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AFP I PRIVAT SEKTOR – ENDRINGER  
I MOTTAK AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER  
OG UFØRETRYGD
Av Ove Jacobsen

Sammendrag
I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan endrede regler for avtalefestet pensjon (AFP) i pri-
vat sektor fra 2011 har påvirket hvor mange som mottar uføretrygd og arbeidsavklaringspenger 
i aldersgruppen 62–66 år.

Andelen yrkesaktive 61-åringer som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) i al-
dersgruppen 62–66 år har gått vesentlig ned både i privat og offentlig sektor. Totalt sett har 
denne andelen gått ned fra rundt 13 prosent for personer født i 1943 til rundt 8 prosent for 
personer født i 1951. Eneste undergruppe der andelen har økt er blant ansatte i private AFP-be-
drifter som ikke fyller vilkåret for å ta ut alderspensjon med AFP som tillegg fra fylte 62 år. Dette 
er en gruppe som før 2011 hadde rett til AFP fra 62 år, men som på grunn av for lav pensjonsopp-
tjening ikke lenger kan ta ut pensjon fra 62 år.

Blant ansatte i private AFP-bedrifter som oppfyller vilkåret for å ta ut pensjon fra 62 år, har ande-
len med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd gått ned om lag like mye som i offentlig sektor. 
Denne gruppen omfatter hovedtyngden av ansatte i private AFP-bedrifter. Vi kan dermed avkref-
te hypotesen om at AFP-reformen skulle føre til økt press på de helserelaterte trygdeytelsene.

Nedgangen i andelen med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger etter fylte 62 år har trolig 
sammenheng med underliggende trender som bedre helse, høyere utdanningsnivå, bedre fysisk 
arbeidsmiljø og mer positive holdninger til seniorer i arbeidslivet. Samtidig er det etter pensjons-
reformen flere som har fått adgang til å ta ut alderspensjon fra 62 år, noe som også har bidratt 
til nedgangen. Vi finner en betydelig nedgang i andelen som tar ut uføretrygd eller arbeidsavkla-
ringspenger også i aldersgruppen 57–61 år.
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Innledning
Den nye AFP-ordningen i privat sektor trådte i kraft i 
januar 2011 parallelt med ny alderspensjon i folke-
trygden. AFP ble endret fra å være en subsidiert tid-
ligpensjon for aldersgruppen 62–66 år til et livsvarig 
tillegg til alderspensjonen, der årlig AFP-ytelse blir 
høyere jo lenger man venter med å starte uttaket. I den 
gamle ordningen fikk man samme årlige pensjon uan-
sett når man startet uttaket av AFP.

Det har tidligere blitt vist at den gamle AFP-ordnin-
gen i privat sektor medførte en betydelig dreining i 
avgangen fra arbeidslivet gjennom uføretrygd og 
andre helserelaterte ytelser til avgang gjennom 
AFP-ordningen (Bratberg mfl. 2000). Forfatterne av 
denne studien anslo at 28 prosent av AFP-mottakerne 
ville ha mottatt uføretrygd dersom AFP-ordningen 
ikke hadde eksistert.

Ved innføringen av AFP-reformen kunne man frykte 
at noe av denne endringen ville bli reversert slik at 
antall mottakere av uføretrygd og andre helserelaterte 
ytelser i aldersgruppen 62–66 år igjen ville øke. Når 
AFP-ytelsen blir justert for gjenstående levealder på 

uttakstidspunktet, vil arbeidsavklaringspenger eller 
uføretrygd for mange kunne gi en høyere ytelse enn 
AFP ved uttak allerede fra 62 år.

Antall mottakere av uføretrygd og AAP i den aktuelle 
aldersgruppen vil ikke bare påvirkes av regelverks-
endringer, men også av individuelle forhold som helse 
og utdanning, samt endringer i arbeidslivets krav og 
andre samfunnsmessige forhold. Ved å utnytte hvor-
dan regelverket treffer ulike sektorer ulikt, vil vi til en 
viss grad indirekte kunne skille mellom konsekven-
sene av regelverksendringer og konsekvensene av 
individuelle og samfunnsmessige forhold.

