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Ett fjärde mått som Försäkringskassan följer är antal återstående ersättningsår 
med sjuk- och aktivitetsersättning. Detta mått visar ett beräknat åtagande vid en 
viss tidpunkt för beståndet med sjuk- eller aktivitetsersättningar under förutsätt-
ning att förmånstagarna har kvar ersättningen till 65 år utan att ändra ersättnings-
grad. Åtagandet mäts i år i stället för kronor. Därigenom får varje ersättning 
samma vikt oberoende av ersättningens storlek. 

Det är inte säkert att alla som uppbär en hel pensionsförmån har slutat att 
förvärvsarbeta. Den som tar ut ålderspension och ändå arbetar ingår som 
pensionär i måttet medelpensioneringsålder men inte i måttet genomsnittlig 
utträdesålder. Det är å andra sidan inte alls säkert att alla som har slutat att 
förvärvsarbeta har börjat uppbära en pensionsförmån. Den som bara lever på 
avtalspension eller besparingar är ”pensionär” i måttet utträdesålder men inte i 
måttet medelpensioneringsålder. 

Ett annat problem när man ska beräkna ovannämnda mått är att olika födelse-
årgångar är olika stora. Om en stor födelseårgång fyller 65 år kommer antalet 
personer som ålderspensioneras att vara ovanligt många detta år. Om man 
räknar genomsnittlig ålder bland dem som detta år får ålderspension eller 
sjukersättning kommer denna att bli ganska hög jämfört med ett år då en liten 
födelseårgång fyller 65 år även om inte pensioneringsbeteendet har förändrats. 
Detta är olyckligt. Om man vill följa måttet över tid vill man normalt att det är 
pensioneringsbeteendet som påverkar måttet och inte till exempel storleken på 
olika födelseårgångar. 

Det finns flera olika sätt att komma ifrån problemet att olika födelseårgångar är 
olika stora. Ett sätt är att fastställa en genomsnittlig pensioneringsålder för varje 
födelseårgång. Den genomsnittliga pensioneringsåldern kan dock inte fastställas 
förrän i stort sett alla i födelseårgången har pensionerats. Nackdelen med denna 
metod är att man inte får någon information om pensioneringsbeteendet hos 
dagens 50-åringar och 60-åringar. Måttet blir inaktuellt innan det har hunnit 
fastställas. 

För att kunna göra relevanta jämförelser över tid och ändå ha ett aktuellt mått 
väljer Försäkringskassan att beräkna medelpensioneringsålder med en metod 
som påminner om den som man inom demografin använder för att beräkna 
medellivslängd. Detta innebär i princip att alla födelseårgångar ges samma vikt. 
Därigenom kommer man ifrån problemet att de är olika stora. De beräknings-
formler som numer tillämpas överensstämmer med dem som tillämpas i Finland 
och Norge. 

Man bör beakta en viktig principiell skillnad mellan ålderspension och sjukersätt-
ning. Sjukersättning får en person som av medicinska skäl har nedsatt förmåga 
att försörja sig genom arbete. Sjukersättning är således inte en generell rättighet. 
När det gäller ålderspension är det däremot valfritt vid vilken ålder (efter 61 år) 
som pensionsuttaget påbörjas. Ålderspensionens storlek blir lägre ju tidigare 
pensionsuttaget påbörjas. Den försäkrade tar således en ekonomisk konsekvens 
av sitt beslut. Om måttet medelpensioneringsålder sjunker över tiden kan det 
bero på att fler personer tvingas lämna arbetslivet i förtid av medicinska skäl men 
det kan också bero på att fler personer väljer att ta ut ålderspension före 65 års 
ålder (eventuellt utan att lämna arbetslivet). 


