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SAMMENDRAG:  
VINNERE OG TAPERE 

1) DISSE LEVER LENGST OG KORTEST 
 

Pensjonsreformen som ble vedtatt i 2005 og iverksatt 1. januar 2011 innfører en 
«levealdersjustering» av Folketrygden. Dette betyr at den enkeltes pensjon 
automatisk justeres ned når gjennomsnittlig forventet levealder etter fylte 62 år 
går opp. Gjennomsnittlig forventet levealder har økt for både kvinner og menn 
over lang tid. Samtidig eksisterer det store forskjeller innad i kjønnene mellom 
ulike utdannings- og yrkesgrupper. 
 

KVINNER  
! Tannleger: 87,0 år  
! Lærere: 86,6 år 
! Leger: 85,6 år 
! Gjennomsnitt alle yrker: 83,3 år 
! Kokker, kjøkkenassistenter: 82,3 år 
! Renholdere: 82,2 år  
! Servicepersonell (hotell/restaurant): 79,9 år 

 
MENN 

! Tannleger: 83,6 år  
! Leger: 83,0 år 
! Toppledere, mellomledere og politikere: 82,5 år 
! Gjennomsnitt alle yrker: 79,1 år 
! Håndverkere: 78,4 år 
! Prosessoperatører (industri/olje/gass/kjemisk): 77,6 år 
! Truckførere: 74,6 år 

 

(Gjennomsnittstall for årene 2009-2013) 
 
2) NOEN RYKKER FRA, ANDRE STÅR I REVERS  
Når vi ser på alle yrkesgrupper som helhet, er tendensen at ulikheten i forventet 
levealder for ulike yrkesgrupper holder seg relativ stabil blant menn og øker noe 
blant kvinner. Når vi ser på de enkelte gruppene, kommer flere ulikheter til syne. 
SSB-tallene viser hvilke yrkesgrupper som har størst økning i gjennomsnittlig 
forventet levealder fra periode 1 (2004–2008) til periode 2 (2009–2013) og hvem 
som særlig sakker akterut.  
 
Blant de som øker mest blant KVINNER:  

! Markedsanalytikere og konsulenter: + 3 år 
! Ingeniører: + 2,5 år 
! Tannleger: + 2,4 år 
! Advokater, jurister, dommere: + 1,7 år 



RAPPORT 1/2016 2 

Blant de som øker minst eller lever kortere:  
! Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere: + 0,4 år 
! Kokker, kjøkkenassistenter: + 0,2 år 
! Renholdere: + 0,2 år 
! Servicepersonell (hotell/restaurant): - 0,2 år 

 
(Endring fra 2004-2008 til 2009-2013) 
 
I gjennomsnitt økte forventet levealder for kvinner med 0,7 år i perioden. Mens 
ulikheten mellom renholdere og leger blant kvinner var 2,4 år i første periode, 
hadde den økt til 3,4 år i andre periode.  
 
Blant de som øker mest blant MENN:  

! Advokater, jurister og dommere: + 1,9 år 
! Vei-, anleggs-, stein- og murerarbeidere: + 1,6 år 
! Ledere i mindre privat virksomhet: + 1,4 år 
! Sivilingeniører, planleggere, realfagsutdannede: + 1,2 år 

 
Blant de som øker minst eller lever kortere:  

! Bil-, drosje-, varebil-, lastebil og vogntogførere: + 0,5 år 
! Revisor, funksjonær innen regnskap: + 0,2 år 
! Fiskere og fangstfolk: -0,2 år 
! Renholdere: -0,4 år 

 
(Endring fra 2004-2008 til 2009-2013) 
 
I gjennomsnitt økte forventet levealder for menn med 1,1 år. Mens ulikheten i 
forventet levealder mellom servicepersonell (hotell/restaurant) og advokater, 
jurister og dommere blant menn var 2,3 år i første periode, hadde den økt til 3,7 
år i andre periode.  
 
Flere av eksemplene valgt ovenfor passer inn i et mønster hvor høyt utdannede 
og/eller høytlønte yrker øker mye, mens lavstatusyrker sakker akterut. Det 
finnes en rekke unntak fra dette mønsteret i statistikken (som tallene for mannli-
ge vei- og anleggsarbeidere). Det vil det alltid gjøre, særlig når vi måler utviklingen 
over en kort tidsperiode. Det tydelige mønsteret er likevel at høystatusyrker lever 
lengst. I perioden 2004–2013 er denne ulikheten mellom høy og lav (målt etter 
utdanning) ikke redusert blant menn, mens den har økt noe blant kvinner.  
 
3) AVKORTING GIR STORE UTSLAG 
«Avkortingen» som ble innført med pensjonsreformen sørger for at den som går 
av som 62-åring vil få mye lavere pensjon enn den som står til de er 67 år, selv om 
de har jobbet nøyaktig like mange år.  
 
