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Inledning

Denna kvinnorsägnas och pensionermäns från avtalsförsäk-ATP ochrapport
ringarna STP, ITP mil. Kvinnors lägre löner och kortare tid i arbetslivet resulterar
i lägre ochATP lägre avtalspensioner än vad får.män Storleken på kvinnors och
mäns nuvarande inkomstrelaterade pensioner beskrivs i avsnitt Skillnaderna är

År 1990 ñck kvinnor i genomsnitt i ATP och avtalspension 35 %bara vadstora. av
ñck.männen Skillnaderna kommer dock minska framöver de generationernäratt

kvinnor påär arbetsmarknaden går i pension. förvärvsarbetatDe har iutesom nu
betydligt utsträckningstörre än tidigare generationers kvinnor. Detta beskriver jag
i avsnitt 2. studerarJag där utvecklingen antal ATP-poäng, antal poängår ochav
intjänad förATP och kvinnor i olika årsklasser.män

15- och 30-årsreglerna i ATP att pensionen bestäms de 15 bästa inkomstårenav
och det räcker med 30 år för få full pension skulle till viss del kunna kom-att att

kvinnorna för hemmaår.deras Frågan är reglerna verkligen har varitpensera om
fördelaktigare för kvinnor förän avsnittmän. I 3 analyserar jag ATP-reglemas
effekt på kvinnors pensioner.mäns Det sker utifrån empirisk analys ettresp. en av
representativt befolkningen.urval Studien tyder på reglerna minst fördelak-årattav
tiga för kvinnor i typiska låglöneyrken.

I avsnitt 4 diskuterar jag avtalspensionema och hur reglerna i slåravtalssystemen
på och kvinnorsmäns pensioner. Jag samspelet mellan och avtalspen-ATPtar upp
sionerna och påtalar vikten också avtalsförsäkringarna.över Pensions-attav se
arbetsgruppens förslag låta hela livsinkomsten ligga till grund för bestämningenatt

ATP-pensionen diskuterar jag i efterföljande 5.avsnitt kommenterarJag ocksåav
förslagen skattefmansierad pensionsrätt för vård barn och delad pensionsrättom av
mellan makar. Avsnitt 6 är slutord.

Jag låter min sammanfattning inleda rapporten.





Sammanfattning

pensionerKvinnor har lägre än män

arbetslivet i och lägreKvinnors lägre löner och kortare tid i resulterar lägre ATP
Årfår. 1990 hade kvinnorna i genomsnitt pensionavtalspensioner än vad män en

35 % Skill-från och avtalsförsäkringarna bara vad männen hade.ATP var avsom
pensioner bland de riktigt gamlanaderna mellan och kvinnors är störremäns

Bland de har kvinnorna förvärvsarbetat De kvinnorpensionärerna. mera. somyngre
inkomstrelaterad pensionår 1990 75-79 år gamla hade i genomsnitt en som varvar

34 % medan de tio år ñck pensionvad männen hade, var yngre en som varav som
42 % männens.av

i generationernaMindre skillnader de yngre

kvinnor förvärvsarbetar kan komma utvecklasATP-pensionen för deHur attsom nu
ochuppfattning studera deras intjänade ATP-poängkan vi få atten om genom

kvinnor, har flerbåde män ochjämföra dem med männens. generationer,Senare
harvad tidigare generationerpensionspoäng och fler poängår i bestämd ålder änen

antali gäller både antal poäng ochhaft. Kvinnor har ökat sin andel vadstort sett
kvinnor ligger närmare männenspoängår. Pensionspoängen hos generationersyngre

fortfarande betydligt underför äldre generationer, liggerän vad gäller desom men
genomsnittfödda år 1944 iTill exempel hade år 1990 kvinnormännens. som var

då 46% tjänat in i ATP. Detjänat in ungefär 60 de lika gamlavad männen varav
år.

kvinnornareglerna i ATPHar gynnat

15 inkomstårende bästa15- 30-årsreglerna i pensionen bestämsoch ATP att av
förmånligafå full pensionoch 30 år med räcker för ärATP-poäng mestattatt

livetojämnt fördelade överför har sina pensionsgrundande inkomsterdem som
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inteoch arbetar i så många år, mindre förmånliga för dem har lång yrkes-som en
verksam period och relativt jämn utveckling de ATP-grundande inkomsterna.en av
En flack inkomstprofil mycket lägre pension ojämn och brant inkomst-änger en en
profil, livsinkomsterna likakan Låg pension i förhållande tilltrots att stora.vara
livslönen får de arbetar större delen sitt vuxenliv och har real-som av en svag
löneutveckling tiden.över Det kan vi hitta hos låginkomsttagare,mönstret både
bland män och kvinnor. karriär,och vanligare blandAvancemang är män änsom
bland kvinnor, brant inkomstproñl. Kvinnor deltidsarbete medenger varvar
heltidsarbete vad och kan fåän män gör den både ojämn och brantvägenmer en
inkomstutveckling. Frågan det eller kvinnor harär är män störst glädjeom som av
IS-årsregeln. har tittatJag närmare det.

jämförtJag har utvecklingen olika individers jagATP-poäng. Det har gjort förav
män och kvinnor i olika yrkeskategorier socioekonomiska födda mellangrupper

Årår 1944 och 1950. 1990 dessa 46är mellan 40 och år gamla. Skillna-personer
derna i inkomstmönstret är mycket tydliga. Kvinnorna har i genomsnitt betydligten
långsammare poängutveckling redovisar jag i figur 3.1.än männen. Det

Figur 3.1 Genomsnittlig årlig ATP-poäng 1966-1990 för kvinnor föddamän resp.
1944-1950

ALLA

Kvinnor3 Män. ..-
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För både mån och kvinnor gäller tjänstemän har den brantastehögreatt gruppen
poängprofilen. Tjänstemän brantaste proñlen. Dåmästpå mellannjvå har den näst

tjänstemänkommer lägre har ganska likaoch kvalificerade arbetare poäng-som
redovisar jag i figurutveckling. utveckling okvaliñceradeSämst har arbetare. Det

3.2 och 3.3.

födda 1944-Figur 3.2 Genomsnittlig årlig 1966-1990 FörATP-poäng ärmän som
mellannivå,1950 1991 tjänstemän, tjänstemän på lägreoch år högresom var

tjänstemän, kvalificerade arbetare eller okvaliñcerade arbetare

MÄN

h

908580757066
tjm.mellannivá Lägre......Tjm.Högre tjm. .....

Okvaliñcerade arb.Kvalificerade arb. ... ..-
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födda1966-1990 för kvinnorårlig3.3 Genomsnittlig ATP-poäng ärFigur som
mellannivå, lägretjänstemän, tjänstemän på19911944-1950 och år högrevarsom

okvalificerade arbetaretjänstemän, kvalificerade arbetare eller

KVINNOR

a

9085807566 70

tjm.mellannivá LägreTjm.tjm.Högre .......
arb.OkvalificeradeKvalificerade arb. -....

15-års-tyder påfinns ingetfram till i dagindividernas poängutvecklingI attsom
inkomstproñler under deharMänsskulle kvinnorna än männen.regeln mergynna

kvinnors.genomsnitt varit brantare än25-30 åren i iförsta ATP
begränsade livscy-under denjämfört individens genomsnittspoänghar ocksåJag

hittillsgenomsnittspoäng de1960-1990 med hans eller henneskeln tidsperioden
kvinnorna1916 framåt.födda och Omjag för15 bästa åren Det har gjort personer

15 åren närjämför de bästa änandel poäng närskulle ha större männensaven
15-årsregeln vad vi kanavperioden skullejämför medelpoângen för helavi se

inte någotJämförelsenkvinnor för män.fördelaktigare för änhittills gervara
fall någotpoäng de flestaandelkvinnornas männenssådant resultat. Tvärtom år av

för helajämför genomsnittspoängen15 då vijämför bästa åren änmindre då de
perioden.

inget stöderfinns detutvärderatidsperiod i dag gårUnder den att somsom
kvinnornaskulleIS-årsregeln i första handhypotesen att grupp.gynna somom

IS-årsregeln, intehittills detvad vi kan är männenAv gynnats mest avsomse
fram till pensione-återstående årenhänder deAvgörande vadkvinnorna. är som
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kommer utvecklas mycketringen. kvinnornas pensionspoäng framöverBara attom
kvinnor.15-årsregeln fördelaktigare förän männens, ärgynnsammare

på grund löneökning,kan få högre två skäl, delsEn ATP-poäng avperson av
deltidssysselsätt-tidigaredels på grund ökad arbetstid bytat.ex. att utav genom

låglöneyrken och hög-heltidssysselsättning. Löneskillnadema mellanning mot
lönepolitiken får alltframtiden. solidariskalöneyrken kan komma öka i Denatt

skillnaderna mellan låglöneyrken ochmindre betydelse och det kan innebära att
löneskillnader mellansin tillyrken kommer öka. Det kan i leda störreandra turatt

innebäraVidare ekonomiska integrationen kommakvinnor och män. kan den att en
förlågutbildade kvinnor och det omvända högut-tendens till lägre relativlöner för

kvinnor. Högutbildade kan komma änbildade män att gynnas mer.
deltidsarbete och icke förvärvsarbeteskiftena mellan heltidsarbete,En hel del av

40-45-årsåldern. deti Trotskvinnorna lämnat bakom sig när de kommerhar upp
för öka sittñnns antagligen både intresse och kvar hos demdet attutrymme engage-

Förutsättningarnabarn.på arbetsmarknaden de inte längre bundnanär är avmang
för högre tjänstemän ochoch ökad arbetsinsats emellertid störreför äravancemang

har småmellannivå för lägre tjänstemän och arbetare. Detjänstemän på än senare
erbjudsi vissa fall deltidsarbete det endamöjligheter och äratt somavancera

kvinnorna.
inte slår igenom ATP-och högre tjänstemänTjänstemän på mellannivå även som

får sannolikt mycket störrehögutbildade kvinnor intetaket, vilket många gör, en
på genomsnit-15 skulle beräknasden beräknas på bästa åren än denATP de omom

bådelägre tjänstemän och arbetareårsinkomster. bör mångaalla Däremottet av
15-årsregeln.behålla Deraskvinnor mindre angelägnabland ochmän attomvara

får de15-årsregelnblir inte så med än Dessutompensioner mycket större utan.
medelklassen behöver göra omsina pensioner i nuvarande änbetala för systemmer

bör vi15-årsregeln bortavsnitt. motståndetdetta Det störstanästa tasmot attse
högre erinrade på mellannivå. Vi kandärför finna bland tjänstemän och attoss

1956 1956:31,kritiska i sitt remissvar ävenSOUoch SACO starktTCO sevar
förslag1977 pensionsutredningensStåhlberg, den dåvarandeKruse över attom

tidenunder hela den aktivagenomsnittsinkomstenpensionen skulle bestämmas av
för fästa vikt vid slutlönen.i stället störreatt

ATP-förmåner i relation till

avgiftsinbetalningar
får högrei vissapensionsreglema sådana de kan resulteraärAtt attatt grupper en

detsärskilt anmärkningsvärtförhållande till livslönen intepension i än andra är om
pensioner eller 2 det skerbetalar i relation till vad de får iså l allaär att ut om

mindre förså de får betalaomfördelning till desystematisk atten svaga grupperna
pensionersina än andra.

till kvinnor i ATP. Meningen systematisk omfördelning från mänDet sker
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harsystematisk omfördelning frånvi fårsådanareglerna är att personer somen
inkomstutveckling. Förhar ojämninkomstproñl tillplatt attpersoner som enen

försäk-bedömas i långsiktigtomfördelningar måste desystematiskasådanamäta ett
varjereda på dels vadperspektiv. innebär vi måsteringsmässigt Det att ta person

vadtill pensionssystemet, delsunder sin yrkesverksamma tidförväntas bidra med
jag gjort.åren pensionär. Det harförväntas erhålla undervarje somperson

befolkningen bland lön-på representativt urvalUndersökningen baseras ett av
eller hennesjag uppgifter på hans1944-1950. varje individ harfödda Förtagare

till och med år 1990. Endå introduceradesfrån det år ATPårliga ATP-poäng
på i princip innebärjag uppskattat sättindivids pensionspoäng därefter har ett som

vi kangörgenomsnittet fyra årens ATP-poäng. Detvi fryser de attsenasteatt av
olikakan olika il5-årsregelns effekter och denfå underskattning storatt varaaven

tidigare studiermindre i mina sei resultaten dock änOsäkerheten år nugrupper.
och individ ieftersom jag kan följa nästan1986, 1990Ståhlbergt.ex. en sammanu

jag då kunde10 år än vad göra.mer
typiska låglöneyrken tjänarKvinnor iförstärker mina tidigare resultat.Studien

framtidaunder förutsättning deraspå med iminst ATP. Detta är attsantatt vara
dock mindreDetta ärårsinkomster inte ökar väsentligt mycket än männens.mer

ñrkostnader i ATP högstförväntade förmåner och ärtroligt. mellanKvoten
mellannivå,har tjänstemän påkvinnliga högre tjänstemän. högst kvotNästgruppen

kvinnliga arbetare. Dehar okvaliñceradeoch kvinnor. lägsta kvotenbåde Denmän
pension. visar jagför varje krona de får i Detalla andrafår betala än gruppermer

i 3.4.tabell
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3.4Tabell Förmånskostnadskvoten i ATP för årsklasserna 1944-1950 och netto-
transfereringarnas andel Iivsinkomsten enligt den här studien,uppdateradeav som

longitudinellabaseras på data for åren 1960-1990

Socioekonomisk Förmåns Nettotransferering-
kostnads andelgrupp arnas av
kvoten livsinkomsten

Män
tjänstemänHögre 0,84 -0,02

Tjänstemän på
mellannivå 0,88 -0,01

Lägre tjänstemän 0,84 -0,02
Kvalificerade arbetare 0,82 -0,02
Okvaliñcerade arbetare 0,77 -0,02

Alla mån 0,83 -0,02

Kvinnor
tjänstemänHögre 1,06 0,01

Tjänstemän på
mellannivå 0,88 -0,0l

Lägre tjänstemän 0,73 -0,03
Kvalificerade arbetare 0,79 -0,03
Okvaliñcerade arbetare 0,64 -0,04

Alla kvinnor 0,78 -0,02

Källa: beräkningarEgna 1993.

Avtalspensioner

Förutom får de allraATP flesta löntagare också pension från sin avtalsförsäkring.
fyraDe avtalspensionssystemen är för kollektivanstållda inomSTP privatstora

sektor, för tjänstemänITP inom privat sektor, statlig tjänstepension för statligt
anställda och kommunal tjänstepension för anställda i kommun och landsting.
Medan 15-årsregelATP har sin har avtalspensionema sin sistaårs-regel. Sistaårs-
regeln innebär pensionen bestäms de sista årens inkomster slutlönen,somatt av
genomsnittet de sista årens inkomster o.dyl.. har höga löner iDe slutet avav som
karriären får därmed högre avtalspension i förhållande till livslönen än vad deen
får har eller negativ löneutveckling sistade åren. Vidare kan i ATPsom en svag
och STP den pensiongrundande inkomsten aldrig 7,5större än basbelopp. Menvara
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pensions-hela 30 basbelopp. Denavtalspension taketkommunal ärstatlig ochi ITP,
kommunaltstatligt ochprivatanställda tjänstemän,inkomstprofilen förgrundande

till grund för derasliggerbetydligt denbli brantare ändärföranställda kan som
ATP-beräkningar.

i platthar det närmastefår deförhållande till livslönenipensionLägst som en
55-60-årsåldem. Det mönstretreallöneutveckling frånoch negativlivslöneprofil

harflestakvinnor. Debåde bland ochmänlåginkomsttagare,kan vi hitta hos som
dålig reallö-relativttjänstemän, harmånga lägreocksåmanuellt arbete, enmen

55 65 års ålder.ochneutveckling mellan
inkomsternasistaårsregel där de bästaavtalsförsäkringamasfrånTill skillnad
i ingenIS-årsregeln ATPdet medutdelning, spelarligga sist förskall mestatt ge

isistaårsregelnl5-årsregeln i ATP,ñnns.inkomsternalivet de bästaroll när i
avtalspensioneniskillnadernaolika takreglerna gördeavtalspensionerna attsamt

kommerskillnaderi Det ärskillnaderna ATP. attbli betydligt större änkan som
pension.generationer går idagensbli synliga när unga

deklarerademed dennesindividens ATP-poängutvecklingenjämförtJag har av
i huvuddrag1960-1990.perioden Deförvärvsinkomster motsvarar personenssenare

jag4.4 jämför4.3 och figuravtalspension. figurIinkomst förpensionsgrundande
föravtalspensionsgrundande inkomstenmed deninkomstenATP-grundandeden

harinkomstenATP-grundandekvinnor. Den ettblandtjänstemän mänhögre resp.
Kvinnligastiga.fortsättakanförvärvsinkomstemamedanpå 7,5 basbelopp, atttak

i avtals-iinkomstproñl ATPpensionsgrundandetjänstemän harhögre somsamma
pensions-brantarebetydligtharinte Dedefinitivt männen.gällerDetsystemen. en

fåkommeri ATP. Deavtalsförsäkringen äninkomstutveckling i attgrundande en
betydligt denstörre äntill livslönen ärförhållandepension isammanlagd somsom

lönerinte kvinnorsförståsförutsättningUnderfår.tjänstemän attkvinnliga högre
pensioneringen.åren närmastdramatiskt männensstiger änmer
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Figur 4.3 ATP-poäng pensionsgnmdandeoch inkomst i avtalsförsäkringen. Basbe-
lopp. Män födda 1944-1950 1991och år högre tjänstemänärsom som var

..
tjänstemänHögre

Avtalsförsälcring..-
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avtalsförsäkringen.i Basbe-inkomstpensionsgrundandeFigur 4.4 ATP-poäng och
tjänstemän19911944-1950 högrefödda och årKvinnorlopp. är varsomsom

KVINNOR
tjänstemänHögre

ATP.....
Avtalsförsäkring..

beräkningarKälla: 1993.Egna

reformerat ATPipensionerKvinnors ett

år och sedannågrakvinnor är hemmai medför15- 30-årsreglerna ATPoch att som
skull.för denfå lägre ATPinte behövermed hemarbetedeltidsarbete envarvar

15- 30-års-och1992:89 föreslagitskisshar i sin DsPensionsarbetsgruppen att
skallpensionsgrundande livsinkomstenhela denstället föreslåsregeln slopas. I att
skallinte längrepensionen och deninkomstrelateradeförligga till grund den att

försäkringsavgiñer kansomverkligamed skatter medfinansieras tas ututan som
på inkomst-avgifter beräknaspension ochpå lönen. Omviss procentsats sammaen
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får vi strikt försäkringsmässig koppling, raka rör, mellan förmåner ocher en
avgifter, inga skattekilar och inga inkomstomfördelningar.

