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Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som 

arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för 

samhället och ger trygghet för individen. 

 

ISF:s rapporter har olika fokus: 

– ISF Granskar och analyserar innehåller en omfattande granskning 

och analys ur flera olika perspektiv. Avsikten är att presentera så 

långtgående slutsatser som möjligt och lämna rekommendationer på 

önskvärda förändringar. 

– ISF Redovisar presenterar fakta utan att analysera denna på djupet. 

Det kan till exempel handla om att redovisa statistik, en rättslig 

observation eller en sammanställning av existerande kunskap.  

– ISF Kommenterar fokuserar på att synliggöra något som ISF tycker 

behöva uppmärksammas. Det kan till exempel handla om att 

kommentera en pågående debatt, effekterna av rättstillämpningen 

eller att synliggöra olösta problem.  

– ISF Föreslår lämnar mer fullständiga och konkreta förslag till 

ändrade regler eller andra förändringar som skulle kunna få 

socialförsäkringen att fungera bättre.   
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Generaldirektörens förord 

Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och lönenivåerna  

är lägre i kvinno- än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnor 

tar dessutom ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. De är mer 

föräldralediga, har högre frånvaro för vård av barn och arbetar deltid  

i högre utsträckning än män. Sammantaget leder detta till att den 

genomsnittliga livsinkomsten är avsevärt lägre bland kvinnor än 

bland män. Eftersom livsinkomsten ligger till grund för pensionen 

resulterar detta i ett betydande pensionsgap mellan kvinnor och män. 

Men livsinkomsten – och därmed pensionen – bestäms inte bara  

av vad vi tjänar när vi arbetar. Den påverkas även av hur länge vi 

arbetar. Om kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män kommer det 

att påverka pensionsgapet till kvinnornas nackdel. 

Den ålder vid vilken vi lämnar arbetslivet har betydelse även ur andra 

aspekter. Medellivslängden i Sverige har stigit, och stiger, snabbt. 

När vi lever längre måste vi arbeta längre om pensionerna inte ska 

urholkas. 

Kunskap om vid vilken ålder olika grupper lämnar arbetslivet och vad 

de då försörjer sig på är väsentlig för att förstå vad som påverkar ut-

trädet från arbetslivet. Och det behövs för att kunna vidta åtgärder 

som ökar sannolikheten för att människor ska kunna och vilja arbeta 

längre. 

Det finns av naturliga skäl en uppsjö av olika mått, som mäter när 

utträdet från arbetslivet sker. I den här rapporten finns en beskrivning 

och diskussion av för- och nackdelar med olika mått.  I rapporten 

utgår ISF från ett mått som fokuserar på den tidpunkt då människor 

lämnar arbetslivet permanent. 

Analysen, som är ett svar på ett regeringsuppdrag, visar att det är fler 

kvinnor än män som lämnar arbetslivet i förtid, men skillnaderna är 
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begränsade. Och det är inte de yrken där flest kvinnor arbetar som  

i första hand präglas av tidiga utträden; de sker framförallt – bland 

både kvinnor och män – från mansdominerade yrken. Vi finner också 

att i de vanligaste yrkena bland män är andelen kvinnor som lämnar 

arbetslivet i förtid ofta betydligt högre än andelen män. I några av  

de vanligaste yrkena bland kvinnor är andelen tidiga utträden tvärtom 

något högre bland män, men dessa skillnader är begränsade.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skillnaderna i utträdesålder 

bidrar till de skillnader som finns i pension mellan kvinnor och män  

– men det är inte den viktigaste orsaken. Den viktigaste förklaringen 

till att kvinnor har betydligt lägre pensioner än män är det ojämställda 

arbetslivet, inte att kvinnor lämnar arbetslivet i förtid. 

Rapporten är skriven av Marcela Cohen Birman (projektledare)  

och Per Gustafson. 

 

Stockholm i maj 2018 

 

Catarina Eklundh Ahlgren 
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Sammanfattning 

 

 

 

Kvinnor har i genomsnitt lägre pensioner än män vilket till stor del 

beror på att kvinnor har lägre livsinkomster än män. Människors 

livsinkomst beror främst på hur länge och hur mycket de förvärvs-

arbetar samt vilken ersättning de får för sitt arbete. Kvinnor har, i 

genomsnitt, lägre löner än män. Dessutom arbetar de deltid i större 

utsträckning än män. Båda dessa faktorer bidrar till gapet mellan 

kvinnors och mäns pensioner. Om kvinnor dessutom lämnar arbets-

livet tidigare än män bidrar det ytterligare till att öka pensionsgapet. 

Som ett resultat av Pensionsgruppens arbete med jämställda pen-

sioner har ISF fått i uppdrag att analysera hur utträdet från arbetslivet  

ser ut för kvinnor och män och för olika grupper på arbetsmarknaden. 

I uppdraget ingår också att belysa skillnaden mellan olika mått på 

utträde som regelbundet publiceras av Pensionsmyndigheten och 

andra aktörer. I denna rapport besvarar ISF följande frågor: 

- Vilka skillnader finns mellan kvinnor och män och mellan 

olika grupper på arbetsmarknaden när det gäller när och på 

vilket sätt de lämnar arbetslivet? 

 

- Vilka utträdesmått finns och varför skiljer de sig åt i utfall?  
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Det är svårt att definiera utträdet från arbetslivet 

Hur utträdet från arbetslivet definieras beror på syftet med ett sådant 

mått. Åldern då personen börjar ta ut ålderspension kan vara i fokus. 

Men det kan också handla om åldern när personen inte längre har 

pensionsgrundande inkomster eller inte längre förvärvsarbetar. Ut-

trädet kan också ske på olika sätt och utträdesvägarna kan vara olika 

för olika personer. Människor kan tillfälligt lämna arbetslivet för att 

sedan återgå i arbete. Andra kan påbörja en sjukskrivning som senare 

övergår i sjukersättning som så småningom avslutas med uttag av 

ålderspension. Vissa människor kan vara utan inkomster en tid innan 

de börjar ta ut ålderspension. I de här exemplen är det inte helt tydligt 

när utträdestidpunkten inträffar, vilket visar att frågan är komplex. 

Tillvägagångssätt 

I denna rapport har ISF valt att studera utträdet från arbetslivet genom 

att följa kvinnors och mäns inkomster över tid. Målet är att definiera 

när varje person permanent lämnar arbetslivet. Fokus ligger på tidiga 

utträden. 

Analysen omfattar personer födda åren 1938–1955 som utträdde per-

manent från arbetslivet vid 50 års ålder eller senare. Personer som 

utträdde före 50 års ålder beskrivs också översiktligt. Undersöknings-

perioden omfattar åren 1990–2014.  

En förvärvsarbetande definieras som en person med en inkomst från 

förvärvsarbete som överstiger 50 procent av personens totala inkomst 

och är större än ett prisbasbelopp. Personen räknas som utträdd om 

detta villkor inte uppfylls under en period på mellan 3 och 10 år. 

Antalet år beror på vid vilken ålder utträdet sker. Sena utträden kräver 

en relativt kort observationsperiod, medan utträden vid lägre åldrar 

kräver fler observerade år utan förvärvsinkomster för att räknas som 

permanenta. Detta är en utmaning eftersom det tillgängliga data-

materialet bara omfattar ett begränsat antal år. Samtidigt är målet att 

observera tidiga utträden så nära nutid som möjligt.  

I denna rapport beskriver ISF också de olika utträdesmått som 

Pensionsmyndigheten och några andra aktörer tagit fram. Utgångs-

punkten är vilka syften de olika måtten har, hur de är konstruerade 

och vilka utfall de ger, med särskilt fokus på eventuella könsskill-

nader. 
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Resultat 

Andelen kvinnor som utträder tidigt från arbetslivet är större än 

andelen män. Den största skillnaden mellan kvinnor och män uppstår 

redan före 50 års ålder. Det finns även könsskillnader bland perso-

nerna som utträder från och med 50 års ålder, men dessa skillnader  

är inte lika stora. 

Huvudfokus i rapporten är på utträden i åldrarna 50–64 år. De högsta 

andelarna utträden i dessa åldrar finns inte i de yrken som är vanligast 

bland kvinnor, exempelvis vård- och omsorgsyrkena inom landstings-

sektorn eller den kommunala sektorn. 

Tvärtom är andelen tidiga utträden bland kvinnor ofta högst i mans-

dominerade yrken. Även bland män finns ofta de högsta andelarna 

tidiga utträden i mansdominerade yrken. Men i vissa fall har män 

också höga andelar tidiga utträden i yrken som är kvinnodominerade. 

I de flesta av de yrken som är vanligast bland män är andelen tidiga 

utträden bland kvinnor klart högre än bland män. Men i flera av  

de yrken som är vanligast bland kvinnor, och som också är tydligt 

kvinnodominerade, är andelen tidiga utträden bland män något högre 

än bland kvinnor. 

Yrken som kännetecknas av fysiskt tunga arbetsuppgifter och låga 

krav på utbildning har en hög andel tidiga utträden. Men även i yrken 

som ställer högre krav på utbildning förekommer höga andelar tidiga 

utträden. Det beror i vissa fall på reglerade pensionsåldrar eller sär-

skilda avtal som möjliggör tidiga utträden med tjänstepension. Detta 

är en faktor som ligger bakom den höga andelen tidiga utträden i den 

statliga sektorn. De yrken som har de lägsta andelarna tidiga utträden 

kännetecknas av högre krav på utbildning. Könsfördelningen är dess-

utom något jämnare i flera av dessa yrkesgrupper. 

Den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder är genom sjukförsäk-

ringen. Arbetslöshetsförsäkringen är också en ganska vanlig väg ut  

ur arbetslivet, särskilt bland män. Men det varierar över tid i vilken 

utsträckning dessa utträdesvägar har använts bland olika födelseårs-

kullar. Utvecklingen av de permanenta utträdena från arbetslivet 

påverkas av tillströmningen till sjukförsäkringen och arbetslöshets-

försäkringen, samspelet dem emellan och de regler som har gällt vid 

olika tidpunkter i dessa försäkringssystem. 
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Den vanligaste utträdesvägen mellan 60 och 64 års ålder är genom 

tjänstepension bland både kvinnor och män. Det gäller särskilt per-

soner i den statliga sektorn och landstingssektorn. 

I gruppen som klassificeras som utträdda före 50 års ålder ingår 

personer som haft förvärvsarbete, men inte återgått i arbete efter 

exempelvis en långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet. Men i 

gruppen ingår också personer som aldrig haft ett arbete. De kan ha 

haft aktivitetsersättning och efter 30 års ålder ha fått sjukersättning. 

Det kan också vara personer med invandrarbakgrund som aldrig fått 

fäste på arbetsmarknaden. Merparten av de som har lämnat arbets-

livet före 50 års ålder hade sjukersättning som främsta inkomst det  

år de fyllde 50. 

Olika utträdesmått har olika syften 

Det mått på utträde som vi använder i rapporten skiljer sig från de 

utträdesmått som Pensionsmyndigheten och andra organisationer 

använder. Vi har tagit fram vårt mått för att kunna identifiera den 

tidpunkt då människor slutligen lämnar arbetslivet. Måttet baseras 

därför på en metod där vi följer individer över en längre tid. 

Andra mått syftar i första hand till att belysa intjänande till och ut-

betalningar från pensionssystemet. Dessa mått använder tvärsnittsdata 

eller data från några få år. Måtten resulterar i viktade genomsnitt, som 

påverkas av deltidspension, deltidsarbete eller att personen är till-

fälligt borta från arbetslivet. Det är därför problematiskt att använda 

termen ”utträdesålder” för dessa mått och ibland kan det till och med 

bli missvisande. 

Pensionsmyndigheten publicerar löpande ett antal olika utträdesmått: 

Medelpensioneringsålder visar vid vilken genomsnittlig ålder män-

niskor börjar ta ut ålderspension eller får sjukersättning. Måttet 

använder tvärsnittsdata, det vill säga data från ett givet år. Medel-

pensioneringsåldern är viktad så att en person som exempelvis tar  

ut halv pension eller får halv sjukersättning räknas som ”halvt 

pensionerad”. 

Förväntad utträdesålder är en prognos för vid vilken genomsnittlig 

ålder dagens 50-åringar kommer att lämna arbetskraften. Prognosen 

utgår från att de kommer att ha samma arbetskraftsdeltagande vid 

högre åldrar som äldre människor har i dag. Måttet baseras på 
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Arbetskraftsundersökningarnas definition av vilka som står till arbets-

marknadens förfogande och är viktat för deltidsarbete. Det innebär att 

deltidsarbete sänker den förväntade utträdesåldern. Även detta mått 

använder tvärsnittsdata. 

Registerbaserad utträdesålder används tillsammans med ett mot-

svarande mått på inträdesålder för att visa hur länge människor 

arbetar och tjänar in pension. Måtten använder en flödesmodell som 

beräknar ”övergångssannolikheter” under en treårsperiod. Det innebär 

att perioder då en person är tillfälligt borta från arbetslivet sänker den 

beräknade utträdesåldern. 

Liknande mått används också av internationella organisationer som 

OECD och Eurostat. Varje mått resulterar i en viktad genomsnitts-

ålder, beräknad med data från något eller några få år. Sådana mått  

ger en övergripande bild och underlättar jämförelser över tid. De ger 

däremot ingen information om spridningen i utträdesålder. Måtten är 

även förenade med olika metodmässiga problem. Problemen handlar 

bland annat om vilka personer som ingår i beräkningarna, inslag av 

prognoser som baseras på osäkra antaganden samt konjunkturkänslig-

het i de fall måtten baseras på kortsiktiga förändringar i inkomst-

status. Men den viktigaste begränsningen, i relation till det mått vi 

använder i denna rapport, är att måtten inte är konstruerade för att 

visa när människor slutligen lämnar arbetslivet. 

Syftet med vårt utträdesmått är att identifiera den slutliga utträdes-

åldern för varje enskild person. Detta kräver långa uppföljnings-

perioder. Det går därför inte att konstatera utträden som har skett i 

närtid, vilket är den viktigaste begränsningen med vårt mått. Begräns-

ningen berör särskilt yngre personer, eftersom de kräver en längre 

uppföljningsperiod än äldre för att med säkerhet räknas som slutligt 

utträdda från arbetslivet. Men den historiska bilden av de individuella 

utträdesåldrarna och under vilka omständigheter som utträdet har 

skett kan peka på hur det skulle kunna se ut nu och även i framtiden. 

En fördel med vår ansats är att analyser av enskilda grupper blir mer 

meningsfulla, eftersom tillfälliga förändringar inte får så stor bety-

delse. Med hjälp av måttet kan vi då identifiera grupper med större 

risk för permanent utträde. Om målet är att minska eller motverka 

tidigt utträde kan särskilda åtgärder riktas mot grupper som har en 

stor sannolikhet att lämna arbetslivet i förtid. 
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Slutdiskussion 

Tidigt utträde från arbetslivet är ett problem för alla inblandade.  

Det är därför bekymmersamt att könsskillnaderna etableras redan  

före 50 års ålder då kvinnor lämnar arbetslivet i högre utsträckning  

än män. Könsskillnader finns även vid utträden efter 50 års ålder, 

men är då betydligt mindre. Sammantaget bidrar kvinnors högre 

andel tidiga utträden till att kvinnor får en lägre pension än män.  

Men den viktigaste förklaringen till gapet är ändå de existerande 

löneskillnaderna mellan kvinnor och män och att fler kvinnor än  

män arbetar deltid. Det har ISF tidigare konstaterat i rapporten 

Kvinnors och mäns pensioner – En analys av skillnader och sprid-

ning i pensionsinkomster i dag och i framtiden.
1
 

En vanlig utträdesväg från arbetslivet är genom sjukförsäkringen. 

Men under vissa perioder minskar andelen personer som har sjuk-

förmåner som främsta inkomst vid utträdet, medan andelen som  

har arbetslöshetsersättning som utträdesväg ökar. Detta tyder på  

att samspelet mellan dessa förmåner bidrar till vilken utträdesväg 

personerna tar. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på att 

tillämpningen av regelverket inom sjukförsäkringen kan ha betydelse 

för om personerna lämnar arbetslivet permanent i förtid eller inte. Det 

är också viktigt att vara vaksam på att arbetslöshet bland personer i 

något högre åldrar kan leda till ett permanent utträde, särskilt under 

en lågkonjunktur. 

Att resultaten visar att tidiga utträden är vanligare i yrken som är 

fysiskt tunga än i andra yrken är naturligt, eftersom möjligheten eller 

viljan att utföra sådant arbete kan minska med åldern. Resultaten 

tyder också på att tidiga utträden är vanligare i yrken med ojämn 

könsfördelning, särskilt i mansdominerade yrken. Förklaringar till 

detta är svårare att finna.  

Avtal som gör det möjligt att utträda tidigt från arbetslivet påverkar 

också utträdestidpunkten. Så länge det går att lämna arbetslivet i 

förtid med sådana avtal, kommer människor att mer eller mindre 

frivilligt använda denna möjlighet. Det har varit fallet bland militärer 

och även i andra yrken i den statliga sektorn. Även i den privata 

sektorn och landstingssektorn är andelen som efter 55 års ålder 

huvudsakligen försörjer sig på tjänstepension inte obetydlig. Sådana 

                                                      
1 Rapport 2017:8. 
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tidiga utträden kan ses som uttryck för aktiva val av människor som 

upplever att de får en högre livskvalitet genom att utträda tidigt från 

arbetslivet. Men de kan också uppfattas som problematiska i relation 

till mål om ett förlängt arbetsliv. 

Det är viktigt att också lyfta fram att förslagen i Pensionsgruppens 

överenskommelse om högre grundskydd och höjda åldersgränser  

i pensionssystemet och i lagen om anställningsskydd (LAS) kan 

komma att påverka utträdesåldern i olika riktningar. Det är betydelse-

fullt att det lönar sig att arbeta högre upp i åldrarna även bland per-

soner med förhållandevis låga inkomster. Ett grundskydd kan påverka 

hur mycket det lönar sig att arbeta. Små skillnader i pension mellan 

personer som förvärvsarbetar hela livet och de som inte gör det ökar 

risken för tidiga utträden. I överenskommelsen pekar Pensions-

gruppen på att förändringen av grundskyddet ska ge incitament att 

stanna kvar längre i arbetslivet. Det är en viktig intention. Dessutom 

finns det ett förslag om att garantipensionen räknas upp när uttaget 

görs senare än vid garantipensionsåldern. Det framgår av prome-

morian som publicerades efter Pensionsgruppens överenskommelse.
2
 

I dag är garantipensionsåldern 65 år, men förslaget innebär att den 

höjs. 

Höjd LAS-ålder, höjd garantipensionsålder och höjd lägsta uttags-

ålder kan innebära en knuff i riktning mot att utträda senare från 

arbetslivet. Forskningen har bekräftat att detta brukar ske, även om 

höjningen av utträdesåldern inte fullt ut motsvarar höjningen av 

pensionsåldern.

                                                      
2 Ds 2018:8, Översyn av grundskyddet för pensionärer. Inriktning för ett nytt grundskydd. 
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1 Inledning 

Kvinnor har i genomsnitt lägre pensioner än män vilket till stor del 

beror på att kvinnor har lägre livsinkomster än män. Den svenska 

arbetsmarknaden är könssegregerad och många kvinnor arbetar i 

yrken eller sektorer med relativt låga löner jämfört med män. Dess-

utom förvärvsarbetar kvinnor deltid i större utsträckning än män.  

Det minskar kvinnors framtida pensioner och bidrar till att öka gapet 

mellan kvinnor och män. Deltagande på arbetsmarknaden är alltså 

centralt och högst relevant för hur stor livsinkomsten blir. 

Pensionsgruppen har mot den bakgrunden bestämt att en särskild 

granskning skulle göras av pensionerna ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Pensionsgapet analyserades ur nio olika perspektiv i rapporten 

Jämställda pensioner (Ds 2016:19). Utifrån denna analys och 

synpunkter från remissinstanserna tog Pensionsgruppen fram en 

handlingsplan för det fortsatta arbetet med jämställda pensioner. 

I handlingsplanen ingår bland annat att fortsätta analysera utträdet 

från arbetslivet. Det är viktigt eftersom utträdesåldern påverkar 

livsinkomsten och därmed också pensionens storlek. Om kvinnor 

utträder tidigare än män bidrar det till att öka pensionsgapet. 

