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Till statsrådet och chefen för

Arbetsmarknadsdepartementet

direktivGenom 1994:102 den september beslutades15 1994 till-att
särskild utredare för kartlägga och analyserasätta fördelningenatten

ekonomisk makt och ekonomiska mellan kvinnor ochav resurser
Öster-Den maj19 1995 utsågs landshövding Kristinamän. Persson,

sund, till utredare. Utredningen har antagit Kvinnomaktutred-namnet
ningen.

Den 1 augusti tillkallades1995 såsom vetenskapliga experter
Göran Ahrne, professor i vid Stockholmssociologi universitet, Anna

Örebro,G. Jönasdöttir, och universitetslektor vidFD Högskolan i
Inga Persson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet,
Elisabeth Sundin, docent i företagsekonomi och biträdande professor
vid Teknik och social förändring vid Linköpings universitettema

Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik vid Stock-samt
holms universitet. Sekreterare utredningeni har varit Anita Nyberg,
universitetslektor i nationalekonomi och docent vid Teknik ochtema
social förändring vid Linköpings universitet, och biträdande sekre-

FK Eva Lindblad Gunillaoch Rapp.terare
Inom för Kvinnomaktutredningen publiceras antalettramen mo-

nografier och antologier. har i egenskap redaktörer ochExperterna av
monografifcirfattare för urval och utformning de olika skrif-svarat av

medan de enskilda artikelförfattama för innehållet i si-terna, an svarar
bidrag. artikelförfattare harExperter och arbetat under veten-egnana

skaplig självständighet.
Utredningsarbetet skall klart före den december31 1997.vara

Skrifter publiceras dock successivt. Föreliggande skrift, Välfärdens
genusansikte, i projektet Ekonomiska regel-utgör rapporternaen av

och ekonomiska Redaktörer ochInga Perssonsystem ärresurser.
Eskil Wadensjö.

Östersund och Linköping i december 1997

Kristina Persson

/Anita Nyberg
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Välfårdens genusansikte introduktion 1en-

INGA PERSSON ESKIL WADENSJÖ

Alla människor, kvinnor såväl har behov sinmän, att tryggasom av
försörjning under livscykelns olika faser. kanDetta de på fleragöra

Familjen och släkten utgjorde densätt. centrala komponenten i tidiga-
århundradens trygghets- och forsäkringssystem. Försörjningen vidre

sjukdom, ålderdom eller under andra perioder låg försörj-av egen
ningsförmåga löstes i utsträckning samarbete inom ochstor genom
mellan olika generationer inom individens krets. Baranärmaste när
familjen och släkten inte förmådde axla detta trädde störreansvar
kollektiv såsom kyrkan och socknen in. Historiskt rådde således isett
Sverige slags närhetsprincip vad gäller för individemassystemeten

välfärdtrygghet och
Även i dagens svenska trygghets- och välfårdssystem spelar fa-

miljen viktig roll. förDen grundläggande vård ochen svarar omsorg
barn, sjuka och äldre oftastår också for viss inkomstförsäk-om men

ring och inkomstutjämning mellan familjemedlemmama. ställerMan
för varandra olikapå inom familjen och inom släkten.sätt, Menupp

fokus i denna bok inte familjen,på på de andra kollektivaär utan
för trygghet och välfärd vuxit fram komplement tillsystem som som

släktenoch ersättning för familjen Indirektoch dock familjen ochär
generationerna i högsta grad närvarande i boken. Arbets- och ansvars-

1Frågan vilka beslut och ingripanden bör förläggas till EG-nivå har underom som se-
diskuteratsår utifrån den s.k. ellernärhets- subsidiaritetsprincipen. Denna sägernare

och beslutskompetens alltid förläggas till lägsta möjligaatt bör nivå. Besluts-ansvar
fattande och ingrepp inom olika områden bör aldrig utföras högrepå nivå, deen om
kan utföras lika bra eller bättre på lägre nivåer se Persson, 1992, kapitel 5. Spicker
1991 beskriver och diskuterar närhetsprincipens historiska bakgrund och desstill-
lämpning i EG-sammanhang. det1 här aktuella fallet skulle principen innebära fa-att
miljen bör för medlemmarnas trygghet och försörjning och "högre instanseransvara
såsom kommun och först familjens möjligheter uttömda.t.ex. överstat ta när är
2Fördelningen tid och inom familjen behandlas ingående i andra voly-tvåav pengar

från Kvinnomaktutredningen, Ahrne 1997 ochRoman Ahrne Perssonmer
red. 1997.