Vi kan sammenligne en arbeider som begynner i arbeid som 22-åring og en akade-
miker som begynner som 27-åring. De har i dette regneeksempelet nøyaktig 
samme opptjeningstid på nøyaktig samme gjennomsnittslønn på 500 000 kroner, 
begge har rett til AFP. 
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ARBEIDER • FØDT 1963 • 40 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 62    
     Pensjon som 67-åring:  217 000 kr 
 
AKADEMIKER • FØDT 1963 • 40 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 67   
     Pensjon som 67-åring:  275 000 kr  
     Forskjell:    58 000 kr 
 
Ved nøyaktig samme opptjening, får akademikeren nær 27 prosent høyere pen-
sjon enn arbeideren, eller 58 000 kroner mer i året, livet ut. 
 
Hvis akademikeren står tre år ekstra i jobb, slik flere med høy levealder trolig 
kommer til å gjøre, blir ulikheten i pensjon over 125 000 kroner i året, selv om 
begge går av fra samme lønnsnivå og arbeideren har jobbet i 40 år. 
 
AKADEMIKER • FØDT 1963 • 43 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 70   
     Pensjon som 70-åring:  343 000 kr  
     Forskjell:    126 000 kr 
 
Forskjellene kan bli desto større hvis vi tar hensyn til antall forventede leveår for 
de ulike yrkesgruppene. Akademikeren med høy levealder får ikke bare høyere 
pensjon per år, men kan også få flere år med utbetaling, selv om han sitter i 
stillingen fem år lengre.  
 
I eksemplet der truckføreren og tannlegen begge har 500 000 i årslønn og begge 
har 40 års opptjening og begge lever like lenge etter henholdsvis fylte 62 og fylte 
67 som gjennomsnittet i sin gruppe, får tannlegen nesten 1,4 millioner kroner 
mer i pensjon over livsløpet, hovedsakelig fordi hans 40 arbeidsår strekker seg 
fra 27 til 67 i stedet for 22 til 62.  
 
I virkeligheten blir forskjellen selvsagt mye større, fordi tannlegens inntekt er 
mye høyere, mens truckførerens er lavere. Eksemplet viser bare effekten av ulik 
levealder og avkorting isolert sett.  
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INNLEDNING:                   
ULIKHETENS POLITISKE SPRENGKRAFT 

JENNOMSNITTLIG forventet levealder har økt for både kvinner og 
menn over lang tid. Samtidig eksisterer det store forskjeller innad i 
kjønnene mellom ulike utdannings- og yrkesgrupper. Dette mønsteret 
går igjen i alle arbeidene Statistisk Sentralbyrå (SSB) har publisert om 

temaet de siste 40-50 årene.  
 
De nyeste tallene, som er tema for denne rapporten, bekrefter ifølge SSB at 
«tidligere observerte forskjeller i dødelighet etter yrke opprettholdes over tid.»1 
 
Ulikheter i levealder som gjenspeiler arbeidslivets hierarki av høytlønte mot 
lavtlønte jobber, «fine» mot «tunge» yrker, vil alltid være et betent tema i en 
egalitær kultur som den norske. I dag ligger desto mer politisk sprengkraft i 
utviklingen til gjennomsnittlig levealder for ulike yrkesgrupper, på grunn av 
pensjonsreformen.  
 
LEVEALDERSJUSTERING 
Pensjonsreformen som ble vedtatt i 2005 og iverksatt 1. januar 2011 innfører en 
«levealdersjustering» av Folketrygden. Dette betyr at den enkeltes pensjon 
automatisk justeres ned når årskullets gjennomsnittlige forventete levealder etter 
fylte 62 år går opp.2  
 
Den enkelte kan motvirke sitt pensjonskutt ved å stå lenger i arbeid. Dette er også 
det uttalte formålet med reformen – å stimulere til å stå lenger i arbeid. Den som 
ikke følger reformens intensjon, vil straffes med lavere pensjon hvert år for 
resten av livet. Den som derimot står særlig lenge i arbeid, kan til og med få høyere 
pensjon enn hun ville fått med Folketrygden før den store reformen.  
 
Hva om levealderen øker mye mer for privilegerte grupper enn for ansatte i tunge 
yrker med lav lønn? Vil ikke da de lavlønte påføres pensjonskutt som skyldes at 
høytlønte lever lenger? Og kan ikke høytlønte som kan stå i arbeid til særs høy 
alder kunne få en pensjonsgevinst som er finansiert med pengene Folketrygden 
sparer på å kutte i pensjonen til mennesker som ikke tar like stor del i leveal-
dersøkningen? 
 
Mens mange vil oppleve at den utbetalte pensjonen som andel av tidligere lønn vil 
ende langt under to tredjedeler av lønna som en følge av reformen, gjør det nye 
systemet det samtidig mulig for de mest privilegerte gruppene å oppnå en pensjon 
som til og med er høyere enn lønna man hadde som yrkesaktiv.  
  
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har påpekt at det er «gruppene med lav 
inntekt og utdanning som i minst grad har tatt del i den generelle økningen i 
levealder».  
 