I sådant betalar och sin pension.ett system Förväntade förmåner ärvar en egen
lika förväntademed kostnader. De har ojämnt fördelade inkomster och arbetarsom
i relativt få år subventioneras inte i nuvarande ATP dem arbetar isom av som
många år och har löneutveckling. Kvoten mellan vad förväntasen svag en person
få i pension och vad han eller hon betalar till förmånskostnadskvoten ärsystemet
lika med för alla, sig är högre tjänstemanett eller okvaliñcerad arbetare.vare man

Eftersom i nuvarande pension och ATP-avgift inte beräknas påsystem samma
inkomst behöver inte minskad arbetstid resultera i minskad pension. iDet är väldigt
många fall likgiltigt för den framtida pensionsstorleken individen väljer ökaattom
eller minska sin arbetsinsats, varför incitamenten till arbete försvagas. Det omvända
gäller varje års inkomst har betydelse för pensionsstorleken och högreom en
livsinkomst alltid resulterar i större pension lägreän livsinkomst. Då ären en
incitamenten till förvärvsarbete och positiva givet avbrott förattavancemang -
utbildning framtida avkastning i och högre löner.ger avancemang

Det talar för kvinnor länge kommerän fortsättamesta att störreatt att ta ett
förän män hem och barn. För mildra konsekvenserna pensions-attansvar av en

reform går på pensionen inte längre skall bestämmas 15- och 30-ut attsom av
årsreglema livsinkomsten, har pensionsarbetsgmppen följande förslagutan tillav
komplettering vårdnadshavarens inkomster så länge barnet fyraär under år.av

1 Utfyllnad inkomsten till 75 % genarmnittsinkøntsten för samtliga försäkra-av av
de för närvarande 120 000 kronor.ca

Kompensationen år för vårdnadshavarestörre med låga eller inga inkomster än för
de med höga inkomster. De har årsinkomst 75 %är större änsom en som av
genomsnittsinkomsten för samtliga försäkrade får ingenting i kompensation.

2 Alltid basbelopp till vårdnadshavaren.ett
Alla berörs får lika kompensation.storsom en

3 Den vid barnets födelse aktuella fördldrapenninggrundande inkomsten blir den
pensionsgrundande.

Med detta förslag blir kompensationen vårdnadshavarestörre till har högasom
inkomster till dem låga.än har dem inte har hatt något förvärvsar-Försom som
bete blir kompensationen låg.mycket

har diskuteratsDärutöver

4 Delad pensionsrätt mellan makar.

Förslagen vårdnadshavarna och ökning1, 2 och 3 innebär subvention till enen
arbetarpensionskostnadema betalas de förvärvsarbetande-s löner. Deav somsom av

betalar till dem mindre alls. förra, utöverarbetar eller inte arbetar Demer somsom
sin försäkringsmässiga fåravgift till pensionssystemet,betalar skattegen enen
förmånskostnadskvot i får kvotär mindre deänsystemet ett, somsom senare en

Ävenär större än delad pensionsrätt medföra ökningmellan makar kanett. aven
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äldreoch män ärmängenomsnitt längre änlever iKvinnorpensionskostnadema.
äktenskap.i flestakvinnor deän

för den tid barnenkvinnan kompenserasi allmänhetvårdnadshavarenEftersom
mindre. Menförvärvsarbetaincitamentinbyggtfyra förslagenhar alla attsmå,är ett

olika fallen.i deolika starktincitamentet är
hemma,denform kompenserarnuvarandeFöräldraförsäkringen i sin stannarsom

kompensationeneftersomkarriär,ochtill förvärvsarbetesamtidigtuppmuntrarmen
3 denförslagPensionsarbetsgruppensförvärvsinkomsten.tidigarepå denbaseras

förstärkerpensionsblirdentidigareföräldrapenninggrundande inkomsten
barnafödande tillssittvilja skjutatilltendensenocksåMenden tendensen. att upp

barnsitt förstakvinnan föderålder dåförstärks.höjd, Denvissnåttinkomsten en
26 årdrygtgenomsnitt kvinnaniuppåt. dag ärIförskjutits alltmeraårenhar med

arbetsmarkna-påetablera sigönskarfler kvinnorAlltsitt första bam.födernär hon
dennaeftersomskaffar barn,innan dehyfsad inkomstjobb ochfå braden, ett en

eventuellt ävenårs tid ochunderföräldrapenningentill grund förligger ettinkomst
Reformerallt fler barn gör.2,5 vilketår,föds inomdetför barnnästa numeraom

medelåldernkan driva3reformförslag gör,effekt, vilketpå dennaspär uppsom
barnafödandetpånegativtinverkaskulle kunnaförsta barnet. Dettavid födseln av

pensions-därmed kanske äventyraochkvinna,färre barnbarnlöshet,ökad per
sikt.ekonomi påsystemets

arbets-påsitteller minskatillbaka fråndra sigtillIncitamenten att engagemang
%75tillinkomstenutfyllnadi alternativ 1starkastmarknaden är genom-avav

årsinkomsttillFörvärvsarbeteförsäkrade.ñr samtligasnittsinkomsten avupp en
pensionsrättförsäkrade inte störresamtligaförgenomsnittsinkomsten75 % gerav

framtidakontantlön ochlöneförmånen dvs.totalaalls.förvärvsarbete Deningetän
ingetgivetreformenmedblir lägre äninkomstintervallet attpensionsñrmån i utan

kompensa-blirdubbelarbetande mödrarheltidsarbetande,Många utanändras.annat
dembetalar pensionsrättenmed ochdäremotärvårdnadshavare. Detion somsom

med barnen.hemmaär
vårdnadshavareallavårdnadshavarenbasbelopp till2 alltidFörslag ett ger

incitamentseffektema pånegativaoberoende inkomst. Dekompensation avsamma
incita-ocksåfinnssmå.förhållandevis Detreformsådanförmånssidan medär en

fiktiv ellerinbetalningdeneftersombarnafödandet,tidigareläggatill attment
avkastninggratispoängenbasispåpensionssystemettillverklig görs geravsom

den görstidigt i livet äntid när den görs sent.under längre omen
kvinnanincitamentmännenkan kanske uppmuntrapensionspoäng attDelad ge

för-så lågtärjämlika löner. Detframsläppa attochtill lönearbeta attatt mer
vidpåslår tillbaka männenkvinnolöneroch lågahos kvinnorvärvsdeltagande en
i ATPpensionspoängdeladepensioner blir lägre. Menderasdelning att egnagenom

avtalspensionervilja låtatillincitamenthellre, männenockså, och kanske attger
försäkrings-samladedetdelallt störreindividuella löneavtal överoch ta aven

ochDelad ATP-poängbetydelse.försäkringenslagfästaminska denskyddet och att
där,kvinnornaDå stårnågra år.i ATP-pensionermycketATP-tak intelåst omger

pensioner, medan män-lågafortsattmedmed delade ATP-poäng,visserligen men
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försäkrat sig i kollektivavtal individuella avtal.ochmotsatsennen om
pensionsrätten delas måste gälla all pensionsrätt, inte baraOm därför delningen

ATP.
intePensionssystem långsiktiga åtaganden och kan ändras över Förär natt.en

övergångsregler. Pensions-dem redan inne i måste det ñnnasär systemetsom
arbetsgruppen föreslår nedtrappning det gamla Varjesuccessiv systemet.en av

refor-årsklass får sina övergångsregler. beräknat vilka konsekvenser detJag har
och kvinnor föddamerade skulle få på olika yrkeskategorier män årsystemet som

1950. pensionsnivå mellan det nuvarandemellan år 1944 och Skillnaden i systemet
och reformerade i genomsnitt liten sig okvaliñcerad arbetaredet år ärmanvare
eller högre tjänsteman, eller kvinna.man

Data

på longitudinella data från Levnadsnivåundersök-Den empiriska analysen bygger
ningen Riksförsäkringsverkets poångdatabas och Statistiska central-1991 91,LNU

91 består representativt urval be-byråns HINK-undersökningar. LNU ettav av
18-75 undantagitfolkningen 5 270 individer i âldersintervallet år. harpå Jag

345företagare. Då återstår 4 574 individer. 2jordbrukare och andra äregna
dessa påförts uppgifter sinakvinnor och 2 229 Var och har ATP-är mån. en av om

ochvarje år från 1960-1990 och sina deklarerade förvårvsinkomster förpoäng vart
skett samkörning med Riksförsäkrings-åren 1979-1990. Det harett genomav

HINK-undersökningar.verkets Statistiska centralbyrånspoängdatabas, resp.
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Kvinnor1 pensionerhar lägre än

män

flestaDe dem pensioneras i dag kan räkna med få pension från minstattav som
olika håll, nämligen från folkpensionen, den allmänna tilläggspensionen ATPtre

och avtalsförsäkringen. Folkpension får i princip alla varit bosatta visshärsom en
tid, oberoende de tidigare har haft inkomster eller beloppet principoch år iav om

för alla bestämmelserna har nyligen EG-anpassats. Pensionstillskott får desamma
har låg eller ingen ATP. De har låga inkomster pensioner kan dessutomsom som

få bostadstillägg. folkpension fârUtöver de har förvärvsarbetat StorlekenATP.som
på ATP beror på hur inkomster tidigare har haft. folkpensionATP ochstora man

fastställdaär i lag och det huvudsakligautgör pensionsskyddet för allra flesta.de
Ovanpå folkpension har också flertaletoch ATP löntagare till-avtalsbestämden
läggspension, dvs. pension har bestämts i förhandlingar mellan arbetsmark-somen
nadens Avtalspensionema liksom inkomstrelaterade.är ATP komplette-Departer.

den allmänna pensionen från folkpension och ATP. Folkpension och ATPrar
tillsammans %i normalfallet ungefär 65är tidigare inkomsterav en persons upp
till det s.k. 7,5 258ATP-taket basbelopp eller 000 kronor år 1993. Avtalspensio-

ytterligare omkring %10 slutlönen. flesta avtalsförsäkñngar undan-Denen ger av
LO-kollektivetsär avtalspensioner pension på inkomsterdessutomtaget ger som

ligger över den nivå är pensionsgrundande för ATP.som
Fyra avtalspensionssystem %täcker tillsammans 90än den svenskamer av

arbetsmarknaden. Dessa förär STP kollektivanställda inom privat sektor, förITP
tjänstemän inom privat sektor, statlig tjänstepension för statligt anställda och kom-
munal tjänstepension för anställda i kommun landsting.och Därutöver har koopera-
tionen, bankanställda, försäkringsanställda, journalister och några tillgrupper
snarlika pensionslösningar.

Den vill kan komplettera sitt pensionsskydd ytterligare med individuellat.ex.som
pensionsförsäkringar i privata försäkringsbolag.

Kvinnor ihar genomsnitt lägre pension vad har. Kvinnors pensio-än män lägreen
beror för det första på både ATP och avtalspensionema grundas på lönearbe-attner
Hemarbete ingen pensionsrätt. Kvinnor sin tiddelar mellan hemarbete ochte. ger
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förstås deOrsaken ärvad män gör.utsträckning än atti betydligt störrelönearbete
tidsan-hushållensundersökningEnligt SCB:soch barn.för hem avtar ansvarmer
mycketungefär likakvinnoroch1992 arbetar mänLevnadsförhållanden,vändning

olikafördelas heltarbetetMenförvärvsarbete.ochhemarbetetill bådeman serom
genomsnitt 41iförvärvsarbeteförvärvsarbete. Männensoch tarpå hemarbete

27genomsnittiKvinnorna ägnari veckan.20 timmarhemarbetetochtimmar
hemarbete.timmaroch 33förvärvsarbetei veckantimmar

lönearbe-inkomsterpå deraspensionerkvinnors lägreandra beror attdetFör av
deltidsarbetarkvinnorpåinte baraberormäns. Dettagenomsnitt lägre än atti ärte

timlönerpå derasocksåår män,arbetar i färre än attochvad gör utanmänänmer
löneutveck-med brantkarriäryrkenoftaharMänlägre än mäns.genomsnitt äri en

medlåglöneyrkeninomarbetarframför alltkvinnorlingsproñl, medan svagareen
ibli störrekanlöneskillnademaförtalardelfinnslöneutveckling. Det attsomen

kanoch detbetydelsemindrefår alltlönepolitikensolidariskaframtiden. Den
öka.andra yrken kommerochlåglöneyrken atti lön mellanskillnadernainnebära att

Kvinnorskvinnor och män.mellanlöneskillnadertillleda störrei sinkanDet tur
anställning.lönesättning ochviddiskrimineraspå deockså berokanlönerlägre att

får lägrei deresulterarmarknadsarbeteår ioch färre attlönerlägreKvinnors
individuella falleti detorsaktredjefinnsDärutöverpensioner männen.än somen

intebestämspensionenför hurreglernanämligenbetydelsefull,väl så attkan vara
arbets-bestämtpensionsreglerVissafördelningssynpunkt. ettneutralaär gynnarur

undersöks närma-kvinnoreller missgynnarHuruvida demarknadsbeteende. gynnar
3.i avsnittre

pensionsrätt.ingenHemarbetelönearbete.grundas påPensionen ger

grundpåför kvinnorgenomsnitt lägreiärfrån lönearbeteInkomster av
deltidsarbetei

timlönerlägre
förvärvslivet.ifärre åriii

Pensionsreglernaneutrala.fördelningsmässigtinteärPensionssystemen gynnar
framför andra.arbetsmarknadsbeteendenvissa

1990årPensionsinkomster1.1

ATPpensionstillskottinkl.folkpensionenfrånålderspensionensammanlagdaDen ,
kvinnor,för63 000 kronorgenomsnitti1990åravtalsförsäkringen menoch var

%70fick nästan1993. MännenLevnadsförhållanden,för män105 000 kronor
med deviblir mindreSkillnaderna tarfick.vad kvinnornai pension än ommer
pensionnågonhade inte% pensionärerna15bostadstilläggen.kommunala annanav
männentredjedelarTvå% kvinnor.hela 90demochfolkpensionen avän varav

% kvinnor-44baraoch ATP,folkpensionsidanavtalspension vidhade avmenav
demförpensionsinkomstgenomsnittligvisartabell 1.1framgårDetta somavna.
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omkring år 1900 och årpensionärer år 1990 och således födda mellansom var
1925.

pensionärer 65 äldreGenomsnittlig pensionsinkomst 1990 för år ochTabell 1.1 år
pensionsformán. Redovisning efter kön ochpensionärer medandelsamt resp.

pensionsformån

Kvinnor AllaPensionsförmân Män

Enbart folkpension

14,9Andel 4,2 22,8
40 800Medelbelopp 41 100 40 800

Folkpension AIP+

31,4Andel 29,2 33,0
53 64 600Medelbelopp 200 10082

Folkp ITPSIPAIP ++

28,945,1 17,0Andel
103 800Medelbelopp 116 800 78 200

Folkp statligAIP yänstepensiøn+ +

13,3Andel 14,6 12,2
107 800Medelbelopp 126 700 91 000

Folkp kommunal iânstepensionAIP+ +

11,515,0Andel 6,8
78 700 89 200Medelbelopp 120 100

Samtliga

000 91 000Medelbelopp 105 200 63
517 000871 000 lAntal pensionärer 646 000

Levnadsförhållanden sid.Källa: 1993, 166.

grundskyddetavtalsförsäkringama ärFrån och dvs. pensioner utöverATP som
35 %genomsnitt vad männenpensionstillskott fick kvinnor ifolkpension och av

de riktigtpensioner större blandñck. Skillnaderna mellan och kvinnors ärmäns
förvårvsarbetat DeBland har kvinnornapensionärerna. degamla mera.yngre

genomsnitt inkomstrelaterad75-79 ikvinnor år 1990 år gamla hade ensom var
ficktio år% medan depension 34 vad hade,männen yngre ensom varavsom var

tabell 1.2.% ñck. framgår42 vad Dettapension männen avsom var av
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olikaavtalsforsäkringen ioch1990 från ATPpensionGenomsnittlig år1.2Tabell
åldersgrupper

avtalspensionochATP
Ålder

65-80-8975-7970-7465-69

64 10034 4007006176 80075 700Mån

22 2006001120 70028 700Kvinnor 31 600

KvMän
34,633,5 33,737,441,7Procent

beräkningar.Levnadsförhållanden 1993,Källa: egna
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2 Mindre skillnader i de yngre
generationerna

Skillnaderna i pension kommer mindre de kvinnor pånär äratt utevara som nu
arbetsmarknaden går i pension. Kvinnor i generationerna förvärvs-de haryngre
arbetat i mycket utsträckningstörre än vad kvinnor i den äldre generationen har

pensionsrättgjort. tjänar därför in i mycket utsträckning. kvinnornaDe större Men
kan bara få lika pensioner arbetsmarknadsbeteendemännen deras ärstora som om

exakt spegling männens.en av
Vi kan få uppfattning hur ñrATP:n de kvinnor förvärvsarbetaren om som nu

kan komma utvecklas studera deras förvärvade ochATP-poängatt attgenom
sätt.jämföra dem med jag påmännens. Det gör olikatre

jag olikaDet är jämför antalet ATP-poäng födda år harattena som personer
tjänat in fram till och viss ålder. Storlekenmed på ATP beror antalet ATP-en av

kan tjänas in från 16 års ålder förvärvsinkomsterpoäng. Dessa och de beräknas på
7,5mellan l och basbelopp. ATP-poängen för år fås dividera det åretsett attgenom

pensionsgrundande inkomst med basbeloppet för möjligaåret. Högsta ATP-poäng
6,5.år ärper

föddaDet andra är jag jämför intjänade i olikaantalet år ATPatt som personer
år har vid viss ålder. intjänade år.Pensionsstorleken beror på antalet Det krävsen
normalt 30 år för få hel pension från bara hälften så många år,ATP. Haratt man
får halv pension födda före 1924 krävs dock mindre antalFör ettman osv. personer
år 30 förän hel pension.