1.1 Bakgrund 

Hur utträdet från arbetslivet definieras beror på syftet med ett sådant 

mått. Utträdet kan definieras som den tidpunkt då personen börjar  

ta ut sin ålderspension. Det kan också definieras som tidpunkten då 

personen inte längre har pensionsgrundande inkomster eller inte 

längre förvärvsarbetar. Ett annat sätt att definiera utträdet kan vara 

när personen inte längre är arbetssökande och därmed inte ingår i 

arbetskraften. Utträdet kan alltså definieras på olika sätt. Dessutom 
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kan utträdesförloppet se olika ut. Till exempel kan en påbörjad sjuk-

skrivning övergå i sjukersättning och så småningom avslutas med 

uttag av ålderspension. Det är också möjligt att personer som lämnar 

arbetslivet saknar inkomst under en period innan de börjar ta ut sin 

ålderspension. 

Människor beter sig dessutom olika vilket ytterligare försvårar fast-

ställandet av utträdestidpunkten. Vissa kan vara arbetslösa eller 

sjukskrivna i flera år för att sedan återgå i arbete en tid innan de 

lämnar arbetslivet för gott och börjar ta ut ålderspension. Andra 

kombinerar sjukskrivning med förvärvsarbete eller uttag av ålders-

pension med fortsatt förvärvsarbete under en längre tid. Det är inte 

helt klart när utträdestidpunkten inträffar i de här exemplen, vilket 

visar att frågan är komplex. 

1.2 Rapportens innehåll 

Inom ramen för arbetet med jämställda pensioner fick ISF i regle-

ringsbrevet för år 2016 i uppdrag att analysera skillnader i pensioner 

mellan kvinnor och män och spridning inom grupperna i dag och i 

framtiden. Resultaten publicerades i två rapporter under år 2017.
3
 

Dessa visar att intjänandet under arbetslivet är den faktor som på-

verkar skillnaden i pensionen mellan kvinnor och män mest. Intjän-

andet har också störst betydelse för spridningen av pensioner, både 

bland kvinnor och bland män, i dag och i framtiden. 

I oktober 2017 förlängde regeringen uppdraget. ISF ska nu fokusera 

på hur utträdet från arbetslivet ser ut. Syftet är att belysa utträdet från 

arbetslivet och om utträdet skiljer sig mellan kvinnor och män och 

mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Syftet är också att belysa 

skillnaden mellan de olika mått på utträde som regelbundet publiceras 

av Pensionsmyndigheten och andra aktörer. 

                                                      
3 ISF, Kvinnor och mäns pensionering. En analys av skillnaden och spridning i pensions-

inkomster i dag och i framtiden. Rapport 2017:8. ISF, Premiepensionen: Skillnader i utfall 

mellan kvinnor och män. En analys av skillnader och spridning i premiepensionen i dag och  

i framtiden. Rapport 2017:14. 



Inledning 
 

19 

Denna rapport svarar på följande frågor: 

 

– Vilka skillnader finns mellan kvinnor och män och mellan 

olika grupper på arbetsmarknaden när det gäller när och på 

vilket sätt de lämnar arbetslivet? 

– Vilka utträdesmått finns och varför skiljer de sig åt i utfall? 

I kapitel 2 redovisas de utträdesmått som Pensionsmyndigheten och 

andra aktörer tar fram. Kapitlet redogör också för de överväganden 

som forskare har gjort i samband med studier av utträdet från arbets-

livet. I kapitel 3 analyseras tidiga utträden i förhållande till den histo-

riska utvecklingen av sysselsättningen på arbetsmarknaden samt 

förändringar i sjukförsäkringssystemet. I kapitel 4 analyseras ut-

trädesvägarna ur arbetslivet. I kapitel 5 analyseras utträdet utifrån  

den sektor på arbetsmarknaden som personerna tillhörde före utträdet. 

Kapitel 6 behandlar utträdet utifrån utbildningsbakgrund. I kapitel 7 

analyseras utträdet utifrån den yrkesgrupp som de utträdda tillhörde 

före utträdet. Kapitel 8 avslutar rapporten med en sammanfattande 

diskussion. En fördjupad forskningsöversikt och en beskrivning av 

beräkningsmetoden finns i bilagan. Där finns också några komplet-

terande tabeller. 

1.3 Genomförande 

ISF har använt longitudinella individuella mikrodata från SCB:s 

databas LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- 

och arbetsmarknadsstudier) för att studera utträdet och hur det skiljer 

sig mellan kvinnor och män och olika grupper på arbetsmarknaden. 

LISA innehåller information för åren 1990–2014 om hela befolk-

ningen över 15 år. Databasen innehåller bland annat uppgifter om 

personernas inkomster, sektorstillhörighet, utbildning och yrke. 

Syftet med analyserna är att bestämma när det individuella utträdet 

sker, för att sedan undersöka hur det skiljer sig mellan kvinnor och 

män och mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Detta kräver att 

individer kan följas över relativt lång tid. Samtidigt omfattar det 

tillgängliga datamaterialet ett begränsat antal år. Det är också önsk-

värt att inte bara studera utträden som skedde relativt långt tillbaka  

i tiden, utan även analysera händelser i närtid. Definitionen av 
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utträdesmåttet i rapporten har anpassats till begränsningen i data-

materialet och önskan att komma så nära nutid som möjligt. 

De regler som används för att kategorisera personernas inkomster 

över tid påverkar hur den individuella utträdesåldern definieras. 

Utträdet analyseras från och med 50 års ålder och omfattar födelse-

kohorterna 1938–1955. En person antas vara i arbete så länge in-

komsten från förvärvsarbete är mer än 50 procent av personens totala 

inkomst och större än ett prisbasbelopp (se forskningsöversikt i bila-

gan för en inblick i hur forskningen har hanterat liknande frågor).  

De som inte uppfyllde dessa villkor vid 49 års ålder och i minst tio år 

i följd därefter anses ha utträtt före 50 års ålder. Från och med 50 års 

ålder definieras personen som utträdd om dessa villkor inte uppfylls 

under en period på mellan 3 och 10 år. Antalet år som gäller för varje 

enskild beräkning beror på vid vilken ålder utträdet börjar. Ett utträde 

vid 50 års ålder kräver att förvärvsvillkoret inte är uppfyllt i minst 

10 år, medan ett utträde vid 63 års ålder enbart kräver 3 år för att 

räknas som permanent. Metodbilagan beskriver utförligt hur utträdet 

definieras. 

Beskrivningen av utträdesmåtten som Pensionsmyndigheten och 

andra aktörer tar fram bygger på de rapporter som dessa aktörer har 

publicerat i ämnet. Tonvikten i beskrivningarna ligger på vilka syften 

de olika måtten har, hur de är konstruerade och vilka utfall de ger, 

med särskilt fokus på eventuella könsskillnader. Däremot innehåller 

beskrivningen inga detaljerade genomgångar av de statistiska beräk-

ningsmetoder som ligger bakom måtten. 
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2 Olika utträdesmått 

Pensionsmyndigheten, och tidigare Försäkringskassan och Riks-

försäkringsverket, har prövat flera olika utträdesmått. Några mått 

används i återkommande publikationer från Pensionsmyndigheten. 

Andra myndigheter och organisationer har också tagit fram ut-

trädesmått. Bland annat använder OECD ett standardiserat utträdes-

mått för internationella jämförelser. Dessutom förekommer olika 

utträdesmått i den vetenskapliga forskningen om arbetsmarknad  

och pensionering. Detta kapitel beskriver olika utträdesmått, och  

hur och varför de skiljer sig åt. 

Man kan urskilja tre huvudsakliga syften med olika utträdesmått: 

– Mått som baseras på pensionsuttag ger en bild av hur 

pensionssystemet används.  

– Mått som baseras på data om ”arbetskraften” ger en bild av 

hur länge människor står till arbetsmarknadens förfogande 

och, indirekt, hur länge de tjänar in pension. 

– Mått som baseras på arbetsinkomster ger en bild av hur länge 

människor förvärvsarbetar. 

Men flera utträdesmått är inte framtagna för att visa när människor 

slutligen lämnar arbetslivet. Det gäller bland annat de mått som 

Pensionsmyndigheten redovisar varje år. 

I det här kapitlet beskrivs först de olika mått på utträdes- och 

medelpensioneringsålder som Pensionsmyndigheten tar fram.  

Sedan beskrivs utträdesmått som andra myndigheter och aktörer  

tar fram. Sist diskuteras kort de möjligheter som finns och de val  

som görs i vetenskaplig forskning när utträdesmått ska definieras. 
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2.1 Pensionsmyndighetens utträdesmått 

Pensionsmyndigheten får återkommande uppdrag i regleringsbreven 

att redovisa genomsnittsålder för uttag av pension, genomsnittlig 

inträdes- och utträdesålder på arbetsmarknaden samt genomsnittligt 

antal år med pensionsrätt. Myndigheten redovisar utträdesmåtten 

medelpensioneringsålder, förväntad utträdesålder och registerbaserad 

utträdesålder.
4
 Pensionsmyndighetens rapport Inträdesålder på 

arbetsmarknaden och antal år med pensionsrätt från år 2013 inne-

håller en utförlig diskussion om olika sätt att studera utträde. Rappor-

ten beskriver också dessa och flera andra mått.
5
 

2.1.1 Medelpensioneringsålder 

Måtten för medelpensioneringsålder visar vid vilken genomsnittlig 

ålder människor börjar ta ut ålderspension alternativt får sjukersätt-

ning. Enligt Pensionsmyndigheten kan det ibland vara lämpligt att 

även se sjukersättning som en pensionsförmån, eftersom det är ett 

vanligt skäl till att människor lämnar arbetsmarknaden i förtid.
6
 

Måtten fokuserar alltså på socialförsäkringssystemet (i synnerhet 

pensionssystemet) och utbetalningar därifrån, inte på intjänande eller 

på hur länge människor arbetar. 

Medelpensioneringsålder mäter inte när människor slutar arbeta. Den 

allmänna pensionen kan tas ut även om man fortsätter arbeta och man 

kan också sluta arbeta utan att samtidigt börja ta ut allmän pension. 

Personer som inte arbetar på grund av till exempel arbetslöshet eller 

längre sjukskrivning räknas inte heller som pensionerade eller ut-

trädda. 

                                                      
4 Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. Rapport 2016-05-03 

(VER 2016-3). Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. 

Rapport 2017-05-03 (VER 2017-1). 
5 Pensionsmyndigheten, Regleringsbrevsuppdrag: Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal 

år med pensionsrätt. Rapport 2013-12-02 (VER 2013-390). 
6 Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. Rapport 2017-05-03 

(VER 2017-1), sid. 1. 



Olika utträdesmått 
 

23 

Myndigheten beräknar tre mått på medelpensioneringsålder: 

– Medelpensioneringsålder I anger medelålder för uttag av 

ålderspension. Måttet mäter när människor börjar ta ut 

inkomstpension, tilläggspension och/eller garantipension. 

Premiepension, tjänstepension och privat pensionssparande 

ingår inte i måttet. 

– Medelpensioneringsålder II anger medelålder för uttag av 

ålderspension eller sjukersättning (tidigast från 30 års ålder). 

Måttet mäter när människor börjar ta ut inkomstpension/ 

tilläggspension och/eller garantipension, alternativt börjar  

få sjukersättning. Personer som fått aktivitetsersättning före  

30 års ålder ingår inte i analyserna. 

– Medelpensioneringsålder III anger medelålder för uttag av 

ålderspension eller sjukersättning (tidigast från 50 års ålder). 

Måttet mäter detsamma som medelpensioneringsålder II,  

men åldersgränsen för sjukersättning är 50 år. 

Medelpensioneringsålder är ett slags viktad genomsnittsålder för när 

människor får hel pension eller hel sjukersättning. En person som till 

exempel tar ut halv pension eller får halv sjukersättning räknas då 

som ”halvpensionerad”. Om personen vid en senare tidpunkt börjar  

ta ut hel pension eller får full sjukersättning räknas det som ännu en 

halv pensionering. I de fall en person väljer att sluta ta ut sin pension, 

eller återgår i arbete efter att ha haft sjukersättning, räknas det som en 

”negativ” pensionering. 

Måtten för medelpensioneringsålder beräknas med en metod som 

påminner om den som inom demografin används för att beräkna 

medellivslängd. Detta innebär i princip att alla födelseårgångar ges 

samma vikt. Därigenom hanterar man problemet att de är olika stora.
7
 

Däremot kan måtten påverkas av regeländringar och förändringar i 

handläggningen av pension och sjukersättning. 

Skillnaderna mellan medelpensioneringsåldrarna I, II och II har 

minskat över tid 

Medelpensioneringsålder har beräknats årligen sedan år 1998.  

Sedan dess har medelpensioneringsålder I minskat något, från  

                                                      
7 Försäkringskassan, Medelpensioneringsålder. Socialförsäkringsrapport 2009:9, sid. 7. 
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64,9 till 64,5 år enligt det senaste rapporttillfället år 2016. Medel-

pensioneringsålder II, som registrerar pensionering eller sjukersätt-

ning från 30 års ålder, har legat mellan 59,1 och 63,1 år. Medel-

pensioneringsålder III, där den nedre åldersgränsen är 50 år, har legat 

mellan 62,4 och 64,2 år. Medelpensioneringsålder II och III ligger 

alltså genomgående lägre än medelpensioneringsålder I. Dessa mått 

har också varierat mer under perioden 1998–2016, även om siffrorna 

inte är helt jämförbara över tid. Den numera avskaffade tidsbegrän-

sade sjukersättningen har hanterats olika i olika rapporter. Pensions-

myndigheten förklarar variationerna i medelpensioneringsålder II och 

III med att antalet nybeviljade sjukersättningar har varierat över tid.
 8
    

En stor del av de som går i pension gör det vid 65 års ålder. Men 

andelen personer som börjar ta ut pension vid 65 minskar över tid 

samtidigt som både tidigare och senare pensionering ökar.
9
 Detta kan 

delvis bero på att normen att gå i pension vid 65 håller på att för-

svagas. Det kan också hänga samman med att personer med sjuk-

ersättning förlorar rätten till denna ersättning vid 65 års ålder och  

då regelmässigt går över till ålderspension.
10

 Gruppen med beviljad 

sjukersättning har minskat betydligt på senare år.  

Könsskillnaderna i medelpensioneringsålder är i dag mycket små 

De flesta år har medelpensioneringsålder I varit något högre för 

kvinnor än för män, men skillnaderna är mycket små (0,1–0,2 år).
11

 

Medelpensioneringsålder II och III är däremot lägre för kvinnor än 

för män. Skillnaderna var störst åren 2002–2004: över 2 år för medel-

pensioneringsålder II och 0,7 år för medelpensioneringsålder III. Men 

de senaste åren har skillnaderna varit mycket små. År 2016 var köns-

skillnaden 0,2 år för medelpensioneringsålder II och 0,1 år för medel-

pensioneringsålder III.  

Könsskillnaden ser alltså olika ut beroende på om man räknar bevil-

jad sjukersättning som pensionering eller inte och om man undersöker 

                                                      
8 Se Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. Rapport  

2017-05-03 (VER 2017-1). 
9 SOU, Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättning och hinder för äldre att arbeta längre. 

Delbetänkande av Pensionsåldersutredning, 2012:28. 
10 Se ISF, Striktare sjukförsäkring och tidig ålderspensionering. Rapport 2014:7. 
11 Försäkringskassan, Medelpensioneringsålder. Socialförsäkringsrapport 2009:9. 

Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. Rapport 2017-05-03 

(VER 2017-1). 
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sjukersättning från och med 30 års ålder eller från och med 50 års 

ålder. De största könsskillnaderna fanns för medelpensioneringsålder 

II i början av 2000-talet, och berodde till stor del på att fler kvinnor 

än män beviljades tidig sjukersättning. Könsskillnaderna i medel-

pensioneringsålder II och III har sedan minskat över tid i takt med att 

reglerna för sjukersättning blivit mer restriktiva. Medelpensionerings-

ålder I tar bara hänsyn till ålderspensionen och där har könsskillnaden 

hela tiden varit mycket liten. Men spridningen i uttag av allmän pen-

sion har genomgående varit högre för män än för kvinnor. 

2.1.2 Förväntad utträdesålder 

Den förväntade utträdesåldern syftar till att visa en genomsnittsålder 

då de förvärvsarbetande lämnar arbetslivet, givet att de hör till arbets-

kraften vid 50 års ålder.
12

 I arbetskraften ingår inte bara de som 

arbetar utan också arbetslösa (om de söker arbete), sjukskrivna och 

föräldralediga. Måttet fokuserar därmed på hur länge människor står 

till arbetsmarknadens förfogande, inte hur länge de faktiskt arbetar 

eller när de börjar ta ut pension. Indirekt bidrar detta mått också till 

kunskapen om hur länge människor har en pensionsgrundande in-

komst (PGI).  

Men personer med inkomstrelaterad sjukersättning tjänar in pension 

(fram till 65 års ålder) trots att de inte ingår i arbetskraften enligt  

detta mått. Försäkringskassan talar i en rapport om den ålder då 

människor ”i genomsnitt lämnar arbetskraften och därmed slutar 

 att bidra till finansieringen av exempelvis pensionssystemet och 

sjukförsäkringen”.
13

 

Måttet är en prognos som baseras på osäkra data 

Måttet för den förväntade utträdesåldern är en prognos som grundar 

sig på dagens förhållanden. Den förväntade utträdesåldern ett givet  

år visar den genomsnittliga ålder då de personer som det aktuella året 

är 50 år gamla och tillhör arbetskraften kommer att lämna arbets-

marknaden om de har samma arbetskraftsdeltagande vid högre åldrar 

som äldre personer har det aktuella året.  

                                                      
12 Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. Rapport 2016-05-03 

(VER 2016-3). Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. 

Rapport 2017-05-03 (VER 2017-1). 
13 Försäkringskassan, Medelpensioneringsålder. Socialförsäkringsrapport 2009:9, sid. 6. 
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Beräkningarna av förväntad utträdesålder är viktade efter arbetstid. 

Enligt uppgift från Pensionsmyndigheten infördes viktningen för 

arbetstid år 2013. Då räknades också den förväntade utträdesåldern 

om retroaktivt för alla tidigare årgångar. Utan viktning för arbetstid 

skulle den förväntade utträdesåldern bli ungefär ett år högre. 

Pensionsmyndigheten räknar med att en person som arbetar halvtid 

ingår i arbetskraften till 50 procent.
14

 Deltidsarbete sänker därmed 

den förväntade utträdesåldern. Detta motsvarar i princip den viktning 

som görs av pensionsuttag respektive partiell sjukersättning i måtten 

för medelpensioneringsålder. Den förväntade utträdesåldern visar 

alltså genomsnittligt antal heltidsår i arbetskraften efter 50 års ålder, 

inte när människor faktiskt lämnar arbetskraften. 

Enligt Pensionsmyndigheten är siffrorna för arbetskraftsdeltagandet 

bland äldre personer osäkra. Beräkningarna baseras på Statistiska 

centralbyråns (SCB) årliga arbetskraftsundersökningar (AKU). 

Urvalet är begränsat till åldersgruppen 15–74 år, och i högre åldrar  

är urvalet ganska litet. En annan begränsning är att beräkningarna  

av utträdesålder inte tar hänsyn till dödsfall. Det innebär att måttet 

endast gäller för de som blir 74 år eller äldre.
15

 Dessutom är det 

knappast sannolikt att arbetskraftsdeltagandet i olika åldersgrupper är 

konstant så långt fram i tiden som när dagens 50-åringar slutar arbeta. 

Kvinnor har lägre förväntad utträdesålder än män 

Under 1980- och 1990-talet låg den förväntade utträdesåldern runt 

62 år. Därefter har den stigit och låg år 2016 på 63,9 år. Kvinnor  

har genomgående lägre förväntad utträdesålder än män. I början av 

1980-talet var skillnaden ungefär två år. Därefter minskade köns-

skillnaden, och sedan början av 1990-talet har den legat runt ett år. 

Enligt uppgift från Pensionsmyndigheten är könsskillnaden de senaste 

åren densamma oavsett om man viktar för arbetstid eller inte. Perso-

ner som avlidit före 74 års ålder ingår inte i beräkningarna, vilket kan 

öka könsskillnaderna i förväntad utträdesålder något.
16

 

                                                      
14 Pensionsmyndigheten, Regleringsbrevsuppdrag: Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal 

år med pensionsrätt. Rapport 2013-12-02 (VER 2013-390). 
15 Pensionsmyndigheten, Pensionering och utträdet ur arbetslivet – skillnader mellan kvinnor 

och män? PM 2016-09-16 (VER 2016-224). 
16 Jfr Försäkringskassan, Hur länge arbetar vi i Sverige? Om arbetslivets längd med regional 

uppdelning. Analyserar 2007:6, sid. 13. 
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2.1.3 Registerbaserad utträdesålder 

Pensionsmyndigheten tar fram två registerbaserade utträdesmått som 

bygger på beräkningar av in- och utträdesåldrar. Det ena måttet byg-

ger på intjänandet av pensionsrätter till ålderspensionen. Bakgrunden 

till det måttet är ett regeringsuppdrag från år 2013 som gick ut på att 

beräkna hur många år människor i genomsnitt tjänar in pension i det 

allmänna pensionssystemet.
17

 Det andra måttet är ett komplement 

som togs fram 2016 och som enbart baseras på intjänande från löne-

arbete.
18

 Syftet med det senare är enligt Pensionsmyndigheten att  

”ha ett samhällsekonomiskt perspektiv” genom att visa när människor 

försörjer sig själva genom förvärvsarbete.
19

  

De registerbaserade utträdesåldrarna baseras på följande data: 

– Pensionsrättsintjänande, det vill säga pensionsgrundande 

inkomst på minst 0,423 prisbasbelopp per år. 