Forskerne skriver:  

G 
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Arbeidstakere med kortere utdanningslengde har ofte mer belastende ar-
beid, blant annet i form av tungt fysisk arbeid og belastende arbeidsstil-
linger, høyere nivåer av fysiske og kjemiske eksponeringer, samt mindre 
selvbestemmelse og mer ensidig arbeid.3  

 
Er det rettferdig at disse yrkesutøverne skal få kutt i sin pensjon som følge av en 
økt levealder som kommer andre, mer privilegerte grupper til gode? Som økono-
men Paul Krugman har formulert det: «Argumentet om at vi må øke pensjonsal-
deren betyr egentlig at vi ikke skal la vaktmesterne gå av med pensjon fordi advo-
katene lever lenger.»4 
 
Nettopp disse spørsmålene om rettferdigheten i pensjonsreformen gjorde den 
kontroversiell i fagbevegelsen, ikke minst i LO, fram mot Stortingets vedtak i 
2005.  
 
LO-KONGRESSENS FORUTSETNINGER 
Den norske pensjonsreformen har vakt internasjonal oppsikt fordi den er innført 
uten store konflikter med arbeidernes interesseorganisasjoner. Dette skyldes 
ikke minst at et flertall på LO-kongressen i 2005 stilte seg bak intensjonene i 
reformen.  
 
LO-kongressen i 2005 satte likevel tydelige forbehold for sin støtte, knyttet til 
ulikheten i ulike yrkesgruppers levealder. LOs vedtak aksepterte bare pensjons-
reformen «under den forutsetning at» myndighetene «må særlig vurdere hvordan 
levealdersutviklingen er for ulike grupper».  
 
Kongressen presiserer LOs standpunkt slik:5 
«Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endring-
er som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn.» 
  
I tråd med dette insisterte LO-kongressen på at den framforhandlede tidligpen-
sjonsordningen AFP (Avtalefestet pensjon), som gjør det mulig å gå av fra fylte 62 
år uten store pensjonstap, må videreføres etter innføring av ny Folketrygd: «Det 
er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes.» I sin tale til LO-kongressen i 
2005 garanterte daværende Ap-leder Jens Stoltenberg at «Vi skal slå ring om 
avtalefestet pensjon.»  
 
Fellesforbundets landsmøte i 2007 tolket LO-kongressens vedtak slik: 
  

LO-kongressen i 2005 hadde som en absolutt forutsetning for sitt pen-
sjonsvedtak at AFP skulle opprettholdes. Uten AFP var det kongressens 
oppfatning at pensjonsreformen ville være et usosialt prosjekt som først 
og fremst ville ramme dem med belastende arbeid og relativt lav lønn. 

 
NYE TALL PÅ BORDET 
I september 2015 publiserte SSB en omfattende studie som gjør det mulig å 
«vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper» etter at reformen 
ble vedtatt, slik LOs vedtak ber om.  
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SSB-rapporten «Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker»6 sammenligner 
forventet levealder i ulike yrkesgrupper både gjennom de siste 30 årene og i to 
tidsperioder som strekker seg fra tiden rundt den politiske behandlingen av 
pensjonsreformen midt på 2000-tallet og inn i perioden der reglene for ny Folke-
trygd har begynt å virke. SSBs statistikk viser hvordan forventet levealder for 
ulike grupper har utviklet seg fra første periode, som er 2004–2008, til andre 
periode, som er 2009–2013. SSB-rapporten analyserer levealdersforskjeller på 
tre ulike aggregeringsnivåer: 
 

! På det høyeste nivået deles alle norske arbeidstakere inn i 9 grupper, ba-
sert på yrke og utdanning. Her har man sammenlignbare tall for hele peri-
oden fra 1981-1985 til 2009-2013. Den største forskjellen blant gruppene 
for menn er nesten 5 år, for kvinner 3,5 år. 
 

! Rapporten ser deretter på utviklingen i om lag 35 yrkesgrupper gruppert 
etter arbeidsmiljøfaktorer. Her sammenligner man utviklingen fra 2004-
2008 til 2009-2013. For både kvinner og menn er det største spennet i 
forventet levealder mellom yrkesgruppene på om lag 6-7 år. 

 
! Til slutt deler rapporten inn menn etter drøyt 120 enkeltyrker, og kvinner 

etter snaut 80 enkeltyrker. Også her sammenligner man utviklingen fra 
2004-2008 til 2009-2013. I siste periode er det 11-12 år forskjell i levealder 
mellom menn. For kvinner er forskjellen 7-8 år. 

 
Denne rapporten fra Manifest Tankesmie bruker data fra SSBs publikasjon for å 
vise hvem som er «vinnere» og «tapere». Vi skal se hvilke grupper som lever 
lengst og kortest og hvem som har mest og minst økning fra første til andre 
periode.  
 