Eskil WadensjöInga Persson

familjen och arbets-mellan kvinnor och inomfördelningen män
kollektiva försäkrings-demarknaden kastar sin långa skugga över

sinaoch trygghetssystemen och medför dessa trotssystem,att numera
utfallskilda förregler, kommerofta formellt könsneutrala attsett ge

män de kollektiva trygghets-detta,kvinnor och blandDet är annat
författarna i denna bokoch välfärdssystemens genusansikte, ana-som

välfärden.genusaspekter påandralyserar. bokenMen äventar upp
framväxten det svenskahistoriskaSålunda behandlas denäven av

skill-könsperspektiv,ochvälfärdssamhället sedd generations-ettur
hur offentligavälfärdsstateni kvinnors pånader och mäns samtsyn

mellan kvinnor ochtjänster omfördelar män.

könsperspektivgenerations- och1.1 Ett
framväxtvälfärdssamhälletspå svenskadet

välfärdssta-ochforskningen välfärdsstatentraditionellaDen omom
kvinnoforskarekritik frånför starkhistoriska framväxt har utsattstens

därmed,Forskningen hargenusperspektivet.försummatför denatt
välfärdsstatensbetydelsenforskare, försummathävdar dessa ut-av

uppdel-och desskvinnorformning för jämställdheten mellan män,
återspeglar inteochvälfärdsregimer fångarning i olika slags ge-ur

mellan välfärds-distinktionerdimensioner ochnusperspektiv centrala
välfärds-drivkrafter bakomviktiga faktorer ochoch den missarstater

kvinno-sin forskning hartillkomst och utveckling. Genomstatemas
bildenmedförwelfare stateforskama gendering thevisat hur att

framståoch kommerfrågeställningar tillförsförändras och attnya
centrala bok frånåterfinns idettaillustrationEn en annansom av

grundläggande dragendebl.a. hurKvinnomaktutredningen. visasDär
kvinnorjämställdheten mellanfrämjati välfärdsstatenden svenska

och ned-besparings-alternativa utformningaroch och hurmän av
konsekven-få helt olikakanskämingspolitik i den offentliga sektorn
Sainsburyjämfört meddrabbasvad gäller hur hårt kvinnor mänser

Nordgren, 1997.
välfärdsstaten fårYtterligare illustration analysen ettatt aven av

könsperspektiv till-ochgenerations-värdefullt tillskott ettattgenom
bidrag till dennaRolf Ohlssonsförs kvalificerat erbjuderpå sättett

varför dettasigläsare ställervolym. fråga häpenDen är snarasten
forskningentidigarei deninte och analyseratsuppmärksammats om

3 kvinnorsarbetsmarknadenoch ochArbetsfördelningen kvinnor ochmellan pámän
andra volymerbehandlas ingående i tvåekonomiska utfall arbetsmarknadenpåmäns

och Wadensjöl997a PerssonWadensjöfrån Kvinnomaktutredningen, Persson
S1997b.

1996.Se Sainsbury 1994 och Sainsbury
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Välfärdens genusansikte introduktionen-

faktorer bakom välfärdsstatens tillväxt. bättreMen aldrigänsent
Ohlsson redovisar i sitt kapitel de första från eko-rönen ett stortnu
nomisk-historiskt forskningsprojekt Generationsekonomi Genera-
tionsaspekter på de offentliga utgifterna i Sverige 1880-1995". Han

kritik kan förklaringsmodellerriktas de tillatt väl-motmenar en som
fárdssamhällets framväxt framförts och studerats i tidigare forsk-som
ning dessa i utsträckning bortsett frånär långsiktiga socialaatt stor
förändringsprocesser, varit förknippade med den demogra-närasom
fiska utvecklingen, med organisationen produktionen mark-av som
nadsproduktion eller produktion utanför marknaden och med arbets-
delningen mellan kvinnor och män.