– Lönearbete, med en inkomst från lön eller aktiv närings-

verksamhet på minst två inkomstbasbelopp per år. Det är  

en uppskattning av vilken inkomst en person behöver för  

att kunna försörja sig. 

Människor som inte längre har en pensionsgrundande inkomst eller 

som inte längre har en arbetsinkomst på minst två inkomstbasbelopp 

per år betraktas som utträdda från arbetsmarknaden.  

Utträdesåldern utgår från en flödesmodell 

Pensionsmyndigheten anser att mått som använder enkätdata om 

arbetskraftsdeltagandet har brister och har därför beräknat genom-

snittliga in- och utträdesåldrar med hjälp av registerdata.
20

  

De registerbaserade måtten innehåller, liksom måttet på förväntad 

utträdesålder, ett prognosmoment. Men prognosen baseras inte på 

data från ett år utan på en flödesmodell som beräknar ”övergångs-

                                                      
17 Pensionsmyndigheten, Regleringsbrevsuppdrag: Inträdesålder på arbetsmarknaden och  

antal år med pensionsrätt. Rapport 2013-12-02 (VER 2013-390). 
18 Pensionsmyndigheten, Registerbaserad in- och utträdesålder från arbetsmarknaden.  

Rapport 2016-06-21 (VER 2016-217). 
19 Pensionsmyndigheten, Registerbaserad in- och utträdesålder från arbetsmarknaden. 

 Rapport 2016-06-21 (VER 2016-217), sid. 3. 
20 Pensionsmyndigheten, Registerbaserad in- och utträdesålder från arbetsmarknaden. 

 Rapport 2016-06-21 (VER 2016-217), sid. 2. 
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sannolikheter” under en treårsperiod. Beräkningarna är gjorda så  

att de inte påverkas av att olika födelseårskullar är olika stora.
21

  

Utträdesmåtten utgår från en referensålder som motsvarar ”åldern  

för ’medelpersonen’ som tjänar in pensionsrätt”.
22

 År 2016 låg 

referensåldern på drygt 43 år. Utträdesåldern blir i princip referens-

åldern plus det genomsnittliga antalet aktiva år över referensåldern.  

Måttet tar inte hänsyn till om personen arbetar hel- eller deltid, utan 

varje person klassificeras som aktiv så länge man har en inkomst över 

miniminivån för respektive mått. Däremot sjunker den beräknade 

utträdesåldern om personen under något eller några år efter referens-

åldern inte har PGI respektive en arbetsinkomst över två inkomst-

basbelopp. Utträdesåldern baserad på lönearbete blir exempelvis lägre 

för människor som är arbetslösa, sjuka eller föräldralediga efter refe-

rensåldern. Om en person periodvis saknar arbetsinkomst innan per-

sonen har uppnått referensåldern blir effekten i stället att den beräk-

nade inträdesåldern blir högre.  

De registerbaserade utträdesmåtten är alltså utformade för att, till-

sammans med motsvarande inträdesmått, visa hur många år män-

niskor tjänar in pension respektive försörjer sig själva genom arbete.  

De registerbaserade måtten visar inte när människor faktiskt lämnar 

arbetslivet. 

Små könsskillnader i utträdesålder enligt PGI-måttet 

Den långsiktiga trenden för båda utträdesmåtten är att utträdesåldern 

ökar. Utträdesmåttet för lönearbete är beräknat från och med år 2001 

medan utträdesmåttet för PGI är beräknat från och med år 2005.  

År 2015 var utträdesåldern ur lönearbete 62,2 år och utträdesåldern ur 

intjänande (PGI) 66,2 år.
23

 Den flödesmodell som används innebär att 

konjunkturmässiga upp- och nedgångar får stort genomslag, i synner-

het på utträde ur lönearbete. Utträdesåldern stiger i högkonjunktur 

och sjunker i lågkonjunktur.  

                                                      
21 Modellen beskrivs närmare i Pensionsmyndigheten, Registerbaserad in- och utträdesålder 

från arbetsmarknaden. Rapport 2016-06-21 (VER 2016-217). 
22 Pensionsmyndigheten, Registerbaserad in- och utträdesålder från arbetsmarknaden.  

Rapport 2016-06-21 (VER 2016-217), sid. 5. 
23 Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder, m.m. Rapport 2017-05-03 

(VER 2017-1). 
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Måttet för PGI visar inga tydliga skillnader mellan kvinnors och mäns 

utträdesåldrar. Men de flesta år har män en något högre utträdesålder 

än kvinnor enligt måttet för lönearbete. Könsskillnaden i utträde från 

lönearbete verkar variera med konjunkturen. Utträdesåldern minskar 

mer för män än för kvinnor när konjunkturen faller.  

2.2 Andra myndigheters och organisationers 

utträdesmått 

Förutom Pensionsmyndigheten har andra myndigheter och organi-

sationer beräknat olika utträdesmått. Här presenteras kortfattat några 

mått från OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development), SCB och Socialdepartementet. 

2.2.1 OECD: Average effective age of retirement 

OECD utvecklade år 2002 en metod för att beräkna utträdesålder, 

average effective age of retirement. De har beräknat måttet för en 

mängd länder, bland annat Sverige, från år 1970 och framåt.
24

  

Syftet med OECD-måttet var, åtminstone inledningsvis, att under-

söka om det fanns en trend mot att pensionera sig tidigare i OECD-

länderna. Men pensionering är svår att mäta i internationellt jäm-

förande studier, eftersom både innebörden av och regelverken för 

pensionering skiljer sig mellan länder. Det finns däremot statistik  

som är mer jämförbar för arbetskraftsdeltagande. OECD-måttet 

baseras därför på data om arbetskraftsdeltagande i olika åldrar.  

För Sverige används AKU-data, alltså data från SCB:s arbetskrafts-

undersökningar.
25

 AKU definierar arbetskraften som de personer  

som arbetar minst en timme den undersökta veckan. Dessutom ingår 

personer som har ett arbete men som är sjukskrivna eller föräldra-

lediga. Även personer som är arbetslösa men som söker arbete ingår. 

Dessa personer tjänar i regel också in pension i det allmänna pen-

sionssystemet. 

                                                      
24 Scherer, P. (2002): Age of withdrawal from the labour force in OECD countries. OECD 

Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 49 OECD Publishing, Paris. Keese, 

M. (odat.): A method for calculating the average effective age of retierement. OECD. OECD 

(odat.): Ageing and employment policies – Statistics on average effective age of retirement. 
Pensionsmyndigheten, Regeringsuppdrag: Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år 

med pensionsrätt. Rapport 2013-12-02 (VER 2013-390). 
25 SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017 (AM0401). 
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OECD använder en så kallad dynamisk metod som mäter hur arbets-

kraftsdeltagandet i en kohort förändras från en period till en annan.
26

 

Metoden visar den genomsnittliga sannolikheten för utträde över 

femårsperioder, i åldrarna från 40 år och uppåt. Resultatet blir en 

genomsnittlig utträdesålder baserad på sannolikheten för utträde i 

olika åldersgrupper. Måttet tar hänsyn till att olika födelsekullar är 

olika stora. Däremot är måttet känsligt för konjunktursvängningar. 

OECD:s mått liknar Pensionsmyndighetens mått på förväntad ut-

trädesålder och har delvis samma begränsningar.
27

 En skillnad är  

att OECD inte tar hänsyn till deltidsarbete. Detta är enligt Pensions-

myndigheten en anledning till att OECD:s beräknade utträdesålder  

de flesta år är högre än Pensionsmyndighetens förväntade utträdes-

ålder. Ett mått som liknar OECD-måttet har tidigare också använts  

av Eurostat.
28

 

År 1970 var det första året då OECD-måttet beräknades. Då var 

utträdesåldern i Sverige 66,6 år för kvinnor och 67,9 år för män. 

Därefter minskade den beräknade utträdesåldern fram till mitten av 

1990-talet, och var som lägst 62,8 år för män och 61,6 år för kvinnor. 

Från mitten av 00-talet steg utträdesåldern igen. Den senaste beräk-

ningen, för år 2016, visar en utträdesålder på 64,6 år för kvinnor och 

65,8 år för män.
29

 

2.2.2 SCB: Arbetslivsåldrar 

SCB har använt olika ”arbetslivsåldrar” för att beskriva arbetslivets 

struktur.
30

 Dessa åldrar är inträdesålder, etableringsålder, ned-

trappningsålder och utträdesålder. Enligt Pensionsmyndighetens 

genomgång är det framför allt inträdes- och etableringsålder som har 

                                                      
26 Scherer, P. (2002): Age of withdrawal from the labour force in OECD countries. OECD 

Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 49 OECD Publishing, Paris. 

Pensionsmyndigheten, Regeringsuppdrag: Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år 
med pensionsrätt. Rapport 2013-12-02 (VER 2013-390). 

27 Scherer, P. (2002): Age of withdrawal from the labour force in OECD countries. OECD 

Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 49 OECD Publishing, Paris. 
28 Pensionsmyndigheten, Regeringsuppdrag: Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år 

med pensionsrätt. Rapport 2013-12-02 (VER 2013-390). 
29 OECD (odat.): Ageing and employment policies – Statistics on average effective age of 

retirement. 
30 Pensionsmyndigheten, Regeringsuppdrag: Inträdesålder på arbetsmarknaden och antal år 

med pensionsrätt. Rapport 2013-12-02 (VER 2013-390), sid. 20–22. 
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fått genomslag. Men när det gäller utträde är det nedtrappningsålder 

och utträdesålder som är relevanta. 

Nedtrappningsåldern är den lägsta ålder från och med vilken minst 

25 procent av en årskull inte längre är sysselsatt. Utträdesåldern är 

den lägsta ålder från och med vilken minst 50 procent av en årskull 

inte längre är sysselsatt. Måtten fokuserar på hur stor andel av befolk-

ningen som arbetar, inte på intjänande till pension eller på pensions-

uttag. 

Personer som är arbetslösa räknas inte som sysselsatta, vilket gör 

måtten känsliga för konjunktursvängningar. Pensionsmyndigheten  

har också påpekat att måtten kan innehålla kohorteffekter till följd  

av att födelseårskullarna är olika stora. Myndigheten menar också  

att måtten överhuvudtaget är ganska grova och enkla. 

Måtten för de olika arbetslivsåldrarna togs fram i en analysrapport  

år 1999 och följdes upp i en prognosrapport år 2002. Måtten verkar 

inte ha publicerats på senare år. De tidsserier som publicerats går  

från slutet av 1980-talet fram till år 2001. Under denna period vari-

erade nedtrappningsåldern mellan 57 och 59 år för kvinnor och 

mellan 57 och 60 år för män. Utträdesåldern varierade mellan 61  

och 63 år för kvinnor och mellan 62 och 65 år för män.
31

 

2.2.3 Socialdepartementet: Sysselsättningsgrad 

I Socialdepartementets promemoria Jämställda pensioner analyseras 

könsskillnader i utträde från arbetsmarknaden genom data över 

kvinnors och mäns sysselsättningsgrad vid olika åldrar.
32

 Syssel-

sättningsgraden beräknas från 55 års ålder och uppåt. Socialdeparte-

mentet beräknar också sysselsättningskvoter, där sysselsättnings-

graden i olika åldrar divideras med sysselsättningsgraden vid 55 års 

ålder. 

För att beräkna sysselsättningsgraden används, enligt uppgift från 

Socialdepartementet, en variabel från SCB:s LISA-databas (SyssStat) 

som anger om en person är sysselsatt eller inte. Variabeln är utformad 

för att likna det mått som används i AKU och kräver mycket lite 

arbete för att en person ska räknas som sysselsatt. Måttet fokuserar 

alltså på arbete, inte på intjänande eller pensionsuttag. 

                                                      
31 SCB, Arbetskraftsprognos 2002. Information om utbildning och arbetsmarknad 2002:1. 
32 Ds 2016:19, Jämställda pensioner? 
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Analysen visar att kvinnor har ungefär tre procentenheter lägre 

sysselsättningsgrad än män vid 55 års ålder. I äldre åldersgrupper 

ökar skillnaden, framförallt efter 60 års ålder.  

2.3 Utträdesmått i vetenskaplig forskning 

Utträde från arbetsmarknaden har studerats av forskare med intresse 

för pensionssystem, pensionsmönster och arbetsmarknadsfrågor.  

I den svenska forskningen inom detta område används genomgående 

registerdata från SCB. Forskarna ställs då inför ett antal möjligheter 

och val: 

– I regel används årsvisa data över individuella inkomster  

för  

att bedöma när människor lämnar arbetsmarknaden.  

– Bedömningen kan baseras på arbetsinkomster, arbetsrelterade 

inkomster (som även inkluderar andra pensionsgrundande 

inkomster), pensionsinkomster eller ”socialförsäkrings-

inkomster” (inkomster från pension men också  

från arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och andra 

socialförsäkringar).  

– Bedömningen kan baseras på en typ av inkomster eller på  

en kombination av olika inkomstslag. 

– Bedömningen kan baseras på fasta beloppsgränser eller på 

andelar av den totala inkomsten (eller eventuellt en kombi-

nation). 

– Vid fasta beloppsgränser används i regel prisbasbeloppet  

för att indexera inkomsterna. Men på senare år är det också 

möjligt att använda inkomstbasbeloppet, som följer inkomst-

utvecklingen i samhället. 

– Man kan antingen anta att ett första observerat utträde är 

permanent eller följa upp personens arbetsmarknadsstatus 

längre fram i tiden för att kontrollera för eventuella ”åter-

inträden”. 
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– Man kan avgränsa studien genom åldersgränser, genom att 

studera vissa födelseårskullar, eller genom att låta tillgången 

på datamaterial (tillgängliga årgångar) bestämma vilka 

individer som ska ingå i studien. 

I bilagan till denna rapport finns en genomgång av svensk forskning 

om utträdet från arbetsmarknaden. Genomgången visar att det inte 

finns något vedertaget utträdesmått. Olika forskare har gjort olika val 

och därmed skapat en mängd olika mått.  

Medan myndigheter och organisationer tar fram standardiserade mått 

för att beskriva utträdesmönster i hela befolkningen över tid är syftet  

i vetenskapliga studier ofta att pröva hypoteser om hur någon specifik 

faktor eller händelse påverkar utträdet. Detta kräver i regel att varje 

person kan tillskrivas en individuell utträdesålder, vilket inte är fallet 

i flera av myndighetsmåtten.  

Utträdesmåttet anpassas också gärna till den hypotes som forskaren 

vill pröva. Anpassningen kan bland annat handla om hur undersök-

ningen ska hantera personer med förtidspension/sjukersättning, per-

soner med samtidiga inkomster från arbete och pension, och personer 

med låga inkomster i anslutning till utträdet. Vilka val forskaren gör  

i fråga om framför allt inkomstbegrepp och beloppsgränser påverkar 

hur dessa personer klassificeras och vilken utträdesålder de får.  

Hur den studerade populationen avgränsas har också stor betydelse 

för vilka utträdesmönster man får fram.
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3 Utträdesmönster för kvinnor och 

män 

Könsskillnader i utträden från arbetslivet uppstår tidigt. Cirka elva 

procent av kvinnorna och sju procent av männen lämnar arbetslivet 

permanent redan innan de fyllt 50 år. Det finns könsskillnader även 

bland de som utträder vid 50 års ålder eller senare. Men gapet är litet 

och blir större först vid utträden som sker från och med 64 års ålder. 

Utträdesmönstren följer i stort utvecklingen av hur många som får 

ersättning från sjukförsäkringen och hur sysselsättningen utvecklas. 

Det här kapitlet visar utvecklingen av permanenta utträden från 

arbetslivet bland kvinnor och män i åldrarna 50 till 67 år. Kapitlet 

belyser också utträdet före 50 års ålder. Tidiga utträden relateras 

också till utvecklingen inom socialförsäkringen samt sysselsätt-

ningen.   

3.1 Permanent utträde – vad är det? 

När vi definierar utträdet i denna rapport är målet att visa när männi-

skor slutligen lämnar arbetslivet. Det är en väsentlig skillnad mot  

de utträdesmått som till exempel Pensionsmyndigheten tar fram, där  

den beräknade utträdesåldern ”viktas” för deltidsarbete, andel pen-

sionsuttag eller perioder av tillfällig bortovaro från arbetsmarknaden  

(se kapitel 2). Pensionsmyndighetens mått följer dessutom inte perso-

nernas inkomster över längre tid, utan grundar sig på data från något 

eller några få år.  

Målet i den här rapporten är också att observera utträden som skett  

så nära nutid som möjligt. Men för att vara säker på att ett utträde är 

permanent krävs samtidigt att personens inkomster kan observeras 

under en tillräckligt lång tid.  
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Förvärvsinkomsten måste understiga 50 procent av den totala inkom-

sten eller vara lägre än ett inkomstbasbelopp för att en person ska ses 

som utträdd. Men för ett permanent utträde krävs att detta villkor är 

uppfyllt under en period på mellan 3 och 10 år. Antalet år beror på 

vid vilken ålder utträdet börjar. Ett permanent utträde från och med 

50 års ålder kräver att villkoret är uppfyllt i minst 10 år. Ett senare 

utträde kräver färre år utan förvärvsinkomster. Rapportens metod-

bilaga beskriver utförligt hur utträdet definieras. 

3.2 Tidigt utträde är något vanligare bland 

kvinnor 

I nästan alla åldrar mellan 50 och 67 år utträder kvinnor i något större 

utsträckning än män (figur 1). Ett undantag är vid 61 års ålder där an-

delen som utträder är något större bland män än bland kvinnor. Köns-

skillnaden är ganska liten i de flesta utträdesåldrar. Drygt en procent 

av kvinnorna och knappt 0,9 procent av männen som arbetar vid 

49 års ålder utträder vid 50 års ålder. Gapet mellan kvinnor och män 

är större från och med utträdet vid 64 års ålder. Andelen som utträder 

vid 65 års ålder är 39 procent bland kvinnorna och 35 procent bland 

männen. 
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Figur 1. Utträden från och med 50 års ålder bland personer födda 

åren 1938–1955 

Anm.: Andelen som utträder tidigt är en kvot mellan de som utträder vid en viss ålder och de 

som inte utträtt innan dess. Basen, det vill säga nämnaren i kvoten, minskar så att de personer 

som kvarstår i basen varje år är de som inte utträtt, avlidit eller utvandrat dessförinnan. Figuren 

visar ett genomsnitt av andelen som utträder i varje födelseårskull i respektive ålder. Alla 

födelseårskullar ingår inte i alla utträdesåldrar. Se metodbilagan för en detaljerad beskrivning.  
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3.3 Utträdesgapet mellan kvinnor och män 

uppstår före 50 års ålder  

Cirka 11 procent av kvinnorna och 8 procent av männen utträder  

från arbetslivet redan före 50 års ålder (figur 2). Andelen som utträder 

tidigt är i de flesta fall något högre bland yngre än bland äldre 

födelseårskullar. Det gäller både kvinnor och män. Till exempel hade 

knappt 11 procent av kvinnorna och knappt 7 procent av männen som 

var födda år 1941 lämnat arbetslivet före 50 års ålder. Bland kvinnor 

och män födda år 1955 var motsvarande andelar 12 och 9 procent. 

Men könsskillnaden i andelen som utträder före 50 års ålder minskar 

för varje födelseårskull.  

Figur 2. Utträdda före 50 års ålder bland personer födda åren 

1941–1955 
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3.4 Permanenta utträden har en cyklisk 

utveckling liknande sjukfrånvaron och 
arbetslösheten 

De permanenta utträdena mellan 50 och 59 års ålder har en cyklisk 

utveckling som till stor del varierar i liknande mönster som sjuk-

penningtalet och arbetslösheten (figur 3 och figur 4). Men tidpunkt-

erna är förskjutna när det gäller vid vilken tidpunkt de permanenta 

utträdena når toppen eller botten jämfört med när sjukpenningtalet 

och arbetslösheten gör det.  

Det är sannolikt att både sjukfrånvarons omfattning i samhället och 

den ekonomiska konjunkturen har ett samband med hur många som 

lämnar arbetslivet. Men det är svårt att avgöra exakt hur dessa sam-

band ser ut och därmed vad som skulle kunna förklara den tidsför-

skjutning som kan observeras. 