Vi understreker at statistikken i hovedsak kun strekker seg over ett tiår. Dette 
betyr at den må tolkes med noe varsomhet. For det første kan tydelige utslag for 
enkeltgrupper gjennom dette tiåret vise seg å bli mer dempet når tallene for de 
kommende tiårene kommer inn. For det andre kan økninger i ulikheten som ser 
moderate ut i den foreliggende statistikken, vise seg ganske betydelige hvis tren-
den får fortsette flere tiår fram i tid. 
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LEVEALDER FOR 9 STORE YRKESFELT 
E FØRSTE TABELLENE deler befolkningen inn i 9 store yrkesfelt. 
Inndelingen følger delvis utdanningsnivået, der «akademikere» hovedsa-
kelig er personer med lang høyere utdanning, og «høyskoleyrker» i stor 
grad tilsvarer personer med kort høyere utdanning. Noen av gruppene 

har også en mer blandet utdanningsbakgrunn. Levealderen øker betydelig for 
begge kjønn og for alle grupper over tid, men den øker ikke like mye for alle. SSB 
skriver:  
 

Alle yrkesgrupper har nytt godt av denne forbedringen, men de relativt 
store forskjellene mellom yrker ligger stort sett fast på om lag samme nivå 
gjennom hele perioden.7 

 
I perioden 1981-1985 til 2009-2013 har levealderen for menn økt med mellom 5 år 
(kontoryrker) og 7,3 år (salgs- og serviceyrker). I samme periode økte levealde-
ren for kvinner med mellom 2,7 år (prosess- og maskinoperatører, transportar-
beidere) og 4,2 år (akademiske yrker).  
 
Tabell 1 og 2 viser utviklingen til levealdersforskjellene for henholdsvis menn og 
kvinner de siste 30 årene. Kolonnene «Forskjell» angir forskjellene innad i hver 
tidsperiode. Siden «Akademiske yrker» har høyest forventet levealder for begge 
kjønn i begge perioder, er de satt som referansegruppe. Noen eksempler: 
 

! Mannlige akademikere lever nå 3,2 år lenger enn gjennomsnittet, en øk-
ning på 0,5 år siden begynnelsen av 1980-tallet.  
 

! For mennenes del har noen grupper redusert gapet opp til akademikerne, 
mens avstanden har økt for andre yrkesgrupper. For eksempel var leveal-
deren for mannlige bønder og fiskere 1,9 år lavere enn for akademikere på 
1980-tallet, en avstand som nå har økt til 3,4 år. Mannlige renholdere og 
hjelpearbeidere lever 4,9 år kortere enn akademikere, en avstand som er 
uforandret de siste 30 årene. 

 

TABELL 1: Menn 1981-85 Forskjell 2009-13 Forskjell Økning levealder  
Akademiske yrker 75,4 0 82,3 0 6,9 

Ledere og militære yrker 74,3 -1,1 81,5 -0,8 7,2 

Høgskoleyrker 73,6 -1,8 80,6 -1,7 7 

Salgs- og serviceyrker 72,1 -3,3 79,4 -2,9 7,3 

Alle yrker 72,7 -2,7 79,1 -3,2 6,4 

Bønder, fiskere 73,5 -1,9 78,9 -3,4 5,4 

Kontoryrker 73,5 -1,9 78,5 -3,8 5 

Håndverkere 72,5 -2,9 78,4 -3,9 5,9 

Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere 71,2 -4,2 77,4 -4,9 6,2 

Renholdere, hjelpearbeidere 70,5 -4,9 77,4 -4,9 6,9 
KILDE: SSB, tabell 3.2. 

D 
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FIGUR 1: Forventet levealder for menn. 1981-1985 til 2009-2013. 

 
KILDE: SSB, tabell 3.2. De gule søylene viser økningen mellom de to periodene. 

 
! Det gjennomsnittlige gapet mellom kvinnelige akademikere og alle andre 

grupper har økt de siste 30-årene, særlig i den siste femårsperioden. Den 
gjennomsnittlige avstanden har økt med 0,4 år til 2,2 år. 

! For eksempel levde kvinnelige renholdere i snitt 2 år kortere enn akade-
mikerne på 1980-tallet. Forskjellen i forventet levealder har siden den 
gang økt med 70 prosent til 3,4 år.  

 
TABELL 2: Kvinner 1981-85 Forskjell 2009-13 Forskjell Økning levealder 
Akademiske yrker 81,3 0 85,5 0 4,2 

Høgskoleyrker 80,9 - 0,4 84,7 - 0,8 3,8 

Ledere og militære yrker 80,4 - 0,9 84,5 - 1,0 4,1 

Kontoryrker 80,5 - 0,8 84,2 - 1,3 3,7 

Salgs- og serviceyrker 80,0 - 1,3 83,9 - 1,6 3,9 

Bønder, fiskere 81,0 - 0,3 83,9 - 1,6 2,9 

Alle yrker 79,5 - 1,8 83,3 - 2,2 3,8 

Håndverkere 79,1 - 2,2 82,1 - 3,4 3,0 

Renholdere, hjelpearbeidere 79,3 - 2,0 82,1 - 3,4 2,8 

Prosess- og maskinoperatører, 
transportarbeidere 79,3 - 2,0 82,0 - 3,5 2,7 

KILDE: SSB, tabell 3.2. 
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FIGUR 2: Forventet levealder for kvinner. 1981-1985 til 2009-2013. 