Problemstillinger
Hovedfokuset i denne artikkelen er å se nærmere på i 
hvilken grad endringene i reglene for AFP i privat 
sektor i 2011 påvirket antall mottakere av uføretrygd 
og arbeidsavklaringspenger. Pensjonsreformen trådte 
i kraft samtidig, herunder nye regler for uttak av alder-
spensjon.

Det er tidligere gjort analyser av om muligheten for å 
kombinere arbeidsinntekt og alderspensjon fra 62 år 

Figur 1. Årlig utbetalt alderspensjon og eventuelt AFP ved 67 år, når uttaket starter direkte med 
alderspensjon/AFP (søyler etter alder) eller med uføretrygd før overgang til alderspensjon (kurve). 
2017-kroner*) 

*) Forutsetninger: Født i 1950. Starter i arbeid ved 22 år og har jevn årlig inntekt på 6 G. G=93 281 kroner (gjennomsnittet for 2017).
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uten avkortning av pensjonen har ført til et økt press på 
de helserelaterte trygdeytelsene sykepenger, arbeids-
avklaringspenger (AAP) og uføretrygd, men dette er 
langt på vei avkreftet (Lien 2011; Jacobsen 2014; 
Gleinsvik 2015). Denne antagelsen gjaldt hovedsake-
lig privat sektor, siden insentivene for offentlig ansatte 
til å søke om helserelaterte ytelser generelt har endret 
seg lite etter pensjonsreformen. Offentlig ansatte har 
fortsatt tilgang til samme AFP-ordning som tidligere, 
med overgang til alderspensjon ved 67 år og uten at 
uttaket påvirker størrelsen på alderspensjonen. Eneste 
endring etter pensjonsreformen er muligheten for å ta 
ut alderspensjon etter fylte 62 år.

Figur 1 viser hvordan utbetalt alderspensjon og AFP 
ved fylte 67 år i privat sektor påvirkes av uttak av 
alderspensjon/AFP eller uføretrygd på ulike alders-
trinn mellom 62 og 67 år.

For personer som arbeider i en privat virksomhet uten 
rett til AFP, ser vi at uføretrygd alltid vil lønne seg øko-
nomisk sammenliknet med å ta ut alderspensjon mel-
lom 62 og 67 år. Men selv om uføretrygd ofte vil lønne 
seg økonomisk, vil ikke AFP-reformen nødvendigvis 
føre til flere uføretrygdede. Uføretrygd var jo før refor-
men eneste aktuelle pensjonsordning for denne grup-
pen mellom 62 og 67 år. Pensjonsreformen innebærer 
at disse får et nytt alternativ – uttak av alderspensjon. 
Pensjonsreformen kan derfor innebære at enkelte med 
helseproblemer, og som tidligere ville ha søkt om ufø-
retrygd, nå velger å ta ut alderspensjon i stedet. Dette 
vil sjelden lønne seg økonomisk, med mindre man 
planlegger å jobbe mye ved siden av alderspensjonen. 
Men til gjengjeld slipper man en omfattende søknads-
prosess for å dokumentere tap av arbeidsevne, der man 
på forhånd ikke kan være sikker på utfallet. Personer 
mellom 62 og 67 år som er helt eller delvis arbeidsu-
føre, og som etter gamle pensjonsregler ville søkt om 
uføretrygd, vil nå kanskje begynne å ta ut alderspensjon 
i stedet. Hvis disse fortsatt er i arbeid, er det ikke noe i 
veien for at de kan redusere uttaksgraden for alderspen-
sjon og senere søke om uføretrygd. Men det er ikke så 
sannsynlig at mange vil gjøre dette når de allerede har 
alderspensjon som inntektssikring, selv om det ville 
lønne seg økonomisk. Isolert sett taler dette momentet 
altså for en redusert tilstrømning til uføretrygd som 
følge av reformen.