En analys de offentliga utgifterna inärmare Sverige visar detattav
finns starkt demografiskt dvs. olika generationer kvin-ett mönster, av

och har fått del den offentligamän konsumtionen och de of-tanor av
fentliga transfereringama i olika omfattning. Detta har dess-mönster

varierat kraftigt tiden. Hur förändrats tidenutom över mönstret över
visar Ohlsson empiriska analyser hur de offentliga utgifter-genom av

åren 1920, 1950 respektive 1990 varit fördelade vad gäller typna av
utgifter, utgifter riktade olika åldersgrupper respektive utgiftermot
riktade kvinnor och finner bl.a.Han det finns klarmot män. att en
tendens till de offentliga utgifterna frångått generella utgifteratt som
varit lika för alla till alltmer riktas särskilda åldrar. Nattväktar-att mot

har livscykelomfördelande utgifter offentligastaten förersatts av
transfereringar och tjänster och utgifter för offentliga riskförsäk-av
ringar. Bakom de livscykelomfördelande utgifterna döljer sig bl.a.
utgifter för föräldraförsäkring och barnbidrag, daghem, utbildning,
studiebidrag, pensioner och äldreomsorg. i samtliga fallDetta är ut-
giftstyper där transfereringar mellan familjemedlemmar, och produk-
tion inom hushållen, tidigare fyllde motsvarande funktioner. likar-På

döljer sig bakom offentligade riskförsäkringamasätt utgifter itat
samband med sjukdom, arbetsskada, förtidspensionering och arbets-
löshet, dvs. det områden där familjen och släktenäven tidigareunder
historiska epoker hade betydelsefull roll. Förändringarna ti-överen
den den offentliga sektorn och dess utgifter kan därmed inte hellerav
förstås i generations- och könsperspektiv.sättas kapit-utan att Iett

diskuterarlet författaren avslutningsvis vilka ekonomisk-demografis-
ka faktorer och förändringar förväntaskan ha varit centralamestsom
för den observerade utvecklingen och vilka han hansoch medarbetare
därför följa i det fortsatta forskningsarbetet inom projektet.avser upp
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välfärdsstatenochKvinnors1.2 mäns syn

central vad gällerdet välfärdsstatenOm så den svenska ärär attattnu
får del den offentli-främja jämställdheten kvinnor ochoch mänatt av

olika omfatt-transfereringama ikonsumtionen och de offentligaga
det också finns skillnader iinte förvånandening, så borde det vara om

Finns det de facto skillnaderkvinnors och på välfårdsstaten.mäns syn
välfárdspolitiken, huroch åsikteri kvinnors och attityder tillmäns om

eller för-har de varit stabiladessa könsskillnader i fall ochså utser
Stefannågra de frågornittiotalskrisenändrats under Detta är av

studie baseras påkapitel i boken.Svallfors söker besvara i sitt Hans
åsiktersvenskarnasfrån riksrepresentativa undersökningardata om

och 1996.välfårdspolitiken, genomförda 1992om
åsiktsskillnader mellan kvinnor ochSvallfors eventuellaattmenar

egenintressen och/eller skildai skildakan tänkas ha sin bakgrundmän
dessa faktorer kan förvän-Bådasocialisationsmönster mellan könen.

stödjakommerleda till kvinnor i utsträckning mänän attstörretas att
välfårdspolitik.organiseradkollektivt finansierad offentligtochen

dessa förväntningarStämmer
kring vilkaoch åsikterSvallfors undersöker först kvinnors mäns

kommun ellersocial service: ochbäst lämpade skötaär statattsom
andelförväntat,andra instanser visar sig, precisDet störreatt ensom

lämpa-och kommun bästkvinnorna ärän männen att statav anserav
ifrågasärskilt baraemellertid intede. Könsskillnadema är stora; om

på atti-finns inga teckendebarnomsorgen markanta. Det attär mer
hälft. Stödet90-talets förstatydskillnadema mellan underkönen ökat

sjuk-barnomsorgen ochvad gällerför och kommun, åtminstonestat
mellan och 1996.kvinnor och 1992vården, har ökat både bland män