 
KILDE: SSB, tabell 3.2. De gule søylene viser økningen mellom de to periodene. 
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LEVEALDER ETTER ARBEIDSMILJØ 
SB-FORSKERNE SER deretter på utviklingen i forventet levealder for 
totalt 35 yrkesgrupperinger i perioden fra 2004-2008 til 2009-2013, 
gruppert etter en rekke arbeidsmiljøfaktorer. Med en mer finmasket 
inndeling av yrkesgrupper får de fram at det er store forskjeller også innad i 

hovedkategoriene.  
 
SSB peker på at gruppene med særlig lav levealder også er grupper som Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt har klassifisert høyt når det kommer til yrker med mye 
ubekvem arbeidstid og andre miljøbelastninger.8 Det er riktignok noe mer usik-
kerhet rundt estimatene, ettersom det blir færre individer i hver gruppe. I tabel-
lene inkluderer vi derfor også antallet personer i hver gruppe. 
 
Blant menn er det gruppen med leger, psykologer, tannleger, farmasøyter og 
veterinærer som hadde den høyeste forventede levealderen i 2009-2013 på 83,2 
år. Lavest på listen i vårt utvalg finner vi gruppen med kokker og kjøkkenassisten-
ter, som har en forventet levealder på 75,9 år, altså 7,3 år mindre.  
 
I tabell 3 sammenlignes både den forventede levealderen («e0») og den forventede 
gjenstående levealderen for 62-åringer («e62») for et utvalg mannlige yrkesgrup-
per. Kolonnene merket med «Diff.» angir differanse til gjennomsnittet: 
 

! Mannlige kokker har en forventet levealder som i snitt er 7,3 år kortere 
enn gruppen med leger etc., om lag det samme som i forrige 5-års periode. 

! Avstanden fra leger etc. ned til mannlige «Vei, anlegg, stein- og murerar-
beidere» har blitt redusert med 0,8 år til 5,4 år. 

! Avstanden fra leger til renholdere har økt med 1,2 år, og er nå på 6,3 år. 
 

TABELL 3: Menn 2004-2008 2009-2013 
 e0 Diff. e62 Diff. e0 Diff. e62 Diff. Antall 

Leger, psykologer, farmasøyter etc. 82,4 + 4,4 22,7 + 3,0 83,2 + 4,1 23,4 + 2,9 17623 

Lektor, lærer med universitetsutd. 81,9 + 3,9 22,5 + 2,8 82,7 + 3,6 23,0 + 2,5 29388 

Toppledere, mellomledere, politikere 81,6 + 3,6 22,1 + 2,4 82,5 + 3,4 22,7 + 2,3 110400 

Advokater, jurister, dommere 80,3 + 2,3 21,0 + 1,3 82,2 + 3,1 22,6 + 2,1 9007 

Ingeniører, teknikere 79,5 + 1,5 20,3 + 0,6 80,6 + 1,5 21,2 + 0,7 87411 

Alle yrker 78,0 0 19,7 0 79,1 0 20,5 0 1489168 

Vei, anlegg, stein- og murerarbeidere 76,2 - 1,8 18,1 - 1,6 77,8 - 1,3 19,2 - 1,3 41727 

Sjåfører, mannskap (bil, anlegg, skip) 76,1 - 1,8 18,2 - 1,5 76,9 - 2,2 18,8 - 1,7 100276 

Renholdere 77,3 - 0,7 18,7 - 1,0 76,9 - 2,2 18,4 - 2,1 12180 

Ufaglærte 75,5 - 2,4 17,8 - 1,9 76,7 - 2,4 19,3 - 1,0 21664 

Kokker, kjøkkenassistenter 75,0 - 3,0 17,3 - 2,4 75,9 - 3,2 17,5 - 3,0 13222 

KILDE: SSB, tabell 3.3. Kolonnene «Diff.» angir differansen til gjennomsnittet for alle menn. 

 

S 
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I samme periode hadde gruppen med kvinnelige sivilingeniører og programmerere 
høyest forventet levealder på 86,7 år. Dette er 6,8 år lenger enn serviceansatte 
innen hotell og restaurant, som har en forventet levealder på 79,9 år. 
 
I tabell 4 sammenligner vi utviklingen for noen grupper kvinnelige sysselsatte.9 
 

! Kvinnelige renholdere lever nå 3,6 år kortere enn legene, opp fra 2,5 år i 
forrige periode. 

! Kvinnelige hotell- og restaurantarbeidere lever 3,4 år kortere enn gjen-
nomsnittet, opp fra 2,5 år. 
 