I den videre analysen deler vi aldersgruppen 62–66 år 
i fem grupper som påvirkes ulikt av pensjonsreformen 
og mulighetene for å ta ut AFP. Vi begynner med å 
skille mellom offentlig sektor og privat sektor med og 
uten AFP.

I og med at vilkåret for å ta ut alderspensjon også ble 
endret i forbindelse med pensjonsreformen, er det viktig 
å skille også på om den enkelte etter reformen har mulig-
het for å ta ut alderspensjon og/eller AFP fra 62 år. I til-
legg til å skille mellom offentlig og privat sektor med og 
uten AFP, har vi derfor også skilt mellom de som fyller 
vilkåret for å ta ut 100 prosent alderspensjon (inkludert 
evt. AFP) fra fylte 62 år og de som ikke har en slik rettig-
het. Før 2011 er dette en teoretisk beregning, gitt at nytt 
regelverk hadde blitt innført på dette tidspunkt. Ansatte i 
privat sektor er altså delt inn etter om de har (eller ville 
hatt) muligheter for å ta ut 100 prosent alderspensjon fra 
fylte 62 år eller ikke. (I de private AFP-bedriftene er det 
da snakk om retten til å ta ut alderspensjon med AFP i 
tillegg fra 62 år.) Gruppeinndelingen blir slik, med antall 
observasjoner for 1951-fødselskullet angitt – samlet 
består analysen av 32 539 personer i dette kullet.

Vi har ikke data som gjør det mulig å beregne gruppe-
tilhørigheten nøyaktig for hvert individ. Inndelingen 
som er foretatt her er mer omtrentlig og tar ikke hen-
syn til de individuelle vilkårene som vurderes av 
AFP-ordningen, blant annet krav til tilstrekkelig ansi-
ennitet i en AFP-bedrift. Heller ikke retten til tidlig 
alderspensjon er nøyaktig beregnet på individnivå.

Gruppe 2 innbefatter personer som før pensjonsrefor-
men hadde rett til AFP fra 62 år og som etter pens-
jonsreformen har rett til å ta ut alderspensjon med 
AFP i tillegg fra 62 år. Retten til tidligpensjon er altså 
uendret som følge av reformen for denne gruppen.

Gruppe 1:    Offentlig sektor (15 404 personer)
Gruppe 2:    Privat sektor med AFP, med rett til tidlig alder-

spensjon (8 253 personer) 
Gruppe 3: Privat sektor med AFP, uten rett til tidlig alder-

spensjon (887 personer)
Gruppe 4: Privat sektor uten AFP, med rett til tidlig alder-

spensjon (5 725 personer)
Gruppe 5:  Privat sektor uten AFP, uten rett til tidlig alder-

spensjon (2 270 personer)
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Gruppe 3 vil gjelde personer som før pensjonsrefor-
men hadde rett til AFP fra 62 år, men som etter pens-
jonsreformen ikke har tilstrekkelig pensjonsopptje-
ning til å ta ut 100 prosent alderspensjon med AFP i 
tillegg fra 62 år. Denne gruppen har altså mistet retten 
til tidligpensjon fra 62 år som følge av reformen. For 
disse vil det variere når retten til tidligpensjon inntref-
fer. Noen vil kunne ta ut alderspensjon allerede noen 
måneder etter at de fyller 62 år, mens andre kan måtte 
vente i noen år med uttaket.

Gruppe 4 og 5 hadde før pensjonsreformen ikke rett til 
noen tidligpensjon – de kunne tidligst ta ut alderspen-
sjon fra 67 år. Etter pensjonsreformen har gruppe 4 
fått rett til å ta ut 100 prosent alderspensjon fra 62 år, 
mens gruppe 5 ikke har rett til 100 prosent uttak fra 62 
år, men fra et senere tidspunkt som vil kunne variere.