tredjeDet jag jämför hur tjänats in vid viss ålderär ATP-pensionatt stor som en
födda olika intjänad vid viss tidpunktär år. Med ATPav personer som en menas

den årliga pension individen tjänat in tills be-de ATP-poäng har desssom som
rättigar eller på följandehenne honom till. Den årliga pensionen från ATP bestäms
sätt:

gjort också i tidigare studie Ståhlberg, 1990a, då baraJag har detta menen
haft tillgång för åren 1960-1981.till ATP-poängen
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0,60 tN årets basbeloppATP p.,
tN ls

där
för berättiga till pensionår i måste än 3antal intjänade ATP. större atttt vara

från ATP
antal ATP-år krävs för full pensionN som

15 eller det inte finns så mångade bästamedelvärdet ATP-poängen, omp., av
15 medelvärdet samtliga ATP-poäng.år med ATP-poäng, avsom

antal poängår och intjänadBeräkningarna olika individers medelpoäng, ATPav
befolkningen. urvalet frångjorts på representativt urval Jag har använthar ett av

1993. bestårLevnadsnivåundersökningen 1991 Fritzell Lundberg, Detse av
18-75 undantagit jordbrukare och5 270 åldersintervallet år. Jag harindivider i

345 2 229återstår 4 574 individer. 2 kvinnor och ärandra företagare. Då äregna
påförts uppgifter sina årenoch dessa har ATP-poängmän. Var omen av

Riksförsäkringsverketssamkörning med poäng-1960-1990. har skettDet genom
databas.

redovisas i 2.1-2.10 nedan.från beräkningarna tabellernaResultaten
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2.1 Medelpoängen i i olikaATP åldrar och
kohorter

2.1Tabell Genomsnittlig ATP-poäng i olika åldrar kohorter. Kvinnoroch

ÅlderFödelseår
25 3530 40 45 50 55 60 64

1916 0,67 0,88 1,18 1,471,56
1918 0,65 0,95 1,19 1,381,44
1920 0,52 0,86 1,19 1,711,751,43
1922 0,77 1,13 1,34 1,75 2,052,01
1924 1,501,08 1,91 2,36 2,50 2,56

1926 0,550,37 1,531,09 1,76 1,841,86
1928 0,34 0,63 1,02 1,45 1,63 1,75
1930 0,520,37 0,93 1,40 1,84 2,01 2,14
1932 1,250,91 1,49 1,80 2,04 2,16
1934 0,59 0,77 1,10 1,34 1,56 1,81

1936 0,75 1,561,02 1,20 1,98 2,15
1938 0,79 1,251,02 1,70 2,04 2,32
1940 1,25 1,510,96 1,69 1,78 2,02
1942 0,85 1,591,32 1,91 2,16
1944 1,16 1,63 1,86 2,12 2,39

1946 0,97 1,33 1,67 1,95
1948 1,28 1,81 1,96 2,19
1950 1,39 1,62 1,79 2,06
1952 1,95 2,24 2,36
1954 2,04 2,29 2,48

1956 2,01 2,10
1958 1,87 2,17
1960 1,78 2,38
1962 2,01

Det finns inteAnm: så många observationer i varje kohort, varför slumpfelen kan vara
Oregelbundenheten i tabellen beror sannolikt slumpfel.påstora.

Källa: Egna beräkningar 1993.
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Mänkohorter.i olika åldrar och2.2 Genomsnittlig ATP-poängTabell

ÅlderFödelseår
55 60 6445 5035 4025 30

3,61 3,80 3,872,83 3,321916
4,013,70 3,87 4,033,361918

4,04 4,23 4,243,47 3,862,941920
4,054,073,46 3,71 3,963,031922

4,014,073,33 3,61 3,923,071924

3,883,81 3,842,58 3,34 3,643,061926
3,95 4,013,72 3,892,98 3,471928

4,05 4,213,50 4,123,832,24 3,021930
2,75 3,67 3,90 3,963,392,141932

4,514,07 4,34 4,433,691934 2,92

3,73 4,03 4,111,57 3,171936 2,70
3,853,55 3,712,48 3,131938 1,82

3,97 4,113,05 3,47 3,821,781940
3,60 3,96 4,241,77 2,791942

3,701,85 3,21 3,442,701944

2,50 3,15 3,431,761946
3,452,651,83 3,071948
3,731950 1,94 2,91 3,36

2,75 3,221952 2,12
3,481954 2,38 3,06

2,801956 2,21
1958 1,70 2,33

2,982,191960
1962 2,00

slumpfelen kanvarförobservationer i varje kohort,finns inte mångaAnm: Det så vara
slumpfel.sannolikt påi tabellen berorOregelbundenhetenstora.

Källa: beräkningar 1993.Egna
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Tabell 2.3 Genomsnittlig ATP-poäng i olika åldrar och kohorter. Kvinnors poäng
i procent mänsav

ÅlderFödelseår
25 30 35 40 45 50 55 60 64

1916 23,8 26,6 32,7 38,6 40,2
1918 19,4 25,6 30,9 34,2 36,0
1920 17,8 24,8 30,7 35,3 40,5 41,3
1922 25,5 32,6 36,1 44,1 50,649,3
1924 35,1 45,2 53,0 60,3 62,3 63,0

1926 14,4 18,0 32,5 42,0 46,3 47,8 47,9
1928 11,4 18,1 27,5 37,3 41,1 43,6
1930 16,6 17,3 26,7 36,5 45,5 48,9 50,8
1932 42,7 45,6 44,1 49,0 52,4 54,6
1934 20,2 21,0 27,0 30,9 35,2 40,2

1936 47,8 37,7 37,7 42,0 49,1 52,4
1938 43,5 41,3 40,0 47,9 54,9 60,2
1940 53,9 40,9 43,5 44,4 44,9 49,1
1942 48,1 47,2 44,2 48,1 50,9
1944 62,5 58,060,2 61,7 64,5

1946 55,4 53,1 53,0 56,9
1948 70,1 68,2 63,9 63,6
1950 71,6 55,8 53,4 55,2
1952 92,1 81,2 73,3
1954 85,8 75,1 71,2

1956 91,0 74,8
1958 110,1 92,9
1960 80,181,1
1962 100,2

Anm: Det finns inte så många observationer i varje kohort, varför slumpfelen kan vara
Oregelbundenheten i tabellen berorstora. sannolikt på slumpfel.

Källa: Egna beräkningar 1993.

tabell 2.1-2.3I kan studera utvecklingen kvinnors och mäns medelpoäng iav
ATP. En medelpoäng i viss ålder är medelvärdet hans eller hennespersons en av
samtliga ATP-poäng i den åldern. De föddaär 1916 kan inte ha varit imedsom
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varit med1918 kan haföddaärålder. Defrån 44 årstidigastförränsystemet som
deBaraålder,från 40 års1920 tidigastfödda42 års ålder, somfråntidigast osv.

års ålder.från 16redanmedkan1944 ochföddaär varasenare
ochkvinnorbådefödelseår hosålder ochmedmedelpoängenstigeroväntatInte

förhållandeimedelpoängemellertid högrekvinnor hargenerationersYngremän.
exempeltillålder. Närihadekvinnorgenerationersvad äldretill mån än samma

i ATPmedelpoängderasgamla30 år1930föddakvinnorde varvarvarsom
1940,föddakvinnordeNärpoäng.lika gamla männens% de16,6 varsomav

% männens.40,9medelpoângde30 år hadeåralltså tio avvarsomensenare, var
%80,130 årdemedelpoäng när1960 hadeföddaKvinnor varsomvarensom var

ålderimännens sammaav
hadeBland demi dag.pensionärer19261916 och ärmellanföddaärDe som
gickdenärmännenmånga ATP-poänghälften såknappttjänat inkvinnorna som

mångahälften såintjänathadel940-taletpåbörjanfödda ipension. Kvinnori
45 år.deredan närmännenpoäng varsom

i ATPmedelpoängkvinnorsochmellan mänsskillnadentabell 2.3Vi attser av
ipoängKvinnorsskillnaden. procentDärefter ökar25 års ålder.vid avminstär

barnafö-familjebildande ochiålder35-39 års25 ochmellanminskarmäns poäng
andel. Detstiger kvinnornas35-40-årsåldernfråndärefteråldrar. Förstdande

ökarsmåbarnsårenunderarbetstidigått nedhafrånkvinnornapå nutyder attatt
förvärvsarbete.sitt

Ståhlberg,studientidigaremed den2 heltinteöverensstämmerUppgifterna
1966.1965 ochårenförATP-poängdå saknadespå det1990a. berorDet att
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2.2 Antal intjänade i ATPår

Tabell 2.4 Genomsnittligt intjänade i ATP i olika åldrar och kohorter.antal år
Kvinnor

ÅlderFödelseår
25 30 35 45 50 55 60 6440

1916 4,1 7,7 11,614,21,1
1918 10,513,11,3 3,6 6,9
1920 0,4 2,4 5,2 8,4 12,014,3
1922 14,718,01,3 4,1 7,1 10,6
1924 2,5 5,9 10,1 14,8 19,4 22,9

1926 0,5 2,4 5,2 8,9 13,0 17,2 20,0
1928 5,7 13,52,8 9,4 17,21,1
1930 7,8 12,3 21,30,4 1,9 4,4 16,8
1932 3,51,3 6,1 9,3 13,417,6
1934 2,1 3,7 6,2 9,7 13,7 18,0

3,5 5,81936 1,1 8,9 12,8 17,0
1938 3,5 5,82,0 9,2 13,3 17,9
1940 3,3 5,4 7,7 10,9 14,8 19,1
1942 3,7 5,9 13,2 17,89,0
1944 15,84,6 7,6 11,2 20,8

1946 3,9 6,2 9,8 14,1
1948 4,4 8,2 12,3 16,7
1950 8,54,7 12,6 17,1
1952 5,2 9,1 13,3
1954 5,5 9,6 14,0

1956 6,6 10,9
1958 6,6 11,1
1960 6,4 10,9

5,81962

slumpfelen kanvarñrobservationer i varje kohort,finns inte såAnm: Det många vara
sannolikt slumpfel.Oregelbundenheten i tabellen beror påstora.

Källa: beräkningarEgna 1993.
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och kohorter.i olika åldrari ATPGenomsnittligt intjänade årantal2.5Tabell
Män

ÅlderFödelseår
50 6450 554535 4025 30

15,819,56,5 11,21,81916
21,913,4 18,28,84,01918
22,514,7 19,35,4 10,00,91920
26,017,4 22,312,42,8 7,61922
26,418,1 22,813,44,6 9,01924

26,7 30,421,816,87,0 11,82,01926
28,323,313,5 18,48,73,91928

25,4 30,315,5 20,410,75,91,01930
15,4 24,920,16,4 10,72,31932

24,0 29,019,19,2 14,14,41934

24,519,75,8 14,810,31,41936
26,721,912,5 17,23,5 7,81938
27,918,0 23,08,7 13,24,11940

23,113,4 18,24,6 8,71942
25,015,7 20,211,06,41944

10,5 15,2 19,96,31946
18,99,7 14,25,31948

15,3 20,25,7 10,61950
15,46,3 10,71952
15,96,3 11,11954

9,95,81956
9,75,71958

6,8 11,31960
5,51962

slumpfelen kanvarförvarje kohort,iobservationerfinns inte så mångaDet varaAnm:
slumpfel.sannolikt påi tabellen berorOregelbundenhetenstora.

beräkningar 1993.Källa: Egna
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Tabell 2.6 Genomsnittligt ATP-årantal i olika Kvinnorsåldrar och kohorter. ATP-
iår procent mänsav

ÅlderFödelseår
25 30 35 40 45 50 55 6460

1916 58,3 62,7 68,5 73,3 73,1
1918 51,6 57,632,9 40,8 59,6
1920 41,7 45,1 51,9 57,1 61,9 63,5
1922 44,4 53,2 57,3 61,0 65,9 69,4
1924 54,6 65,2 75,2 82,1 85,186,9

1926 26,9 53,1 59,634,8 44,3 64,4 65,6
1928 28,3 31,9 51,042,3 57,7 60,6
1930 36,1 31,4 40,8 50,5 60,1 66,3 70,3
1932 58,8 55,5 56,5 60,4 66,5 70,6
1934 46,5 39,8 44,2 50,6 57,1 62,1

1936 77,0 60,4 56,0 59,8 64,8 69,3
1938 57,0 45,3 53,246,6 60,6 67,1
1940 61,982,1 58,7 60,5 64,4 68,7
1942 79,9 67,7 67,2 72,3 76,9
1944 72,3 68,8 71,2 78,2 83,3

1946 62,2 58,9 64,7 70,9
1948 82,5 84,0 86,3 88,4
1950 82,5 80,5 82,0 84,9
1952 85,581,8 86,7
1954 87,7 87,0 88,0

1956 115,3 109,3
1958 115,8 114,4

96,21960 94,4
1962 105,3

finnsDet inte observationer kohort, varför slumpfelen kanAnm: så många i varje vara
Oregelbundenheten tabellen slumpfel.i beror sannolikt påstora.

Källa: Egna beräkningar 1993.

tabellMönstret likartat vilket studeras iär när det gäller antalet ATP-år, kan
2.4-2.6. Med haft ATP-grund-antal ATP-år hur många harårmenas en person
ande inkomster. Antalet ATP-år både ochstiger med ålder och födelseår hos mån
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förhållande till män äniintjånandeårhar flerkvinnorgenerationerskvinnor. Yngre
föddakvinnordeålder. Närihadegenerationers kvinnorvad äldre som varsamma
ATP-Antalet%36,1 männens.ATP-årantalderasår gamla301930 avvarvar

födda årKvinnor%61,9 männens.års kvinnor1940ålder hosiår avvarsamma
30 år.denärmännenår i ATPmånga intjänadelika1960 hade nästan varsom

ATP-poäng-jämfördedå viår änjämför intjänadenärmindreSkillnaderna âr nu
för heltkvalificera sigförbasbelopp ettbehövspå det bara attberor ettDet atten.

intjänandeår.heltåret fårunderdeltidsarbetarden ettsåintjånandeår, ävenatt som
genomsnittipensioneradesde1926 hade när1916 ochmellanföddaKvinnor

andellikaungefärhade. Detintjänandeår männen stor% antal70 det varsomav
45 år.deredan närhade1940-taletbörjan påfödda ikvinnor varsom

mellanminskarmänsiATP-årkvinnors2.6också tabell procentVi att avavser
föddade är1944,födda föreför dem är att35 ålderårs25 och sommensom

den.Därefter stigerålder.25 30 årsochmellansin andel baraminskarsenare
mångapåvilket tyderår,någraytterligare attdockpoängandel sjunkerDeras

deltid.arbetar
i vissmöjligtteoretisktATP-år årantalockså det2.7 visastabellI ensom
1926 årsfårexempelTillfå hel ATP.förkrävsantal årdetålder, attsamt som

något äntjänat inhareftersom defrån ATP,pensiongenomsnitt helimän mer
tredjedelargenomsnitt tvåfår ikvinnor1926 årspension.för helbehövsvad som

krävspension. deti Mende gårpoångår närgenomsnitt 20iharpension. Dehelav
frånpension ATP.oavkortadför få30 år att en

År förstadendärför tillhör1944 ochårkvinnor födda1990 hade genera-som
iATP-år20,8års ålderfrån 16redanin ATP-poängkan tjänation genom-som

ochbåde mänalla,genomsnitt borde de25.hade Igamlalika männensnitt. De
år män,i färre änarbetarKvinnor30 åren.nödvändigadefå ihopkvinnor, kunna

tiden.medblivit färreharpoängår i ATPtillberättigarinteavbrottde sommen
pensionsgrundandearbetslöshetsersättning ärsjukpenning,Föräldrapenning, m.m.

ändåfåråretunderdeltidsarbetar ettvarit det.alltid Denintehari ATP men som
basbe-överstigaskallåretunderinkomsten ettenda kravet ärpoängår. Dethelt att

lopp.
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Tabell 2.7 Maximalt antal möjliga ATP-år i olika åldrar och kohorter

ÅlderFödelseår
25 30 35 40 45 50 55 60 64 förAnt år

hel ATP

1916 2 7 12 17 21 22
1918 4 9 14 19 23 24
1920 1 6 ll 16 21 25 26
1922 3 8 13 18 23 27 28
1924 5 10 15 20 25 29 30

1926 2 7 12 17 22 27 31 30
1928 4 9 14 19 24 29 30
1930 61 11 16 21 26 31 30
1932 3 8 13 18 23 28 30
1934 5 10 15 20 25 30 30

1936 2 7 12 17 22 27 30
1938 4 9 14 19 24 29 30
1940 6 11 16 21 26 31 30
1942 8 13 18 23 28 30
1944 10 15 2520 30 30

1946 10 15 20 25 30
1948 10 15 20 25 30
1950 15 20 25 30
1952 1510 20 30
1954 15 20 30

1956 15 30
1958 10 15 30
1960 10 15 30
1962 10 30
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pensionsrättIntjänad2.3

olikabasbelopp i åldrar ochiGenomsnittlig intjänad ATP uttryckt2.8Tabell
Kvinnorkohorter.