TABELL 4: Kvinner 2004-08 2009-2013 
 

2009-13 
Forskjell 

2009-2013 
 

 e0 Diff. e62 Diff. e0 Diff. e62 Diff. Antall 
Lektor 85,8 + 3,2 25,4 + 2,2 86,1 + 2,8 25,7 + 2,1 28731 

Leger, farmasøyter etc. 84,5 + 1,9 24,6 + 1,4 85,8 + 2,5 25,1 + 1,5 15720 

Toppledere, mellomledere, 
politikere 

85,3 + 2,6 25 + 1,8 85,4 + 2,1 25,0 + 1,4 53510 

Advokater, jurister, dommere 83,7 + 1,1 23,5 + 0,3 85,4 + 2.1 25,5 + 1,9 5946 

Pleie- og omsorgsarbeidere 83,2 + 0,5 23,4 + 0,2 83,8 + 0,5 23,9 + 0,3 143592 

Alle yrker 82,6 0 23,2 0 83,3 0 23,6 0 1529979 

Post-, bank-, servicepersonell 82,9 + 0,3 23,5 + 0,3 82,9 - 0,4 23,8 + 0,2 41363 

Kokker, kjøkkenassistenter 82,1 - 0,5 22,7 - 0,5 82,3 - 1,0 22,9 - 0,7 33906 

Renholdere 82 - 0,6 22,5 - 0,7 82,2 - 1,1 22,6 - 1,0 73012 

Ufaglærte 81,8 - 0,8 23 - 0,2 81,5 - 1,8 22,7 - 0,9 5948 

Service (hotell/restaurant) 80,1 - 2,5 21,6 - 1,6 79,9 - 3,4 21,5 - 2.1 13271 

KILDE: SSB, tabell 3.4. Kolonnene «Diff.» angir differansen til gjennomsnittet for alle kvinner. 

 
SAMMENHENG MELLOM ARBEIDSMILJØ OG LEVEALDER 
Sammenligner man yrkesgrupperingen etter arbeidsmiljøfaktorer med forventet 
levealder finner man et relativt tydelig mønster. Det er sterkere for menn enn for 
kvinner, og det er noe sterkere i perioden 2009-13 enn det var i 2004-08.  
 
FIGUR 3: Forventet levealder og arbeidsmiljø for menn. 2009-2013. 
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FIGUR 4: Forventet levealder og arbeidsmiljø for kvinner. 2009-2013. 

 
KILDE: SSB, tabell 3.3 og 3.4. Hvert punkt representerer en yrkesgruppe. Korrelasjonen i figurene er 
0,85 for menn og 0,70 for kvinner.10 

 
Sammenhengen som er vist i de to figurene illustrerer de systematiske forskjelle-
ne mellom ulike yrkesgrupper som eksisterer basert på arbeidsmiljøforskjeller i 
dag. Det betyr ikke at det er en entydig, kausal effekt fra hvilket yrke en person 
har til hvor lenge den personen lever. Det vil for eksempel også være en viss grad 
av seleksjon av hvem som tar og ikke tar høyere utdanning. SSB skriver at det kan 
tenkes at «gruppen med høy utdanning i gjennomsnitt har hatt bedre levekår i 
oppveksten og dermed har bedre forutsetninger for god helse i voksenlivet enn de 
øvrige gruppene».11  
 
Yrke og utdanning er selvsagt bare to blant flere faktorer som påvirker helse og 
levealder hos et individ. I tillegg til arbeidsmiljøfaktorer, har forskningen på 
temaet blant annet også inkludert forskjeller i yrkers sosioøkonomiske status, 
arbeidstakernes inntekt12 og sosiale bakgrunn, helsemessige forutsetninger og 
individuelle livsstil som mulige forklaringsfaktorer. 
 
Uavhengig av årsaksforklaring, er det likevel relativt liten tvil om at det eksisterer 
en markant sammenheng mellom type yrke og levealder, og at dette vil kunne gi seg 
utslag i store forskjeller i framtidige pensjonsutbetalinger. Hvor stort dette 
utslaget blir, vil avhenge av hvordan reglene i pensjonssystemet utformes.  
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LEVEALDER FOR ENKELTYRKER  
NNDELINGEN i 9 brede yrkesfelt gir et helhetsbilde for gjennomsnittlige 
forskjeller mellom store yrkesgrupper. De viser stabile og til dels store 
levealdersforskjeller over tid. Ulempen med slike gjennomsnittstall er at de 
delvis kamuflerer store forskjeller innad i gruppene. 

  
SSB-rapporten ser videre på forskjeller mellom enkeltyrker. Den viser enda 
større forskjeller for enkelte yrker, men disse resultatene må, som SSB påpeker, 
leses med litt større forsiktighet fordi det ikke er så mange yrkestakere i en del av 
gruppene.  
 
I tabell 5 sammenlignes både den forventede levealderen («e0») og den forventede 
gjenstående levealderen for 62-åringer («e62») for et utvalg mannlige yrkesgrup-
per: 
 

! Mannlige kokker lever nå 7,9 år kortere enn tannleger, opp fra 6,8 år i 
forrige periode. 

! Mannlige truckførere lever 9 år kortere enn tannleger, opp fra 8,1 år (beg-
ge grupper er relativt små i antall). 

