og at tal
le ne er ba sert på at en var i ar beid frem til 50 år. 
Av gangs al de ren blir nes ten et år la ve re om vi de fi ne
rer ar beids ta ke re med un der 50 pro sent stil ling som å 
ha hatt av gang fra ar beids li vet (bare tall for 2015–
2018 et ter den ne de fi ni sjo nen). Av gangs al de ren i 
2018 var klar høy est i Sogn og Fjordane og la vest i 
Telemark (se fi gur 5).

I til legg til gjen nom snitts tall, gir tall for hvor dan 
av gan gen fra ar beids li vet for de ler seg et ter al der (se 
fi gur 6) en vi de re inn sikt. Vi sam men lig ner her 2010 
– rett før pen sjons re for men – med 2018. Mens 62 år 
var den van lig ste av gangs al de ren i 2010, er den nå 67 
år. Vi ser også at tal le ne vi ser top per ved 65 og 70 år. 
Man ge yr ker har sær al ders gren se på 65 år, og 65 år er 
også ned re al ders gren se for å ta ut AFP i of fent lig sek
tor ut reg net et ter reg le ne for tje nes te pen sjon. 70 år er 
øvre al ders gren se for stil lings ver net i ar beids li vet for 
of fent lig an sat te og for pri vat an sat te der ar beids gi ver 
har inn ført be drifts in tern al ders gren se.

Fi gur 4. Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter 50 år, et ter kjønn
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Fi gur 6. Av gang fra ar beids li vet i 2010 og 2018, et ter av gangs al der7. Pro sent

Kil de: NAV

7  Basert på netto avgangsrater fra desember året før.
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Fi gur 7 og 8 vi ser av gangs al de ren et ter yrke og næ ring 
i 2016. Her er tal le ne ba sert på en an nen de fi ni sjon 
enn i fi gur 4, noe som gir et lavere nivå på gjennom
snittlig avgangsalder (se faktaboks for nærmere for
klaring). Disse tallene kan kun oppdateres til og med 
2016. Vi kan like fullt bru ke tal le ne til å sam men lig ne 
næ rin ger og yr ker.

Per so ner som job ber in nen per son lig tje nes te yt ing har 
høy est av gangs al der, fulgt av an sat te i un der vis ning 
og of fent lig for valt ning (fi gur 7). Per so ner som job ber 
in nen for per son lig tje nes te yt ing har en gjen nom snitt
lig av gangs al der på 64,9 år, mens an sat te i un der vis
ning og of fent lig for valt ning i snitt går av ved hhv. 

Fi gur 7. Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter fyl te 50 år i 2016, et ter næ ring 
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Fi gur 8. Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter fyl te 50 år i 2016, et ter yrke 
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64,8 år og 64,6 år. An sat te i over nat tings og ser ve
rings virk som he ter og berg verks drift og ut vin ning har 
klart la vest av gangs al der, på 61–62 år.

Folk som job ber i aka de mis ke yr ker og le de re har 
høy est av gangs al der, på over 64 år (fi gur 8). I mot satt 
ende fin ner vi hånd ver ke re og pro sess ma skin ope ra

tø rer, trans port ar bei de re mv. med en av gangs al der på 
ned mot 62 år.  

Vi må tolke tal le ne for av gangs al der et ter næ ring og 
yrke med for sik tig het si den mo bi li tet mel lom yr ker og 
næ rin ger og til gang i ar beids li vet et ter 50 år gjør det 
van ske lig å måle av gangs al de ren eks akt.

Me to der for å be reg ne av gangs al der
Det fin nes man ge al ter na ti ve me to der for å be reg ne 
av gangs al der, og det fin nes også fle re uli ke da ta grunn lag 
man kan ta ut gangs punkt i. Me to de ne for å reg ne ut 
av gangs al der va ri e rer in ter na sjo nalt.