Utträdet från arbetsmarknaden är inte som störst när sjukfrånvaron  

är som högst. Det är fullt tänkbart att utträdet, mätt som permanent 

utträde, når sin högsta punkt senare än när sjukfrånvaron är som 

högst. Detta skulle i så fall kunna bero på att personer som har hög 

sjukfrånvaro till en början ändå varvar sjukfrånvaron med så pass 

mycket förvärvsarbete att de inte utträder förrän senare. Det är sam-

tidigt tänkbart att det permanenta utträdet i stället når sin topp tidigare 

än sjukfrånvaron. Det skulle i så fall kunna bero på att äldre drabbas 

av nedsatt arbetsförmåga tidigare än genomsnittet på arbetsmark-

naden. 

På motsvarande sätt är det tänkbart att hög arbetslöshet och låg-

konjunktur föregår höga utträden, om de som så småningom utträder 

till en början varvar arbetslöshet med arbete innan de till slut lämnar 

arbetslivet permanent. Men det är också tänkbart att utträden bland  

de äldre på arbetsmarknaden inträffar tidigare än toppen på arbets-

lösheten för att denna grupp drabbas av lågkonjunkturen före andra 

på arbetsmarknaden. 

Det är i sammanhanget viktigt att uppmärksamma att utvecklingen  

av sjukpenningtalet och arbetslösheten delvis går i motsatt riktning 

(jfr figur 3 och figur 4). Det är känt sedan tidigare att sjukfrånvaro 

och arbetslöshet utvecklas kontracykliskt. Detta brukar förklaras med 

två hypoteser. En hypotes är att många drar sig för att sjukanmäla sig 

under lågkonjunktur på grund av risken att förlora jobbet (discipli-
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neringseffekt). En annan hypotes är att personer som är sjuka eller 

tidigare haft hög sjukfrånvaro har en högre risk än andra att bli av 

med jobbet under en lågkonjunktur, men att de har lättare att återfå  

en anställning när konjunkturen är hög (sammansättningseffekt).
33

 

Figur 3. Utträden åren 1991–2008 (höger axel) och sjukpenning-

talet åren 1991–2012 (vänster axel) i åldrarna 50–59 år  

 

Anm.: Det saknas statistiska uppgifter om sjukpenningtalet före år 1994. Utträden efter år 2008 

går inte att beräkna i det tillgängliga datamaterialet för alla årskullar i åldersgruppen 50–59. 

Källa: Utträden utgörs av egna bearbetningar av SCB:s datamaterial. Sjukpenningtalet hämtas 

från Försäkringskassans officiella statistik. Sjukpenningtalet består av antalet nettodagar från 

sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal per-

soner med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. 

                                                      
33 Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.  

Underlagsrapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04),  

2013, s. 37. 
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Figur 4. Utträden åren 1991–2008 (höger axel) och arbetslöshet 

åren 1991–2012 (vänster axel) i åldrarna 50–59 år 

 

Anm.: Utträden efter år 2008 går inte att beräkna i det tillgängliga datamaterialet för alla 

årskullar i åldersgruppen 50–59. 

Källa: Utträden utgörs av egna bearbetningar av SCB:s datamaterial. Data över arbetslöshet 

hämtas från SCB:s statistiska databaser, AKU. 

En orsak till att andelen tidiga utträden varierar över tid kan vara 

regeländringar om förtidspension och sjukersättning. Under första 

hälften av 1990-talet kunde till exempel arbetsmarknadsskäl vägas in 

i bedömningen av rätten till förtidspension (numera sjukersättning) 

bland personer som var 60 år eller äldre. Dessa så kallade äldreregler 

kan ha påverkat de permanenta utträdena. Till exempel kan en på-

börjad sjukpenning vid 58 års ålder ha övergått i förtidspension innan 

dessa regler avskaffades år 1997. 

Sjukpenningtalet ökade ganska snabbt under andra hälften av 1990-

talet. Denna utveckling pågick ända fram till år 2002. Från och med 

2003 började sjukpenningtalet successivt att sjunka. Detta samman-

föll med det nya nationella mål som riksdagen satte upp för åren 

2003–2006.
34

 Enligt målet skulle frånvaron från arbetslivet på grund 

av sjukskrivning halveras fram till år 2008 jämfört med år 2002. 

Antalet nya aktivitets- och sjukersättningar skulle också minska. 

                                                      
34 Prop. 2002/03:1, prop. 2004/05:1, prop. 2005/06:1, prop. 2006/07:1, utgiftsområde  

10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. 
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Dessutom infördes en lagregel i januari 2005 om efterkontroll för alla 

med sjukersättning, med undantag för personer över 60 år. Reglerna 

innebar att Försäkringskassan skulle genomföra en förnyad utredning 

av arbetsförmågan minst vart tredje år bland de med sjukersättning. 

Men sedan februari 2017 har denna regel förändrats till att föreskriva 

en uppföljning i stället för en förnyad utredning.
35

 

3.5 Permanenta utträden mellan 60 och 

64 års ålder ökar snabbare än 

sjukpenningtalet efter år 2008 

De permanenta utträdena som börjar mellan 60 och 64 års ålder följde 

i stort sett samma cykliska mönster som sjukpenningtalet mellan åren 

1998 och 2008 (figur 5). Efter finanskrisen år 2008 ökade andelen 

tidiga utträden ganska snabbt. Sjukpenningtalet och även antalet 

nybeviljade sjukersättningar ökade i långsammare takt och först från 

och med år 2010 (visas inte i figur).   

                                                      
35 33 kap. 17 § socialförsäkringsbalken.  
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Figur 5. Utträden åren 1991–2008 (höger axel), arbetslöshet  

åren 1991–2012 (höger axel) och sjukpenningtalet åren 

1994–2012 (vänster axel) i åldrarna 60–64 år 

 

 

Anm.: Statistiska uppgifter saknas om sjukpenningtalet före år 1994. Utträden efter år 1998 går 

inte att beräkna i det tillgängliga datamaterialet för alla årskullar i åldersgruppen 60–64 år. 

Källa: Utträden enligt egna bearbetningar av SCB:s datamaterial. Data över arbetslöshet hämtas 

från SCB:s statistiska databaser, AKU. Sjukpenningtalet hämtas från Försäkringskassans 

officiella statistik. Sjukpenningtalet består av antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliterings-

penning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller 

aktivitetsersättning. 

År 2008 skärptes kraven för rätten att beviljas sjukersättning, vilket 

bland annat innebar att sjukersättning endast skulle kunna beviljas  

om individens arbetsförmåga var stadigvarande nedsatt.
36

 Samma år 

infördes också den så kallade rehabiliteringskedjan. Denna har fasta 

tidpunkter då Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan och 

regler för hur länge sjukskrivningen ska kunna pågå.
37

  

Ökningen av tidiga utträden efter år 2008 tyder på att utträdena också 

sker på ett annat sätt än via sjukförsäkringarna när personerna närmar 

sig 65 års ålder. ISF visar i rapporten Striktare sjukförsäkring och 

tidig ålderspensionering (2014:7) att under perioden 2003–2010 löpte 

                                                      
36 Prop. 2007/08:136, En reformerad utskrivningsprocess för ökad återgång i arbete,  

bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225. 
37 Prop. 2007/08:136. 
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personer mellan 60 och 64 år med en sjukskrivningshistorik en högre 

risk att bland annat vara ålderspensionärer. Mot slutet av denna 

period var risken för att vara ålderspensionär särskilt hög bland 

låginkomsttagare. Det kan tyda på att låginkomsttagare i denna 

åldersgrupp, till följd av åtstramningarna i sjukförsäkringen, lämnade 

arbetslivet genom att börja ta ut ålderspension. 
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4 Utträdesvägar vid tidigt utträde 

Sjukpenning är den vanligaste utträdesvägen från arbetslivet före  

60 års ålder bland både kvinnor och män. Åren efter utträdet övergår 

personerna successivt från sjukpenning till sjukersättning, som då  

blir den vanligaste inkomstkällan. Arbetslöshetsersättning är den näst 

vanligaste utträdesvägen, särskilt bland män. Tjänstepension är van-

ligast bland både kvinnor och män som utträder efter 60 års ålder, 

medan allmän pension är vanligast vid 65 års ålder. Sjukersättning är 

den vanligaste inkomstkällan vid 50 års ålder bland de personer som 

utträder innan dess.  

Det här kapitlet behandlar kvinnors och mäns utträdesvägar. Utträdes-

vägen är personens främsta inkomst under utträdesåret. Vi visar även 

personernas främsta inkomst ett och två år efter utträdet för de som 

utträder vid 50 års ålder eller senare. I metodbilagan beskrivs defini-

tionen av begreppet ”främsta inkomst”. 

4.1 Sjukpenning är en vanlig inkomstkälla 

under utträdesåret  

Sjukpenning är den vanligaste utträdesvägen mellan 50 och 60 års 

ålder (figur 6 och figur 7). Tjänstepension är den vanligaste utträdes-

vägen mellan 61 och 64 års ålder. Tjänstepension är också en vanlig 

utträdesväg mellan 55 och 59 års ålder, särskilt bland män. Från och 

med utträden vid 65 års ålder är allmän pension den vanligaste ut-

trädesvägen bland både kvinnor och män.  

Cirka 57 procent av kvinnorna och 49 procent av männen som ut-

träder vid 50 års ålder har sjukpenning som sin största inkomstkälla 

vid utträdet. Sjukpenning tillsammans med sjukersättning är utträdes-

vägen för 70 procent av kvinnorna och cirka 58 procent av männen 
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som utträder vid 50 års ålder. Vid 60 års ålder har den andelen sjunkit 

till 47 procent bland kvinnorna och till 33 procent bland männen.   

Arbetslöshetsersättning är också en vanlig utträdesväg bland de som 

utträder mellan 50 och 60 års ålder. Men bland män som utträder 

mellan 50 och 55 års ålder är gruppen som saknar inkomster större  

än gruppen vars största inkomst är sjukersättning.   

Figur 6. Främsta inkomst under utträdesåret bland kvinnor  

som utträder vid 50 års ålder eller senare, födelseåren  

1938–1955 
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Figur 7.  Främsta inkomst under utträdesåret bland män som 

utträder vid 50 års ålder eller senare, födelseåren  

1938–1955  

 

4.2 Sjukersättning är vanligast två år efter 

utträden mellan 50 och 59 års ålder 

Andelen kvinnor och män med sjukpenning som sin främsta inkomst 

minskar markant åren efter utträdet, oavsett utträdesålder. I stället 

ökar andelen som har sjukersättning (figur 8 och figur 9). Andelen 

som har arbetslöshetsersättning som sin främsta inkomst minskar 

också markant ett och två år efter utträdet. Det gäller oavsett vid 

vilken ålder som personerna utträder.     

Cirka 56 procent av kvinnorna och 50 procent av männen som ut-

träder mellan 50 och 54 års ålder har sjukpenning som sin främsta 

inkomst. Sjukpenning är också den vanligaste inkomsten bland 

46 procent av kvinnorna och 36 procent av männen som utträder 

mellan 55 och 59 års ålder. 
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Figur 8. Främsta inkomst under utträdesåret, ett och två efter 

utträdet bland kvinnor och män som utträder vid  

50–54 års ålder 

 

 

Ett år efter utträdet minskar andelen med sjukpenning som främsta 

inkomst i gruppen som utträder mellan 50 och 54 års ålder till 

48 procent bland kvinnorna och 42 procent bland männen. Efter 

ytterligare ett år minskar denna andel till 30 procent bland kvinnorna 

och 28 procent bland männen. I stället ökar andelen med sjukersätt-

ning som främsta inkomst. Två år efter utträdet har andelen ökat  

från 14 till 43 procent bland kvinnorna och från 10 till 36 procent 

bland männen. 

Två år efter utträdet minskar också andelen med arbetslöshetsersätt-

ning. Denna andel minskar från 19 till 14 procent bland kvinnorna 

och från 24 till 18 procent bland männen.  
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Figur 9. Främsta inkomst under utträdesåret, ett och två efter 

utträdet bland kvinnor och män som utträder vid  

55–59 års ålder 

 

 

Även en stor andel av de personer som utträder mellan 55 och 59 års 

ålder har sjukpenning som sin främsta inkomst under utträdesåret. De 

närmaste åren efter utträdet övergår deras sjukpenning i stor utsträck-

ning till sjukersättning. Bland kvinnorna ökar andelen med sjukersätt-

ning från 15 till 43 procent och bland männen från 9 till 32 procent.  

Drygt en femtedel av männen som utträder mellan 55 och 59 års ålder 

har tjänstepension som sin främsta inkomst. Det är dubbelt så hög an-

del som bland kvinnorna.  

Åren efter utträdet ökar andelen med tjänstepension som främsta 

inkomst bland både kvinnor och män. Även andelen med privat 

pension ökar något. Andelen med arbetslöshetsersättning minskar 

däremot. Två år efter utträdet har den andelen minskat från cirka 

17 procent till 12 procent bland både kvinnor och män. 
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4.3 Tjänstepension är vanligast första och 

andra året vid utträden mellan 60 och  
64 års ålder 

Tjänstepension är den vanligaste inkomsten bland de som utträder 

mellan 60 och 64 års ålder (figur 10). En tredjedel av kvinnorna och 

40 procent av männen har tjänstepension som sin främsta inkomst.  

Ett år efter utträdet förändras andelen med tjänstepension väldigt lite. 

Två år efter utträdet minskar andelen med tjänstepension samtidigt 

som andelen med allmän pension ökar. Men bland männen är tjänste-

pension fortfarande den vanligaste inkomsten två år efter utträdet.  

Figur 10. Främsta inkomst under utträdesåret, ett och två efter 

utträdet bland kvinnor och män som utträder vid  

60–64 års ålder 
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Det är tydligt att pensionsinkomster är en vanlig utträdesväg bland 

personer som lämnar arbetslivet mellan 60 och 64 års ålder. Tjänste-

pension är den vanligaste inkomstkällan under utträdesåret bland 

både kvinnor och män. Men bland männen är andelen med tjänste-

pension större än bland kvinnorna.  

Åren efter utträdet ökar andelen med allmän pension som främsta 

inkomst, medan andelen med tjänstepension minskar något. Allmän 

pension är den vanligaste inkomsten vid utträdet för 15 procent av 

kvinnorna och 17 procent av männen. Två år senare ökar andelen 

med allmän pension som främsta inkomst till 36 procent bland kvin-

norna och 34 procent bland männen.  

4.4 Sjukersättning är vanligast bland de som 

utträder före 50 års ålder 

Majoriteten av de kvinnor och de män som utträder före 50 års ålder 

har sjukersättning som sin främsta inkomst när de når 50 års ålder. 

(figur 11 och figur 12). Mellan 60 och 70 procent av kvinnorna och 

mellan 60 och 65 procent av männen har sjukersättning som sin 

främsta inkomstkälla. 

De främsta inkomsterna bland 50-åringar som redan har utträtt 

varierar över tid. I perioder med åtstramningar i sjukförsäkringen  

är andelen som har sjukpenning eller sjukersättning som den främsta 

inkomsten lägre än i perioder då fler får ersättning. Med arbets-

löshetsersättningen är det tvärtom. I perioder då färre får sjukersätt-

ning är andelen 50-åringar med arbetslöshetsersättning som främsta 

inkomst högre än i andra perioder.     

Bland personer som har utträtt före 50 års ålder ökar andelen med för-

sörjningsstöd som huvudinkomst vid 50 års ålder över tid. Ökningen 

är större bland män än bland kvinnor. Dessutom saknar en relativt 

stor andel kvinnor och män inkomster vid 50 års ålder. Men bland 

kvinnorna födda åren 1940–1947 är andelen markant högre än bland 

männen. 
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Figur 11. Främsta inkomst vid 50 års ålder bland kvinnor födda 

åren 1940–1955 som utträder före 50 års ålder,  

åren 1990–2005  

 

Figur 12. Främsta inkomst vid 50 års ålder bland män födda åren 

1940–1955 som utträder före 50 års ålder,  

åren 1990–2005 
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Variationerna i andelen som vid 50 års ålder har sjukpenning eller 

sjukersättning som sin främsta inkomst följer tydligt svängningarna  

i beviljandegraden av dessa förmåner över tid. Till exempel hade  

65 procent av de 50-åriga kvinnorna sjukersättning som sin främsta 

inkomst år 1998 då nybeviljandet var relativt lågt. År 2004 var däre-

mot ett toppår i nybeviljade sjukersättningar och då hade 70 procent 

av de 50-åriga kvinnorna som utträtt dessförinnan sjukersättning som 

sin största inkomstkälla. 

Variationerna i andelen som utträder via arbetslöshetsersättningen 

följer också utvecklingen inom sjukförsäkringen. I perioder då an-

delen med sjukersättning och sjukpenning minskade, ökade andelen 

som hade arbetslöshetsersättning som främsta inkomst.  

Andelen män utan inkomster vid 50 års ålder är relativt stabil runt  

10 procent oavsett när de är födda. Bland kvinnor är andelen utan 

inkomster markant högre i tidigare födelseårskullar. Andelen har gått 

ner från 18 procent bland kvinnor födda år 1940 till 8 procent bland 

kvinnor födda år 1955.
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5 Utträdet i olika sektorer på 

arbetsmarknaden 

I landstingssektorn är andelen tidiga utträden vid de flesta utträdes-

åldrar lägre än i andra sektorer. I den privata sektorn är det ofta 

tvärtom, särskilt bland kvinnor. Företagare utträder tidigt i större 

utsträckning än anställda fram till 60 års ålder. Därefter är det 

tvärtom. Den statliga sektorn har extraordinärt höga tidiga utträden 

bland män under 1990-talet till följd av att flera militära regementen 

lades ned. Under dessa år har därför kvinnor i statlig sektor en lägre 

andel tidiga utträden än män. 

Utträden via sjukförsäkringen är vanligare från arbeten i landstings-

sektorn och den kommunala sektorn än från andra sektorer. I statlig 

sektor utträder störst andel med hjälp av tjänstepension.  

Anställda i den privata sektorn har i betydligt större utsträckning än 

företagare sjukpenning och arbetslöshetsersättning som sin främsta 

inkomst vid utträdet. Bland företagare är sjukersättning ofta den 

vanligaste inkomsten vid utträdet, men det är också vanligt att de 

saknar inkomster helt. I högre åldrar är det vanligare bland företagare 

att försörja sig på privat pension och allmän pension, medan det bland 

anställda är vanligare med tjänstepension. 

I det här kapitlet analyseras tidiga utträden bland kvinnor och män 

efter sektorstillhörighet. I kapitlet analyseras också om det finns 

skillnader mellan sektorerna när det gäller vilka inkomster som är 

vanligast när en person lämnar arbetslivet. Kapitlet belyser också 

skillnader mellan företagare och anställda i privat sektor. 
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5.1 I landstingssektorn är andelen tidiga 

utträden lägre än i andra sektorer 

Andelen tidiga utträden bland kvinnor och män som har arbetat i 

landstingssektorn är generellt sett lägre än i andra sektorer (figur 13 

och figur 14). Bland de som har arbetat i den privata sektorn är det 

ofta tvärtom, särskilt bland kvinnor. I statlig sektor sticker tidiga 

utträden vid 56 års ålder ut bland män, vilket hänger samman med 

nedläggningen av de militära regementena under 1990-talet. Vid 

61 års ålder sticker både kvinnor och män i den statliga sektorn ut. 

Det hänger samman med rätten till pensionering före 65 års ålder för 

vissa grupper.  

Skillnaderna mellan sektorerna är mindre vid tidiga utträden och ökar 

successivt med utträdesåldern, särskilt bland män. Andelen som 

utträder ökar tydligt från och med 60 års ålder. 

Figur 13. Kvinnors tidiga utträden i åldrarna 50–64 år efter 

sektorstillhörighet året före utträdet 
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Figur 14. Mäns tidiga utträden i åldrarna 50–64 år efter 

sektorstillhörighet året före utträdet 

 

Riksdagen beslutade om omfattade omorganisationer och personal-

neddragningar inom försvaret år 1992.
38

  Beslutet gällde perioden 

1992–1997, vilket påverkade utträdena mellan 55 och 61 års ålder. 

Vid 61 års ålder hade nära hälften av de kvarvarande militärerna 

pensionerats. Även enligt dagens regler är pensioneringsåldern för  

en yrkesofficer 61 år. 

Kvinnor i den statliga sektorn sticker också ut med en hög andel som 

utträder vid 61 års ålder. Brevbärare är en yrkesgrupp som tillhör 

denna sektor och som har en hög andel tidiga utträden vid 61 års ålder 

bland både kvinnor och män. 