ÅlderFödelseår
6450 55 60453525 4030

0,54 0,660,15 0,310,001916
0,560,480,17 0,330,061918

0,58 0,650,420,240,00 0,101920
0,50 0,64 0,720,16 0,320,001922

0,83 0,900,25 0,47 0,680,101924
0,51 0,640,35 0,600,06 0,170,001926

0,36 0,51 0,610,190,02 0,081928
0,50 0,66 0,780,05 0,13 0,300,001930

0,720,47 0,610,14 0,290,001932

0,590,32 0,470,09 0,180,041934
0,690,35 0,530,12 0,221936 0,00

0,59 0,780,400,04 0,11 0,211938
0,56 0,690,15 0,27 0,430,071940

0,53 0,720,330,07 0,181942

0,65 0,820,28 0,461944 0,12
0,550,20 0,371946 0,10

0,520,32 0,700,121948
0,48 0,661950 0,14 0,31

0,20 0,44 0,661952

0,711954 0,24 0,46
0,481956 0,27
0,501958 0,26
0,500,251960

0,241962

slumpfelen kanvarföri varje kohort,observationerfinns inte mångaDet såAnm: vara
slumpfel.sannolikti tabellen berorOregelbundenhetenstora.

beräkningarKälla: Egna 1993.
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Tabell 2.9 Genomsnittlig intjänad ATP uttryckt i basbelopp i olika åldrar och
kohorter. Män

ÅlderFödelseår
25 30 35 40 45 50 55 60 64

1916 0,00 0,62 1,591,701,16
1918 0,34 0,82 1,30 1,591,67
1920 0,00 0,46 0,96 1,41 1,571,62
1922 0,00 0,59 1,00 1,33 1,461,50
1924 0,650,30 1,05 1,24 1,331,38

1926 0,00 0,43 0,80 1,14 1,27 1,321,35
1928 0,22 0,61 1,00 1,26 1,35 1,39
1930 0,00 0,36 0,75 1,16 1,34 1,41 1,47
1932 0,00 0,39 0,73 1,07 1,21 1,32
1934 0,27 0,70 1,18 1,43 1,51 1,55

1936 0,00 0,33 0,70 1,08 1,32 1,41
1938 0,14 0,42 0,81 1,16 1,31 1,38
1940 0,540,16 0,94 1,25 1,38 1,48
1942 0,500,17 0,94 1,29 1,46
1944 0,600,23 0,99 1,23 1,35

1946 0,58 0,950,24 1,18
1948 0,560,20 0,92 1,17
1950 0,630,22 1,01 1,29
1952 0,630,30 0,99
1954 0,32 0,68 1,08

1956 0,30 0,63
1958 0,24 0,52
1960 0,32 0,69
1962 0,26

finns inteAnm: Det så många observationer i varje kohort, varför slumpfelen kan vara
Oregelbundenheten i tabellen beror sannolikt på slumpfel.stora.

Källa: Egna beräkningar 1993.
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Kvinnorsolika och kohorter.i åldrarGenomsnittlig intjänad ATP2.10Tabell
iintjänade ATP mänsprocent av

ÅlderFödelseår
55 60 6445 5035 4025 30

38,934,227,10,00 24,11916
30,2 33,625,120,217,41918
37,140,225,2 30,022,50,001920

48,144,227,5 32,3 37,20,001922
65,554,5 62,245,137,731,91924

45,7 47,730,5 40,421,914,40,001926
37,7 43,928,212,8 18,88,21928

52,946,825,6 37,40,00 17,112,71930
50,5 54,644,236,7 40,40,001932

38,322,7 30,915,613,5 12,21934

32,5 40,4 49,035,1 30,80,001936
56,444,925,5 34,228,4 26,21938

40,2 46,627,3 34,228,743,01940
49,535,0 41,036,341,91942

52,7 61,246,250,9 46,21944

46,938,939,7 34,01946
59,657,9 57,062,11948
50,849,6 47,863,41950

66,370,268,31952
65,276,5 68,21954

75,590,61956
96,2107,21958
71,878,51960

92,31962

slumpfelen kanvarförvarje kohort,observationer imångafinns inte såDet varaAnm:
slumpfel.sannolikt påberortabellenOregelbundenheten istora.

beräkningar 1993.Källa: Egna

olikain vidindividen har tjänatpensionhurberäknat10 har jagtabell 2.8-2. storI
pensionårligatillfälle denvisst årvidpensionenintjänadetidpunkter. ettDen som

till.eller henneberättigar honomtills dess,intjänatindividen harATP-poängde
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Vi tänker vid beräkningstillfället inte tjänar in fler pensionspoängattoss personen
han eller hon redan har gjort beräknar hur årlig ATP-pensionän vad och stor

då skulle få. i olikaDet samlad bild hur män och kvinnorpersonen ger oss en av
sinkohorter bygger pension.upp

Yngre generationers kvinnor tjänat in i förhållande tillhar ATP vadstörreen
män har tjänat in, än vad äldre generationers kvinnor har gjort i ålder. Desamma
kvinnor födda år 1930 tjänat allshade i genomsnitt inte in någon ATP närsom var
de 30 år. nådde i allmänhet inte till poängår för fåDe de krävs atttrevar upp som
rätt till ATP. De kvinnor födda 10 år hade tjänat in ATP denärsom var senare en

30 år 27 % 1950 in hälftenDe födda hade tjänatmännens.var som var av som var
så de 30 och födda 1960 hade tjänat inATP männen, när destor som var som var
70 % vad hade gjort.männenav

De kvinnor födda 1916-1926 har i genomsnitt ungefärär ATP ärsom en som
45 % 45-i åldrar. Kvinnor födda på 1940-talet hade redan imännensav samma
årsåldern tjänat in 50 %ungefär vad tjänat in iATP männenen som var av samma
ålder.

Kvinnorna i varje fall 1950-de generationer födda fram till mittenärsom av-
talet ligger redan tidigt efter 25 35-39männen. Under småbamsåren mellan och-

ålderårs minskar kvinnors intjänade i drar ifrån.ATP männens. Männenprocent av
Från 35-40-årsåldern stiger kvinnornas knappar in påprocentandel. De männen,

går långsamt. Till exempel hade kvinnor födda 1944 först 40 år ungefärdet vidmen
25procentandel de hade vid års ålder. Kvinnor 1950 hadefödda närsamma som

till procentandel vid 25de 40 inte nått år. Då hade deupp samma som envar
% 4063 vid år 50 %.intjänad mäns, den drygtATP av varsom var

Uppsummering2.4

Således generationer, både och kvinnor, fler poängår, fler pensions-har mänsenare
vad tidigare generationer harpoäng och intjänad i bestämd ålder änstörre ATP en
andel både antalethaft. Kvinnor har åren 1960-1990 i sin vad gällerökatstort sett

poängår och intjänad kvinnor i mina beräkningar ärpoäng, antalet ATP. De som
födda in i genomsnitt1916-1926 och pensionärer har ATP ärär tjänatnu en som

% gamla förungefär 45 vad tjänat in. inte är tillräckligtmännen De ännuav som
pensionsrätt. generatio-få pension har möjlighet tjäna in ytterligare För dessaatt att

intjänade igäller mellan 25 35-39 års ålder minskar kvinnornas ATPochattner
procenttalet igen.därefter från 35-40-årsåldern stigermäns. Förstprocent av

1944 intjänadEfter svackan i småbamsåren har kvinnor födda ATPmestsom en
% födelsegrupp.60 intjänade i ålder och De ärär männens ATPsom ca av samma

1948 också 60, dedå 45 år. procenttal för kvinnor födda är ärMotsvarande men
då 40 år. Intjänad generationers kvinnor ligger männensATP hos närmareyngre

fortfarande betydligt undervad gäller för äldre generationer, liggerän densom men
bara få deras arbets-Lika pensioner kvinnornamännens. männen kanstora omsom

marknadsbeteende speglingår exakt männens.en av
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i ATP3 reglernaHar gynnat
kvinnorna

15 inkomstårende bästa15- SO-årsreglema i pensionen bestämsoch ATP att av
förmånligaför få full pensionår med räcker äroch 30 ATP-poäng mestattatt

livetfördeladepensionsgrundande inkomster ojämnt överför har sinadem som
lång yrkes-år, förmånliga för dem hari så många mindreoch inte arbetar som en

ATP-grundande inkomsterna.relativt jämn utveckling deverksam period och aven
inkomst-pension ojämn och brantinkomstprofil mycket lägreflack änEn enger en

tillpension i förhållandelikaprofil, livsinkomsterna kan Lägststora.trots att vara
sitt vuxenliv och har löneut-får arbetar delenlivslönen de större svagav ensom

både bland mänvi hitta hos låginkomsttagare,tiden. kanveckling Det mönstretöver
blandbland änkarriär, är vanligare mänkvinnor. ochoch Avancemang som

heltidsarbetemedinkomstprofil. Kvinnor deltidsarbetekvinnor, brant varvarger en
inkomstutveck-både och brantden få ojämnvad och kan vägenän män gör enmer

15-årsregeln.glädjekvinnor hardet män eller störstling. Frågan är är som avom
30-fördel 15- ochfick kunde inte dragenerationerna ATPförstaDe avsom

15möjligt in fler år i ATP,nämligen inte tjäna ändetårsreglema. För dem attvar
förstalla år. Det ärgenomsnittspoängenvarför deras pension måste beräknas av

iATP-grundande inkomsterpensionerats efter 1974 kan ha haftde mersom som
inkom-haft ATP-grundandefödda 1924 ha15 år. de är än kanän Bara som senare

haftgenerationförstaår för pension. Deni fler än vad krävs helster somsom
15- och 30-och på vilkenfrån 16 års åldermöjlighet tjäna in ATP-poäng redanatt

och någrafödd 1944.är Denårsregeln kan tillämpas fullt är den generationut, som
urskilja någravi kantittat påefterföljande kohorter har jag närmare för att se om

fördeladeyrkeskategorier. Vilka har ojämnti olikaskillnader i ATP-poängmönstret
ATP-poängprofiloch vilka har plattATP-poäng en



kvinnornareglerna i ATPHar gynnat

yrkeskategorieri olikaPoängutvecklingen1

föddaLNU-urvaletde löntagare i årUndersökningspopulationen enbartär somnu
År714. 1990i den1950. Antalet observationer äråren 1944 ochmellan gruppen

fem olikahar delat in dem i40 och 46 år gamla. Jagdessa mellanär personer
kvalifice-mellannivå, lägre tjänstemän,tjänstemän påkategorier: högre tjänstemän,

år 1991.Klassiñceringen Katego-okvalificerade arbetare.rade arbetare och avser
typiska yrken inom varjeutbildningskrav och någrariindelningen inklusive grupp

3.1.i tabellpresenteras

typiska yrkenkvalifikationsgrad och exempel påKategoriindelningTabell 3.1 samt
kategoriinom varje

yrkenExempelSocioekonomisk Normala
utbildningskravkategori

grundskolautöver

civiling, byrådirektör,minsttjänstemän årHögre sex
läkare

gymnasieing, sjuksköterska,årTjänstemän tre sexmen
mellanstadieläraremellannivå

kontorist, sekreterare,mindretjänstemän än årLägre tre
byråassistent

byggnadssnickareKvalificerade minst årtvå Svetsare,
undersköterskaarbetare

städare,vårdbiträde,Okvaliñcerade mindre än två år
afñirsbiträdearbetare

Lundberg sid.Källa: Fritzell 1993, 9.

kvinnor och för1966-1990 för ochmänjämför utvecklingen ATP-poängenJag av
yrkeskategorierna jag beräknat hur många ATP-poängfigur 3.1 harolika Ide som

Skillnaderna ioch åren.genomsnitt tjänatkvinnor i harmän ettvart avresp.

År pensionsrått kan tjänasförsta år1966 minst 16 år, vilket är detallaär som
in.
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inkomstmönstret mycketär tydliga. Kvinnorna har i genomsnitt betydligt lång-en
Årpoängutvecklig än männen. 1966 alla idå undersökningen mellansammare var

16 och 22 år gamla, tjänade varken män eller kvinnor in särskilt många ATP-poäng.
ÅrKvinnorna tjänade det året i genomsnitt in 0,43 poäng, männen 0,69 poäng.

1976, 10 år tjänade kvinnorna i genomsnitt in 1,68 ATP-poäng, medansenare,
männen tjänade in betydligt 3,92 2,3poäng. Det gånger än kvinnornasmer, var mer

Årpoäng. 1990 hade kvinnorna i genomsnitt årsinkomst motsvarade 3,36en som
ATP-poäng och männen inkomst på 4,99 poäng. De då mellan 40 och 46 åren var
gamla.

Figur 3.1 Genomsnittlig årlig ATP-poäng 1966-1990 for kvinnor föddamän resp.
1944-1950

ALLA

66 70 8575 80 90

Kvinnor....

Källa: Egna beräkningar 1993.

figurI 3.2 har jag beräknat hur många ATP-poäng i de fem olikamån yrkeska-som
tegoriema tjänat in och åren 1966-1990. Den brantaste poängproñlen harvart ett av
de tillhör högre tjänstemän. årligaDeras ATP-poäng har i genomsnittsom gruppen

Årutvecklats från 0,44 år 1966 till 6,00 år 1990. 1975 då de 25mellan och 31var
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mellannivå denharTjänstemän påpå 3,81.tjänade de in ATP-poängår gamla, en
harokvaliñcerade arbetare. Deutveckling harprofilen.brantaste Sämstnäst en

från 0,64 årutvecklatsi genomsnittårliga harlönekurva. ATP-poängflack Deras
Är tjänade de25 31 år gamla,1975 mellan och1990. då de1966 till 3,84 år var

mycketinte1990, årsinkomsten15 år årpå 3,09.in ATP-poäng senare, varen
poångutveck-ganska likaharoch lägre tjänstemänKvalificerade arbetarestörre.

ling.

Födda 1944-för1966-1990Genomsnittlig årlig ATP-poäng ärFigur 3.2 män som
mellannivå, lägretjänstemän på1991 högre tjänstemän,1950 och årsom var

okvalificerade arbetarekvalificerade ellertjänstemän, arbetare

MÄN

908580757066
tjm.LägremellannivåTjm.tjm.Högre un--.

arb.Okvaliñceradearb.Kvalificerade . ..- -

beräkningarKälla: 1993.Egna

tjänstemänhögre
mellannivåtjänstemän på- - - -

tjänstemänlägre...... ..
kvalificerade arbetare-. -.-. -.
okvaliñcerade arbetare.-. .-.. .
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Figur 3 3 visar poängutvecklingen för de olika kategorierna kvinnor. Rangordningen.
mellan yrkesgrupperna härär för Den brantaste löneproñlenmän. harsamma som
högre tjänstemän, dämåst kommer tjänstemän på mellannivå. Den plattaste lönekur-

har okvaliñcerade arbetare. Lägre tjänstemän och kvalificerade arbetare har denvan
näst poängutvecklingen.svagaste

Figur 3.3 Genomsnittlig årlig ATP-poäng 1966-1990 for kvinnor föddaärsom
1944-1950 och 1991år tjänstemän,högre tjänstemän på mellannivå,som var
lägre tjänstemän, kvalificerade arbetare okvaliñceradeeller arbetare

KVINNOR

66 70 75 80 85 90

Högre tjm. Tjm. mellannivå tjm.Lägre. .... .....
Kvalificerade arb. Okvaliñceradc arb... u.

Källa: Egna beräkningar 1993.

högre tjänstemän
tjänstemän mellannivåpå- - - -
lägre tjänstemän...... ..
kvalificerade arbetare.-.-.-.-
okvaliñcerade arbetare.-. .-...

Vad det här säger år i individens poängutveckling fram till i dag finns det ingetatt
tyder på IS-årsregeln skulle kvinnornaatt än männen.som gynna som grupp mer
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varitgenomsnitt25-30 i iförsta åren ATPunder deinkomstproñler harMäns
kvinnors.och ojämnare änbrantare

finns 15inteeller det15 bästa årende3.2 Genomsnittlig ATP-poängTabell om
iKvinnors 15 årfinns. bästagenomsnittet de årATP-poäng,år med somav

år15 bästamänsprocent av

ÅlderFödelseår
55 60 64504535 4025 30

39,1 41,332,723,8 26,611916
35,233,725,6 30,919,41918
42,035,5 40,930,717,8 24,81920

48,8 50,443,425,5 32,6 36,11922
65,559,6 63,245,2 53,035,11924

45,7 47,9 48,932,5 41,214,4 18,01926
44,627,5 36,1 40,211,4 18,11928
53,043,5 49,236,017,3 26,716,61930

51,6 55,048,345,6 44,142,71932
41,534,729,221,0 27,020,21934

51,847,541,437,7 37,747,81936
58,550,545,143,5 41,3 40,01938

43,5 48,943,5 42,353,9 40,91940
50,946,347,2 43,348,11942

56,9 61,754,362,5 60,21944

51,549,055,4 53,11946
61,468,2 62,270,11948
53,255,8 51,61950 71,6

70,492,1 81,21952
75,1 69,385,81954

74,81956 91,0
92,91958 110,1
80,181,11960

100,21962

slumpfelen kanvarförvarje kohort,observationer iinte mångafinns såDetAnm: vara
slumpfel.sannolikt påtabellen berorOregelbundenheten istora.

beräkningar 1993.Källa: Egna
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Ett ytterligare sätt undersöka detta på är för den tidsperiodatt möjlig,äratt, som
jämföra individens genomsnittspoäng över den begränsade livscykeln med hans
eller hennes genomsnittspoäng 15de bästa åren. harDet jag gjort för personer
födda 1916 framåt,och alltså för större urval bara 1944-1950än års kohorter.ett

tabellI 3.2 har jag beräknat genomsnittlig pensionspoäng under de 15 bästa åren
räknat från 1960 till beräkningsåret om har mindre 15än år med ATP-personen
poäng, beräknar jag genomsnittet de år finns och därefter beräknat hurav som
kvinnornas 15 bästa år förhåller sig till männens, dvs. kvoten mellan kvinnornas 15
bästa år och männens 15 bästa år, multiplicerat med 100.