Sve ri ge ope re rer med minst tre uli ke me to der (Carneck 2016 
og Birkholz 2017), som alle har nok så uli ke nivå og ulik 
ut vik ling over tid. Ett av må le ne føl ger en kelt ko hor ter over 
tid fra 59 år og fram over. Det te gir det mest re el le bil det av 
av gangs møns te ret, men har den ulem pen at en må vente til 
alle i ko hor ten har gått ut av ar beids li vet for å be reg ne gjen-
nom snitt lig av gangs al der. For å finne me di an av gangs al der 
er det li ke vel til strek ke lig at halv par ten har hatt av gang. Et 
an net mål ba se rer seg på tverr snitts data fra Ar beids kraft un-
der sø kel sen8, der dif fe ran sen mel lom sys sel set tings ra ter 
mel lom ett åri ge al ders grup per på et gitt tids punkt blir 
be nyt tet som an slag på av gangs ra ter. Det te må let kre ver 
bare data for ett år for å be reg ne av gangs al de ren. Start al de-
ren i be reg nin gen er 50 år. Det siste må let ba se rer seg på 
re gis ter data for lønns ta ke re, der av gangs al de ren blir be reg-
net ut fra et an slag for over gangs ra ter fra/til ar beid over en 
to års pe ri ode. Start al de ren er her 43 år (al de ren der an de len 
i ar beid når sitt mak si mum).

OECD be nyt ter også data fra Ar beids kraft un der sø kel sen, 
men i 5-årige al ders grup per med en start al der på 40 år og 
med en øvre al der i ar beids li vet på 74 år. In di ka to ren om talt 
som «ave ra ge ef fec tive age of retire ment» (Sche rer 2002) 
ba se rer seg på tverr snitts data der dif fe ran sen i sys sel set-
tings ra te ne mel lom 5-årige al ders grup per glat tet over en 
5-års pe ri ode blir be nyt tet som an slag for net to av gangs ra-
ter fra ar beids li vet. Det te gir et unøy ak tig mål på av gangs al-
der, men har den for de len at en kan sam men lig ne tal le ne på 
tvers av alle OECD-land.

Gjen nom snitt lig av gangs al der et ter 50 år
I den ne ar tik ke len be reg ner vi av gangs al der ut fra en tverr-
snitts me to dikk til sva ren de OECDs me to de, men der vi bru ker 

8  Utvalgsundersøkelse om arbeidstilknytning som blir gjennom-
ført på tilsvarende vis i alle OECD-land.

re gis ter data for lønns ta ke re i ett åri ge al ders grup per ved 
ut gan gen av året. Ved bruk av re gis ter data er det ikke nød-
ven dig å glat te data over fle re år. Vi har valgt å set te en ned-
re al der for av gang ved 50 år, noe som in ne bæ rer at in di ka-
to ren tar ut gangs punkt i per so ner som var i ar beid ved 
ut gan gen av året de fyl te 49 år. Vi har satt en øvre al der for 
av gang til 80 år, og an tar der med at in gen blir stå en de i ar-
beid et ter 80 år.

For me len for gjen nom snitt lig av gangs al der avg for et gitt år er:

Her er a
i
 an de len i re gist rert ar beid ved al der i ved ut gan gen 

av året. Et ter som vi set ter øvre al der for av gang til 80 år, er 
a

80
 satt lik 0.

Selv sten dig næ rings dri ven de er ikke in klu dert i tal le ne. 
Et ter som det er mer van lig for se ni o rer å gå fra å være lønns-
ta ke re til selv sten dig næ rings dri ven de enn om vendt, vil det-
te bi dra til å un der vur de re av gangs al de ren noe.

Av gangs al der et ter næ ring og yrke 
In di ka to ren gjen nom snitt lig av gangs al der ba se rer seg på 
tall for an de len av be folk nin gen i ar beid. For di det kun er 
yr kes ak ti ve som kan for de les et ter næ ring og yrke, må vi 
bru ke en an nen til nær ming for å be reg ne av gangs al der for-
delt på dis se kjen ne teg ne ne. Vi be reg ner her av gangs al de-
ren som gjen nom snitts al de ren for per so ner over 50 år som 
var i ar beid et gitt år, men som ikke var re gist rert i ar beid de 
to et ter føl gen de åre ne. Det vil si at vi her de fi ne rer det som 
av gang fra ar beids li vet når en per son har stått uten for 
ar beids li vet i to år. 