I det här sammanhanget är det viktigt att nämna att det statliga pen-

sionsavtalet PA–91 har övergångsbestämmelser om tidig pensio-

neringsålder för personer som enligt tidigare avtal hade rätt att 

pensionera sig före 65 års ålder. Det gäller de som var anställda i  

april 1991 och som den sista december 1991 hade fyllt 28 år.
39

 

Det är också viktigt att poängtera att det som definieras som den stat-

liga sektorn har förändrats över tid. Statliga myndigheter har blivit 

affärsverk och vissa affärsverk har omvandlats till bolag. Samtidigt 

har vissa statliga bolag förlorat sitt monopol. Posten och telesektorn 

                                                      
38 Prop. 1991/92:102, Försvarsbeslut 1992, Bet. 1991/92: FÖU12. 
39 Arbetsgivarverket, Pensionsavtal PA–91, s. 33. Cirkulär 2000:A , 2000-12-11. 
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är två exempel på det. Även i den kommunala sektorn har det skett 

liknande rörelser. Det innebär att jämförelsen mellan sektorer när det 

gäller historiska data inte alltid kan utgå från hur respektive sektor ser 

ut i dag.  

5.2 I statlig sektor har män tidiga utträden i 
större utsträckning än kvinnor 

Kvinnor utträder tidigt i större utsträckning än män förutom i den 

statliga sektorn (figur 15). Där är andelen med tidiga utträden mellan 

55 och 62 års ålder något högre bland män än bland kvinnor. Vid 

utträden före 62 års ålder är könsskillnaderna relativt små i alla 

sektorer. Därefter ökar de markant bland kommun- och landstings-

anställda. I landstingssektorn är till exempel andelen tidiga utträden 

vid 64 års ålder bland kvinnor 6 procentenheter högre än andelen 

bland män.  

Figur 15. Skillnaden i tidiga utträden mellan kvinnor och män  

i åldrarna 50–64 år efter sektorstillhörighet året före 

utträdet 

 

Anm.: Positiva värden innebär att andelen kvinnor med tidiga utträden är högre än andelen män 

med tidiga utträden. Negativa värden innebär motsatsen.  
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5.3 Företagare lämnar arbetslivet före 60 års 

ålder i högre utsträckning än anställda  

Andelen inom den privata sektorn som utträder mellan 50 och 60 års 

ålder är med några få undantag något högre bland företagare än bland 

anställda (figur 16 och figur 17). Det gäller både kvinnor och män. 

Från och med utträdet vid 61 års ålder är andelen som utträder högre 

bland anställda, särskilt när utträdet sker vid 66 års ålder.  

Kvinnor utträder i större utsträckning än män oavsett om de är före-

tagare eller anställda. Ett undantag är företagare som utträder vid  

66 års ålder; utträdet bland män är då marginellt högre än bland 

kvinnor. Men det är viktigt att komma ihåg att företagare är en liten 

andel av alla som arbetar inom den privata sektorn. Cirka 19 procent 

av männen i åldrarna 50–67 år är företagare. Bland kvinnorna är mot-

svarande andel 14 procent. 

Figur 16. Utträden i åldrarna 50–67 år bland kvinnor som är 

företagare eller anställda inom privat sektor 
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Figur 17. Utträden i åldrarna 50–67 år bland män som är 

företagare eller anställda inom privat sektor 

 

5.4 Sjukförmåner är vanligare i landsting och 

kommuner medan tjänstepension är 

vanligare i statlig sektor  

I landstingssektorn och den kommunala sektorn är sjukförmånerna  

en vanligare utträdesväg än i andra sektorer, särskilt bland kvinnor 

(figur 18, figur 19 och figur 20). Män lämnar arbetslivet genom 

arbetslöshetsförsäkringen i större utsträckning än kvinnor. I den 

kommunala sektorn är denna könsskillnad markant. Bland personer 

som utträder mellan 60 och 64 års ålder lämnar fler arbetslivet med 

tjänstepension i den statliga sektorn och i landstingssektorn än i andra 

sektorer. Det gäller både kvinnor och män. Men det är endast män i 

statlig sektor som sticker ut med en hög andel som har tjänstepension 

som sin främsta inkomst när de utträder mellan 55 och 59 års ålder.  
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Figur 18. Främsta inkomst vid utträdet efter sektorstillhörighet 

bland kvinnor och män som utträder vid 50–54 års ålder 

 

Figur 19. Främsta inkomst vid utträdet efter sektorstillhörighet 

bland kvinnor och män som utträder vid 55–59 års ålder  
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Figur 20. Främsta inkomst vid utträdet efter sektorstillhörighet 

bland kvinnor och män som utträder vid 60–64 års ålder 

 

5.5 En stor andel företagare saknar 
inkomster när de utträder 

Företagare som utträder tidigt saknar inkomster i betydligt större 

uträckning än anställda som utträder från den privata sektorn  

(figur 21, figur 22 och figur 23). Cirka en tredjedel av de som ut-

träder mellan 50 och 54 års ålder saknar inkomster. Det gäller både 

kvinnor och män. Anställda som utträder tidigt har då i betydligt 

större utsträckning än företagare sjukpenning och arbetslöshets-
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Privat pension och allmän pension är vanligare som huvudsaklig 
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de inte tar ut någon lön från företaget. Det kan också bero på att de 
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analysen.   
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Figur 21. Främsta inkomst vid utträdet bland företagare och 

anställda i privat sektor som utträder vid 50–54 års ålder 

 

 

Figur 22. Främsta inkomst vid utträdet bland företagare och 

anställda i privat sektor som utträder vid 55–59 års ålder 
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Figur 23. Främsta inkomst vid utträdet bland företagare och 

anställda i privat sektor som utträder vid 60–64 års ålder 
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6 Utträde och utbildning 

Personer med förgymnasial eller gymnasial utbildning utträder tidigt  

i högre utsträckning än de som har eftergymnasial utbildning. Köns-

skillnaden i utträdet är störst bland personer med förgymnasial 

utbildning. Bland kvinnor är andelen som har sjukförmåner som 

främsta inkomst vid utträdet ungefär lika stor oavsett vilken utbild-

ningsnivå de har. Bland män minskar däremot andelen med sjukför-

måner ju högre utbildning de har. Andelen med tjänstepension som 

främsta inkomst ökar ju högre utbildning personer har, särskilt bland 

män. 

Det här kapitlet behandlar tidiga utträden och utträdesvägar bland 

kvinnor och män med olika utbildningsbakgrund. 

6.1 Högutbildade har lägst andel tidiga 

utträden 

Andelen tidiga utträden är lägre bland personer med eftergymnasial 

utbildning än bland personer med en lägre utbildningsnivå, oavsett 

utträdesålder (figur 24 och figur 25). Skillnaden i andelen tidiga 

utträden mellan personer med olika utbildningsbakgrund är större 

bland kvinnor än bland män. Bland kvinnor är skillnaden dessutom 

ganska konstant över utträdesåldrarna, medan skillnaden bland män 

ökar med utträdesåldern.  

Kvinnor med förgymnasial utbildning har den högsta andelen som 

utträder tidigt oavsett utträdesålder. Bland män som utträder mellan 

50 och 57 års ålder är andelen högst bland de som har förgymnasial 

utbildning. Bland de män som utträder lite senare är andelen utträden 

högst bland de som har gymnasial utbildning. Puckeln som kan obser-

veras bland män med eftergymnasial utbildning vid 56 års ålder beror 
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återigen till stor del på gruppen militärer som fick gå tidigare i sam-

band med nedläggningen av regementen under 1990-talet. Men 

puckeln vid 61 års ålder är sammansatt av fler än militärer. Piloter 

och fartygsbefäl, verkställande direktörer och verkschefer, företags-

ekonomer samt personer som har eftergymnasial utbildning men 

saknar uppgift om yrkestillhörighet är exempel på yrkesgrupper  

från vilka en ganska stor andel har utträtt vid 61 års ålder. Men vid  

61 års ålder sticker också män med lägre utbildning ut.  

Utbildning speglar till viss del en persons inkomstnivå. Utbildning 

kan också spegla personens yrke, eftersom olika yrken ofta har olika 

utbildningskrav. Resultaten tyder på att personer som historiskt sett 

har höga inkomster i de flesta fall utträder tidigt i mindre utsträckning 

än personer med låga inkomster.    

Figur 24. Kvinnors tidiga utträden i åldrarna 50–64 års ålder efter 

utbildningsnivå 
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Figur 25. Mäns tidiga utträden i åldrarna 50–64 års ålder efter 

utbildningsnivå 

 

6.2 Könsskillnaden är störst bland personer 

med förgymnasial utbildning 

Mellan 55 och 63 års ålder utträder män med eftergymnasial utbild-

ning i större utsträckning än kvinnor med samma nivå på utbildning 

(figur 26). Men bland de som har förgymnasial eller gymnasial 

utbildning är andelen som utträder tidigt i de flesta fall större bland 

kvinnor än bland män. Den största könsskillnaden finns med några  

få undantag bland de som har förgymnasial utbildning.        
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Figur 26. Skillnad i tidiga utträden mellan kvinnor och män i 

åldrarna 50–64 års ålder efter utbildningsnivå 

 

Anm.: Positiva värden innebär att andelen kvinnor med tidiga utträden är högre än andelen män 

med tidiga utträden. Negativa värden innebär motsatsen.  

6.3 Bland män är sjukförmånerna mindre 
vanliga vid högre utbildning  

Bland män är sjukförmåner vanligare som utträdesväg för lågutbil-

dade än för högutbildade. Bland kvinnor är däremot sjukförmåner 

nästan lika vanliga oavsett vilken utbildningsbakgrund de har  

(figur 27, figur 28 och figur 29). Bland män är i stället arbetslöshets-

ersättning och tjänstepension vanligare ju högre utbildningsnivå de 

har. Bland män som utträder mellan 50 och 54 års ålder är också 

andelen som saknar inkomster större ju högre utbildningsnivå de har.  
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Figur 27. Främsta inkomst under utträdesåret efter utbildningsnivå 

bland kvinnor och män som utträder vid 50–54 års ålder 

 

 

Figur 28. Främsta inkomst under utträdesåret efter utbildningsnivå 

bland kvinnor och män som utträder vid 55–59 års ålder 
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Figur 29. Främsta inkomst under utträdesåret efter utbildningsnivå 

bland kvinnor och män som utträder vid 60–64 års ålder 
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7 Utträdet i olika yrken 

I de vanligaste yrkena bland kvinnor respektive män är andelen som 

utträder tidigt ofta lägre än genomsnittet för alla yrken. I några av de 

vanligaste yrkena bland kvinnor utträder männen tidigt i större ut-

sträckning än kvinnorna. Men de vanligaste yrkena bland kvinnor 

respektive män är inte de yrken som har högst andel tidiga utträden. 

Det är inte heller där de lägsta andelarna tidiga utträden finns.  

Några av de yrken som har de högsta andelarna tidiga utträden bland 

kvinnor har också de högsta andelarna tidiga utträden bland män. 

Detsamma gäller för de yrken som har de lägsta andelarna som 

utträder tidigt. Yrken med de högsta andelarna tidiga utträden bland 

både kvinnor och män är ofta mansdominerade. I de flesta fall är 

också yrken med de lägsta andelarna tidiga utträden mansdominerade. 

Yrken som har en hög andel personer som utträder tidigt behöver 

belysas eftersom det är viktigt att identifiera det som karakteriserar 

dessa yrken. Är yrkesgrupperna stora eller små? Är könsfördelningen 

i dessa yrken extremt ojämn? Vilken betydelse har det för de totala 

utträdesmönstren att det finns ett fåtal yrken med en hög andel tidiga 

utträden?  

Det är också viktigt att identifiera vad som karakteriserar yrken med 

en låg andel tidiga utträden. Det kan ge en indikation om vad som 

behövs för att minska andelen tidiga utträden. 

I detta kapitel analyseras det tidiga utträdet för personer med olika 

yrkesbakgrund. Vi fokuserar på de vanligaste yrkena bland kvinnor 

och bland män, eftersom höga andelar tidiga utträden i dessa yrken 

skulle beröra många personer. Vi fokuserar också på de yrkesgrupper 

som har de lägsta respektive högsta andelarna tidiga utträden. De 

yrkesgrupper som har de högsta andelarna kan vara små och tydligt 

könssegregerade. Utträdesmönstret i sådana små yrkesgrupper 
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påverkar inte den totala bilden av hur utträdet ser ut särskilt mycket. 

Men de kan ge en indikation om var problemen med de tidiga 

utträdena finns och vad de kan bero på. 

7.1 Tidiga utträden i de tio vanligaste yrkena 

bland kvinnor respektive män  

Andelen tidiga utträden bland kvinnor i de tio vanligaste yrkena  

bland kvinnor är i de flesta fall lägre än genomsnittet för alla yrken. 

Andelen män som utträder tidigt i dessa yrken är i flera fall högre  

än andelen kvinnor, särskilt när det gäller utträden före 60 års ålder.   

I de tio vanligaste yrkena bland män är andelen tidiga utträden i de 

flesta fall under genomsnittet för samtliga yrken. Andelen kvinnor 

som utträder tidigt i dessa yrken är ofta betydligt högre än andelen 

män. 

I flera av de tio vanligaste yrkena bland kvinnor är könsfördelningen 

mycket skev. Även i flera av de vanligaste yrkena bland män är köns-

fördelningen mycket ojämn. 

7.1.1 De vanligaste yrkena bland kvinnor och män är 
ofta könssegregerade  

I flera av de vanligaste yrkena bland både kvinnor och män är köns-

fördelningen mycket skev (tabell 1 och tabell 2). Kvinnor utgör 

mellan 80 och 95 procent av vård- och omsorgspersonal, sjuksköter-

skor, förskollärare, köks- och restaurangbiträden och bokförings-

arbetare, städare och övrig kontorspersonal. Extremt få kvinnor 

arbetar som byggnads- och anläggningsarbetare eller maskin- och 

motorreparatörer. Även bland civilingenjörer, arkitekter, byggnads-

hantverkare och fordonsförare är kvinnorna få. Det innebär att det 

inte alltid är meningsfullt att jämföra utträden mellan kvinnor och 

män utifrån yrkestillhörighet eller var de har arbetat. 

Men i vissa av de vanligaste yrkena bland kvinnor är könsfördel-

ningen jämnare. Mellan 20 och 30 procent av grundskollärare, 

redovisningsekonomer och försäljare är män. I vanliga yrken bland 

män, som företagsekonomer, säljare samt drift- och verksamhets-

chefer, är könsfördelningen också jämnare. Mellan 30 och 45 procent 

av de som arbetar i dessa yrken är kvinnor. 
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Tabell 1. Antal kvinnor respektive män samt andel (procent) män  

i de tio yrken som är vanligast bland kvinnor 

Yrke Antal 

kvinnor 

Antal  

män 

Andel  

män 

Vård- och omsorgspersonal 8 955 857 8,7 % 

Övrig kontorspersonal 2 561 542 17,5 % 

Bokföringsarbetare m.fl. 1 670 177 9,6 % 

Försäljare m.fl. 1 626 760 31,7 % 

Grundskollärare 1 600 554 25,8 % 

Städare m.fl. 1 503 187 11,0 % 

Redovisningsekonomer m.fl. 1 245 344 21,6 % 

Sjuksköterskor 1 335 84 6,6 % 

Förskollärare m.fl. 1 166 62 5,1 % 

Köks- och restaurangbiträden 1 134 93 7,4 % 

Anm.: I antal och andel ingår de personer i åldrarna 50–64 år som är födda åren 1938–1955 och 

som fanns i basen för beräkning av andel utträdda vid varje ålder, det vill säga personer som 

inte hade utträtt året innan. I tabellen visas ett genomsnitt av samtliga utträdesåldrar och 

födelsekohorter. 
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Tabell 2. Antal män respektive kvinnor samt andel (procent) 

kvinnor i de tio yrken som är vanligast bland män 

Yrke Antal  

män 

Antal 

kvinnor  

Andel 

kvinnor  

Byggnads- och anläggningsarbete 1 817 16 0,8 % 

Företagsekonomer, marknadsförare 

och personaltjänstemän 1 004 780 43,7 % 

Chefer för mindre företag och 

enheter 1 572 511 24,5 % 

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 129 920 30,0 % 

Byggnadshantverkare 2 083 113 5,1 % 

Fordonsförare 2 198 121 5,2 % 

Ingenjörer och tekniker 2 422 300 10,9 % 

Maskin- och motorreparatörer 914 13 0,7 % 

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 924 92 8,9 % 

Drift- och verksamhetschefer 900 502 35,7 % 

Anm.: I antal och andel ingår de personer i åldrarna 50–64 år som är födda åren 1938–1955 och 

som fanns i basen för beräkning av andel utträdda vid varje ålder, det vill säga personer som 

inte hade utträtt året innan. I tabellen visas ett genomsnitt av samtliga utträdesåldrar och 

födelsekohorter. 

7.1.2 Inom vård och omsorg utträder kvinnor i mindre 

utsträckning än genomsnittet för samtliga yrken  

I flera av de vanligaste yrken bland kvinnor lämnar kvinnor arbets-

livet i förtid i betydligt lägre grad än genomsnittligt för alla yrken 

(figur 30, figur 31, figur 32). Det gäller bland annat inom vård och 

omsorg, skola och förskola samt inom diverse administrativa yrken. 

Bland sjuksköterskor utträder till exempel 0,4 procent vid 50–54 års 

ålder, medan utträdet i genomsnitt för alla yrken är nära 2 procent. 

Det är först när utträdet sker vid 64 års ålder som andelen som 

utträder tidigt i dessa yrken är högre än för genomsnittet (enskilda 

åldrar visas inte i figurerna). 
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Städare är en yrkesgrupp som sticker ut med en relativt hög andel 

kvinnor som utträder mellan 50 och 59 års ålder. Köks- och restau-

rangbiträden är också ett yrke där kvinnors utträde är högre eller nära 

genomsnittet för alla yrken. Även män som har arbetat som städare 

eller som köks- och restaurangbiträden utträder tidigt i relativt hög 

utsträckning. Deras andel är till och med högre än kvinnornas. Men 

antalet män i dessa yrken är ganska litet jämfört med antalet kvinnor. 

Män är också få bland förskollärare, köks- och restaurangbiträden 

samt sjuksköterskor. Bland försäljare, redovisningsekonomer och 

grundskollärare är könsfördelningen något jämnare.  

Utträdet mellan 50 och 54 års ålder bland förskollärare, redovisnings-

ekonomer och bokföringsarbetare är högre bland män än bland 

kvinnor. Men ganska få män arbetar i dessa yrken. I gruppen grund-

skollärare, där män inte är lika få, är andelen tidiga utträden mellan 

55 och 59 års ålder något högre än motsvarande andel bland kvin-

norna.  

Skillnader i andelen tidiga utträden mellan yrkena är mindre när 

personerna utträder i högre åldrar, 60–64 år. Det gäller både kvinnor 

och män. Bokföringsarbetare, kontorspersonal och redovisnings-

ekonomer har i dessa åldrar en något högre andel utträden bland män 

än bland kvinnor. 
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Figur 30. Utträden vid 50–54 års ålder i de tio vanligaste yrkena 

bland kvinnor, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

Figur 31. Utträden vid 55–59 års ålder i de tio vanligaste yrkena 

bland kvinnor, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  
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Figur 32. Utträden vid 60–64 års ålder i de tio vanligaste yrkena 

bland kvinnor, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

7.1.3 I de vanligaste yrkena bland män är andelen 

tidiga utträden högre bland kvinnor än bland 
män 

I de flesta av de vanligaste yrkena bland män är andelen tidiga ut-

träden betydligt högre bland kvinnor än bland män (figur 33, figur 34 

och figur 35). Men det är viktigt att åter poängtera att kvinnorna i 

flera av dessa yrken är mycket få. I yrken där könsfördelningen är 

jämnare är andelen som utträder tidigt i vissa fall något större bland 

män än bland kvinnor. Det gäller till exempel företagsekonomer som 

utträder vid 55 års ålder eller senare. 

Andelen män i byggnads- och anläggningsyrken som utträder före  

60 års ålder ligger över genomsnittet för alla yrken. Det gäller också 

byggnadshantverkare som utträder före 55 års ålder. Däremot ligger 

andelen tidiga utträden bland säljare, inköpare och mäklare under 

genomsnittet i lägre åldrar och över genomsnittet i högre åldrar. 
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Bland kvinnor ligger andelen tidiga utträden i yrken som drift- och 

verksamhetschefer, företagsekonomer samt ingenjörer och tekniker 

lägre än genomsnittet för alla yrken. Kvinnor i säljaryrket lämnar 

arbetslivet före 55 års ålder i lägre utsträckning än genomsnittet.  