Detta resultat jämför jag med resultatet i tabell 2.3. I tabell 2.3 jaghar beräknat
individens genomsnittspoäng för hela perioden från 1960 till beräkningstillñllet och
jämfört kvinnornas genomsnittliga poäng med männens. kvinnornaOm skulle ha en
större andel männens poäng vi jämförnär de 15 bästa åren än när vi jämförav
medelpoängen för hela perioden dvs. kvoten mellan kvinnors och mäns genom-
snittspoäng 15de bästa åren âr större kvotenän mellan kvinnors och mäns genom-
snittspoäng för hela perioden skulle IS-årsregeln fördelaktigare för kvinnorvara

förän Jämförelsenmän. tabell 2.3 och tabell 3.2 inte något sådant resultat.av ger
Tvärtom kvinnornasär andel männens ipoäng de flesta fall mindre jämfördå viav
de 15 bästa åren än då vi jämför genomsnittspoängen för hela perioden. Till exem-
pel hade kvinnor födda år 1940 medelpoäng i 45 årATP när desom var en var som

44,9 % de lika gamla männens medelpoäng. Jämför vi i stället medelpoängenvar av
under de 15 bästa åren kvinnornas 43,5 %poäng bara Kvinnormännens.var av

födda år 1944 hade medelpoäng i ATP de 45 år 64,5 %närsom var en var som var
de lika gamla männens medelpoäng. Jämför vi 15de bästa åren kvinnornasav var

poäng 61,7 % männens.av
Vi kan också jämföra medelpoängen i tabell 2.3 med intjänad i 2.10.ATP tabell

Då finns också skillnaderna i antal intjänandeår med vid jämförelsen. Kvinnorna har
överlag tjänat in ATP andel männens mindreär deras medelpoängsänen vars av
andel. När 1940 års kvinnor 45 år deras medelpoäng %44,9 männensvar var av
medelpoäng. Deras intjänade %ATP 40,2 intjänademännens ATP. Närvar av
1944 års kvinnor 45 år hade de medelpoäng 64,5 % männens.var en som var av
Deras intjänade %ATP 61,2 männens.var av

Hittills har inte IS-årsregeln i första hand kvinnorna Avgöran-gynnat som grupp.
de är vad händer de återstående åren fram till pensioneringen. Bara kvin-som om

pensionspoäng framöver kommer utvecklas mycket änattnornas gynnsammare
männens, l5-årsregelnär fördelaktigare för kvinnor.

En fåkan högre ATP-poäng två skäl, pådels grund löneökning,person av av
dels på ökadgrund arbetstid tidigare deltidssysselsättningbytat.ex. att utav genom

heltidssysselsättning. Löneskillnaderna mellan låglöneyrken och höglöneyrkenmot
kommakan öka i framtiden. solidariska lönepolitiken får allt mindre be-Denatt

tydelse, och det kan innebära skillnaderna låglöneyrkenmellan och andra yrkenatt
kommer öka. Den ekonomiska integrationen effekterkan få på den svenskaatt
lönestrukturen. När arbetskraft och kapital sig fritt kan skillna-rör över gränserna
derna i reallön för viss arbetskraft i Sverige och inte bliEG-ländematypen av
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lägretilltendensinnebärakan detsvenska kvinnorlågutbildadealltför För enstora.
månHögutbildade1993.omvända jfr Perssonhögutbildade detoch förrelativlöner

änkommakan att mer.gynnas
förvärvsarbeteoch ickedeltidsarbeteheltidsarbete,mellanskiftenahel delEn av

det40-45-årsåldem. Trotsikommerdebakom sig närlämnatkvinnornahar upp
sittför ökahos demkvarochantagligen både intresse attfinns det utrymme engage-

1989.jfrbarn Jbundnainte längre ärdearbetsmarknaden närpå onungavmang
föremellertid störrearbetsinsats äroch ökadförFörutsättningarna avancemang

och arbetare.tjänstemänför lägremellannivå änpåoch tjänstemäntjänstemänhögre
endadetdeltidsarbetefalli vissa ärochmöjlighetersmåharDe att avancerasenare

gamlamycketandelenfaktumdetVidare kanyrken.kvinnor i dessa atterbjudssom
påställa kravkommabefolkningen,ökar i attvårdkrävandedärmedoch personer

kvinnor.för mångaarbetsmarknadentid utanför
för tjänstemänfördelaktigtsannoliktdetbibehålls ärSO-årsreglema15- ochOm

mångavilkettaket,slår igenomintetjänstemänmellannivå och för högrepå som
denATPfå mycket störrekommerinte gör. Dessahögutbildade kvinnor att omen
allagenomsnittetpåskulle beräknasden15 åren änpå de bästaberäknas avom

bland mänbådearbetareochtjänstemänmånga lägrebörårsinkomster. Däremot
pensioner15-årsregeln. Derasbehållaangelägnamindreoch kvinnor attomvara

förbetalafår deDessutom15-årsregeln änmedmycketblir inte större utan. mer
nästadettaombehöver göramedelklassennuvarande änipensionersina sesystem
finnavi därförbörbort15-årsregelnmotståndet tasavsnitt. Det största attmot

inteinkomstertjänstemänbland högremellannivå ochpåbland tjänstemän vars
sittkritiska istarktoch SACOTCOVi erinrakanATP-taket.överstiger att vaross

dåva-den1977 överStåhlberg,Kruse1956:31, även1956 SOUremissvar se
skulle bestämmaspensionenförslagpensionsutredningensrande att genom-avom

slut-vikt vidfästa störreföri ställetaktiva tidenhela denunder attsnittsinkomsten
betydaskulledet attmedgavsitt remissvariSACO attlönen. Jag att senarenoterar

försäk-tillmycketbetalat likaförutsättningarlikai övrigtundertvå sompersoner,
från läggaavstodskäletdetpensioner och attolikaskulle fådettaringen, trots av

motförslag.fram egetett

kostnadertillrelationi3.2 Förmåner

får högrevissairesulterakandesådanapensionsreglerna är attatt enAtt grupper
detanmärkningsvärtsärskiltinteandra ärtill livslönen änförhållandepension i om

det skerpensioner ellerifårtill vad derelationialla betalar ut ensåär omatt
sinaförmindrebetalade fårsåtill deomfördelning attsystematisk gruppernasvaga
på.skall titta närmarei ATPmed dettaförhåller sigdetandra. Hurpensioner än

inkomsttagarefrånomfördelasinkomsterATP-taketmedfördet förstaFör att
avgifts-taket äröverinkomstereftersomtaket,undertill inkomsttagaretaketöver

överinkomsterharkvinnorFler män änpensionsgrundande.integrundande men
fråninkomsteri ATP30-årsreglema15- ochomfördelarandradetATP-taket. För
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dem arbetar större delen sitt vuxenliv haroch relativtsom jämn utvecklingav en
de pensionsgrundande inkomsterna till dem vilkas pensionsgrundandeav inkomster
ojämntär fördelade över livet och inte heller arbetar i så många år. Ojämn in-som

komstutveckling kan både bero på förändringar i lönen och på förändringar i arbets-
tiden. Svag löneutveckling har låginkomsttagare, både bland mån och kvinnor.
Kvinnor varierar sin arbetstid än mån och kan den vågen få ojämn inkomst-mer en
utveckling. En tredje omfördelande orsak är pensionstillskotten de med lågsom
eller ingen ATP får. Pensionstillskotten ned med stigandetrappas ATP. Pensionä-

med låg inkomst kan också få kommunala bostadstillägg.rer
Det sker ingen systematisk omfördelning från mån till kvinnor i ATP. Däremot

är reglerna sådana vi får systematisk omfördelningatt från haren personer som en
platt pensionsgrundande inkomstproñl till har ojämn pensions-personer som en
grundande inkomstutveckling.

studierEmpiriska individernas livslöner är ovanliga, eftersom det krävs in-av
komstuppgifter för individens hela yrkesverksamma liv. Beskrivningar faktiskaav
livslöner inteår heller direkt överförbara på framtida scenarier, eftersom arbets-
marknadsbeteende och löner inte är statiska.

Av pensionssystemen är det bara ATP och folkpensionen studerats empirisktsom
i livscykelperspektiv. harett Jag i tidigare studier se Ståhlberg, 1986, 1990t.ex.
beräknat vad olika individer förväntas få i pensionsförmåner och de förväntasvadut
bidraga med till pensionssystemet under sin förvårvsverksamma tid. harJag då haft
uppgifter på individernas faktiska inkomster för åren 1960-1981, dvs. tidsperioden
på 22 år. I dag har jag motsvarande uppgifter för individer i ytterligare 9samma
år. Jag har därför gjort beräkningar på den generation män och kvinnornya som
är född 1944-1950. För den är född 1944 kan jag följa hans eller hennessom
faktiska inkomstutveckling och ATP-poångutveckling från 16 års ålder till och med
det år han eller hon fyller 46 år och för den år född 1950 från 16 år till ochsom
med det år hanhon fyller 40.

3.2.1 Undersökningen

liksomATP folkpensionen är fördelningssystem vilket innebär pensionernaett att
finansieras med de samtida förvärvsarbetandes inkomster. Avgiften bestäms så att
inte betalas in till ATP under året vadän år betalas igenmer utpengar som samma
i pensioner. I ATP finns därför inget strikt enligtsamband försåkringsmässiga
principer mellan avgifter och pensionsförmåner. betalar sinIngenen persons egen
pension. Men är med och betalar till alla år yrkesverksam.årsystemetman man

faktum,Det några dör innan de pensioneras, några får pension under kortatt en
period medan andra får pension i många år, betyder skillnaden mellan detatt en

har betalat till pensionssystemet och det han eller faktiskt får ihon utperson
förmåner avviker från den förhand förväntade. omfördelningar faktiskaDessa av
in- och utbetalningar är slumpmässiga. Det intressanta från ñrdelningspolitisk
synpunkt är de systematiska omfördelningama i pensionssystemet hängersom

med regelkonstruktionen.samman



kvinnornareglerna i ATP52 Har gynnat

lång-ibedömasdeomfördelningar mäste ettsystematiskasådanaFör mätaatt
vadpå delsredamåsteviinnebärperspektiv. Det taförsäkringsmässigt attsiktigt
vaddelspensionssystemet,tilllivstidsinunderbidra medvarje förväntasperson

pensionär.under årenerhållavarje förväntas somperson
1991Levnadsnivåundersökningenide löntagare[Jndersökningspopulationen är

nämnda tidi-med i definnsockså1944-1950 ochföddaLNU 91 är somsom
förväntaseller honhanvadberäknat delsjagharvarjestudierna. För persongare

delslivstid,sinunderoch .ATPpensionstillskottfolkpension,frånålderspensionfâi
yrkesverksammasinunderpensionssystemettillbidraförväntashanhonmyckethur

tid.
avgiftsgrundandepensions-ochfaktiskaindividsvarjeLongitudinella data om

ochpoängdatabasRiksförsäkringsverketsregister:tillhörandefinns i LN Uinkomster
Årliga för ochuppgifterHlNK-undersökningar.centralbyrånsStatistiska sammaen

till1960,årintroducerades, dvs.det är ATPmedtillgängliga från ochfinnsperson
år.tidsföljd 31innebär1990.med år Detoch aven

vidsättuppskattathar jagpersonliga inkomsternaframtida manDe somsamma
nybli-inkomstutvecklingdenuppskattarförtidspension från ATPbeviljandet enav

inkomstbortfallinte drabbatshonhan ellerhaftskulleförtidspensionär ha avomven
börjarförtidspensionenmed det årochfrånvarje ärfortsatt arbeta. Förattutan

honellertillgodoräknas han64 årindividen blirårmed detbetalas till och pen-ut
ATP-föregående årensfyra närmastdemedeltaletsionspoäng motsvarar avsom

frånsamtliga årundermedeltaletblir större,därigenompensioneneller,poäng, om
vilkenhälft fördenfrånbortsesmedeltaldessaberäkningVid16 års ålder. av

1993.försäkringallmänlägst se LagenATP-poängen är om
enbartochkonstantapensionspoängframtidaindividensMed metod ärdenna en

utveckling förförväntadnågonintetidigare poäng,eller hennesfunktion hans avav
real-ord ingenandramedyrke. Det ärochellerutbildningmed sammapersoner

tidigareharJaginkomstmönster.framtidaindividernasbeskrivningistisk ex-av
skatta1986. AttStåhlberg,inkomstutvecklingar semed alternativaperimenterat
Derassvårigheter.förknippat medemellertidinkomster ärkvinnors framtida

generationersför hurvägledninglitenarbetsmarknadsbeteendetidigare senareger
pensionspoängenfrysajagföredrarDärförförvärvsarbeta. attkvinnor väljer att

underskatt-ochtänkbara över-medresultatenkompletteraoch ett omresonemang
hareftersomtidigaremindre ändockresultaten äriOsäkerhetenningar. nu

10 årfaktiska uppgifter för nästan mer.
underskattas.genomsnittinkomstutveckling iindividernasMetoden innebär att

tjänste-bland högrekarriärochfortsattEftersom kan förvänta avancemangoss
negativkanskeårende sistaochmellannivâ,påoch tjänstemänmän svagmen en
under-störremetodentjänstemänlägreochför arbetarereallöneutveskling enger

ocharbetareförmellannivå äntjänstemänochtjänstemänskattning för högre
årspoäng1990ärredanhadetjänstemänManliga högretjänstemän. somlägre en

6,5.ärfå i ATPkanpensionspoängårliga6,0. störstagenomsnitt Deni manvar
mycketdärförliggertjänstemänmanliga högreförpensionspoängensimuleradeDe

poängutvecklingenunderskattningenblirmänvärdena. Förde verkliganära av
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störst bland tjänstemän mellannivå. Vidare gäller eftersom pensionsförmåner-att
inte avgiftsinbetalningama, begränsas taket i ATP blir underskattningenna, men av

förmånerna mindre än underskattningen kostnaderna. Underskattningenav av av
kostnaderna förär störst manliga högre tjänstemän.

Metoden innebär vi låter individens arbetsutbud oförändrat perioden 1991att vara
framåt.och Inga övergångar ske efter år 1991 mellan hemarbete, deltidsarbeteantas

och heltidsarbete. Det gör vi kan få underskattning 15-årsregelns effekteratt en av
framför allt på kvinnors ATP. Om har deltidsarbetat periodenhelat.ex.en person
fram till och med 1990 hon är då 40-46 år kommer hon i mina beräkningar att
göra det i fortsättningen.även Vi missar då den positiva effekt på pensionen som

eventuell övergång till heltidsarbete skulle Om förutsättningarna för ökaden ge. en
arbetsinsats är större för högre tjänstemän och tjänstemän mellannivåpå förän
arbetare och lägre tjänstemän blir underskattningen istörre det förra fallet.

Det hår gör den beräknade kvoten mellan förväntade förmåner och kostnaderatt
i förATP olika skall läsas med nedanstående troligasammanställninggrupper av
över- och underskattningar i åtanke.

Troliga och underskattningar förmånskostnadskvotenöver- i följerATPav som
frysametoden poängutvecklingen de sista 19-25att åren.av

Socioekonomisk Trolig felskattninggrupp av
förmånskostadskvoten i ATP

Män
Högre tjänstemän överskattning
Tjänstemän på mellannivå underskattning
Lägre tjänstemän nollnära
Kvalificerade arbetare nollnåra
Okvaliñcerade arbetare nära noll

Kvinnor
Högre tjänstemän underskattning
Tjänstemän på mellannivå underskattning
Lägre tjänstemän någon underskattning
Kvalificerade arbetare någon underskattning
Okvaliñcerade arbetare någon underskattning

Pensionsavgifterna år de faktiska fram till och med år 1993. Därefter använder jag
den avgiftsprognos vid BNP-tillväxt %på 2 finns i Pensionsberedningensen som
betänkande se 1990:76.SOU Jag förutsätter löntagarna på lång bår bördansiktatt

pensionsavgiften, deras kontantlöner blir lägre vad de skulle haänattav genom
varit ATP. Realräntesatsen vid nuvärdesberåkningarnautan har jag antagit vara
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%.2
så1990 närStåhlberg,studiemed den i min tidigare seidentiskAnalysen är

i ställettidsföljd 31 årförindividuella datapunkter. harpå följande Jag avensom
1994 ochpensionsavgiftenföranvändertidigare 22.för Jag prognosen senaresom

lägrepå mellannivå,tjänstemänuppdelningen på högre tjänstemän,framåt. Jag gör
tidigareoch intearbetareoch okvaliñceradekvalificerade arbetaretjänstemän, som

livslängdsdata.hari socialgrupp och III. JagII senare

allaminst gynnadelåginkomsttagareKvinnliga3.2.2 är av

i ATP

ñrdelnings-i det närmasteresultat ATP ärAnalysen i Ståhlberg 1990 attger som
undersökning-ingår ii de årsklassermässigt och kvinnorneutralt mellan mån som

för varje krona deungefär lika mycketgenomsnittoch kvinnor betalar iMänen.
redovisas i1990beräkningarna i Ståhlbergfår i pension från EnligtATP. som

kostnaderförmåner ochförväntadetabell 3.3 mellanär den genomsnittliga kvoten
kvinnor föri något lägre för än män,ATP 0,80 för 0,77 för kvinnor,män och men

kvinnor högreskillnaden förmånligt förliten. dockär ATP-systemet är urmer
för densocialgrupper. förmånskostnadskvoten är högstDen beräknade gruppen.

relativt goda inkomsterofta period parad medDessa har relativt yrkesaktivkorten
i socialgrup-under mindre gäller för kvinnor den lägstaantal år. omvändaDetett

minstoch såledeshar den förmåner och kostnader ärDe lägsta kvoten mellanpen.
år hargynnade alla. både arbetar i många ochDit hör nämligen de svagenav som

tiden.:löneutveckling över
transfererinmått påNettotransfereringamas livsinkomsten ärandel ett annat gar-av

ochskillnaden förväntade förmånerstorlek. Nettotransfereringen mellanärnas
Är harden mindre förmåner vad han eller honkostnader. negativ får änutpersonen

medpensionssystemet. minskar livsinkomsternabetalat till undersökningen ATPI
%. tankeexperimentet ATP-avgiften i ställetgenomsnitt 2 Vi kani göra satsatsatt

Då hadepremiereservsystem med på tvåi förräntninggenomsnittlig procent.en
varitlivsinkomsterna genomsnittlig årsinkomst högre.en

studien.redovisas uppdaterade3.4 förmånskostnadskvotentabell i denI nya
Även fort-skillnadenlika med 0,83 för män och 0,78 för kvinnor.ärKvoten om

tjänste-så har den dock kvinnliga högreliten ökat något. kvot harfarande är Högst
och1,06. högst kvot mellannivå, både mänNäst harär tjänstemän påDenmän.

inkom-tjänstemän därför derasär har lägre kvothögre månkvinnor. De attsom en
lägsta kvinnliga arbetare.ATP-taket. Den kvoten har okvaliñceradeöverstigerster

64varje igen0,64. För krona de får de barabetalat till ATPbaraärkvotDeras
förstärkerhar kvinnliga lägre tjänstemän. StudienkvotenlägstanästDenöre.

får de pension i fler män.längre än män år än2 genomsnitt leverikvinnorEftersom
livs-bli lägre återståendekvinnor skulle änförFörmånskostnadskvoten om samma

antagits.längd hade
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således mina tidigare resultat. Kvinnliga låginkomsttagare tjänar minst på att vara
med i under förutsättning deras årsinkomsterATP. Detta efter år 1990 inte ökaratt
betydligt andra yrkesgruppers.änmer

3.3 iTabell Förmånskostnadskvoten ATP för 1944-1950årsklassema och netto-
transfereringamas livsinkomsten enligtandel beräkningar i Ståhlberg 1990,av
vilka baseras longitudinella för 1960-1981på data åren

Kön och- Förmåns Nettotransferering-
socialgrupp kostnads andelamas av

kvoten livsinkomsten

Män
I 0,88 -0,01

0,80 -0,02
III 0,78 -0,02

Alla mån 0,80 -0,02

Kvinnor
I 0,94 -0,01

0,82 -0,02
III 0,65 -0,03

Alla kvinnor 0,77 -0,02

socialgrupp I huvudsakligen högre tjänstemän, socialgrupp lägreAnm: utgörs av av
Åberg,tjänstemän och social III arbetare. Se Erikson Inkomsttagama1984.grupp av

socialgruppi har i genomsnitt den högsta livsinkomsten, inkomsttagarna socialgruppI i
III den lägsta.