tjänster finansie-offentliga börheller ifråga på hurInte om synen
ochåsiktsskillnader mellan kvinnorfinns det några påtagliga män.ras

likafinansiering ungefärkollektivAndelen för fortsatt är storärsom
socialförsäkringamas finan-bland kvinnor Vad gällerbland män.som

ikvinnorna väljerfinns viss könsskillnad;siering dock större ut-en
socialförsäkringama.sträckning kollektiv finansieringän männen av

sammanfattande indextal, visarfördjupad analys, med hjälpEn av
tillpositivakvinnorna någotdock genomgående männenänäratt mer

välfårdspolitikfinansieradoffentligt organiserad kollektivtochen
finan-välfardspolitikensgäller påkönsskillnaden vadsamt att synen

Kvinnorna har blivit någotförstärkts under 90-talet.siering något mer
blivit någotpositiva kollektiv finansiering, medantill männen meren

ochmellan kvinnornegativa. åsiktsskillnaderna mänMen även om
det samtidigt konstate-riktningen, måstevisar sig gå i den förväntade
sig 1992 eller 1996.skillnaderna påfallandeinte äratt stora vareras
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Välfärdens genusansikte introduktionen-

motsvarande analyser förNär genomförs speciella dvs.grupper,
befolkningen delas efter klass, utbildningsnivå,bl.a. ålder ochupp
familjesituation, visar det könsskillnademasig inom vissaär störreatt

inom entydiga resultatenandra. därvidDeän ärmest attgrupper
åsiktsskillnadema mellan kvinnor och bland tjänstemänmän är större

bland arbetare och bland högutbildade bland lågutbildade.än änstörre
tyder resultaten inte lika entydigt på könsskill-Dessutom om än att

nadema i på välfárdspolitiken mindre bland de medelåldersärsynen
bland andra åldersgrupper, bland privatanställda bland of-än större än

fentliganställda och ensamstående blandbland sammanbo-större än
ende.

Avslutningsvis konstaterar hans studieSvallfors enbart behand-att
lat attitydskillnader mellan könen vad gäller vissa aspekter väl-av
fárdspolitiken. osannoliktinte åsiktsskill-Det han,är, attt.ex.menar
nadema mellan kvinnor och tydligare och i frågorstörremän är som

direkt berör relationerna mellan kvinnor och och jämställd-mänmer
hetspolitiken. forskning fältMycket återstår således på detgöraatt

Svallfors studie öppnat.som

tjänster1.3 Fördelningseffekter offentligaav

den samhällsvetenskapliga forskningen finns det mängdInom stu-en
hur of-dier välfárdsstaten omfördelar inkomster. Fokus har därvidav

varit hur individer hushållpå inkomstfördelningen mellan ellertast
inkomstfördel-påverkas skatter och transfereringar och inte på hurav

ningen mellan kvinnor påverkas. bok från Kvin-och Imän annanen
nomaktutredningen emellertid Anita Nyberg kart-Nyberg, 1997 har

förlagt hur skatter och offentliga transfereringar olika slag utav ser
kvinnor jämfört med för män.

Andra, kanske mindre uppmärksammade fördelningseffekter av
välfärdsstaten uppkommer tjänster tillhandahållsdeatt somgenom

Ävenvia offentligaden sektorn ofta starkt subventionerade. här harär
forskarna försökt fördelningseffektemakartlägga och hurmäta ut.ser

förmodligenStudierna detta betydligt färre,på område emellertidär
delvis forsk-på grund och metodproblemen svårare. Enmät- ärattav

tidigare för Sverige Johan Fritzellgenomfört dylika studier ärare som
Fritzell,se handlat belysa hur1994. det har då återigenMen attom
offentligade tjänsterna inkomstfördelningen mellan indivi-påverkar

der och hushåll, Kvinnomaktutredningen haroberoende kön. Förav
vi bett Fritzell försöka motsvarande studier de of-genomföraatt av
fentliga inriktningtjänstemas fördelningseffekter, med på hurmen nu
de påverkar inkomstfördelningen könen. Resultaten redovisasmellan
i hans kapitel i denna bok.
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Fritzell analyserar fördelningseffektema del destor mestav en av
omfattande subventionerade välfärdsområdet,tjänsterna inom nämli-

barnomsorg, skola, sjuk- och hälsovård äldreomsorg. Densamtgen
fråga han ställer hur subventioneringen dessa tjänster påverkarär av
inkomstskillnaderna och inkomstfördelningen mellan kvinnor och