Men därefter är andelen som utträder stor, i likhet med motsvarande 

andel för män.  

Figur 33. Utträden vid 50–54 års ålder i de tio vanligaste yrkena 

bland män, procent  

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av utträdesandelen per år.  
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Figur 34. Utträden vid 55–59 års ålder i de tio vanligaste yrkena 

bland män, procent  

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av utträdesandelen per år.  

 

Figur 35. Utträden vid 60–64 års ålder i de tio vanligaste yrkena 

bland män, procent  

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av utträdesandelen per år.  
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7.2 Yrken med högsta och lägsta andelar 

tidiga utträden 

Både de högsta och de lägsta andelarna tidiga utträden från arbetslivet 

finns ofta inom mansdominerade yrken. Det gäller både kvinnor och 

män. 

De lägsta andelarna tidiga utträden från arbetslivet återfinns bland 

psykologer, socialsekreterare, präster, jurister, universitets- och 

högskolelärare, arkivarier och bibliotekarier. Det gäller både kvinnor 

och män. Dessa yrken har ofta krav på högre utbildning.  

Brevbärare, skogsbrukare och växtodlare inom jordbruk och trädgård 

är i stället yrken från vilka både kvinnor och män i hög utsträckning 

lämnar arbetslivet tidigt. Flera av yrkena med höga andelar tidiga 

utträden kräver inte någon hög utbildning.  

7.2.1 Höga andelar tidiga utträden bland kvinnor finns 
ofta i mansdominerade yrken 

De högsta andelarna tidiga utträden bland kvinnor finns ofta i mans-

dominerade yrken. Andelen kvinnor som utträder i dessa yrken är 

markant högre än för genomsnittet av kvinnor i alla yrken (figur 36, 

figur 37, och figur 38). När utträdet sker mellan 50 och 54 års ålder 

ligger till exempel andelen i flera av yrkena mellan 3 och 5 procent 

jämfört med genomsnittet på knappt 2 procent. Det är samtidigt 

viktigt att poängtera att de flesta av dessa yrken är ganska små och 

sysselsätter mycket få kvinnor (se tabell 5 i tabellbilagan). Ett undan-

tag är brevbärarna, som är en större yrkesgrupp med relativt jämn 

könsfördelning. 
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Figur 36. Utträden vid 50–54 års ålder i yrken med en stor andel 

utträden bland kvinnor, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

 

Figur 37. Utträden vid 55–59 års ålder i yrken med en stor andel 

utträden bland kvinnor, procent  

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av utträdesandelen per år.  
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Figur 38. Utträden vid 60–64 års ålder i yrken med en stor andel 

utträden bland kvinnor, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  
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Mer än en femtedel av militärerna utträder mellan 55 och 59 års ålder. 

Mer än en femtedel av de som är kvar utträder mellan 60 och 64 års 
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5 och 18 procent beroende på utträdesålder (figur 39, figur 40 och 

figur 41). Ju senare utträdet sker desto större är skillnaden mellan 

andelen som utträder i de enskilda yrkena och genomsnittet för alla 

yrken vid respektive utträdesålder.  

De allra flesta yrken där andelen tidiga utträden bland män är högst är 
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restaurangbiträden som är ett kvinnodominerat yrke. I flera av de 

yrken där män har höga andelar tidiga utträden är kvinnorna mycket 

få. Det gäller bland annat lokförare, militärer, piloter och fartygsbefäl. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Genomsnitt av alla yrken

Målare, lackerare m.fl.

Växtodlare och djuruppfödare m.m.

Medhjälpare inom jordbruk m.m.

Maskinförare

Övriga maskinoperatörer och montörer

Godshanterare och expressbud

Elmontörer, telereparatörer m.fl.

Processoperatörer, kemisk basindustri

Brevbärare m.fl.

Skogsbrukare

Kvinnor Män



Utträdet i olika yrken 
 

83 

Figur 39. Utträden vid 50–54 års ålder i yrken med en stor andel 

utträden bland män, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

 

Figur 40. Utträden vid 55–59 års ålder i yrken med en stor andel 

utträden bland män, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

0 1 2 3 4 5 6

Militärer

Administratörer intresseorganisationer

Säkerhetspersonal

Piloter, fartygsbefäl m.fl.

Brevbärare m.fl.

Genomsnitt av alla yrken

Grafiker m.fl.

Växtodlare och djuruppfödare m.m.

Lokförare m.fl.

Köks- och restaurangbiträden

Skogsbrukare

Kvinnor Män

0 4 8 12 16 20 24

Administratörer intresseorganisationer

Brevbärare m.fl.

Piloter, fartygsbefäl m.fl.

Genomsnitt av alla yrken

Grafiker m.fl.

Lokförare m.fl.

Växtodlare och djuruppfödare m.m.

Köks- och restaurangbiträden

Skogsbrukare

Säkerhetspersonal

Militärer

Kvinnor Män



Utträdet i olika yrken 

 

84 

Figur 41. Utträden vid 60–64 års ålder i yrken med en stor andel 

utträden bland män, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

7.2.3 Psykologer och socialsekreterare har en låg 

andel tidiga utträden bland kvinnor  

Låga andelar tidiga utträden bland kvinnor finns i yrken som psyko-

loger, socialsekreterare, arkivarier och bibliotekarier (figur 42,  

figur 43 och figur 44). Inom dessa yrken är ungefär tre fjärdedelar 

kvinnor (se tabell 7 i tabellbilagan). Präster, specialister inom biologi 

och jordbruk samt fysiker och kemister är också yrken där andelen 

kvinnor som utträder tidigt är lågt. Men antalet personer som arbetar  

i dessa yrken är relativt litet. Mellan 25 och 29 procent är kvinnor.  

Bland arkivarier och bibliotekarier utträder män tidigt i större ut-

sträckning än kvinnor, oavsett utträdesålder. Bland agenter och 

förmedlare utträder män i större utsträckning än kvinnor om det sker 

vid 55 års ålder eller senare. Det är en yrkesgrupp där könsfördel-

ningen är ganska jämn – 44 procent är kvinnor. Bland universitets-

lärare samt hälso- och sjukvårdsspecialister är utträdet däremot högre 

bland kvinnor än bland män. Andelen män är större än andelen 

kvinnor i dessa yrken, men könsfördelningen är relativt jämn.  
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Figur 42. Utträden vid 50–54 års ålder i yrken med en låg andel 

utträden bland kvinnor, procent  

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

 

Figur 43. Utträden vid 55–59 års ålder i yrken med en låg andel 

utträden bland kvinnor, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  
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Figur 44. Utträden vid 60–64 års ålder i yrken med en låg andel 

utträden bland kvinnor, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

7.2.4 Hälso- och sjukvårdsspecialister har en låg andel 

tidiga utträden bland män 

Arkivarier och bibliotekarier, jurister, präster, psykologer och social-

sekreterare, hälso- och sjukvårdsspecialister samt universitets- och 

högskolelärare är yrken där andelen som utträder tidigt är lägst bland 

både kvinnor och män (figur 45, figur 46 och figur 47).  

De flesta yrken där andelen män som utträder är lägst är mansdomi-

nerade (se tabell 8 i tabellbilagan). Dessutom är dessa yrkesgrupper  

i de flesta fall inte särskilt små. Men antalet män är lägre än antalet 

kvinnor i några av yrkena med låg andel tidiga utträden bland män. 

Männen är alltså färre bland speciallärare, psykologer och social-

sekreterare samt arkivarier och bibliotekarier. Enbart bland arkivarier 

och bibliotekarier har män en större andel tidiga utträden än kvinnor.  

Matematiker och statistiker är en liten yrkesgrupp bland både kvinnor 

och män. Det är en större andel män i den yrkesgruppen, och kvinnor 

utträder i större uträckning än män från och med 55 års ålder. Präster 

är också en ganska liten mansdominerad yrkesgrupp där andelen 

kvinnor som utträder tidigt är större än bland männen. 
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Figur 45. Utträden vid 50–54 års ålder i yrken med en låg andel 

utträden bland män, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  

 

Figur 46. Utträden vid 55–59 års ålder i yrken med en låg andel 

utträden bland män, procent 

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  
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Figur 47.  Utträden vid 60–64 års ålder i yrken med en låg andel 

utträden bland män, procent  

 

Anm.: Staplarna i figuren visar ett genomsnitt av andelen som utträder per år.  
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8 Sammanfattande diskussion 

Syftet med den här rapporten är att visa vilka skillnader som finns 

mellan kvinnor och män samt mellan olika grupper när det gäller när, 

och på vilket sätt, de lämnar arbetslivet. Ytterligare ett syfte är att 

beskriva de utträdesmått som Pensionsmyndigheten och andra aktörer 

tar fram och förklara varför dessa mått skiljer sig åt när det gäller 

utfall.  

Regeringen efterfrågar i uppdraget en longitudinell ansats som komp-

lement till de genomsnittliga tvärsnittsmått som Pensionsmyndig-

heten och några andra aktörer tar fram för att beskriva utträdet från 

arbetslivet. Vi använder ett annat utträdesmått. Det är konstruerat för 

att visa vid vilka åldrar människor faktiskt lämnar arbetslivet och på 

vilka sätt de utträder. Personernas inkomster följs under en för-

hållandevis lång tid för att vi någorlunda säkert ska kunna konstatera 

att utträdet är slutgiltigt. 

I kapitlets inledning sammanfattar vi huvudresultaten av analysen av 

det permanenta utträdet från arbetslivet bland kvinnor och män på 

olika delar av arbetsmarknaden. Därefter diskuteras de olika utträdes-

mått som Pensionsmyndigheten och andra aktörer tar fram i förhål-

lande till vår definition av permanent utträde. Sedan redogör vi mer  

i detalj för hur det permanenta utträdet ser ut för olika grupper och 

vilka utträdesvägar de tar. Kapitlet avslutas med en kort diskussion.    

8.1 Resultat i korthet 

Rapporten visar att kvinnor utträder tidigt från arbetslivet i större 

utsträckning än män. Den största skillnaden mellan könen uppstår 

redan före 50 års ålder. Könsskillnaderna finns också bland de som 

utträder från och med 50 års ålder, men då är skillnaderna inte lika 

stora.  
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Andelen kvinnor som lämnar arbetslivet tidigt är inte störst inom de 

vanligaste yrkena bland kvinnor, som till exempel vårdyrkena inom 

landstingssektorn eller den kommunala sektorn. De högsta andelarna 

tidiga utträden bland kvinnor återfinns i stället i mansdominerade 

yrken med få kvinnor. Även bland män återfinns de högsta andelarna 

tidiga utträden i mansdominerade yrken. Men det förekommer att 

män har höga andelar tidiga utträden i yrken som är kvinnodomi-

nerade. I flera av de vanligaste yrkena bland kvinnor lämnar männen 

också arbetslivet tidigt i högre grad än kvinnorna.  

Fysiskt tunga yrken har också en högre andel tidiga utträden. Dessa 

yrken kännetecknas ofta av lägre krav på utbildning. Men även yrken 

med högre krav på utbildning kan ha en hög andel tidiga utträden.  

En hög andel tidiga utträden förekommer i den statliga sektorn. Den 

höga andelen är ofta förknippad med reglerade pensionsåldrar eller 

särskilda avtal som gör det möjligt att lämna arbetslivet tidigt med 

tjänstepension. De yrken där andelen tidiga utträden är lägst känne-

tecknas av högre krav på utbildning. Könsfördelningen är dessutom 

något jämnare i flera av dessa yrkesgrupper. 

En del av de personer som utträder före 50 års ålder har aldrig varit 

ute i arbetslivet. Det gäller till exempel de som före 30 års ålder hade 

aktivitetsersättning och som senare övergick i sjukersättning, och 

personer med invandrarbakgrund som inte fått fäste på arbetsmark-

naden. Men resultaten visar att det också handlar om personer som 

hamnat i sjukskrivning eller arbetslöshet och sedan aldrig kommit 

tillbaka i arbete.  

Den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder är genom sjukförsäk-

ringen. Arbetslöshetsförsäkringen är också en ganska vanlig väg ut ur 

arbetslivet, särskilt bland män. I vilken utsträckning dessa utträdes-

vägar har använts varierar över tid. Tillströmningen till sjukförsäk-

ringen och arbetslöshetsförsäkringen, samspelet dem emellan och de 

regler som har gällt vid olika tidpunkter har påverkat hur de perma-

nenta utträdena från arbetslivet sker. Den vanligaste utträdesvägen 

mellan 60 och 64 års ålder är genom tjänstepension bland både kvin-

nor och män.  
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8.2 Mått på permanent utträde och andra 

utträdesmått 

Vilket utträdesmått man väljer att använda beror på vilket syfte man 

har och vad det är man önskar fånga med måttet. Det är viktigt att 

vara medveten om vad de olika måtten faktiskt visar. De olika syftena 

och användningsområdena gör det svårt, och inte alltid heller öns-

kvärt, att göra regelrätta jämförelser mellan de olika måtten. Det finns 

fördelar och nackdelar med olika utträdesmått som måste vägas in när 

måttet konstrueras och används.  

Vill man fånga pensionsutgifterna, pensionssystemets funktionssätt 

eller arbetsmarknadens funktionssätt? 

Utträdesmått som baseras på när människor börjar ta ut ålderspension 

visar hur pensionssystemet används. Detta är relevant när man till 

exempel är intresserad av att få en bild av pensionssystemets utgifter. 

Utträdesmått som baseras på intjänade pensionsrätter kan tillsammans 

med information om pensionsuttag ge information om hur pensions-

systemet fungerar. Sådana mått kan användas för att bedöma pen-

sionssystemets finansiella hållbarhet och systemets förmåga att 

leverera tillräckligt höga pensioner. 

Utträdesmått som baseras på förvärvsinkomster visar hur länge män-

niskor förvärvsarbetar och därmed hur länge de bidrar till att finan-

siera pensionssystemet och andra välfärdssystem. Sådana mått, 

liksom mått baserade på data om arbetskraften, ger också information 

om hur arbetsmarknaden fungerar. 

Genomsnitt eller flöden från en inkomststatus till en annan? 

Utträdesmåttet kan baseras på tvärsnitt ett visst år, på övergångar  

från ett visst tillstånd till ett annat under en kortare period eller på  

mer långsiktiga flöden. Syftet med måttet kommer att avgöra vilken 

metod som ska användas och vad måttet ska baseras på.    

Ett tvärsnittsmått kan ge svar på frågor som handlar om kostnader för 

olika pensionssystem vid en viss tidpunkt. Måttet kan då visa hur stor 

del av befolkningen som vid en viss tidpunkt tar ut ålderspension. 

Ytterligare ett exempel på när ett tvärsnittsmått fungerar bra är när 

man vill veta hur många personer som bidrar till pensionssystemet 
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vid en viss tidpunkt. Då är det rimligt att deltidsarbete eller perioder 

av tillfällig frånvaro från arbetsmarknaden ingår i beräkningen av 

utträdesmåttet. 

Ett mått baserat på flöden kan ge svar på frågor om förändringar från 

en tidpunkt till en annan. Måttet går då att använda för att bedöma hur 

stor sannolikheten är att en person slutar arbeta och övergår till en 

annan försörjning eller tvärtom. I dessa fall kan syftet vara att fånga 

hur stor andel av befolkningen i olika åldersgrupper som går från ett 

slags försörjning till ett annat vid olika tidpunkter. Det kan till exem-

pel handla om att gå från förvärvsarbete till sjukskrivning, eller från 

att stå till arbetsmarknadens förfogande till att ha någon form av 

ålderspension.       

En övergång från egen försörjning ett år till försörjning via social-

försäkringen nästa år kan också signalera att en person eventuellt är 

på gång att lämna arbetslivet. Men det räcker inte att följa flöden över 

korta perioder för att identifiera när personer utträder permanent från 

arbetslivet på individnivå. Då krävs i stället att varje persons inkom-

ster kan följas under en relativt lång tid eller att det går att göra någon 

form av individuell prognos.        

Begreppet utträde leder tankarna till människor som lämnar arbets-

livet för gott. Att tala om ”utträdesålder” kan därför vara missvisande 

när det gäller mått som baseras på ett enskilt års tvärsnitt eller på 

kortsiktiga statusförändringar.  

För- och nackdelar med Pensionsmyndighetens mått 

Sammantaget fångar Pensionsmyndighetens mått flera av de dimen-

sioner som diskuteras i avsnitten ovan. Myndigheten tar fram tvär-

snittsmått och flödesmått på utträdesålder baserade på inkomstdata 

eller data från Arbetskraftsundersökningen. Syftet med måtten är att 

fastställa när människor börjar ta ut pension eller får sjukersättning 

(medelpensioneringsålder), hur länge de arbetar och tjänar in pension 

(registerbaserad utträdesålder) och när de lämnar arbetskraften (för-

väntad utträdesålder). De olika utträdesmåtten kan användas för att  

få en övergripande bild av hur pensionssystemet och arbetsmark-

naden fungerar. Måtten och metoderna som används för att ta fram 

dem är däremot mindre lämpade för att konstatera om personer läm-

nar arbetslivet för gott och när de i så fall gör det. 
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En viktig egenskap som kännetecknar flera av Pensionsmyndighetens 

utträdesmått är att de utgör genomsnittsmått. En fördel med genom-

snittsmått är att de ger en sammanhållen bild av människors utträdes-

ålder eller pensioneringsålder. Det gör det lättare att till exempel 

jämföra hur utträdesåldern varierar över tid. En nackdel är att genom-

snittsmått inte säger någonting om spridningen i utträdesålder, varken 

generellt eller i olika grupper.  

Pensionsmyndigheten, OECD och flera andra aktörer fokuserar på 

sysselsättningsstatus ett visst år eller på övergångar från ett år eller  

en period till nästa. De observerar därmed inte flöden över längre tid. 

Dessutom är deras mått viktade genomsnitt som tar hänsyn till pen-

sionering eller sjukersättning på deltid (medelpensioneringsålder), 

deltidsarbete (förväntad utträdesålder) respektive tillfällig frånvaro 

från arbetslivet (registerbaserad utträdesålder från lönearbete). Inget 

av måtten syftar alltså till att mäta den ålder då människor slutligen 

lämnar arbetslivet. Det innebär att termen ”utträdesålder” är miss-

visande. Vissa av utträdesmåtten har också inslag av prognoser 

baserade på dagens förhållanden snarare än beskrivningar av verkliga 

utfall.  

För- och nackdelar med att mäta permanent utträde  

Det mått som vi använder i rapporten beräknar inte någon genom-

snittlig utträdesålder. Syftet med måttet är i stället att identifiera den 

slutliga utträdesåldern från arbetslivet för varje enskild person, och 

sedan beräkna hur stora andelar av de förvärvsarbetande som utträder 

vid olika åldrar. Vi identifierar också grupper på arbetsmarknaden 

som har större sannolikhet att lämna arbetslivet tidigt. Syftet är alltså 

inte att visa hur människor använder pensionssystemet, hur många år 

de har tjänat in till ålderspensionen eller hur många år de förvärvs-

arbetar. Syftet är inte heller att prognostisera när människor förväntas 

lämna arbetskraften. Däremot kan den historiska bilden av vid vilka 

åldrar enskilda människor har utträtt, och under vilka omständigheter 

de har gjort det, peka på hur utträdesmönstren kan utvecklas i fram-

tiden. 

Men för att identifiera det permanenta utträdet från arbetslivet krävs 

en annan ansats än de mått som bland annat Pensionsmyndigheten 

använder. Vi behöver kunna följa människor under en förhållandevis 

lång tid innan vi kan konstatera om de har lämnat arbetslivet perma-
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nent eller inte. Ett problem med ett sådant mått är att det inte finns 

någon vedertagen metod för att definiera att en person slutgiltigt har 

utträtt. Det finns inte heller något standardmått som passar alla. 

Forskare har hanterat definitionen på olika sätt beroende på vad deras 

enskilda studier har syftat till.  

Kravet på långa uppföljningsperioder har vissa nackdelar. Det går  

till exempel inte att identifiera permanenta utträden som ligger nära i 

tiden. Relativt unga personer som inte förvärvsarbetar i dagsläget kan 

inte anses ha lämnat arbetslivet permanent innan det har förflutit en 

avsevärd tid. Bland äldre krävs inte en lika lång uppföljningsperiod 

för att kunna konstatera att personer permanent har lämnat arbetslivet. 

Deras utträdestidpunkt kan därför observeras närmare nutid.  

En fördel med en longitudinell ansats är att analyser av enskilda grup-

per blir mer meningsfulla. Det beror på att tillfälliga förändringar som 

kan inträffa på kort sikt inte får lika stor vikt. Det medför att vi kan 

identifiera grupper som har en större sannolikhet att lämna arbetslivet 

tidigt. Om målet är att minska tidiga utträden kan särskilda åtgärder 

riktas mot sådana grupper. 