Källa: Ståhlberg 1990.
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1944-1950 ochför årsklassernai ATP netto-3.4 FömiånskostnadskvotenTabell
studien,uppdateradeenligtlivsinkomsten den härtransfereringarnas andel somav

1960-1990longitudinella for årendatabaseras på

Nettotransferering-FörmånsSocioekonomisk
andelkostnads arnas avgrupp

livsinkomstenkvoten

Män
-0,020,84tjänstemänHögre

Tjänstemän på
-0,0lmellannivå 0,88
-0,02tjänstemän 0,84Lägre
-0,020,82Kvalificerade arbetare
-0,02Okvaliñcerade arbetare 0,77

-0,020,83Alla män

Kvinnor
0,011,06Högre tjänstemän

Tjänstemän på
-0,0l0,88mellannivâ
-0,030,73Lägre tjänstemän
-0,03Kvalificerade arbetare 0,79
-0,04Okvaliñcerade arbetare 0,64

-0,02Alla kvinnor 0,78

Källa: beräkningar 1993.Egna

folkpension3.3 ochATP sammantagna
kvinnorintemissgynnar

bland kvinnorna.någonintemissgynnasSlår vi folkpensionenihop ochATP grupp
studie Ståhlberg,3.5 i min tidigareliksomframgår i tabellDet beräkningarnaav

Folkpensionsbelop-folkpensionssystemet.i1990. progressivitetenpåDetta beror
inkom-har högalivslönen. Demedkostnaden ökarär lika för alla,pet sommen
offent-i det samladeProgressivitetenfår låga inkomster.betala de medänster mer

fördelningsmässigtATPliga högreskulle dockpensionssystemet voreomvara
till lägre.inkomsttagarefrån högreneutralt eller omfördelade
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Tabell 3.5 Fönnånskostnadskvoten i ATP folkpension inkl. pensionstillskottoch
för ársklassema 1944-1950 nettotransfereringamas livsinkomstenandelsamt av
enligt den här uppdaterade studien baseras på longitudinella data för årensom
1960-1990

Socioekonomisk Förmåns Nettotransferering-
kostnads andelgrupp amas av
kvoten livsinkomsten

Män
Högre tjänstemän 0,73 -0,05
Tjänstemän på

mellannivá 0,79 -0,04
Lägre tjänstemän 0,78 -0,04
Kvalificerade arbetare 0,79 -0,04
Okvaliñcerade arbetare 0,82 -0,03

Alla män 0,77 -0,04

Kvinnor
Högre tjänstemän 1,06 0,01
Tjänstemän på

mellannivå 1,03 0,01
Lägre tjänstemän 1,01 0,00
Kvalificerade arbetare 1,06 0,01
Okvalificerade arbetare 1,05 0,01

Alla kvinnor 1,04 0,01

Källa: beräkningarEgna 1993.

3.4 Appendix till avsnitt 3

N är den normala pensionsåldern, N 65
SM är sannolikheten bli i då kvinnorår är N år. Män och har olika livslängds-att man
tabeller
P är storleken individpå kzs årliga pension

är individ kzs avgiftsgrundande inkomst vid åldern i
avgiftsprocentenär vid åldern varierar med kalenderårDen

är det första pensionsrått iâr ATP kan tjänas in. 16a som a
är den diskonteringsräntan.reala 0,02.r r
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pensionsförmánerförväntadenuvärdetärblir äldre än 110 årvi ingenOm attantar av
pensionsintrådetvid

110
1+rP SM2

iN

aN,ålder, årvid årsoch nuvärdet a

110
SNi1+rSN1+r P z

iN

vid ålder äravgiftsinbetalningar årsförväntadeNuvärdet aav

N-l
San1+TM2

ia

basbelopputtrycks iATP för individ k. Denfrån ATPpensionsförmânenårligadenär
medel-inte har 15 poängår,pkl, eller kATP-poäng,kzs 15 bästamedelvärdetär omav

finnsde poängårvärdet somav
t med ATP-poängkrs antal årär

pensions-1993 årsVi använder åruttrycks i basbelopp.pensionstillskott. DetPT är
basbelopp. Då år0,555tillskott. Det är

pk., t30ATP PT0,6 -

ATP 0z

t 3z

t30 1

År är den 0,96i basbelopp. 1993uttrycktårliga folkpensionendenstorlekenFP är
Vibasbelopp.den 0,785får folkpension ärmakeförsäkradgiftbasbelopp. För vars

basbelopp.övriga får 0,96beloppet,får detgift 1993ården ärattantar senaresom
ochpensionstillskottfolkpension,frånpensionsförmånenårligasamladeDå är den

individ kförATP

ATPFP PT ++
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4 Avtalspensioner

4.1 Pensionsreglema inteär neutrala

Avtalspensionerna är komplement till folkpension ochett ATP. Avtalspensionerna
har många drag med den allmänna pensionen. De är obligatoriska förgemensamma
den tillhör avtalsområdet. inkomstrelaterade.De är Intjänandereglema är docksom
mindre igenerösa än ATP. Nedan jämför jag bestämmelserna i de olika systemen.

Storleken på pensionsförmånerna bestäms direkt eller indirekt av

hur den pensionsgrundande inkomsten definieradär
-X- vilka delar den pensionsgrundande inkomsten ligger till förgrundav som

pensionen
hur intjänandeâr definierasett
hur många intjänandeår krävs för få hel pensionattsom
hur lång intjäningsperiod möjligärsom
kompensationsgraden
pensionsålder och antal pensionsår

Figur 4.1 innehåller förteckning över hur dessa regler i ATP, STP, ITP,uten ser
statlig avtalspension och kommunal avtalspension. För närmare beskrivningen se
Ståhlberg l993a.
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kommunalaDen avtalspensionen bruttosamordnadär med folkpension och ATP.
innebärDet avtalsförsâkringen viss nivå den samlade pensionenatt garanterar en

från folkpension, ATP och avtalssystemet. denOm garanterade pensionsnivån är
högre vadän betalas från det allmänna står avtalspensionen förut systemetsom
mellanskillnaden. Avtalspensionen för statligt anställda är sedan januari 1992
organiserad på i sätt avtalspensionen för privatanställdastort sett samma som
tjänstemän. Det betyder avtalspensionen för statligt anställda utgör vissatt en

slutlönen eller genomsnittet de sista årens inkomster. Tidigareprocent av av var
den statliga avtalspensionen bruttosamordnad med folkpensionen och Tillsam-ATP.

skulle förmånerna från dessa 65utgöra i princip slutlönen.tre procentmans av
De hade förhållandevis hög slutlön, dessförinnan haft låga inkomstersom en men
bl.a. på deltidsarbete,grund fick låg denATP. Men samlade pensionen frånav en
ATP och avtalspensionen kunde ändå bli hög på grund bruttosamordningenav som
garanterade dem 65 % slutlönen i pension. harDen relativt hög slutlönsom men
låg förlorarATP på de reglerna. många fallI handlar det kvinnor.nya om

I STP är reglerna sådana den lämnar sitt 57arbete före års ålder inte fåratt som
någon avtalspension alls därifrån. orättvisaDenna försvinner delvis sedan LO och

i majSAF 1993 pensionsavtal. Enligt detta skall även LO-med-enats ett nyttom
lemmar 55över års ålder blir arbetslösa få avtalspensioner från STP.som

I samtliga krävs i princip 30 intjånandeår eller 360 månader för få fullsystem att
pension. Har färre intjånandeår 30än reduceras pensionen i proportion till denman
tid saknas. Vad krävs för intjånandeår varierar. Dock räcker kortettsom som
deltid deltidstjänst på minst 16 timvecka för få helt intjånandeår i allaatt ett

Reglerna för hur intjånandeår beräknas år dock mindresystemen. iett generösa
avtalssystemen i Intjänandeperiodenän ATP. är också generösare i ATP iän
avtalssystemen eftersom ATP kan börja tjänas in redan från 16 års ålder, men
avtalspensionerna först från 28 års ålder. Möjligheterna få ihop de 30 åratt som
krävs för hel pension därför iär störst ATP. Före det pensionsavtalet för statligtnya
anställda trädde i kraft år 1992 kunde även den statliga avtalspensionen tjänassom
in tidigare, nämligen från 20 års ålder, vilket underlättade i försynnerhet många
kvinnor få ihop sina erforderliga antal år.att

I ATP är all inkomst förvärvsarbete 7,5mellan 1 och basbelopp pensions-av
grundande. I ITP och det statliga pensionssystemet övertidsersättningär inte pen-
sionsgrundande. Deltidsanställning kompletteras med övertid till fullsom upp
tjänstgöring därför sämre avtalspension heltidsanställningän med lika storger en en
årsinkomst.

I inkomsterATP är över taket 7,5 258 000basbelopp kr år 1993 inte
pensionsgrundande. Det innebär inkomsterna är större än ATP-taket så bliratt om
den pensionsgrundande inkomstprofilen mindre brant den verkliga.än ATP-taket
verkar utjämnande på pensionerna mellan hög- låginkomsttagare.och I STP taketär

i ATP, inte i statligITP, och kommunal avtalspension. Där ärsamma som men
taket hela 30 basbelopp 0321 00 årkr 1993. Den pensionsgrundande inkomst-
profilen för privatanställda tjänstemän, statligt och kommunalt anställda kan därför
bli betydligt brantare än den ligger till grund för deras ATP-beräkningar. ATP-som
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förtas avtalspen-pensionema reduceras ellerutjämnande funktion påtakets attav
30ända tillpensioner på inkomsteroch betalarsionssystemen över uttar upp

illustration.4.2 schematiskbasbelopp. Figur ger en
15 pensionsgrundande% medelvärdet de bästapensionen 60l ATP är av av

fårojämn löneutvecklingharfasta priser. deårsinkomsterna i Det gör att som en
jämn löneut-de får hari förhållande till livslönen änhögre ATP som en meraen

beräknasmindre slutlönen. ITPellerAvtalspensionerna bestämsveckling. avmer
påavtalspensionen beräknaskommunalastatliga och denpå i princip slutlönen, den

5955 och års ålder. Ilönen mellanoch STP bestämsde fem sista årslönerna av
%avtalspensionen 10 på den lönavtalspensionenden statliga ärSTP, ITP och som

7,5 basbelopp. På den delinte överstigerpå så länge lönenpensionen beräknas av
statliga avtalspen-och den7,5 inte 20 basbelopp ITPöverstiger ärlönen mensom

30 basbelopp kompensa-% överstiger 20 inte ärsionen 65 på den deloch mensom
ochsamordnad med ATP%. kommunala avtalspensionen ärtionen 32,5 Den

totalanivå på denavtalsförsäkringen vissfolkpension så sätt garanteraratt en
pensionlagfâstgaranterad pension ochmellanskillnaden mellanpensionen. Det är

kommunen betalar.som

avtalspensionschematisk jämförelse ATP ochFigur 4.2 av

Årslön

i
ATP + avLpens.

ATP-tak
skill-
nad
1Bs total

inkomst. ,As inkomst4 ATP3.8 Pans-
m-áA skill-

fwAs ATP + avLpens.

i As ATP
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De har höga löner i slutet karriären får högre avtalspension i förhållan-som av en
de till livslönen vadän de får har eller negativ löneutveckling de sistasom en svag
åren. Se figur 4.2. Till skillnad från avtalsförsäkringamas sistaårs-regel där de
bästa inkomsterna skall ligga sist för utdelning, spelar det med 15-att mestge
årsregeln i ATP ingen roll när i livet de bästa inkomsterna ñnns. 15-årsregeln i
ATP respektive sistaårs-regeln i avtalspensionerna de olika takreglerna görsamt att
skillnaderna i avtalspensionen kan bli betydligt större skillnadernaän i ATP.

Högre lön de åren jämförtsista med tidigare år kan bero dels på bättre lön, dels
på ändrad arbetstid. Karriäryrken har brantare löneutveckling än typiska låglöne-en
yrken och män har oftare karriäryrken än kvinnor. Förändringar i arbetstiden från
deltid till heltid år däremot vanligare bland kvinnor blandän Sista-årsregelnmän.
kan därför både typiskt manligt arbetsmarknadsbeteendeett och ärgynna ett som
typiskt för kvinnor.

Det generösa taket i avtalssystemen kommer männen till del än kvinnorna.mer
Betydligt fler män än kvinnor har inkomster över ATP-taket. I dag har bara %3

kvinnorna, %18 männen inkomster över taket i ATP.av men av
Lägst pension i förhållande till livslönen får de har i det närmaste plattsom en

livslöneproñl och negativ reallöneutveckling från 55-60-årsåldem. Det mönstret
kan vi hitta hos låginkomsttagare, både bland mån och kvinnor. flestaDe harsom
manuellt arbete, också många lägre tjänstemän, har relativt dålig reallö-men en
neutveckling mellan 55 65och års ålder.

Jag har jämfört utvecklingen individens ATP-poäng med dennes deklareradeav
förvärvsinkomster perioden 1960-1990. De i huvuddragmotsvararsenare personens
pensionsgrundande inkomst för avtalspension. Jämförelsen görs för kohortema
1944-1950. För varje individ jaghar uppgifter hans eller hennes deklarerade
inkomst för åren 1979-1990. Uppgifter på individuella inkomster före år 1979 har
jag inte haft tillgängliga. Det betyder mindre eftersom inte så många haft inkomster
över ATP-taket dessa år.

figurI 4.3 och 4.4 jämför jag den ATP-grundande inkomsten med den avtalspen-
sionsgrundande inkomsten. ATP-poängen har tak på 6,5 basbelopp, medan för-ett
värvsinkomsterna kan fortsätta stiga. figurernaI redovisas bara uppgifternaatt för
högre tjänstemän. övrigaI skillnadernaär ganska obetydliga. Förvärvsin-grupper
komsterna har jag räknat i basbelopp. På så blirsätt de uttryckta iom sortsamma

pensionspoängen.som
Kvinnliga högre tjänstemän har exakt pensionsgrundande inkomstproñl isamma

ATP i avtalssystemen kurvorna år parallella. Det gäller definitivt inte män-som
De har betydligt brantare pensionsgrundande inkomstutveckling i avtals-nen. en

försäkringen än i ATP. De kan komma få sammanlagd pension i för-att en som
hållande till livslönen är betydligt större än den kvinnliga högre tjänstemän får.som
Förutsättningen förståsår inte kvinnors löner stiger dramatisktatt än männensmer
åren innan pensioneringen.
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Basbe-avtalsförsäkringen.iinkomstpensionsgrundandeoch4.3 ATP-poängFigur
tjänstemän1991 högreår1944-1950 ochföddaMänlopp. är varsomsom

10E
..

tjänstemänHögre

ATP

Avtalsförsälcring..

beräkningar 1993.Källa: Egna
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Figur 4.4 ATP-poäng och pensionsgnmdande inkomsti avtalsförsäkringen. Basbe-
lopp. Kvinnor Födda 1944-1950är och 1991år högre tjänstemänsom som var

KVINNOR
Högre tjänstemän

ATP..
Avtalstörsälcring..-

Källa: Egna beräkningar 1993.