Offentlig sektor er gruppen som i minst grad er påvir-
ket av pensjonsreformen, og vi vil derfor bruke denne 
gruppen som kontrollgruppe. For denne gruppen er 
det ikke relevant å dele inn etter om de har rett til å ta 
ut alderspensjon fra 62 år, ettersom de aller fleste 
offentlig ansatte både før og etter pensjonsreformen 
har anledning til å ta ut AFP fra 62 år. For dem som 
slutter i arbeid før 67 år i offentlig sektor, vil det alltid 
lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon.

Metode og datagrunnlag
Grunnlaget for analysen er individdata for hele befolk-
ningen, hvor vi har fulgt ulike fødselskull i perioden 
2004–2017. Vi avgrenser data til dem som var i arbeid 
på starttidspunktet og ikke mottok uføretrygd eller AAP, 
og undersøker i hvilken grad de senere har mottatt uføre-
trygd eller AAP. Før 2010 har vi brukt data for de tidli-
gere ordningene som ble erstattet av AAP (rehabilite-
ringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset 
uførestønad). Vi har undersøkt hvordan antall mottakere 
av uføretrygd og AAP har endret seg over tid i hvert av 
kullene. I analysen har vi fulgt to fødselskull fra fylte 61 
år og frem til fylte 66 år. Det gjelder 1943-kullet, som vi 
følger i forkant av pensjons reformen, og 1951-kullet, 
som vi følger i etterkant av pensjonsreformen.

Vi ser også på personer som var 57 år på starttidspunk-
tet, som vi følger frem til fylte 61 år. Det er delvis for å 
ha en kontrollgruppe å sammenlikne med som ikke 

direkte blir påvirket av pensjonsreformen og AFP-re-
formen (selv om endringer som inntreffer fra 62 år indi-
rekte kan påvirke folks adferd også i noen år før 62 år). 
Adferden i aldersgruppen 57–61 år vil også være et mål 
på hvordan underliggende trender har påvirket andelen 
som mottar AAP og uføretrygd. For å se på effektene 
av reformen er det satt som betingelse at ingen av de 

Regler for alderspensjon, AFP og kom-
binasjon av disse med helserelaterte 
trygdeytelser
I forbindelse med pensjonsreformen har det vært flere 
endringer i regelverket for alderspensjon og AFP og når det 
gjelder mulighetene for å kombinere alderspensjon og/
eller AFP med trygdeytelser som uføretrygd, arbeidsavkla-
ringspenger og sykepenger i aldersgruppen 62–66 år.

I offentlig sektor er alle arbeidstakere omfattet av en AFP-
avtale, mens dette gjelder om lag halvparten av de ansatte 
i privat sektor. I offentlig sektor er AFP fortsatt en egen 
tidligpensjonsordning. Avtalefestet pensjon (AFP) ble før 
2011 avkortet mot arbeidsinntekt og sykepenger, mens 
det ikke var tillatt å motta AFP samtidig med arbeidsavkla-
ringspenger eller uføretrygd.

Tidligere var også AFP i privat sektor en tidligpensjonsord-
ning for personer i aldersgruppen 62–66 år som arbeidet i 
en virksomhet der AFP var en del av tariffavtalen (med 
visse individuelle vilkår). Fra 2011 er AFP i privat sektor 
blitt endret til et livsvarig tillegg man får på toppen av 
alderspensjonen. Dette tillegget har om lag samme uttaks-
regler som alderspensjon, slik at den årlige pensjonen blir 
høyere jo lenger man venter med å ta den ut. Personer som 
begynte uttak av privat AFP før 2011, beholdt AFP etter 
gamle regler frem til de fylte 67 år. De siste av disse motta-
kerne gikk ut av ordningen i 2015.