Studiens perspektiv således begränsat såtillvida de offent-män. är att
liga tjänsterna enbart studeras utifrån inkomstfordelningsansats.en

Startpunkten för Fritzells empiriska studie hushållens disponiblaär
inkomster, dvs. inkomster efter direkta skatter och kontanta transfere-
ringar. Till dessa inkomster därpå de beräknade värdenaadderas deav
tjänstesubventioner itill varje individ respektive hushåll.utgårsom
Hushållsinkomsterna såväl de vanliga disponibla inkomsterna som
inkomsterna inklusive värdet samtliga subventioner på sed-görsav
vanligt med hjälp ekvivalensskalor, jämförbaras.k. mellansätt, av
hushåll med olika storlek och sammansättning.

Studiens resultat visar det finns såväl tydliga åldersmönsteratt
könsmönster i offentligahur subventionema från de tjänsternasom

fördelar sig. Könsskillnaderna i de genomsnittliga totala subventio-
dvs. för alla tjänstetypema dels vidsammantagna är störstnema re-

lativt åldrar i åldersklassen20-44 år, dels den äldsta 75-84unga
år, medan skillnaderna under medelåldemmycket små den övreär
och bland pensionärer. åldrar det subventioner iyngre I äryngre
samband Efter-med och skolgång för barn slår igenom.omsorg som

hel del barn och ungdomar lever med enbart förälder ochsom en en
detta i fallenöverväldigande majoritet modern så kommerären av
med den i studien metoden subventioner för bamom-använda mer

och skola i påföras kvinnor äldregenomsnitt Förän män.attsorg
pensionärer genomsnittligadet framförallt könsskillnader i sub-är
ventioner för äldreomsorg igenom. Bakgrunden till dettaslår ärsom
förmodligen delvis utsträckningkvinnor i större än män äratt ensam-
stående i dessa åldrar i lika omfattningoch därför inte mänstor som
kan erhålla den de behöver via sin parrelation. Sammantagetomsorg
innebär dessa könsskillnader genomsnittliga subventioneri under
olika åldrar kvinnor i genomsnitt erhåller subventioner frånstörreatt
dessa fyra offentliga vad offentligatjänstetyper Deän män gör.
tjänsterna tenderar med påverka inkomstfördelningen tillandra ord att
förmån för kvinnor. Vidare studien inkomstskillnadernavisar att

respektive kön tenderar utjämnas då värdet subventio-inom deatt av
nerade tjänsterna påförs de disponibla inkomster och detta i högreatt

falletgrad bland kvinnor blandär män.än
ritzellF pekar också kan dras från hansindirekt slutsatsen som

studie. Eftersom de offentliga enligt studientjänsterna har be-större
tydelse för kvinnor avgiftsfinansieringför så kan ökadän män, aven
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Välfärdens genusansikte introduktionen-

offentliga tjänster också få olika konsekvenser för kvinnor ochväntas
Kvinnor kan komma hårdaredrabbas både demän. än mänatt om

ökade avgiftema innebär subventionsgraden sänks och de med-att om
för kvinnor i utsträckning avstår frånatt större än män över-att
huvudtaget utnyttja tjänsten.

Även Fritzells studie bör betraktas första försökett ett nyttsom
fält. Den använda metoden har överförts från tidigare studier in-av
komstfördelningseffektema offentliga tjänster och kan i framtidaav

behövastudier utvecklas då den tillämpas inkomstför-ytterligare på
delningen mellan könen. Exempelvis frågar sig subventionenman om

barnomsorg och skola helt bör påföras de ensamstående mödrarnasav
inkomster. denna funnits, skulle inte dessaOm subvention inte då
barns fäder tvingats ochför utbildning sinastörreta ansvar omsorg av
barn eller jämförelsealtemativdet rimligt enbartär ett att mammorna

haskulle för offentligt subventioneraddessa kostnadersvarat om
barnomsorg och skola defunnits Och måste inte äldre kvinnornas
icke-marknadsproducerade åldriga med i bil-sina män tasomsorg om