För att kunna uttala sig om vilka som lämnar arbetslivet tidigt i dag 

och – framför allt i framtiden – behövs en prognosmodell. En sådan 

modell skulle gå att bygga upp med hjälp av de analyser som gjorts 

för denna rapport. Men det skulle kräva många antaganden. Progno-

serna skulle därmed bli osäkra, och det skulle finnas en risk att de 

leder till felaktiga slutsatser. 

8.3 Det permanenta utträdet – hur ser det 
ut? 

Andelen som utträder tidigt från arbetslivet varierar med ålder, yrke 

och sektor på arbetsmarknaden. Det finns också skillnader mellan 

kvinnor och män. När det gäller yrken ligger tyngdpunkten i rappor-

tens analyser på de vanligaste yrkena samt de yrken som har högst 

respektive lägst andel tidiga utträden bland kvinnor och bland män. 

När man jämför de vanligaste yrkena bland kvinnor och bland män  

är det viktigt att ha i åtanke att kvinnor är koncentrerade till betydligt 

färre yrken än män.  
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Tidiga utträden ökar successivt med åldern och varierar cykliskt  

i likhet med sjukfrånvaro och arbetslöshet 

Tidigt utträde från arbetslivet vid 50 års ålder är ganska ovanligt 

bland både kvinnor och män. Andelen ökar successivt från cirka en 

till fem procent mellan 50 och 60 års ålder. Andelen som lämnar 

arbetslivet ökar tydligare från och med 61 års ålder. Det hänger 

samman med att det är den lägsta åldern för att ta ut ålderspension  

i det allmänna pensionssystemet.  

Utträdesmönstren har varierat cykliskt på ett liknande sätt som 

utvecklingen av sjukfrånvaron och arbetslösheten. Men det finns 

vissa tidsförskjutningar, särskilt vid utträden före 60 års ålder. Det  

är sannolikt att både sjukfrånvarons omfattning i samhället och den 

ekonomiska konjunkturen har ett samband med hur många som 

lämnar arbetslivet. Men det är svårt att avgöra exakt hur dessa sam-

band ser ut och därmed vad som skulle kunna förklara den tids-

förskjutning som kan observeras. 

Det är fullt tänkbart att de högsta nivåerna på sjukfrånvaron först efter 

en tid leder till permanenta utträden. Men det är också tänkbart att de 

äldre har hög sjukfrånvaro tidigare än övriga på arbetsmarknaden och 

att utträdena därför föregår de allra högsta nivåerna på sjukfrånvaro i 

samhället i stort. På motsvarande sätt är det tänkbart både att en djup 

lågkonjunktur först efter en tid leder till utträden och att de äldre på 

arbetsmarknaden drabbas av arbetslöshet tidigare än andra, och därför 

utträder redan innan lågkonjunkturen nått sin botten. 

Permanenta utträden mellan 60 och 64 års ålder följer i stort sett 

samma cykliska mönster som sjukpenningtalet utan särskilda tids-

förskjutningar. Det kan bero på att det ligger närmare till hands att 

personerna tar ett aktivt beslut att lämna arbetslivet, t.ex. på grund av 

sjukdom, när det ändå finns möjligheter att börja ta ut ålderspension. 

Men efter krisåret 2008 har andelen tidiga utträden ökat snabbare än 

sjukförsäkringen. Detta år kännetecknas också av skärpta krav inom 

sjukförsäkringen. I åldrarna 60–64 år fanns troligen personer som 

lämnade arbetslivet genom att ta ut ålderspension till följd av åtstram-

ningarna i sjukförsäkringen. ISF:s rapport Striktare sjukförsäkring 

och tidig ålderspensionering stödjer den hypotesen.          
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Könsskillnaderna uppstår före 50 års ålder och minskar därefter 

Könsskillnaderna i tidiga utträden från arbetslivet uppstår tidigt. 

Cirka elva procent av kvinnorna och sju procent av männen har läm-

nat arbetslivet innan de fyllt 50 år. Tidiga utträden vid 50 års ålder 

och senare är också vanligare bland kvinnor, men könsskillnaden är 

betydligt mindre. Gapet ökar något först vid 64 års ålder. Då är 

andelen kvinnor som utträder drygt 2,5 procentenheter högre än 

andelen män.  

Lägst andel tidiga utträden finns i landstingssektorn och den 

kommunala sektorn 

I de flesta fall är andelen tidiga utträden bland både kvinnor och män 

lägre i landstingssektorn än i andra sektorer. I den privata sektorn är 

andelen ofta högre, särskilt bland kvinnorna. Före 60 års ålder utträ-

der företagare tidigt i större utsträckning än anställda i privat sektor, 

men inte därefter. Skillnader i andelen tidiga utträden mellan sekto-

rerna ökar ju äldre de som utträder är.   

Den statliga sektorn har extraordinärt höga andelar tidiga utträden 

bland män i åldrarna 56 och 61 år. En viktig förklaring till detta är 

nedläggningen av regementen på 1990-talet. Men avtal om tidig 

pensioneringsålder förekommer fortfarande för vissa grupper i den 

statliga sektorn. Troligtvis kommer de tidiga utträdena bland militärer 

och vissa andra grupper även fortsättningsvis att sticka ut. Det är bara 

i den statliga sektorn som män utträder tidigt i högre grad än kvinnor. 

Högre andel tidiga utträden bland lågutbildade 

Sannolikheten att lämna arbetslivet tidigt är mindre ju högre utbild-

ning personen har. Utbildning speglar till viss del yrkestillhörighet 

och inkomstnivå i arbetslivet. Resultaten tyder på att personer som 

har låga inkomster, eller arbetar i yrken med låga krav på utbildning, 

lämnar arbetslivet tidigt i större utsträckning än personer som har 

högre inkomster eller arbetar i ett yrke med högre krav på utbildning. 
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Andelen tidiga utträden är inte högst i de yrken som är vanligast 

bland kvinnor respektive män  

De yrken som är vanligast bland kvinnor och de yrken som är van-

ligast bland män har, generellt sett, varken de högsta eller de lägsta 

andelarna tidiga utträden. I de vanligaste yrkena bland kvinnor är 

andelen kvinnor som lämnar arbetslivet tidigt ofta lägre än för 

genomsnittet av alla yrken. Detsamma gäller för män i de yrken  

där flest män arbetar.  

Det är alltså inte sjuksköterskor eller vård- och omsorgspersonal inom 

kommun och landsting som i högst utsträckning lämnar arbetslivet 

tidigt. Tvärtom är andelen tidiga utträden bland kvinnor i dessa yrken 

lägre än genomsnittet för samtliga yrken. I de vanligaste yrkena bland 

kvinnor är det också små skillnader i andelen tidiga utträden mellan 

kvinnor och män. I flera av dessa yrken lämnar män rentav arbetslivet 

tidigt i högre utsträckning än kvinnor. Men bland de vanligaste yrk-

ena bland kvinnor och män finns också fysiskt tunga jobb där andelen 

tidiga utträden är högre än genomsnittet för alla yrken. För kvinnor 

gäller det exempelvis yrken inom städning samt kök och restaurang 

och bland män yrken inom byggbranschen.  

I några av de yrken som är vanligast bland män ligger också andelen 

utträden mellan 60 och 64 års ålder över genomsnittet för alla yrken. 

Det gäller chefer för mindre företag, företagsekonomer och mark-

nadsförare. Detta är sannolikt män som har möjlighet att utträda 

tidigare tack vare tillgång till tjänstepension eller privata pensions-

lösningar. 

Yrken med högst andel tidiga utträden har ofta en ojämn 

könsfördelning 

De yrken där utträdesandelen är högst bland både kvinnor och män är 

ofta mansdominerade. Men kvinnorna i dessa yrken är förhållandevis 

få. Enstaka yrken med höga utträden bland män, exempelvis köks- 

och restaurangbiträden, är dock kvinnodominerade. Här är andelen 

tidiga utträden högre bland männen än bland kvinnorna. 

Andelen kvinnor som lämnar arbetslivet tidigt i dessa yrken är betyd-

ligt högre än genomsnittet för alla kvinnor. Bland männen är utträdes-

andelen i dessa yrken också högre än genomsnittet, men skillnaden är 

inte lika stor som för kvinnorna.   
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Även yrken där utträdesandelen är lägst är ofta mansdominerade. 

Men i de fall det handlar om kvinnodominerade yrken, eller yrken 

med en mer jämn könsfördelning, är det vanligare att män utträder 

tidigt än att kvinnor gör det. Arkivarier och bibliotekarier samt 

agenter och förmedlare är exempel på sådana yrkesgrupper.    

Vad kännetecknar yrken med hög respektive låg andel utträden? 

I flera fall återfinns samma utträdesmönster bland både kvinnor och 

män. Det är yrken som präglas av de högsta respektive lägsta andel-

arna tidiga utträden. Det gäller tre av de tio yrkena med högst andel 

tidiga utträden och sex av de tio yrkena med lägst andel tidiga utträ-

den. 

Yrken med en hög andel tidiga utträden är i flera fall fysiskt tunga 

jobb. Det handlar om yrken som skogsbrukare, växtodlare, djur-

uppfödare och brevbärare. Det är i flera fall yrken med låga krav på 

utbildning. De högsta andelarna tidiga utträden bland kvinnor finns  

i stort sett bara i sådana yrken.  

Bland män förekommer däremot många tidiga utträden även i yrken 

som kräver högre utbildning, exempelvis piloter, militärer, grafiker 

och administratörer. I fallet med militärer och piloter hänger de tidiga 

utträdena samman med reglerade pensioneringsåldrar.  

Yrken med en låg andel tidiga utträden har ofta krav på en högre 

utbildning, vanligen på universitetsnivå. Yrken där både kvinnor och 

män har låg andel tidiga utträden är psykologer och socialsekreterare, 

hälso- och sjukvårdsspecialister, universitets- och högskolelärare, 

arkivarier och bibliotekarier, jurister och präster.  
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8.4 Vilka är utträdesvägarna? 

De som utträder tidigt försörjer sig på olika sätt beroende på när  

de utträder och var på arbetsmarknaden de befann sig före utträdet. 

Utträdesvägarna går via sjukförmåner, arbetslöshetsersättning, 

tjänstepension eller andra inkomstkällor. Här presenteras de ut-

trädesvägar som dominerar under utträdesåret och åren därefter.  

Sjukpenning och tjänstepension är vanliga utträdesvägar   

Sjukpenning är den vanligaste utträdesvägen före 60 års ålder. 

Arbetslöshetsersättning är näst vanligast, och i något större utsträck-

ning bland män än bland kvinnor. Tjänstepension är också vanligt vid 

utträden mellan 55 och 59 års ålder, särskilt bland män. Annars är 

tjänstepension vanligast vid utträden mellan 60 och 64 års ålder bland 

både kvinnor och män. Allmän pension är den vanligaste inkomst-

källan när utträdet sker vid 65 års ålder eller senare. 

Att lämna arbetslivet via en inledande period med sjukförmåner är 

vanligare bland personer som arbetar i landstingssektorn och den 

kommunala sektorn än i andra sektorer. I den privata sektorn är 

sjukförmåner och arbetslöshetsersättning betydligt vanligare ut-

trädesvägar bland anställda än bland företagare. Det är också van-

ligare att företagare helt saknar inkomster vid utträdet än att anställda 

gör det. Det kan bero på att de inte tar ut någon lön eller inte har 

något överskott från företaget. Möjligen försörjer de sig på kapital-

inkomster eller andra inkomster som inte ingår i vår analys.  

I den statliga sektorn och landstingssektorn är tjänstepension en 

vanligare utträdesväg bland personer som lämnar arbetslivet mellan 

60 och 64 års ålder än i andra sektorer. I den privata sektorn är 

tjänstepension vanligast bland anställda, medan privat pension och 

allmän pension är vanligast bland företagare. 

Bland män är det mindre vanligt att ha sjukförmåner under utträdes-

året ju högre utbildningsnivå de har. Bland kvinnor är det däremot 

lika vanligt att ha sjukförmåner i samband med att de lämnar arbets-

livet oavsett utbildningsnivå. Andelen som har tjänstepension som 

främsta inkomst är högre bland personer med högre utbildning än 

bland personer med lägre utbildning, särskilt bland män. 
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Sjukpenningen ersätts ofta av sjukersättning eller tjänstepension 

åren efter utträdet 

Andelen som har sjukpenning som främsta inkomst minskar markant 

åren efter utträdet, bland både kvinnor och män. Andelen med arbets-

löshetsersättning minskar också under de närmaste åren efter utträdet. 

I stället ökar andelen som har sjukersättning som främsta inkomst. 

Även andelen med tjänstepension ökar efter utträden vid 55 års ålder 

eller senare.   

Bland personer som utträdde före 50 års ålder är sjukersättning också 

vanligast. Vi har inte studerat exakt när de utträdde, men vid 50 års 

ålder har mellan 60 och 70 procent av dessa personer sjukersättning 

som sin främsta inkomst. Andelen är något högre bland kvinnor än 

bland män.  

8.5 Slutdiskussion 

Bilden av tidiga permanenta utträden från arbetslivet som presenteras 

i den här rapporten bygger på historiska data. Den beskriver när och 

via vilka vägar olika grupper har lämnat arbetslivet. Däremot visar 

den inte hur det ser ut i dag. Men genom att följa mönster i utträdena 

för olika födelseårskullar, åldrar och grupper på arbetsmarknaden kan 

vi skaffa oss en viss uppfattning om dagens läge och möjligen också 

om situationen i framtiden. 

Det är problematiskt för alla inblandande när en person utträder från 

arbetslivet före 50 års ålder. Det är också bekymmersamt att gapet 

mellan kvinnor och män etableras så tidigt i åldrarna. Det finns natur-

liga skäl bakom att vissa personer aldrig kommer in i arbetslivet.  

Men för andra personer kan en sådan utveckling möjligen undvikas. 

Det kan gälla personer som vid en viss ålder och tidpunkt hamnat i  

en långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet som sedan varit svår att 

bryta. I denna grupp är det vanligt att personerna har sjukförmåner 

när de når 50 års ålder, oavsett när de är födda. Men andelen personer 

med sjukförmåner som främsta inkomst är mindre under vissa perio-

der, medan den andel som har arbetslöshetsersättning då är större.  

Det tyder på att samspelet mellan dessa förmåner bidrar till vilken 

utträdesväg personerna tar. 
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Om det ska gå att förhindra att människor lämnar arbetslivet före  

50 års ålder är det viktigt att studera orsakerna till detta och varför det 

finns ett gap mellan könen. Det är också viktigt att vara uppmärksam 

på att regelverkets tillämpning inom sjukförsäkringen kan påverka 

om personerna lämnar arbetslivet för gott eller inte. Detta gäller också 

de som utträder efter 50 års ålder. Det är också viktigt att vara vak-

sam på att ett tillfälligt uppehåll i form av arbetslöshet bland personer 

i lite högre åldrar i lågkonjunktur kan leda till att de lämnar arbets-

livet permanent.    

I sammanhanget kan det nämnas att Försäkringskassan har lämnat ett 

förslag till regeringen om att ändra reglerna för beviljande av sjuk-

ersättning.
40

 Förslaget innebär att det skulle bli lättare att få sjuk-

ersättning. Om det införs kan det öppna upp för en ökning av tidiga 

permanenta utträden, särskilt bland personer över 60 års ålder. Sam-

tidigt går sjukfrånvaron ner just nu. Om denna trend håller i sig kan 

tidiga utträden bland yngre personer gå ner i stället. 

Att resultaten visar att tidiga utträden till exempel är vanligare i yrken 

som är fysiskt tunga än i andra yrken är naturligt, eftersom möjlig-

heten eller viljan att utföra det arbetet kan minska med åldern. Resul-

taten tyder också på att tidiga utträden är vanligare i yrken med ojämn 

könsfördelning, särskilt mansdominerade yrken. Förklaringar till 

detta är svårare att finna.  

Utöver yrkestillhörighet påverkas utträdestidpunkten också av de 

avtal som gör det möjligt att utträda tidigt från arbetslivet. Så länge 

det går att lämna arbetslivet i förtid med sådana avtal, kommer 

människor att mer eller mindre frivilligt använda denna möjlighet. 

Det är fallet för militärer, men också för andra yrken i den statliga 

sektorn. Även bland före detta anställda i den privata sektorn och 

landstingssektorn finns det en väsentlig andel som huvudsakligen 

försörjer sig på tjänstepension efter 55 års ålder. Det gäller både 

kvinnor och män. Sådana tidiga utträden kan ses som uttryck för 

aktiva val av människor som upplever att de får en högre livskvalitet 

genom att utträda tidigt från arbetslivet. Men de kan även uppfattas 

som problematiska i relation till mål om ett förlängt arbetsliv.  

                                                      
40 Försäkringskassan, skrivelse till regeringen: Framställning om ändring i socialförsäkrings-

balken, 2017-11-28, diarienummer 47906–2017. 
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Att kvinnor har en något högre andel tidiga utträden än män bidrar  

till att kvinnor får en lägre pension än män. Men den viktigaste 

förklaringen till pensionsgapet är de existerande löneskillnaderna 

mellan kvinnor och män och att fler kvinnor än män arbetar deltid. 

Det har ISF tidigare konstaterat i rapporten Kvinnors och mäns 

pensioner – En analys av skillnader och spridning i pensions-

inkomster i dag och i framtiden.
41

 

I det allmänna pensionssystemet finns ett grundskydd i form av 

garantipension och bostadstillägg. Kvinnor får detta grundskydd  

i betydligt större utsträckning än män. Det bidrar till att minska 

könsgapet. Men ett grundskydd kan påverka hur mycket det lönar sig 

att arbeta högre upp i åldrarna. Små skillnader i pension mellan 

personer som förvärvsarbetar hela livet och de som inte gör det ökar 

risken för tidiga utträden. De förslag om bland annat förstärkt grund-

skydd som Pensionsgruppen nyligen har lagt fram kan därför leda till 

en ökad risk för tidiga utträden.
42

 Men i överenskommelsen pekar 

Pensionsgruppen på att förändringen av grundskyddet ska medföra 

incitament att stanna kvar i arbetslivet. Det är en viktig intention. 

Dessutom finns det ett förslag om att garantipensionen räknas upp  

när uttaget görs senare än vid garantipensionsåldern. Det framgår av 

promemorian som publicerades efter Pensionsgruppens överens-

kommelse.
43

 I dag är garantipensionsåldern 65 år, men förslaget inne-

bär att den höjs. 

Pensionsgruppen har också föreslagit höjd lägsta uttagsålder för 

ålderspension, höjd garantipensionsålder och höjd ålder i lagen om 

anställningsskydd (LAS). Detta är en knuff i riktning mot senare 

utträde från arbetslivet, vilket också har bekräftats i forskningen.
44

  

En höjning av pensionsåldern leder till en högre utträdesålder, även 

om ökningen i utträdesåldern inte är lika stor. 

                                                      
41 Rapport 2017:8. 
42 Socialdepartementet, Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga 

pensioner, 2017-12-14. 
43 Ds 2018:8, Översyn av grundskyddet för pensionärer. Inriktning för ett nytt grundskydd. 
44 Se underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen, S 2011:05, (2013): Om effekter på 

arbetsutbud och pensioneringar av förändringar av pensionsåldern – En forskningsöversikt, 

s. 20.  
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Bilagor 

Metodbilaga 

I denna bilaga beskrivs hur utträdesålder och utträdesvägar från 

arbetslivet definieras i rapporten. Bilagan beskriver också vilka 

personer som ingår i analyserna och hur de har kategoriserats efter 

yrke och sektor.  

Fastställande av ett permanent utträde 

För att en person ska ingå i analysen av tidiga utträden ska den kunna 

följas under en tillräckligt lång tid i datamaterialet. Utträdet analy-

seras från och med 50 års ålder och omfattar födelsekohorterna  

1938–1955. Personerna följs från tidigast 49 års ålder mellan åren 

1990 och 2012. En person antas vara i arbete så länge inkomsten från 

förvärvsarbete utgör mer än 50 procent av personens totala inkomst 

och är större än ett prisbasbelopp. De som inte uppfyllde detta villkor 

vid 49 års ålder och minst tio år i följd betraktas som utträdda före 

50 års ålder. Denna kategori kan även innehålla personer som aldrig 

förvärvsarbetat.    

För att betraktas som permanent utträdd krävs mellan 3 och 10 år utan 

tillräckliga förvärvsinkomster beroende på vid vilken ålder som ut-

trädet sker (tabell 3). 