Reglene for å motta alderspensjon og AFP i kombinasjon 
med helserelaterte ytelser er også endret fra 2011. Man 
kan nå kombinere sykepenger eller arbeidsavklaringspen-
ger med alderspensjon og ny AFP i privat sektor uten at 
noen av ytelsene avkortes. Alderspensjon og uføretrygd 
kan kombineres så lenge samlet uttaksgrad ikke oversti-
ger 100 prosent. For AFP i offentlig sektor og gammel AFP 
i privat sektor er det ingen endringer i regelverket – disse 
kan fortsatt ikke kombineres med arbeidsavklaringspen-
ger eller uføretrygd.

Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd kan gis frem til 
fylte 67 år, mens sykepenger også kan gis mellom 67 og 
70 år for en begrenset periode på inntil 60 sykepengeda-
ger. Noen grupper arbeidstakere, herunder statsansatte, 
har dessuten avtaler om at arbeidsgiver dekker sykepen-
ger i inntil ett år også for ansatte mellom 67 og 70 år. Også 
i denne aldersgruppen er det altså nå mulig å kombinere 
tidligpensjon med sykepenger (se også Nossen 2017).
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berørte personene på starttidspunktet (61 år eller 57 år) 
mottok uføretrygd eller AAP.

Vi har i datagrunnlaget også informasjon om hvor mange 
som var i arbeid og hvor mange som begynte å motta 
henholdsvis arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføre-
trygd i årene etter startåret (57 eller 61 år). Andelene som 
tar ut AAP er imidlertid stabile uavhengig av hvilken 
sektor en ser på og utgjør et lite antall sammenlignet med 
uføretrygd. Vi har derfor valgt å presentere samlet antall 
mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Utvikling i uføretrygd og AAP før  
og etter reformen etter sektor
I tabell 1 og figur 2 har vi presentert resultater for 
1943-kullet og 1951-kullet. Dette er fødselskull som 
vi kan følge helt frem til fylte 66 år og hvor 1943-kul-
let har vært underlagt regelverket før reformen, mens 
1951-kullet som vi følger frem til 2017 har vært 
underlagt det regelverket som gjelder i dag.

Det vi særlig er interessert i er hvordan andelen som 
mottok uføretrygd eller AAP utviklet seg for de to 
fødselskullene innen hver av de fem gruppene i perio-
den fra de var 62 til 67 år. Tabell 1 viser utviklingen 
for hver gruppe og hvert fødselskull, samt endringen i 
andelen fra det eldste til det yngste fødselskullet.

Figurene 2a–2e viser prosentandelen innenfor de ulike 
sektorene som var i arbeid ved fylte 61 år uten uføretrygd 
og AAP, og som senere var registrert med uføretrygd/
AAP på hvert alderstrinn fra 62 til 66 år. Som det frem-
går er det store variasjoner mellom gruppene, og det er 

spesielt «privat sektor med AFP uten rett til tidligpen-
sjon» og «privat sektor uten AFP uten rett til tidligpen-
sjon» som har høyere andeler med uføretrygd/AAP.

Totalt sett viser analysen en nedgang i andelen som 
mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra 
1943-kullet (før reformen) til 1951-kullet (etter refor-
men) i de fleste sektorene. Det er imidlertid til dels 
store variasjoner mellom de fem gruppene.

Offentlig sektor er den sektoren som i minst grad er 
påvirket av regelverksendringene, kun av de nye flek-
sible reglene for uttak av alderspensjon fra fylte 62 år. 
Hovedprinsippet er at pensjonen blir justert for 
uttaksalder, slik at utsatt uttak av pensjon gir høyere 
årlig pensjon senere. AFP-ordningen i offentlig sektor 
er tilnærmet uendret, men uttak av AFP i offentlig 
sektor kan ikke kombineres med alderspensjon. Uttak 
av full alderspensjon vil imidlertid sjelden lønne seg, 
fordi tidlig uttak gir lavere pensjon ved 67 år. Vi kan 
derfor se på offentlig sektor som en sammenlignings-
gruppe når vi vurderer endringene i privat sektor.