4.2 Svagt samband mellan en persons
förmåner och avgifter

Avgiften till avtalsförsäkringen i de flestaår fall inte försâkringsmässigt bestämd
för varje enskild individ, sambandet mellan individens förmåner avgifterochutan
är precis i ATP I ITP finns dock närmare samband i de övrigaänsvagt. ettsom
systemen. Pensionen bestäms slutlönen eller de sista årens inkomster, medanav
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denbetyderlivslönen. Detproportionell attåri närmaste motpensionsavgiften det
sinaförmindrefått betalaharlivslönentillförhållandeipensionhöghar ensom

konstruera-reglerna ärSåsomlönekurva.flackhardenpensionsförmåner än ensom
detkanavtalssystemeni ATP. Iavtalssystemen änistörreojåmlikhetende kan vara

Sistaårs-regeln isubventionerar männen.kvinnornasågångermånga attvara
inkomstprofil medjämnharfrån demomfördelaravtalsförsäkringen svagsom en

löneutvecklinghar brantåren till demsistadelöneutvecklingnegativeller ensom
bli mycketkaninkomstiVariationemakarriären.isistinkomsternaoch de högsta

blandvanligastKarriäryrken äreffektivt tak.någotfinnsintedeteftersomstora
och män.höginkomsttagare

ochATPmellanSamspelet4.3

avtalsförsäkringarna
underñnansiering ärfall gemensamtmångaoch iinkomstomfördelningarSkattekilar,

avtalssystemenreformerasATPavtalsförsäkringarna. Omfleraochför ATP menav
inkomstomfördel-ochskattekilarkvarstår degrundregler,oförändrade i sinaförblir

avtalspen-frånhärstammaroch mänhöginkomsttagareförförmåntillningar som
avtalspensioner-fårnivånuvarandepåkvarATP-taket liggaLåtersionsreglema.

sinavtalsförsäkringama iskydd frånutökatutökad roll. Ettmed tiden nuva-enna
ingå ivi ATPsamhällsekonomin. Låterellerkvinnorvarkenformrande gagnar

skål för kvinnorytterligare attdettaäravtalspensionerna,inte ettgiftorätten, men
roll.utökadfåravtalspensionemasigmotsätta att en

konsekvensernegativaundanröjer deutvecklingarmig fleratänkakanJag som
denpensioner. En ärkvinnorsjust atthakanavtalsförsäkringama gesom

undan intressetslårtak detså högtpensionen attinkomstrelateradelagfästa ett pass
avtalsförsäkringar.ikompletteringarför

avtalsmarknadensersättaförsäkringsföretagkonkurrerande attfåärEn attannan
avtalellermonopoloffentligtutformasFörsäkringssystemmonopol. genomavsom

tenderararbetsmarknadenpåpositionmonopolliknandeharmellan parter ensom
försäkringssystemförmåner änochavgiftermellan ettsambandettatt svagarege
försäkringsföretagnågotochkonkurrenskonkurrens. Harinslagmed högre av

väljadessa baraskullemissgynnades ettså vissapremiernaskulle sätta att grupper
försäkringsföretag.annat

överenssjälva kommerorganisationerarbetsmarknadensutveckling årtredjeEn att
ingenochockså därneutralablirreglernasåavtalssystemenändra attattom

eller missgynnas.varken gynnas
skattebehandlingförmånligskullelagstiftning. T.ex.möjlighet är avfjärdeEn

livsinkomsten.baserad påpensionen ärtillämpas barapensionsavgifter kunna om
ATPändraenbartöver. AttbehöverATP,inte baraAvtalsförsåkringama, ses
helastabilitet ilångsiktigadeninte kanjagavtalssystemensnegla på troratt geutan

vi eftersträvar.pensionssystemet som
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Kvinnors pensioner i5 ett
reformerat ATP

15- några år och sedanoch 30-årsreglerna i ATP medför kvinnor är hemmaatt som
inte behöver få för den skull.deltidsarbete med hemarbete lägre ATPvarvar en

15- och 30-års-Pensionsarbetsgruppen i sin skiss 1992:89 föreslagithar Ds att
skallföreslås hela den pensionsgrundande livsinkomstenreglerna slopas. I stället att
skallpensionen den inte längreligga till grund för den inkomstrelaterade och att

kanñnansieras med skatter med verkliga försäkringsavgiñer som uttasutan som
inkoms-viss pension och avgifter beräknas påpå lönen. Omprocentsats sammaen

förmåner ochfår vi strikt försâkringsmåssig koppling, raka mellanrör,ter en
avgifter, inga och inga inkomstomfördelningar.skattekilar

förmåneroch sin pension. Förväntade ärI sådant betalarett systern var en egen
har ojämnt fördelade inkomster och arbetarlika med förväntade kostnader. De som

arbetar ii relativt få år subventioneras inte i nuvarande demATPsom av som
förväntasmånga löneutveckling. mellan vadår och har Kvoten personsvag enen

få i hon betalar till förmånskostnadskvoten ärpension och vad han eller systemet
lika nettotransfereringama lika noll sig högremed för alla och med ärett manvare

förmånskostnadskvotentjänsteman eller okvaliñcerad visar jagarbetare. I tabell 1
ochoch nettotransfereringarnas för olika mänandel livsinkomsten grupperav

förmånerkvinnor i det fall ATP så vi får raka rör mellangörs att en personsom
och avgifter.

Eftersom ATP-avgift inte beräknas påi nuvarande pension ochsystem samma
i väldigtinkomst behöver inte minskad arbetstid minskad pension. Det ärresultera i

ökamånga fall likgiltigt för individen väljerden framtida pensionsstorleken attom
eller IS-årsregelnminska sin arbetsinsats, varför incitamenten till arbete försvagas.
kan incitament heltidstarkare hos kvinnor arbeta deltid och sedan än att satsaattge

harpå utbildning och karriär. varje års inkomstIncitamenten blir de omvända när
betydelse för pensionsstorleken, livsinkomst alltid högreså högreatt ger enen
pension förvärvsarbete ochän vad lägre livsinkomst Då incitamenten tillären ger.

utbildningpositiva under förutsättning förstås avbrott förattavancemang ger-
framtida avkastning i och högre löner.avancemang
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nettotransfereringarnas andeli ATP ochFörmånskostnadskvotenTabell 5.1 av
i reformerat ATPlivsinkomsten ett

NettotransfererinFörmånsSocioekonomisk g-
andelkostnads- avamasgrupp

livsinkomstenkvoten

Män
Högre tjänstemän
Tjänstemän mellannivåpå
Lägre tjänstemän
Kvalificerade arbetare
Okvaliñcerade arbetare

OAlla mån

Kvinnor
tjänstemänHögre

Tjänstemän mellannivåpå
Lägre tjänstemän
Kvalificerade arbetare
Okvaliñcerade arbetare

OAlla kvinnor

och5.1 vårdnadshavarenPensionspoäng till
delad pensionsrätt

störreDet fortsättatalar för kvinnor länge kommerän att ta ettmesta attatt ansvar
handän för föreslår denmån hem och barn. Pensionsarbetsgruppen taratt omsom

småbamsåren.barnen underkompenseras skatteñnansierad pensionsrätti form av
så längehar följande inkomsterDen förslag vårdnadshavarenstill komplettering av

barnet under fyraår år.

samtligaförUgfyllnad genomsnittsinkonzstenl inkomsten till 75 procentav av
försäkrade dag 120i 000 kronor.ca

föringa inkomster änKompensationen låga ellerför medår större vårdnadshavare
%75änmed höga inkomster. är störrede årsinkomstDe har avsomsom en

kompensation.genomsnittsinkomsten ingenting iför fårsamtliga försäkrade
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2 Alltid basbelopp till vårdnadshavaren.ett
Alla berörs får lika kompensation.storsom en

3 vidDen barnets födelse aktuella föräldrapenninggrundande inkomsten blir den
pensionsgrundande.

Med detta förslag blir kompensationen till vårdnadshavarestörre har högasom
inkomster än till dem har låga. demFör inte har haft något förvärvsar-som som
bete blir kompensationen mycket låg.

Därutöver har diskuterats
4 Delad pensionsrätt mellan makar.

Vårt nuvarande pensionssystem bygger två principer: grundtrygghetsprinctpen
där pensionsrätt grundas på bosättning inom landet bestämmelserna ändrades år
1993 då EG-anpassade regler infördes, och inkomstborfallrprinctpen där pensions-
rätt grundas på arbetsprestation. Till den förra principen hör folkpensionen, medan
ATP och avtalspensionema bygger på inkomstbortfallsprincipen. Med pensions-
arbetsgruppens förslag skatteñnansierad pensionsrätt till småbamsförälder införsom

föräldraskaptredje princip, nämligen den pensionsrätt på grund ochen om av som
tillfaller vårdnadshavaren, så länge hon eller han har barn under viss ålder.en

Delad pensionsrätt baseras på arbetsinkomster och faller därmed in under inkomst-
bortfallsprincipen. Enligt äktenskapsbalkens regler giftorätt har ochom mannen
kvinnan i princip tillrätt de tillgångar de förvärvar inom äktenskapet.samma som
Intjänad pensionsrätt inteår något uppskjutenän lön och sådan bör denannat som
kunna ingå i giftorätten. Delad pensionsrätt skulle också innebära olika formeratt

sparande behandlades lika vid eventuell bodelning. Som det i dagär delasav en
sparande i hem, bank lika mellan makar, inte pensionssparande.eget m.m. men

Förslagen l, 2 och 3 innebär subvention till vårdnadshavarna och ökningen en
pensionskostnaderna betalas de förvärvsarbetandes löner. De arbetarav som av som

betalar till dem arbetar mindre eller inte arbetar alls. förra,De utövermer som som
sin försäkringsmässiga avgift betalar skatt till pensionssystemet, fåregen en en
förmånskostnadskvot i är mindre de fårän kvotsystemet ett,som senare en som

Ävenär större än delad pensionsrâtt mellan makar kan medföra ökningett. en av. pensionskostnaderna Kvinnor lever i genomsnitt längre än män och äldremän är
än kvinnor i de flesta äktenskap.

Det behöver inte göra det, eftersom det hitta konstruktionergår korrigeraratt som
för olikhet i livslängd.
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pensionsreglerpåverkar5.2 Hur nya
incitamenten

ATP kompenserasreformeratkvinnan iallmänhetivårdnadshavarenEftersom ett
inbyggtpensionsrått,deladalla förslagen, även ettsmå, harför tid barnen ärden

olikastarkt i deolikaincitamentet ärmindre. Menförvärvsarbetaincitament att
fallen.

hemma,denform kompenserarnuvarandei sin stannarFöräldraförsäkringen som
kompensationeneftersomkarriär,ochtill förvärvsarbetesamtidigtuppmuntrarmen

denförslagPensionsarbetsgruppensförvärvsinkomsten.tidigarepå denbaseras
förstärkergrundandepensionsblir denföräldrapenninggrundande inkomstentidigare

tillsbarnafödandesittvilja skjutatillockså tendensentendensen. Menden att upp
barnsitt förstaföderdå kvinnanålderförstärks. Denhöjd,nått vissinkomsten en

26,3 år närgenomsnitt kvinnanuppåt. dag iI ärförskjutits alltmeramed årenhar
önskarfler kvinnor1990. AlltBefolkningsförändringarförsta barnföder sitthon

deinnanhyfsad inkomstjobb ochfå braarbetsmarknaden,påsigetablera ett en
underföräldrapenningenförgrundligger tillinkomsteftersom dennaskaffar barn,

vilket2,5 år,inomdet födsbarnför nästaeventuellt ävenårs tid och numeraett om
3 gör,reformförslagvilketeffekt,dennaReformer spärflerallt barn gör. som
inverkakunnaskulleförsta barnet. Dettafödselnmedelåldern vidkan driva avupp
därmedochkvinna,färre barnökad barnlöshet,barnafödandetnegativt på per

siktekonomipensionssystemetskanske äventyra
på arbets-sittminskafrån ellersig tillbakadratillIncitamenten att engagemang

%75tillinkomstenutfyllnadalternativi lstarkastmarknaden år genom-avav
årsinkomsttillFörvärvsarbeteförsäkrade.samtligaförsnittsinkomsten somupp en

pensions-flerinteförsäkradesamtligaförgenomsnittsinkomsten%75är gerav
ochkontantlöndvs.löneförmånentotalaalls.förvärvsarbete Deningetpoäng än

ändrasingetgivetblir lägreinkomstintervallet annatpensionsförmån i attframtida
blirdubbelarbetande mödrar utanheltidsarbetande,Mångareformen.med än utan

pensionsrättenoch betalarmeddäremotvårdnadshavare. De ärkompensation som
med barnen.hemmadem ärsom

vårdnadshavareallavårdnadshavarentillbasbeloppalltid2Förslag ett ger
pensions-formrenodladDet äroberoende inkomst.kompensation avenavsamma

förmånssidanpåincitamentseffekternanegativaföräldraskap. Degrundpårätt av
små tillincitamentocksåfinnsförhållandevis Det attsådan reformmedär en

föräldraledighet år 19902 betaldi togantalet dagartotaladetAv togs ut pap-som
intressefäderssvenskaslutsatsen att stannadrar jag7,5 %. detAv att avutporna ca

sigtillgodoräknaskulledepåtid, så närobetaldhemma på att pen-sammasom
mycket liten.tidigare, ärsionsgrundande inkomst som

noll.substitutionseffektema är3 innebördenterminologi ärnationalekonomisk attI
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tidigarelägga bamafödandet, eftersom inbetalningden fiktiv eller verklig görssom
till pensionssystemet på basis gratispoängen avkastning under längre tidav ger en
när den tidigtgörs i livet än den görs sent.om

Delad pensionspoäng kan kanske männen incitament kvinnanatt uppmuntrage
till lönearbeta och släppa fram jämlikaatt löner. Det är såatt lågt för-attmer
värvsdeltagande hos kvinnor och låga kvinnolöner slår tillbaka på männen vid en
delning deras pensioner blir lägre. Men deladeatt pensionspoång i ATPgenom egna

också, och kanske hellre, männen incitament till vilja låta avtalspensionerattger
och individuella löneavtal över allt större del det samlade försäkrings-ta en av
skyddet och minska den lagfästa försäkringens betydelse.att Delad ATP-poäng och
låst ATP-tak inte mycket i ATP-pensioner några år. Då står kvinnorna där,ger om
visserligen med delade ATP-poäng, med fortsatt låga pensioner, medan män-men

försäkrat sig i kollektivavtal och individuellamotsatsen avtal.nen om
Om pensionsrätten delas måste därför delningen gälla all pensionsrätt, barainte

ATP.

Övergångsgenerationens5.3 kvinnor i ett

reformerat ATP

Frågan vadär händer med de generationer redan inneär i det visom systemsom
Återigenhar jag hjälp kohorterna 1944-1950 förtar belysa situationen.attnu. av

I tabell 5.2 har jag beräknat hur många ATP-poäng olika kategorier tjänat in i
genomsnitt år under perioden 1966-1990, alltså mellan 22 46och års ålder förper
de föddaär 1944 mellanoch 16 och 40 års ålder för de födda 1950.ärsom som
Kvinnorna hade tjänat in 1,82 pensionspoäng i genomsnitt år och 3,37männenper
poäng. Sett över hela ZS-årsperioden kvinnornasär livslön i genomsnitt drygt
hälften så Blandmännens. högre tjänstemänstor och tjänstemän på mellannivåsom
är den högre, 66 60 % männens. Lägst ATP-poäng år allaresp. av per av grupper
hade kvinnliga arbetare. Kvinnliga okvaliñcerade arbetare hade i genomsnitt bara
tjänat in 1,42 pensionspoång år. Det inteär mycket. Mest poäng bland kvinnor-per

hade högre tjänstemän. Deras årspoång dock mindre för okvalificeradeänna var
manliga arbetare hade den lägsta årspoängen bland mån.som
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1966-1990 forperiodenundergenomsnitt åriATP-poäng5.2 AntalTabell per
socioekonomiskai olikakvinnoroch1944-1950. Mänårsklasserna grupper

1966-1990årGenomsnittspoångenSocioekonomisk per
kvmän100MänKvinnorgrupp

66,23,882,57tjänstemänHögre
60,53,542,14mellannivåTjänstemän på
54,83,361,84tjänstemänLägre
52,83,261,72Kvalificerade arbetare
53,02,681,42Okvaliñcerade arbetare

54,03,371,82Alla

beräkningar 1993.Källa: Egna

reglernuvarandemedPensionsstorleken5.3.1

1944-1950 skullei årsklassindividernapensionpå denstorlekenuppskattaFör att
inkomstutvecklingensimulerajagmåstereglerreformeradeochnuvarandefå med

3.avsnittredovisats imetodanvänder denframåt. Jag1991 ochfrån år som
därmedochinkomsterframtidaunderskattninggenomsnittiinnebärMetoden aven

på mellan-bland tjänstemänstörstkanunderskattningenochpensionsstorleken, vara
manliga högreförpensionspoångenframtidasimuleradedeliggernivå. Däremot

genomsnitt har nästande ieftersomverkliga värdena,demycket näratjänstemän
1990.årpå 6,0poänggenomsnittiharår 1990. Deredanmaximal poäng en

nedanståendemedskall läsasnuvarandeberäkningarnafrånResultaten systemav
avsnitt 3.2.1.jfri åtankeöverskattningarochtroliga under-sammanställning av

yrkeskate-olikai deindividernaårlig ATPhurjag beräknat5.3 hartabellI stor
den5.4Tabell65 års ålder.vidpensionerasdein närgoriema har tjänat anger

ATPochpensionstillskottfolkpension,från nuvarandepensionsstorlekensamlade

eller hanHar honindivids ATP-poäng.4 uppgifterjag harsistadet år1990 är en
ifår honhandessförinnanfyra årendeför minst tvåpensionspoängförvärvat av

pensioneringen. Komtillåterstårför alla årpensionspoängberäkningarmina som
Storlekenpensionspoâng.o.dyl.sjukersättningarbetslöshetsersättning,ihåg att ger

tidigare poäng.individensfunktionpoängen är aven

med folk-Tillsammansbasbelopp.5 3,9ATP ärkan frånpensionhögstaDen man
pensionär,gift medårför denbasbeloppblir det 4,68pensionen an-annanensom

basbelopp.4,86nars
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Troliga felskattningar pensionsstorleken i nuvarande följer densystemav som av
redovisade metoden

Socioekonomisk Trolig felskattning pensionsstorlekengrupp av
i nuvarande system

Män
Högre tjänstemän nära noll
Tjänstemän mellannivåpå uuderskattning
Lägre tjänstemän nollnära viss överskattningev.
Kvalificerade arbetare nära noll viss överskattningev.
Okvaliñcerade arbetare nåra noll viss överskattningev.