Vad som bestämmer hur många år i följd som krävs för att utträdet 

ska betraktas som permanent är åldern då personen för första gången 

inte uppfyller förvärvsvillkoret. Ju tidigare utträdet sker desto fler år  

i följd måste förvärvsinkomsten understiga förvärvsvillkoret för att 

personen ska räknas som utträdd. Om antalet år är för litet finns det 

en risk att ett återinträde sker efter att personen har definierats som 
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utträdd. Risken för återinträde bedöms vara större ju yngre personen 

är när hen för första gången inte uppfyller förvärvsvillkoret.  

Olika alternativ har testats för att hitta det optimala antalet år i följd 

som krävs för varje utträdesålder. Varje möjlig utträdesdefinition har 

jämförts med ett alternativ som är förlängt med ytterligare tre år. Till 

exempel jämförs ett utträde som observeras till åtta år i följd med ett 

utträde som observeras i elva år. Syftet med jämförelsen är att hitta 

felmarginalen i första definitionen. Felmarginalens storlek ger en 

uppfattning om i vilken utsträckning återinträden sker. I exemplet 

ovan kan ett återinträde ha skett mellan det åttonde och det elfte året. 

Felmarginalen blir mindre ju äldre personen är när första utträdet 

sker. Det beror på att sannolikheten för återinträde minskar med 

åldern. 

Tabell 3. Antal års observation som krävs för att definiera ett 

permanent utträde vid olika utträdesåldrar 

Ålder för utträde Antal år  

50–56  10  

57  9  

58  8 

59  7 

60 6 

61 5 

62 4 

63–67 3 

 

Eftersom datamaterialet är begränsat bakåt och framåt i tiden kan inte 

alla möjliga utträdesåldrar identifieras för alla födelsekohorter.  
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Följande utträdesåldrar har beräknats per födelsekohort: 

Tabell 4. Födelsekohorter, utträdesåldrar och utträdesår 

Födelsekohort Utträdesåldrar Utträdesår År före utträdesår 

1938 53–57 1991–2005 1990–2004 

1939 52–67 1991–2006 1990–2005 

1940 51–67 1991–2007 1990–2006 

1941–1945 50–67 1991–2008 

1992–2009 

1993–2010 

1994–2011 

1995–2012 

1990–2007 

1991–2008 

1992–2009 

1993–2010 

1994–2011 

1946 50–66 1996–2012 1995–2011 

1947 50–65 1997–2012 1996–2011 

1948 50–64 1998–2012 1997–2011 

1949 50–63 1999–2012 1998–2011 

1950 50–55 2000–2005 1999–2004 

1951 50–54 2001–2005 2000–2004 

1952 50–53 2002–2005 2001–2004 

1953 50–52 2003–2005 2002–2004 

1954 50–51 2004–2005 2003–2004 

1955 50 2005       2004                            
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Beräkning av andel tidiga utträden 

För att beräkna andel personer som utträder vid varje tidpunkt och 

ålder behöver ett bestånd, det vill säga en bas som utgör nämnaren i 

beräkningen, bestämmas. När andelen som utträder vid 50 års ålder 

ska beräknas är beståndet alla de personer som inte utträtt före 50 års 

ålder. Beståndet vid 51 års ålder består av alla personer som inte 

utträtt dessförinnan samt de som invandrat minus de som utvandrat 

och de som avlidit mellan 50 och 51 års ålder. Basen är könsuppdelad 

i alla delanalyser. När till exempel utträdet per sektorstillhörighet 

analyseras beräknas antalet kvinnor och män som är kvar inom 

respektive sektor vid den ålder som utträdet ska analyseras. 

För att hantera att födelsekohorterna kan vara olika stora vid olika 

utträdesåldrar beräknas andelen utträdda som ett genomsnitt av 

andelen utträdda i respektive födelsekohort.  

Definition av främsta inkomst vid utträde 

För analysen av utträdesvägar definieras ”främsta inkomst” under 

utträdesåret och de två följande åren. Definitionen baseras på åtta 

olika inkomstslag: sjukpenning, sjukersättning, ersättningar relaterade 

till arbetslöshet, försörjningsstöd, allmän pension, tjänstepension, 

privat pension och övriga inkomster. I övriga inkomster ingår inkom-

ster föranledda av studier, arbetsskadelivränta, efterlevandeförmån, 

hustrutillägg och efterlevandepension. Personens främsta inkomst 

definieras som det inkomstslag som står för den högsta inkomsten 

under kalenderåret. Om alla inkomstslag är noll anges att personen 

saknar inkomst. 

Definition av yrkestillhörighet och sektorstillhörighet 

Klassificeringen av yrkestillhörighet baseras på SSYK4-variabeln  

i LISA. Eftersom denna variabel förekommer först från och med  

år 2001 har vi gjort en del justeringar för att inte tappa bort individer 

som utträdde före år 2001. I ett första steg beräknades antal år som  

ett yrke förekommer i personernas historik. De yrken som har före-

kommit mest har valts ut. I nästa steg har år som saknar uppgift om 

yrke fyllts ut med det utvalda yrket. Vi antar alltså att personen hade 

det yrket även under de år som uppgift om yrke saknas i data-

materialet.  
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I analysen använder vi sedan de tre första positionerna i den 4-ställiga 

SSYK4-koden. Det innebär att vi använder en grövre indelning än 

vad som är möjligt. Sammantaget är det 113 yrkeskategorier som 

analyseras. Tyngdpunkten i analysen har lagts dels på de tio vanli-

gaste yrkena bland kvinnor respektive män, dels på de tio yrkena där 

kvinnornas respektive männens andel tidiga utträden är högst och 

lägst.  

Sektorstillhörigheten baseras på variabeln sektorkod i LISA. I analy-

sen använder vi den sektorstillhörighet som personen hade året före 

utträdet.   

Forskningsöversikt 

Nedan ges en kort översikt av utträdesmått som har definierats i olika 

forskningsrapporter när utträdet från arbetslivet studeras. Översikten 

ligger till grund för den sammanställning av metodmässiga möjlig-

heter och val som redovisas i avsnitt 2.3. 

I en studie av Hallberg av utträdesvägar från den svenska arbets-

marknaden prövas hela fem olika utträdesmått.
45

 Enligt de olika 

måtten anses en person ha lämnat arbetsmarknaden om: 

1. arbetsinkomsten understiger ett prisbasbelopp 

2. arbetsinkomsten understiger 50 procent av personens totala 

inkomst 

3. socialförsäkringsinkomsten (inkomst från pension, arbets-

löshetsförsäkring, sjukförsäkring och andra socialförsäkringar) 

överstiger 80 procent av personens totala inkomst 

4. pensionsinkomsten överstiger 50 procent av personens totala 

inkomst 

5. pensionsinkomsten överstiger 0. 

En jämförande analys visar att måtten ger ganska olika utfall. För  

den fortsatta analysen väljer Hallberg att kategorisera människor efter  

den typ av inkomst (av tolv olika inkomstslag) som står för mer än 

50 procent av personens totala årsinkomst. Han analyserar sedan 

                                                      
45 Hallberg, D. (2003): A description of routes out of the labour force för workers in Sweden. 

Working paper 2003:43. Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.  
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övergångar från arbete till något av de andra inkomstslagen (samt en 

kategori där inget inkomstslag överstiger 50 procent) i olika åldrar. 

Fokus ligger på utträdesvägar, inte på att mäta eller jämföra utträdes-

ålder. Analysen baseras på paneldata från perioden 1992–1999 för 

personer som var äldre än 50 år.
 
 

I en studie av Palme och Svensson prövas det första och det tredje av 

Hallbergs mått.
46

 Studiens syfte är att ta fram ett utträdesmått för en 

simuleringsmodell som ska undersöka hur ekonomiska incitament 

påverkar människors val att arbeta eller gå i pension. Utträdesåret 

definieras som året innan en individ har arbetsinkomster lägre än ett 

prisbasbelopp respektive socialförsäkringsinkomster som överstiger 

80 procent av individens totala inkomst. En kontroll görs för om 

individen något senare år som går att observera i datamaterialet inte 

uppfyller respektive utträdesvillkor (i så fall anses individen inte ha 

utträtt). Populationen består av de personer som var i arbetskraften 

vid 50 års ålder och 14 kohorter följdes under en 15-årsperiod  

(1983–1997). En jämförelse mellan de två måtten visar en god över-

ensstämmelse för de som utträder runt 65 års ålder. Men relativt 

många har inte någon tydlig övergång från arbete till pension (eller 

annan socialförsäkringsinkomst), och för dessa kan olika mått ge 

olika utfall. Totalt ger det mått som baseras på arbetsinkomst en lägre 

genomsnittlig utträdesålder. Det är också detta mått som författarna 

sedan använder i sin simuleringsmodell. 

I en studie av Glans studeras om den svenska pensionsreformen 

påverkat när människor lämnar arbetslivet.
47

 Utträdesmåttet baseras 

på en jämförelse mellan arbetsrelaterade inkomster (inklusive sjuk-

penning och arbetslöshetsersättning) och pensionsinkomster. I huvud-

analysen utesluts personer med förtidspension eller sjukersättning, 

men separata analyser görs också där förtidspension och sjukersätt-

ning räknas som pensionsinkomster. En person med arbetsrelaterade 

inkomster under 1,75 prisbasbelopp i 2006 års värde och pensions-

inkomster över 1,75 prisbasbelopp i 2006 års värde betraktas som 

utträdd. En person utan några arbetsrelaterade inkomster betraktas 

också som utträdd om pensionsinkomsten är över noll. Utträdet anses 

äga rum det år då detta mönster först observeras om pensionsinkom-

                                                      
46 Palme, M. & Svensson, I. (2004): Income security programs and retirement in Sweden. Social 

security and retirement around the world: Microestimation.  
47 Glans, E. (2008): Retirement patterns during the Swedish pension reform. Working paper 

2008:9. Nationalekonomiska institutionen. Uppsala universitet.  
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sten var noll föregående år. Om personen hade någon pensions-

inkomst föregående år anses utträdet ha ägt rum föregående år.  

Inga senare observationer görs, utan utträden antas vara permanenta. 

Personer utan registrerad inkomst ingår inte i analyserna. Belopps-

gränserna anges i prisbasbelopp men sägs ha indexerats bakåt i tiden 

med ett löneindex. Analysen omfattar sju kohorter som observeras i 

åldrarna 60–64 år under åren 1996–2005. Villkoret för att ingå i 

analyserna är att personen var i arbetskraften vid 60 års ålder och 

studiens fokus ligger på utträden före den tidigare normala pensions-

åldern, 65 år. 

I en senare studie av Hallberg undersöks hur konjunktursvängningar 

påverkar tidiga utträden från arbetsmarknaden, i synnerhet i form av 

tidig pensionering efter överenskommelse mellan anställda och 

arbetsgivare.
48

 En person betraktas som utträdd om arbetsinkomsten 

är mindre än ett prisbasbelopp och mindre än hälften av den totala 

inkomsten. Om en person inte uppfyller villkoret ett år, men uppfyller 

det två år senare, antas utträde ha ägt rum under det mellanliggande 

året. Ett observerat utträde antas vara permanent. Urvalet begränsas 

till åldrarna 59–67 år och personerna studeras under åren 1992–2000. 

Personer med inkomst från aktiv näringsverksamhet (företagare) 

ingår inte i studien. 

I en studie av Johansson, Palme och Laun undersöks ekonomiska 

incitament för utträde, i synnerhet sjukersättning.
49

 En person 

betraktas som utträdd när arbetsinkomsten (lön eller aktiv närings-

verksamhet) två år i rad understiger ett prisbasbelopp. Om flera 

sådana tvååriga perioder observeras, med ”återinträde” emellan, är 

det den sista perioden som definierar utträdet. Utträdet anses ha ägt 

rum året innan arbetsinkomsten sjönk under ett prisbasbelopp. 

Studien omfattar personer i åldrarna 50–69 år och utträde studeras 

under perioden 2001–2008. 

I ett par studier av Gustafson används en metod som är snarlik den 

Glans tagit fram. I den ena studien undersöks utträdesmönster, i 

synnerhet samtidigt utträde, i gifta par med olika åldersskillnader.
50

  

                                                      
48 Hallberg, D. (2011): Economic fluctuations and retirement of older employees. Labour 25(3): 

287–307. 
49 Johansson, P., Palme, M. & Laun, L. (2014): Pathways to retirement and the role of financial 

incentives in Sweden. NBER Working paper 20123. 
50 Gustafson, P. (2017): Spousal age differences and synchronized retirement. Ageing and 

Society 37(4):777–803. 
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I den andra studien undersöks inkomsteffekter av samtidigt utträde.
51

 

I stället för att (som Glans) utgå från 1,75 prisbasbelopp i 2006 års 

värde används nivån 1,5 inkomstbasbelopp som gräns för arbets-

relaterade inkomster och pensionsinkomster. En nedre åldersgräns  

på 55 år används för utträde och studien omfattar par där minst en  

av makarna utträdde under perioden 2003/2004–2008. Däremot görs 

ingen avgränsning till specifika kohorter. I den studie som undersöker 

inkomsteffekter avgränsas studiepopulationen ganska strikt till perso-

ner med en tydlig övergång från arbete till pension. Det framgår då, 

som också Palme och Svensson påpekat, att relativt många människor 

under en period har parallella inkomster från arbete och pension, 

alternativt mycket låga totala inkomster. I den första studien antas  

ett observerat utträde vara permanent; i den senare studien görs en 

kontroll för återinträde det sista året som ingår i datamaterialet. 

I en studie av Selin undersöks hur förändrade regler i ett tjänste-

pensionsavtal påverkade utträdesåldrarna i gifta par där kvinnan 

berördes av reglerna medan mannen inte berördes.
52

 Utträde defi-

nieras som att man har en pensionsinkomst över noll. Förtidspension 

räknas som pensionsinkomst medan sjukersättning inte räknas som 

pensionsinkomst. Urvalet begränsas till kvinnor och män i gifta par 

där båda inledningsvis ingår i arbetskraften och där kvinnan fyller  

63 år under den observerade perioden (1999–2005) – den ålder då  

de ändrade reglerna kunde förväntas få effekt.  

I en serie uppsatser av Kridahl undersöks hur pensioneringstidpunkt 

påverkas av om man har barnbarn, om man har föräldrar i livet och 

om åldersskillnaden mellan makar är stor eller liten.
53

 Utträdesåret 

definieras som det första år då pensionsinkomster (inklusive sjuk-

ersättning/förtidspension) utgör minst hälften av den totala inkomsten 

från pensioner, arbete och arbetslöshetsersättning. Vissa känslighets-

analyser görs också där gränsen är 80 procent av den totala inkom-

sten. I två av uppsatserna studeras utträden från 58 års ålder och upp-

åt; i en uppsats studeras populationen först från 60 års ålder. Popula-

tionen begränsas till ett antal födelsekohorter, olika i olika uppsatser.  

                                                      
51 Gustafson P. (kommande): The gendered economics of synchronized retirement. Research  

on aging. 
52 Selin, H. (2017):What happens to the husband’s retirement decision when the wife’s 

retirement incentives change? International Tax and Public Finance 24: 432–458. 
53 Kridahl,  L. (2017): Time for retirement: Studies on how leisure and family associate with 

retirement timing in Sweden, (artikel II, III och IV). 
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Ett observerat utträde betraktas som permanent. Definitionen av 

utträdesår som det första år då pensionsinkomster överstiger 

arbetsrelaterade inkomster har också använts i andra studier med 

svenska registerdata.
54

 
  

                                                      
54 Stenberg, A.  m.fl. (2012): Can adult education delay retiremnent from the labour market? 

Journal of  Population Economics 25(2): 677–696.  Svensson, I. m.fl. (2015): Family life 
course ande timing of women’s retirement – a sequence analysis approach. Population, Space 

and Place 21(8): 856–871. Bäckström, P. m.fl. (2016): Commuting and timing of retirement. 

Annals of Regional Science 56(1): 125–152.  
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Tabellbilaga 

 

Tabell 5. Andel kvinnor i yrken där kvinnors tidiga utträden är 

högst (procent) samt antal kvinnor i basen vid 50 års 

ålder och vid 64 års ålder. 

Yrke Andel kvinnor 

i basen i 

genomsnitt 

50–64 års 

ålder 

Antal kvinnor 

i basen i 

genomsnitt 

vid  

50 års ålder  

Antal kvinnor 

i basen i 

genomsnitt 

vid  

64 års ålder 

Brevbärare m.fl. 37,2 % 234 79 

Växtodlare och djuruppfödare, 

blandad drift 27,6 % 25 6 

Övriga maskinoperatörer och 

montörer 32,3 % 25 8 

Skogsbrukare 12,6 % 21 8 

Godshanterare och expressbud 8,0 % 18 8 

Elmontörer, tele- och 

elektronikreparatörer m.fl. 2,7 % 15 5 

Medhjälpare inom jordbruk, 

trädgård, skogsbruk & fiske 27,3 % 20 7 

Processoperatörer, kemisk 

basindustri 14,8 % 41 15 

Maskinförare 2,0 % 150  105 

Målare, lackerare, 

skorstensfejare m.fl. 2,4 % 209 73 

Anm.: I antal och andel ingår de personer som fanns i basen för beräkning av tidigt utträde vid 

varje ålder, det vill säga personer som inte utträtt året innan. Tabellen visar ett genomsnitt av 

kohorterna 1938–1955. 
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Tabell 6. Andel män i yrken där mäns tidiga utträden är högst 

(procent) samt antal män i basen vid 50 års ålder och  

vid 64 års ålder.  

Yrke Andel män i 

basen i 

genomsnitt 

50–64 års 

ålder 

Antal män i 

basen i 

genomsnitt 

vid  

50 års ålder  

Antal män i 

basen i 

genomsnitt 

vid  

64 års ålder 

Administratörer 
intresseorganisationer 63 % 180 82 

Brevbärare m.fl. 63 % 410 131 

Grafiker m.fl. 71 % 133 67 

Köks- och restaurangbiträden 8 % 139 45 

Lokförare m.fl. 96 % 136 31 

Militärer 98 % 330 19 

Piloter, fartygsbefäl m.fl. 99 % 211 79 

Skogsbrukare 88 % 273 154 

Säkerhetspersonal 80 % 404 130 

Växtodlare inom jordbruk och 

trädgård 86 % 710 439 

Anm.: I antal och andel ingår de personer som fanns i basen för beräkning av tidigt utträde vid 

varje ålder, det vill säga personer som inte utträtt året innan. Tabellen visar ett genomsnitt av 

kohorterna 1938–1955. 
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Tabell 7. Andel kvinnor i yrken där kvinnors tidiga utträden är 

lägst (procent) samt antal kvinnor i basen vid 50 års 

ålder och vid 64 års ålder.  

Yrke Andel kvinnor 

i basen i 

genomsnitt 

50–64 års 

ålder 

Antal kvinnor 

i basen i 

genomsnitt  

vid  

50 års ålder  

Antal kvinnor 

i basen i 

genomsnitt  

vid  

64 års ålder 

Agenter, förmedlare m.fl. 44 % 219 123 

Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 73 % 218 165 

Fysiker, kemister m.fl. 26 % 35 15 

Hälso- och 

sjukvårdsspecialister 37 % 529 301 

Jurister 33 % 147 86 

Präster 25 % 37 22 

Psykologer, socialsekreterare 
m.fl. 78 % 799 491 

Specialist inom biologi, jord- 

och skogsbruk 29 % 23 9 

Säkerhets- och 

kvalitetsinspektörer 12 % 35 20 

Universitets- och 

högskolelärare 39 % 331 233 

Anm.: I antal och andel ingår de personer som fanns i basen för beräkning av tidigt utträde vid 

varje ålder, det vill säga personer som inte utträtt året innan. Tabellen visar ett genomsnitt av 

kohorterna 1938–1955. 
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Tabell 8. Andel män i yrken där mäns tidiga utträden är lägst 

(procent) samt antal män i basen vid 50 års ålder och vid 

64 års ålder.  

Yrke Andel män i 

basen i 

genomsnitt 

50–64 års 

ålder 

Antal män i 

basen i 

genomsnitt 

vid  

50 års ålder  

Antal män i 

basen i 

genomsnitt 

vid  

64 års ålder 

Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 27 % 86 58 

Civilingenjörer, arkitekter 

m.fl. 91 % 1 131 706 

Gymnasielärare m.fl. 50 %  1 004 702 

Hälso- och 

sjukvårdsspecialister 63 % 771 541 

Jurister 67 % 267 190 

Matematiker och statistiker 65 % 21 18 

Präster 75 % 94 74 

Psykologer, socialsekreterare 

m.fl. 22 % 230 134 

Speciallärare 18 % 117 83 

Universitets- och 

högskolelärare 61 % 488 390 

Anm.: I antal och andel ingår de personer som fanns i basen för beräkning av tidigt utträde vid 

varje ålder, det vill säga personer som inte utträtt året innan. Tabellen visar ett genomsnitt av 

kohorterna 1938–1955. 
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