Som det fremgår av figuren for gruppe 1 (offentlig sek-
tor), har andelen som mottar uføretrygd/AAP gått ned når 
en sammenligner 1943-kullet (før reformen) med 
1951-kullet (etter reformen). Fra 1943-kullet til 1951-kul-
let finner vi en nedgang på 5,3 prosentpoeng (eller 42 pro-
sent). Årsaken til dette er trolig underliggende trender 
som bedre helse, bedre fysisk arbeidsmiljø, høyere utdan-
ningsnivå og mer positive holdninger til seniorer i 
arbeidslivet. Også i offentlig sektor er det imidlertid en 
del som har valgt å ta ut alderspensjon før 67 år, hovedsa-
kelig i kombinasjon med fortsatt fulltidsarbeid. Ettersom 

Tabell 1. Andel av yrkesaktive 61-åringer som mottok uføretrygd eller AAP ved fylte 66 år, etter sektor og 
fødselsår, og endring i andelene fra eldste til yngste fødselskull. Prosent

Sektor/gruppe Fødselskull Endring Endring

1943 1951 i prosentpoeng i prosent

Gruppe 1. Offentlig sektor 12,5 7,2 -5,3 -42,2

Gruppe 2. Privat sektor med AFP, med rett til tidligpensjon 6,7 4,2 -2,5 -37,9

Gruppe 3. Privat sektor med AFP, uten rett til tidligpensjon 11,8 18,8 7,0 59,3

Gruppe 4. Privat sektor uten AFP, med rett til tidligpensjon 15,9 8,5 -7,4 -46,7

Gruppe 5. Privat sektor uten AFP, uten rett til tidligpensjon 22,6 16,8 -5,8 -25,6

Samlet alle sektorer 12,8 7,7 -5,2 -40,2

Kilde: NAV og SSB
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Figur 2a–2e. Andel av yrkesaktive 61-åringer som senere mottok uføretrygd eller AAP, etter alder og fødselsår. 
Prosent
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alderspensjon og uføretrygd bare kan kombineres når 
samlet uttaksgrad ikke overstiger 100 prosent, kan dette 
ha bidratt til lavere bruk av uføretrygd selv om vi i 
utgangspunktet ikke skulle tro at denne gruppen ville bli 
påvirket av pensjonsreformen i særlig grad.

I privat sektor er det som nevnt grunn til å tro at en del 
av dem som hadde mulighet for å ta ut arbeidsavkla-
ringspenger eller uføretrygd tidligere valgte å ta ut 
AFP i stedet. AFP ble tidligere beregnet på omtrent 
samme måte som uføretrygd, men ga likevel ofte en 
litt høyere ytelse. Grunnen var at AFP-mottakere fikk 
et såkalt AFP-tillegg, som utgjorde enten 950 eller 
1 700 kroner per måned. Dette har trolig hatt en sterk 
innvirkning på utviklingen i gruppe 3, privat sektor 
med AFP uten rett til tidligpensjon. Denne gruppen 
har mistet retten til AFP fra 62 år, og vi ser da at bru-
ken av helserelaterte ytelser har økt vesentlig.

I gruppe 1 (offentlig sektor) og gruppe 2 (privat sektor 
med AFP med rett til tidligpensjon) er andelen med 
AAP/uføretrygd lavere for 1951-kullet enn for 
1943-kullet. Endringen i andelen som mottar uføre-
trygd/AAP før og etter reformen er imidlertid tilnærmet 
identisk i offentlig sektor og privat sektor med rett til 
tidligpensjon. For denne gruppen er det derfor lite som 
tyder på at hypotesen om at AFP-reformen skulle føre 
til økt press på de helserelaterte trygdeytelsene holder.