Opp føl gings pe ri oden på to år in ne bæ rer at vi kun kan 
be reg ne av gangs al der til og med 2016. Det vi ser seg at det-
te må let på av gangs al der gir et la ve re nivå enn vår ho ved-
me to de for å be reg ne gjen nom snitt lig av gangs al der. Tal le ne 
som er for delt på næ ring og yrke kan der for ikke sam men lig-
nes di rek te med tal le ne som gjel der hele be folk nin gen.

=Σ ∗( −1 −
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)
80

=50
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For ven tet pen sjo ne rings al der har økt 
noe fra 2011
I 2018 var for ven tet pen sjo ne rings al der9 for en per son 
på 50 år på 62,7 år, en ned gang på 0,1 år fra 2017. For 
kvin ner var den i 2018 0,1 år la ve re enn for menn (fi
gur 9). For ven tet pen sjo ne rings al der for kvin ner var i 
alle år før 2011 la ve re enn for menn. Fra 2011 og til 
2017 har kvin ners for ven te de pen sjo ne rings al der vært 
høy ere enn for menn. Den ne end rin gen fulg te av pen
sjons re for men, si den kvin ner i langt mind re grad enn 
menn har be nyt tet seg av mu lig he ten til å ta ut al ders
pen sjon før 67 år. Men det te snud de alt så i 2018, hvor 
kvin ners for ven te de pen sjo ne rings al der igjen falt 
un der menns. Ut vik lin gen det siste året kan sees i 
sam men heng med vekst i til gan gen til ufø re trygd, og 
hvor veks ten har vært ster ke re for kvin ner enn for 
menn.

Det var en sterk vekst i for ven tet pen sjo ne rings al der i 
2004 og de på føl gen de åre ne. Det te kom av inn fø rin
gen av tids be gren set ufø re stø nad. Et ho ved mål med 
den ne ord nin gen var å re du se re til gan gen til va rig 
ufø re trygd.  I 2010 og 2011 var det en ned gang i for
ven tet pen sjo ne rings al der på alle al ders ni vå. Det te 

9  Pensjoneringsalder betyr her alder ved første uttak av pensjon. 
Dette inkluderer uttak av uføretrygd, afp i offentlig sektor og alder-
spensjon. 

kom mer av økt til gang både til ufø re trygd og AFP, og 
i 2011 også til al ders pen sjon på grunn av inn fø rin gen 
av flek si bel al ders pen sjon fra 62 år. Veks ten i til gan
gen til ufø re trygd kom mer i stor grad av opp he vin gen 
av tids be gren set ufø re stø nad. Man ge mot ta ke re av 
ar beids av kla rings pen ger som tid li ge re had de tids be
gren set ufø re stø nad, har fått ufø re trygd (Lan de 2014). 
Dess uten kan det være slik at en del per so ner som før 
ville fått tids be gren set ufø re stø nad, har fått ufø re trygd 
i ste det for ar beids av kla rings pen ger.

Veks ten i for ven tet pen sjo ne rings al der et ter 2011 
kom mer av at fær re tar ut al ders pen sjon i al de ren 
62–66 år sam men lig net med 2011, da til gan gen var 
eks tra stor si den fem års kull fikk mu lig het til å ta ut 
al ders pen sjon før fyl te 67 år. Va ria sjo nen i for ven tet 
pen sjo ne rings al der et ter 2011 kom mer først og fremst 
av sving nin ger i til gan gen til ufø re trygd. 

For hol de ne på ar beids mar ke det på vir ker også pen sjo
ne rings ad fer den. Norge var inne i en høy kon junk tur 
fra 2003/2004 til 2008. Veks ten i et ter spør se len et ter 
ar beids kraft i den ne pe ri oden kan ha med vir ket til 
veks ten i for ven tet pen sjo ne rings al der i 2005–2007. 
Til sva ren de kan en re du sert et ter spør sel i 2009–2010 
ha med vir ket til økt ut tak av pen sjon. De siste åre ne 
har for ven tet pen sjo ne rings al der lig get noen lun de sta
bilt på rett i un der kant av 63 år.

