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Mått och definitioner 
I detta avsnitt beskrivs närmare de två måtten medelpensioneringsålder och 
medelålder för uttag av ålderspension. Något mindre detaljerat beskrivs också 
måtten genomsnittlig utträdesålder och antal återstående år för personer med 
sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Medelpensioneringsålder 
Definition 
Medelpensioneringsålder är ett mått på genomsnittlig pensioneringsålder efter 
det att en justering har gjorts så att måttet inte påverkas av att olika födelse-
årgångar är olika stora. 

En persons pensioneringsålder definieras som den ålder då han eller hon börjar 
uppbära sjukersättning eller ålderspension (och inte hade sjukersättning innan). 
Vid beräkningen väljs en nedre åldersgräns, till exempel 30 år eller 50 år. Vid 
beräkningen bortses från dem som hade ålderspension, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning dessförinnan. Sjuk- och aktivitetsersättning infördes 2003. För 
åren före 2003 ingår i stället förtidspension/sjukbidrag i måttet. 

De som endast har premiepension från ålderspensionssystemet betraktas inte 
som pensionärer i denna beräkning. 

Personer som endast har avtalspension eller en privat pensionsförsäkring ingår 
inte i måttet. Det är först när de får ålderspension eller sjukersättning från social-
försäkringen som de betraktas som ”pensionärer”. Andra pensionsförmåner, som 
till exempel efterlevandepension, ingår inte i beräkningen. 

Måttet medelpensioneringsålder mäter således inte vid vilken tidpunkt personer 
slutar att förvärvsarbeta. Det är till exempel möjligt att ta ut hel ålderspension och 
fortfarande förvärvsarbeta. 

Både ålderspension, sjukersättning och aktivitetsersättning kan utges i olika 
nivåer, hel, ¾, halv och ¼. Övergångsvis finns också nivån 2/3 för sjukersättning. 
Vid beräkningen över medelpensioneringsålder tas hänsyn till de olika nivåerna. 
Om en person får halv sjukersättning vid 55 års ålder betraktas detta som en 
”halv” pensionering vid beräkningen. Om en person som tidigare har haft halv 
sjukersättning får hel sjukersättning vid till exempel 60 års ålder betraktas också 
detta som en halv pensionering. 

Om en person med sjukersättning blir rehabiliterad och slutar uppbära sjukersätt-
ning betraktas detta i beräkningen som en negativ pensionering. 

Måttet medelpensioneringsålder kan påverkas av administrativa förändringar, till 
exempel ändrade genomströmningstider för pensionsärenden. 

I bilaga redovisas de formler som använts vid beräkningen. 