Utviklingen i privat sektor med AFP avhenger av om 
disse har rett til tidligpensjon fra 62 år (gruppe 2) eller 
ikke (gruppe 3). Den største endringen etter reformen 
finner vi i gruppe 3 (uten rett til tidligpensjon). Her 
finner vi en sterk vekst i andelene som er registrert 
med uføretrygd/AAP etter pensjonsreformen. Ved 
fylte 66 år var andelene registrert med uføretrygd/
AAP henholdsvis 18,8 prosent for 1951-kullet og 11,8 
prosent for 1943-kullet. Gruppen uten rett til tidlig-
pensjon har, ved fylte 66 år, andeler med uføretrygd/
AAP som ligger på tilnærmet samme nivå som i privat 
sektor uten AFP og uten rett til tidligpensjon. Denne 
gruppen er imidlertid liten og utgjør bare en sjuende-
del av hele gruppen med AFP i privat sektor.

Den sterkeste nedgangen i andelen med uføretrygd/
AAP ser vi i gruppe 4, det vil si ansatte i privat sektor 
uten AFP med rett til tidligpensjon. Nedgangen har 

her trolig sammenheng med at disse tidligere (før pen-
sjonsreformen) ikke hadde anledning til å ta ut noen 
pensjon før 67 år, men at de etter pensjonsreformen 
har fått muligheten til uttak fra 62 år. For personer 
med et helseproblem vil det da være et alternativ å 
søke om alderspensjon framfor å gå veien via syke-
penger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd selv 
om det ikke vil lønne seg økonomisk (Lien 2011; 
Jacobsen 2014). Årsaken er at man da kan slippe en 
lang søknadsprosess fram mot uføretrygd.

I gruppe 5 (privat sektor uten rett til AFP og uten rett til 
tidligpensjon) ser vi av figuren at det er mindre 
endringer i andelen med uføretrygd/AAP før og etter 
reformen. Andelen med arbeidsavklaringspenger/ 
uføretrygd viser her en helt marginal endring mellom 
de to kullene når vi ser på alderen 62–65 år. Denne 
gruppen er i liten grad påvirket av endringer i AFP-ord-
ningen og muligheten for å ta ut alderspensjon. Likevel 
er nedgangen her svakere også ved 66 år enn i offentlig 
sektor, som er vår sammenligningsgruppe.

Hernæs (2017) har tidligere gjennomført en nokså til-
svarende analyse basert på data til og med 2014, og 
kommer i stor grad til samme konklusjoner som her.

Utviklingen i andelen med uføretrygd/
AAP i alderen 57–61 år
Vi så at det generelt har vært en nedgang i andelen 
med uføretrygd/arbeidsavklaringspenger i alderen 
62–66 år innenfor alle sektorene, med unntak av dem 
som er tilknyttet privat sektor med AFP uten rett til 
tidligpensjon. I hvilken grad skyldes dette reformen, 
og i hvilken grad skyldes det endringer i andre forhold 
som for eksempel bedre helsetilstand, høyere utdan-
ningsnivå og mer positive holdninger til seniorer blant 
arbeidsgiverne? For å se nærmere på dette har vi tatt 
utgangspunkt i 57-åringene og sett på utviklingen 
fram til fylte 61 år når det gjelder andelen som mottar 
arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

For 57-åringene har vi skilt mellom sektorer på samme 
måte som i de tidligere analysene, men her er det ikke 
relevant å skille mellom dem som har eller ikke har 
rett til tidligpensjon, ettersom det først gjelder fra 62 
år. Vi har derfor bare tre grupper, og ser på fødsel-
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skullene 1950 og 1955. Vi observerer at det har vært 
en nedgang i andelen som mottar arbeidsavklarings-
penger/uføretrygd både i offentlig sektor, privat sek-
tor med AFP og privat sektor uten AFP.

Privat sektor med AFP har størst relativ nedgang med 
29,2 prosent fra 1950- til 1955-kullet. Dette til tross for 
at vi blant 61-åringene for 1951-kullet fant en betydelig 
økning i andelen med arbeidsavklaringspenger/uføre-
trygd i gruppe 3, privat sektor med AFP, men uten rett 
til tidligpensjon i alderstrinnet 62–66 år.