! Det er 11-12 år forskjell i levealder mellom menn i yrket med høyest og la-
vest levealder. Dette mønsteret finner man igjen i SSBs tidligere studier.13 

 
TABELL 5: Menn 2004-2008 2009-2013 
 e0 Diff. e62 Diff. e0 Diff. e62 Diff. Antall 

Tannleger 82,1 + 4,1 22,5 + 2,9 83,6 + 4,5 23,2 + 2,7 3096 

Leger 82,1 + 4,1 22,4 + 2,7 83,0 + 3,9 23,3 + 2,8 12021 

Sivilingeniører 81,7 + 3,7 22,1 + 2,4 82,7 + 3,6 22,9 + 2,4 36797 

Toppledere, politikere, org.ledere 81,6 + 3,6 22,1 + 2,4 82,5 + 3,4 22,7 + 2,3 110400 

Advokater 80,3 + 2,3 21,3 + 1,6 81,6 + 2,5 22,0 + 1,6 5860 

Alle yrker 78,0 0 19,7 0 79,1 0 20,5 0 1489168 

Lagerarbeidere el.  76,9 - 1,1 18,7 - 1,0 77,6 - 1,5 19,3 - 1,2 33072 

Sveisere 75,9 - 2,1 18,1 - 1,6 77,0 - 2,1 18,3 - 2,2 10598 

Hovmester, servitør, barkeeper 73,9 - 4,1 16,5 - 3,2 75,9 - 3,2 17,6 - 2,9 4905 

Kokker 75,3 - 2,7 17,5 - 2,2 75,7 - 3,4 17,2 - 3,3 8642 

Truckførere 74,0 - 4,0 18,0 - 1,7 74,6 - 4,5 17,3 - 3,2 2188 

KILDE: SSB, tabell 3.5. Kolonnene «Diff.» angir differansen til gjennomsnittet for alle menn. 
 

 
 
 
 
 

I 
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Tabell 6 ser på den samme utviklingen for et utvalg yrkesgrupper blant kvinner:  
 

! Kvinnelige hovmestere, servitører og barkeepere lever i snitt 6 år kortere 
enn fysioterapeuter og ergoterapeuter, en økning på 0,3 år fra forrige pe-
riode.  

! Avstanden fra tannleger til frisører og kosmetologer ligger konstant på 
4,3 år i begge periodene.  

! Kvinnelige renholdere lever 4,4 år kortere enn grunnskolelærere, en øk-
ning fra 3,6 år. 

 

TABELL 6: Kvinner 2004-2008 2009-2013 
 e0 Diff. e62 Diff. e0 Diff. e62 Diff. Antall 

Tannleger 84,7 +2,1 24,5 + 1,3 87,0 + 3,7 26,0 + 2,4 2066 

Grunnskolelærere 85,6 + 3,0 25,4 + 2,2 86,7 + 3,4 26,3 + 2,7 68628 

Fysioterapeuter, ergoterapeuter 85,9 + 3,3 25,7 + 2,5 86,3 + 3,0 25,9 + 2,3 8651 

Sykepleiere inkl. spes.sykepleiere 85,3 + 2,7 25,1 + 1,9 85,8 + 2,5 25,4 + 1,8 79827 

Hjemmehjelpere 83,1 + 0,5 23,2 0,0 83,4 + 0,1 23,9 + 0,3 13359 

Alle yrker 82,6 0 23,2 0 83,3 0 23,6 0 1529979 

Frisører, kosmetologer 80,4 - 2,2 22,9 - 0,3 82,7 - 0,6 23,1 - 0,5 14726 

Renholdere 82,0 - 0,6 22,5 - 0,7 82,3 - 1,0 22,7 - 0,9 71462 

Kjøkken- og anretningsassistenter 82,1 - 0,5 22,7 - 0,5 82,0 - 1,3 22,6 - 1,0 18127 

Vertinner på fly/skip 80,5 - 2,1 20,9 - 2,3 81,7 - 1,6 21,9 - 1,7 2605 

Hovmester, servitør, barkeepere 80,2 - 2,4 21,3 - 1,9 80,3 - 3,0 21,6 - 2,0 10321 

KILDE: SSB, tabell 3.6. Kolonnene «Diff.» angir differansen til gjennomsnittet for alle kvinner. 
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AVKORTING GIR STORE UTSLAG 

ENSJONSKUTT som følge av levealdersjustering vil ble mer og mer 
merkbare gjennom tiårene som kommer. Det er imidlertid en annen regel i 
pensjonsreformen som gir størst utslag for manges pensjon, og den har 
full kraft allerede. Dette er «avkortingen», som er en pensjonsstraff for 

såkalt tidlig avgang.  
 
Avkortingen gjør at den som går av som 62-åring vil få mye lavere pensjon enn den 
som står til 67, selv om de har jobbet nøyaktig like mange år. I tillegg er det mange 
yrkesgrupper der det er vanlig å avslutte yrkeskarrieren som ufør, og der bare en 
liten andel klarer å stå i jobb til de er 67 år. 
 
Basert på beregninger fra De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, kan vi 
sammenligne en arbeider som begynner i arbeid som 22-åring og en akademiker 
som begynner som 27-åring. De har nøyaktig samme opptjeningstid på nøyaktig 
samme gjennomsnittslønn, begge har rett til AFP. 
 