Fi gur 9. For ven tet pen sjo ne rings al der ved fyl te 50 år, et ter kjønn

Kil de: NAV
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Økt le ve al der er i stor grad tatt ut som økt yr
kes ak ti vi tet 
Vi får et mål for an tall år som yr kes pas siv et ter 50 år 
ved å måle dif fe ran sen mel lom for ven tet le ve tid og 
for ven tet yr kes ak ti vi tet et ter 50 år (fi gur 10). An tall 
yr kes pas si ve år var 21,4 år i 2001, og har bare økt med 
0,6 år til 22,0 år i 2018. Det te in ne bæ rer at folk over 

50 år har tatt ut det mes te av veks ten i for ven tet le ve
al der i økt yr kes ak ti vi tet – 2,4 års verk av en vekst i 
for ven tet le ve al der på i alt 3,0 år.

Ved å se på dif fe ran sen mel lom for ven tet le ve tid og 
for ven tet pen sjo ne rings al der ved 50 år, får vi et an slag 
over for ven tet tid som mot ta ker av pen sjon. Den ne 

Fi gur 10. For ven tet gjen stå en de le ve tid og yr kes ak ti vi tet et ter 50 år

Kil de: Sta tis tisk sen tral by rå, NAV
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Fi gur 11. For ven tet pen sjo ne rings al der ved fyl te 62 år, et ter kjønn.  Al ders pen sjon og AFP
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har økt ve sent lig fra 17,5 år i 2001 til 21,3 år i 2018. 
Veks ten skyl des både vekst i for ven tet le ve al der og 
ned gang i for ven tet pen sjo ne rings al der. Veks ten fra 
2001 til 2018 er på 3,8 år. 3 år føl ger av vekst i le ve
al der og 0,8 år av la ve re pen sjo ne rings al der.

For ven tet pen sjo ne rings al der for al ders pen sjon 
og AFP
Vi har så langt sett på pen sjo ne rings al der der ufø re
trygd inn går i pen sjons be gre pet. Men ufø re trygd er 
ikke en fri vil lig form for pen sjo ne ring på sam me måte 
som al ders pen sjon og AFP, men pen sjo ne ring som 
føl ge av dår lig hel se. For å få et bil de av ut vik lin gen 
av den mer fri vil li ge pen sjo ne rin gen, ser vi på hvor
dan for ven tet pen sjo ne rings al der ut vik ler seg når vi 
av gren ser pen sjons be gre pet til bare å om fat te al ders
pen sjon og AFP (fi gur 11). I pri vat sek tor er AFP nå et 
til legg til al ders pen sjo nen. I of fent lig sek tor kan en 
vel ge mel lom al ders pen sjon og AFP der som en vil ta 
ut pen sjon før 67 år.

Fra 2001 til 2010 var det en mo de rat ned gang i for
ven tet pen sjo ne rings al der be reg net på den ne må ten, 
med 0,4 år. I 2011 ble det mu lig å ta ut al ders pen sjon 
fra 62 år. Man ge, det gjel der sær lig menn, be nyt tet 
seg av det te og det ble en re duk sjon i for ven tet pen sjo
ne rings al der fra 2010 til 2011 på mer enn ett år. Her 
var det sto re kjønns for skjel ler. For kvin ner var ned
gan gen bare 0,3 år og for menn hele 1,7 år.

Den sto re for skjel len mel lom kvin ner og menn skyl des 
både at en stør re del menn fyl ler vil kå re ne for å ta ut 
pen sjon før fyl te 67 år, og at kvin ner som opp fyl ler vil
kå re ne i langt mind re grad be nyt ter seg av ord nin gen. 
For ven tet pen sjo ne rings al der med den ne be reg nings
må ten var i 2018 et halvt år høy ere for menn enn hva 
som var til fel le i 2011. For kvin ner har det der imot vært 
en svak ned gang sam men lig net med 2011. Ut vik lin gen 
in ne bæ rer at kvin ner og menn nå nær mer seg hver
and re, slik at kvin ners for ven te de pen sjo ne rings al der 
nå lig ger i un der kant av ett år høy ere enn menn.  
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