Andelen av 57-åringene som begynner å motta uføre-
trygd/AAP frem til fylte 61 år viser en betydelig ned-
gang i alle sektorene. Den prosentvise nedgangen 
varierer mellom 21 og 29 prosent. Disse endringene 
varierer imidlertid noe fra fødselskull til fødselskull. 
Dersom en benytter et gjennomsnitt av 1954- og 
1955-kullene og sammenligner med 1950-kullet fin-
ner vi en nedgang i andelen på mellom 20 prosent og 
23 prosent. For offentlig sektor er nedgangen på 
20 prosent, mens privat sektor med AFP har en ned-
gang på 21 prosent og privat sektor uten AFP har en 
nedgang på 23 prosent.

Dette indikerer at alle sektorer påvirkes omtrent likt 
av endringer i underliggende trender som helse, 

utdanning og holdninger. Disse underliggende forhol-
dene er derfor trolig en viktig medvirkende årsak til 
nedgangen i bruken av uføretrygd og arbeidsavkla-
ringspenger også for aldersgruppen 62–66 år.

Andelen med uføretrygd /AAP før og 
etter reformen etter inntektsnivå
Figurene 4a–4c viser andelen med uføretrygd/AAP 
ved 62 år og 66 år fordelt etter størrelsen på pensjons-
givende inntekt ved fylte 61 år. Også her sammenlik-
ner vi 1943-kullet og 1951-kullet.

Som det fremgår av figurene er andelen med uføre-
trygd/AAP gjennomgående høyest i de lave inntekts-
gruppene, mens personer med høy pensjonsgivende 
inntekt ved fylte 61 år gjennomgående har lave pro-
sentandeler med uføretrygd/AAP. Vi har her valgt å 
vise bare de tre største av de fem sektorene/gruppene vi 
har sett på tidligere, men mønsteret er det samme også 
i de øvrige sektorene. Endringene i andelen som mottar 
en av de helserelaterte ytelsene ser i stor grad ut til å 
være uavhengig av inntektsnivå, med unntak av grup-
pen med AFP og med rett til tidlig alderspensjon, hvor 
det er en kraftig nedgang for den laveste inntektsgrup-
pen (<3G) som vi ikke ser ved høyere inntekter.

Medvirkende årsaker til forskjellene mellom inntekts-
grupper kan være at personer med høy inntekt gjen-
nomgående har bedre helse, høyere utdanning og 
arbeider i yrker med lavere uføresannsynlighet. En del 
av disse forskjellene er trolig også økonomisk betin-
get i og med at inntektstapet ved overgang til uføre-
trygd/AAP vil være større for personer med høy inn-
tekt enn for personer med lav inntekt, som ofte vil 
fylle vilkårene for minsteytelsen for uføretrygd/AAP. 
Inntektstapet for disse vil ofte være svært lav som 
følge av at denne gruppen generelt har høy kompensa-
sjonsgrad i forhold til tidligere inntekt. Dette er et 
incitament som kan tenkes å påvirke den enkeltes 
atferd og tilbøyelighet til å søke om uføretrygd/AAP 
både før og etter fylte 62 år. Vi ser likevel ingen spe-
sielle tegn til at AFP-reformen har påvirket ulike inn-
tektsgrupper ulikt, i og med at andelen som mottar 
AAP/uføretrygd ved 66 år har gått betydelig ned i alle 
inntektsgruppene for alle de tre sektorene/gruppene vi 
har sett på.

Figur 3. Andel av yrkesaktive 57-åringer som mottok 
uføretrygd/AAP før fylte 62 år, etter gruppe og 
fødselskull. Prosent 
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Figur 4a–4c. Andel av yrkesaktive 61-åringer som mottok AAP eller uføretrygd ved 62 og 66 år, etter fødselsår 
og pensjonsgivende inntekt ved 61 år. Tre grupper. Prosent 
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