500 000 KRONER I SNITTLØNN • RETT TIL AFP 
 
ARBEIDER • FØDT 1963 • 40 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 62    
     Pensjon som 67-åring:  217 000 kr 
 
AKADEMIKER • FØDT 1963 • 40 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 67   
     Pensjon som 67-åring:  275 000 kr  
     Forskjell:    58 000 kr 
 
Akademikeren har ikke jobbet én dag mer og ikke tjent én krone mer i lønn, men 
han tilhører et yrke med lavere slitasje, statistisk høyere levealder og avgangsal-
der. I tillegg får han nær 27 prosent høyere pensjon enn arbeideren, eller 58 000 
kroner mer i året, livet ut. 
 
Hvis akademikeren står tre år ekstra i jobb, slik flere med høy levealder kommer 
til å gjøre, blir ulikheten i pensjon over 125 000 kroner i året, selv om begge går av 
fra samme lønnsnivå og arbeideren har jobbet i 40 år. 
 
AKADEMIKER • FØDT 1963 • 43 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 70   
     Pensjon som 70-åring:  343 000 kr  
     Forskjell:    126 000 kr 
 
STORE FORSKJELLER I SAMLET PENSJON 
Basert på tallene for forventet antall gjenstående leveår i SSBs rapport kan vi 
sammenligne den samlede forventede pensjonen til en mannlig truckfører som går 
av med pensjon som 62-åring og en mannlig tannlege som går av som 67-åring. 
Regnestykket antar fortsatt at personene har samme årslønn.  
 

P 
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TRUCKFØRER • FØDT 1963 • 40 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 62  
Antall gjenstående leveår ved avgang:    17,3 år 
Samlet pensjon: 17,3 år * 217 000 kr =    3 754 100 kr 
+ AFP-tillegg fra 62 til 67: 5 år * 15 000 kr =  75 000 kr 
Total pensjon inkl. AFP-tillegg   3 829 100 kr   

  
TANNLEGE • FØDT 1963 • 40 ÅR OPPTJENING • AVGANG VED 67  

Antall gjenstående leveår ved avgang:    18,9 år 
Samlet pensjon: 18,9 år * 275.000 kr =   5 197 500 kr 
Forskjell:       1 368 400 kr 

 
Totalt kan forskjellen i hva de to personene får i pensjon fra Folketrygden bli på 
nesten 1,4 millioner kroner.14 Tannlegen vil dermed kunne få omtrent 36 prosent 
mer enn truckføreren. I realiteten har en tannlege langt høyere lønn enn en 
truckfører, og dermed tilsvarende høyere pensjon.
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NOTER OG FORKLARINGER
                                                                                                     

1 Borgan og Texmon, Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker, SSB-rapport 
2015/39: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/levealder-og-uttak-av-
tidligpensjon-i-ulike-yrker 
2 Det er gjennomsnittstallet for begge kjønn samlet som benyttes. Mellom periodene 
2004-2008 og 2009-2013 økte den forventede gjenstående levetiden for 62-åringer med 
0,6 år, til 22,1 år. Se SSB, Statistikkbanken, tabell 05375. 
3 Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015. Status og utviklingstrekk, Statens Arbeidsmiljø-
institutt (STAMI), 2015. 
4 Paul Krugman, «Expanding Social Security», New York Times, 21.11.2013: 
http://www.nytimes.com/2013/11/22/opinion/krugman-expanding-social-
security.html  
5 «LO åpner for økt pensjonsalder», nrk.no, 12.05.2005: http://www.nrk.no/okonomi/lo-
apner-for-okt-pensjonsalder-1.560062  
6 Borgan og Texmon, Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker, SSB-rapport 
2015/39.  
7 Borgan og Texmon, s.17. 
8 Borgan og Texmon, s.23. 
9 I 2009-2013 er det kvinnelige sivilingeniører etc. som har den høyeste forventede 
levealderen. Denne gruppen gjør et unormalt stort hopp mellom de to periodene. Vi 
velger derfor her å sammenligne med noen av yrkesgruppene i toppen som har hatt en 
mer normal levealdersvekst sammenlignet med gjennomsnittet. 
10 Yrkespassive og gruppen «I arbeid, men uten gyldig yrkeskode» er holdt utenfor 
beregningene. Mønsteret er nær identisk når man sammenligner med forventet 
gjenstående levealder for 62-åringer. Tilsvarende korrelasjoner er da 0,82 for menn og 
0,68 for kvinner. 
11 Borgan og Texmon, s.9. 
12 En analyse utført av danske Arbejderbevægelsens Erhvervsråd finner at levealders-
forskjellene mellom topp og bunn på inntektsstigen er større enn mellom utdannings-
grupper. Se «Økte sosiale helseforskjeller i Danmark», velferd.no, 14.03.2012: 
http://www.velferd.no/okte-sosiale-helseforskjeller-i-danmark.5032386.html  
13 Borgan og Texmon, s. 24. 
14 Forskjellen som kommer av avkortingen isolert sett i eksempelet er 928 400 kroner. 
De resterende 440 000 kr kommer av at tannlegen i tillegg kan regne med å leve lenger 
som pensjonist enn truckføreren. 
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