Kvinnor
Högre tjänstemän underskattning
Tjänstemän mellannivåpå uuderskattning

tjänstemänLägre någon uuderskattning
Kvalificerade arbetare någon uuderskattning
Okvaliñcerade arbetare någon uuderskattning

Tabell 5.3 årligaDen ATP individerna i ársklasserrm 1944-1950 tjänat inhar när
de pensioneras vid 65 års kvinnorålder. Män och i olika socioekonomiska grupper.
Basbelopp

Socioekonomisk Genomsnittlig årlig i basbeloppATP
Kvinnor kvmänl00Mängrupp

tjänstemänHögre 2,37 3,28 72,2
Tjänstemän mellannivåpå 1,87 2,99 62,5
Lägre tjänstemän 1,51 2,77 54,5
Kvalificerade arbetare 1,52 2,59 58,7
Okvaliñcerade arbetare 56,41,24 2,20

56,3Alla 1,57 2,79

Källa: beräkningarEgna 1993.
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ATPpensionstillskott ochfolkpension,frånpensionsstorlekenårliga5.4 DenTabell
olika socioekono-kvinnor ifår. Män och1944-1950i årsklassernaindividemasom

Basbeloppmiska grupper.

från ATPbasbelopppension iGenomsnittlig årligSocioekonomisk
pensionstillskottinklfolkpensionochgrupp

kvmän100MänKvinnor

78,34,103,21tjänstemänHögre
71,13,812,71mellannivåTjänstemän på
65,93,582,36tjänstemänLägre
69,63,422,38Kvalificerade arbetare
68,63,062,10Okvaliñcerade arbetare

66,83,622,42Alla

beräkningar 1993.Källa: Egna

ATPreformeratiPensionsstorleken5.3.2 ett

pensionsstorlekenmedjämförajagskallnuvarande reglermedPensionsstorleken
kom-retroaktivinnebärreformerat ATPATP. Jagi reformerat antar att ettett

år.under fyra Jaghaft barnde antar attför den tidvårdnadshavarnapensation till
förslagenkompensation enligtfåroch devårdnadshavarevaritharkvinnor attendast

år,följandevarandrapåigamla, dvs.26 och 31 årmellandeeller 2 når är1 sex
följande år.varandrai åtta pådvs.år gamla,26 och 33mellande äralternativt när

genomsnitt deni1966-1990i årenATPden årliga poängenfall skulle somsåI vara
5.5 5.6 visar.ochtabell

1966-1990åreninkomstpensionsgrundandegenomsnitt störreiKvinnor får en
pensionsgrundande% männensoch 73mellan 60Den ärbåda alternativen.i avnu

%75tillinkomstenutfyllnadAlternativ 1%.53-66tidigare avinkomster mot av
okvaliñceradeförfördelaktigareförsäkrade ärsamtligaförgenomsnittsinkomsten

kvin-är. Devårdnadshavarentillbasbeloppalternativ 2 alltidvadarbetare än ett
ellerkompensationlägrealternativ 1får irelativt goda inkomsterhar ennor som

årspoänggenomsnittligakvinnorsjag5.7 jämförtabellkompensation alls. Iingen
retroaktiv vårdpoäng.få medskullemed den de1966-1990under perioden
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Tabell 5.5 Simulering alternativ 1 utfyllnad inkomsten till 75 %av av av genom-
snittsinkomsten för samtliga försäkrade, dock till 4 basbelopp. Antal ATP-max.

i genomsnittpoäng år periodenunder 1966-1990 för årsklassema 1944-1950.per
Män kvinnoroch i olika socioekonomiska grupper

Socioekonomisk Genomsnittspoången år 1966-1990per
Kompensation i 6 år Kompensation i 8 årgrupp
Kv Män kvmän Kv kvmån

100 100

Högre tjänstemän 2,77 3,88 71,4 2,82 72,7
Tjänstemän mellannivåpå 2,36 3,54 66,7 2,43 68,6
Lägre tjänstemän 2,11 3,36 62,8 2,20 65,5
Kvalificerade arbetare 2,00 3,26 61,3 2,09 64,1
Okvaliñcerade arbetare 1,75 2,68 65,3 1,86 69,4

Alla 2,09 3,37 62,0 2,18 64,7

Källa: Egna beräkningar 1993.

Tabell 5.6 Simulering alternativ 2 alltid basbelopp till vårdnadshavaren.ettav
Antal ATP-poäng i genomsnitt år under perioden 1966-1990 for kohortemaper
1944-1950. Män kvinnoroch i olika socioekonomiska grupper

Socioekonomisk Genomsnittspoängen år 1966-1990per
Kompensation i 6 år Kompensation i 8 årgrupp
Kv Mån kvmån Kv kvmän

100 100

Högre tjänstemän 2,81 3,88 72,4 2,84 73,2
Tjänstemän mellannivåpå 3,542,38 67,2 2,46 69,5

tjänstemänLägre 2,08 3,36 61,9 2,16 64,3
Kvalificerade arbetare 1,96 3,26 60,1 2,04 62,6
Okvaliñcerade arbetare 1,66 2,68 61,9 1,74 64,9

Alla 2,06 3,37 61,1 2,14 63,5

Källa: beräkningarEgna 1993.
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för1966-1990periodengenomsnitt år underiATP-poäng5.7 AntalTabell per
vård-retroaktivmedoch1944-1950. Nuvarande systemettsystemårsklassema

socioekonomiskai olikaKvinnorpoäng. grupper

1966-1990Genomsnittlig årspoângSocioekonomisk
VårdpoängVårdpoängFaktiskgrupp
alt 2alt lpoäng

2,812,772,57tjänstemänHögre
2,382,36mellannivå 2,14Tjänstemän på
2,08ll1,84tjänstemänLägre
1,962,001,72arbetareKvalificerade
1,661,751,42Okvaliticerade arbetare

2,062,091,82Alla

5.5 och 5.6.Tabell 5.2,Källa:

tvådeför henne.bäst Avalternativ ärvälja detfårkvinnanJag attantar som
låginkomstta-basbelopp,höginkomsttagarenväljer då ettalternativ jag räknar

kvin-vårdpoängenökarberäkningarminaIpåfyllnad inkomsten.väljer avgaren
tillhör% demed 9livscykelnhelaATP-poäng övergenomsnittliga sett omnornas

tjänstemän. Denna% högre3 de äroch medokvalificerade arbetare,kategorin om
väljakanhöginkomsttagarnaantagligen närförsvinnerskillnad mellan grupperna

pensions-blir denförvärvsinkomstenaktuellafödelsevid barnetsalternativ 3 den
grundande.

reformeradei det66 års åldervid syste-pensionsstorlekenskattakunnaFör att
5.3i tabellerna1991-2014poängutvecklingindividuellajag ,sommet antar samma

betydelsemindreharframtida pensionspoângenunderskattning de5.4.och En av
nuvarandei detreformerade änvärde i detpensionsstorlekens systemetför sanna

framalla årpensionspoängförvärvarflestaantagandet dekanDäremot attsystemet.
i detpensionsstorlekenförbetydelsepensionsåldern ha störrenormalatill den

pensio-kommakantjänstemänoch lägrearbetare attMångareformerade systemet.
överskattningdåantagandeMittpensionsåldem.normalaföre den avengerneras

för dessareformeradeipensionsstorleken det systemet grupper.
66-återstår till20 årdeanalys; understatiskfrågandetVidare är somcaom en

löneutvecklingenocharbetsutbudetaktuella årsklassemaför deårsdagen antas vara
ochförFörutsättningarnautformas.pensionsreglernahuroberoende avancemangav

mellan-påoch tjänstemäntjänstemänför högresannoliktarbetsinsats störreökad är
arbetsut-underskattaranalysstatiskEntjänstemän.och lägrenivå för arbetareän

mellannivå.påtjänstemänochtjänstemänallt hos högreframförlönernabudet och
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Särskilt underskattas pensionsnivån hos tjänstemän på mellannivå vilkas inkomster
inte överstiger ATP-taket.

Kvinnorna få pensionspoäng under småbamsåren enligtantas det bästa altema-av
tiv 1 och 2. De inte når till pension nivån på nuvarandemotsvararsom upp en som
folkpension och pensionstillskott jag allmän pension harantar garanteras en som

storlek nuvarande folkpension och pensionstillskott tillsammans.samma som
I tabell 5.8 har jag beräknat den genomsnittliga pensionsnivån från grundskydd

och iATP det reformerade för män och kvinnor i olika yrkesgruppersystemet som
tillhör ársklasserna 1944-1950.

Tabell 5.8 Den årliga pensionsstorleken från gnmdskydd och ATP i det reformerade
i årsklassema 1944-1950. Mänsystemet och kvinnor i olika socioekonomiska
Basbeloppgrupper.

Socioekonomisk Genomsnittlig årlig pension i basbelopp
från ATP och grundskyddgrupp
Kvinnor Män kvmän1OO

Högre tjänstemän 3,10 4,14 74,9
Tjänstemän mellannivåpå 2,71 3,80 71,3
Lägre tjänstemän 2,38 3,60 66,1
Kvalificerade arbetare 2,34 3,41 68,6
Okvaliñcerade arbetare 2,05 2,99 68,6

Alla 2,40 3,61 66,5

Källa: Egna beräkningar 1993.

Om kvinnorna i mina simuleringar inte skulle få några extrapoäng för barnaáren
blir pensionerna i det reformerade de visas i 5.9.tabellsystemet som

Till slut jämför 5.4,tabell 5.8 och 5.9 i tabell, 5.10tabell ochen gemensam
5.11. Tabell 5.4 är pensionsstorleken med nuvarande ATP och folkpension inkl.
pensionstillskott, 5 .8 är pensionsstorleken i det reformerade Skillnadensystemet.
i pensionsnivå mellan det nuvarande och det reformerade iår genomsnittsystemet
liten sig är okvaliñcerad arbetare eller högre tjänsteman, ellervare man man
kvinna.
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refonneratgrundskydd och ATP ifrånpensionsstorlekenårliga ett5.9Tabell Den
i olikakvinnor1944-1950. ochMänvårdpoäng, i ársklassemautansystem, men

Basbeloppsocioekonomiska grupper.

i basbeloppårlig pensionGenomsnittligSocioekonomisk
grundskyddochfrån ATPgrupp

kvmän100MänKvinnor

72,54,143,00tjänstemänHögre
68,43,80mellannivå 2,60Tjänstemän på
62,52,25 3,60tjänstemänLägre
64,83,41arbetare 2,21Kvalificerade
63,22,991,89Okvaliñcerade arbetare

62,93,612,27Alla

beräkningar 1993.Källa: Egna

refonne-iregler ochnuvarandepensionsstorleken med ettårliga5.10.Tabell Den
Basbeloppsocioekonomiskai olikaMänsystem.rat grupper.

i basbeloppårlig pensionGenomsnittligSocioekonomisk
ReformeratNuvarande systemsystemgrupp

4,144,10tjänstemänHögre
3,80mellannivå 3,81Tjänstemän på
3,603,58tjänstemänLägre
3,413,42Kvalificerade arbetare
2,993,06Okvaliñcerade arbetare

3,613,62Alla

Tabell 5.4, 5.8.Källa:
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Tabell 5.11. årligaDen pensionsstorleken med nuvarande regler, i reformeratett
med vårdpoängsystem och i reformeratett vårdpoäng. Kvinnor isystem utan

olika socioekonomiska Basbeloppgrupper.

Socioekonomisk Genomsnittlig årlig pension i basbelopp
Nuvarande Reformerat Reform.grupp

medsystem system system
vårdp. vårdp.utan

Högre tjänstemän 3,21 3,10 3,00
Tjänstemän på mellannivå 2,71 2,71 2,60
Lägre tjänstemän 2,36 2,38 2,25
Kvalificerade arbetare 2,38 2,34 2,21
Okvaliñcerade arbetare 2,10 2,05 1,89

Alla 2,42 2,40 2,27

Källa: Tabell 5.4, 5.8 och 5.9.

Ett försök till mycket korrigera resultaten föratt grovt eventuella över- och under-
skattningar i den statiska analysen skulle kunna följande bild. Manliga högrege
tjänstemän får oförändrade värden. Manliga tjänstemän på mellannivå får högre
värden i båda underskattningen ärsystemen, större i det nuvarandemen systemet

iän det reformerade. Skillnaden mellan blir större vadän beräkningarnasystemen
i tabellen visar. Manliga lägre tjänstemän och arbetare kan få lägre ivärden det
nuvarande den verkliga reallöneutvecklingen blirsystemet negativ från 50-55om
års ålder. det reformeradeI blir värdena lägre de sista 5 åren intesystemet t.ex.om

någon pensionsgrundande inkomst alls. Kvinnliga högre tjänstemän och tjänste-ger
påmän mellannivå får högre vården i båda underskattningen ärsystemen, men

större i det nuvarande i detän reformerade. Kvinnliga lägresystemet tjänstemän och
arbetare kan få högre värden i båda poängutvecklingen underskattassystemen om
på grund kvinnorna i verkligheten ökar sin arbetstid.attav

Vi jämför tabell 5.8 och 5 .9. Tabell 5.9 är pensionsstorleken i det reformerade
vårdpoäng.systemet, Utan vårdpoäng skulleutan kvinnornas pensioner blimen

lägre. Hur mycket vårdpoängen betyder kan också i tabell 5.12. Om ävense
det tredje alternativet till vårdpoäng den tidigare föråldrapenninggrundande inkom-

blir den pensionsgrundande funnitssten imed mina beräkningar hade skillnaderna
mellan det gamla och det varit mindre föräven tjänstemännen.systemetnya
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socioekonomiskakvinnor i olikapension5.12. Hur mycketTabell större grupper
19444950 får grund vårdpoängenpåföddaoch av

grundpensionmycket påHur störreSocioekonomisk
vårdpoängen. Procentavgrupp

3,3tjänstemänHögre
4,2mellannjvåTjänstemän på
5,8Lägre tjänstemän

i5,9arbetareKvalificerade
8,5Okvaliñcerade arbetare

5,7Alla

beräkningar 1993.Källa: Egna

5avsnitt5.4 Appendix till

kohorternaförreformeradedetpensionsnivåema ijagNär beräknar systemet
på följande sätt:1944-1950 jag reglerna utantar att ser

förmåns-nuvarandeioch inteavgiftsbestämda systemPensionsförmånerna är som
tilli relationpensionsnivåvissgarantieringabestämda. betyderDet att ges om en

pensionpåår. Storlekenvissaslutlönen undereller till inkomsterna personsen
lön,avgifter på denihar betalatsbestäms mycketi stället hur personenssomav

pensionsgrundandedenfastställduppräknat reallöneindex. Enmed procentett av
medpensionsdagenfram tillförräntasinkomsten ochvarje år till ATPbetalas

kronan.från förstaberäknasinkomstPensionsgrundandereallöneutvecklingen.
pensionsgrundandeo.dyl.föräldrapenning ärArbetslöshetsersättning, sjukpenning,
pensionsinbetalningårligtänktinkomst. beräknasövergångsgenerationemaFör en

fiktivtindividvarjeförför Således beräknastid. ettde år tillhör förflutensom
avkastningen på dessa.inkl.inbetalningarpensionskapital, med tänktalikaärsom
Riksförsäkringsverket.frånlöneindextalI mina följandeberäkningar jaghar använt

fastställdEtt års i basbelopp ärinbetalningar procenttänkta personensaven
% enligtmed 18räknat årjag harpensionspoäng för året 1. Den procentsats+

uppgift från Riksförsäkringsverket.
har acku-individenpensionskapitalPensionsåldern âr. Det66jagantar somvara

antal årmed förväntatdividerar jagmulerat pensioneras,när han eller hon som
Dereformeradei detpensionär. årspensionenfâr systemet.Det belopp jag då är
dei 13,5 år, ochålderspensionärerföddaär genomsnitt1944 förväntas isom vara

Riksförsäkringsverket.frånfödda uppgifterär 1945-1950 i 13,6 årsom
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År ÅrfaktorDen faktorDensom som
pensionskapitalet pensionskapitalet
förräntas med förräntas med

1961 1,043 86 1980 ,O2626l
1962 1,03081 1981 0,95472
1963 1,02446 1982 0,97113
1964 1,05305 1983 0,98938
1965 1,03526 1984 1,032l9
1966 1,02433 1985 1,00624
1967 1,02375 1986 1,0124
1968 l,00928 1987 1,03265
1969 l,03448 1988 1,01383
1970 1,04 1989 1,01365
1971 1,00855 1990 l,03269
1972 0,97881 och1991
1973 1,02597 framåt 1,01515
1974 1,02321
1975 l,03093
1976 1,032
1977 0,99225
1978 0,98828
1979 0,97826

Källa: Uppgift från Riksförsäkringsverket 1993.

För övergångsgenerationema finns särskilda bestämmelser. De får inte hela sin
pension från det del beräknas på det medansystemet, utan systemetnya en nya

beräknas på det gamla fårDe födda 1936 120 pensionenärresten systemet. som av
uträknad enligt reglerna i det reformerade 1920och pensionensystemet ut-av
räknad enligt ireglerna det nuvarande ATP och folkpensionssystemet. De ärsom
födda 1937 får 220 enligt det och 1820 enligt det gamla Det betyder attnya osv.
för årsklasserna 1944-1950 tillämpas följande bestämmelser:
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pension uträknad enligt detDelFödelseår av
nuvarande ATPreformerade systemet

1 2019201944
102010201945
9201201946 1
82012201947
72013201948
62014201949
52015201950

Riksförsäkringsverket 1993.Uppgifter frånKälla:

nivånallmännapension från detnår tillinte motsvararDe systemet somenuppsom
allmänpensionstillskott jagochfolkpensionpå nuvarande garanterasantar en

pensionstillskottfolkpension ochnuvarandestorlekharpension samma somsom
deinkomstnivån förhöjstillkommerinkomstprövat KBTtillsammans. Om ett

inkomsterna.har de lägstapensionärer som
genomsnittligadenberäkningarbakom minauppgifter liggerAlla dessa pen-av

1944-1950.övergångskohonernaförsionsnivân i olika yrkesgrupper
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viktigaste6 resultatenDe

ingen systematisk omfördelning från inkomsttagare tillnuvarande ATP sker högreI
sådana systematisk omfördelning från demlägre. stället är reglerna det skerI att en

har lång yrkesverksam tid och pensionsgrundande inkomstutveck-som en svagen
sina pensionsgrundande inkomster ojämnt fördeladeling till dem har översom

livet och inte arbetar i så många år. tjänstemän i karriäryrken,De årsom gynnas
medan de i typiska låginkomstyrken missgynnas. konsekvens ATP:sDetta är en av
15- tjänstemänoch 30-årsregler. Tjänstemän mellannivå och högreäven vars
inkomster inte överstiger ATP-taket får mycket den beräknas påstörre ATPen om

pensionerna förde 15 åren den skulle beräknas på livsinkomsten. Menbästa än om
15-årsregelnmånga lägre tjänstemän och blir inte mycket medarbetare större än

deltidsarbete heltidsarbete och kanKvinnor och än vad män görutan. varvar mer
den få ojämn och brant inkomstutveckling. i individernas poäng-vägen Menen

på IS-årsregeln skulleutveckling fram till i dag finns inget tyder attsom gynna
glädjekvinnorna stället det harän männen. I år männen mestsomsom grupp mer

IS-ârsregeln. första 25-30 åren i iinkomstproñler har under de ATPDerasav
genomsnitt varit brantare och ojämnare kvinnors.än

förnuvarande pensionsregler får arbetare och lägre tjänstemän betalaMed mer
låginkomsttagare minstsina pensioner medelinkomsttagarna. Kvinnliga ärän

gynnade alla i ATP.av
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