Ãvenden den kan betraktas tjänstetransferering, vilkensom en
ökar välfärd och inkomster.mäns

Trygghetens1.4 olika pelare

viSom påpekat har alla individer behov trygghetssystemettovan av
säkrar deras försörjning. trygghetssystem kandettaMensom vara

uppbyggt på rad olika samhällsvetenskapliga forskningenDensätt.en
under period kraftigt fokuserad de offentliga trygghetssys-påvar en

Bl.a. studerade hur de offentliga uppbygg-temen. systemenman var
da, hur de vuxit fram och vilka ersättningsnivåer de för olikagav

Länder och välfárdssystem klassiñcerades taladeochgrupper. man
olika "välfärdsstatsregimer. Under år har forskarna emel-om senare

lertid i ökad utsträckning lyft fram och analyserat det faktum indi-att
komponentervidemas fleratrygghetssystem i allmänhet består av

Ibland talar därvid eller, i analogi medtrygghetens pelaretreman om
begreppet blandekonomi, välfärd the welfare ellerblandad mixom
mixed welfare. första det offentligapelaren dåDen utgörs trygg-av
hetssystemet, och gruppförsäkringarden andra avtalsförsäkringarav
dvs. kollektiva offentliga,trygghetssystem, förutom de såsom t.ex.
arbetsgivamas trygghetsåtaganden och den tredje, slutligen, detav
privata trygghetssystemet. i omfatta regel-kan sin delsDet tursenare

individuella försäkringar farniljeförsäkringaroch/eller eventu-rätta

5Se Rein Wadensjö Edcbalk, Ståhlberg Wadensjö 1998.red. 1997 ocht.ex.
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ellt bekostade arbetsgivaren, dels individuellt eller familjegemen-av
samt sparande olika slag.av

sättTrygghetens pelare varandrasamverkar med på olika Pe-tre
lama kan komplement, substitutockså till varandra. I Sve-utgöra men
rige har under de decennierna offentligade trygghetssystemensenaste
dominerat och den andra och tredje pelaren kan ha fun-närmast sägas

komplement till de offentliga länderandra kanIgerat systemen.som
den andra pelaren den centrala i individemas trygghetssystemvara
och de två övriga främst fylla komplementär roll. Vidare gäller atten
relationen mellan de pelarna inte konstant tiden, för-är övertre utan
ändras och förskjuts på olika exempelvis de offentligaOmsätt. trygg-
hetssystemen försämras individens perspektiv kan hon/han för-sett ur
söka substituera med förstärka den privata pelaren indi-t.ex.att ta en
viduell pensionsförsäkring eller den kollektiva pelaren få sint.ex.
fackförening förstärka avtalsförsäkringama. längre historisktlatt ett
perspektiv det, vi diskuterade så utvecklingenär snarast attsom ovan,
inneburit den privata krympt och, i för länder varie-pelaren olikaatt
rande proportioner, offentligamed och andra slags kollektivaersatts
trygghetssystem. Under förefaller det i många länder finnasårsenare

förskjutning ökad betydelse för dvs. förden andra pelaren,moten
avtals- och gruppförsäkringar, relativt offentliga trygghets-det.ex.

systemen.7
blandadeDen välfärden innebär det blir intressant studeraatt att

dels hur blandningen och förändras tiden i visstöver ettutser sam-
hälle, dels hur de enskilda individemas trygghetspaket är samman-

och vad kvinnomaktutredningenspåverkar detta. Ursatta som per-
spektiv det därvid eventuella systematiska skillnader mellan kvin-är

och vad gäller välfárdsblandningen och trygghetspake-männor
behöverten uppmärksammas och granskas.som

slags könsskillnaderEtt skulle kunna bestå i de pelarna haratt tre
betydelseolika för kvinnors och trygghetspaket. dagens Sveri-Imäns

torde den tredje familjen, rollpelaren, i form spelat.ex. störrege av
för kvinnors för ekonomiska välfärd. Kvinnors markant lägreän mäns
arbetsinkomster kronor1994 i genomsnitt 110 000 jämföraattca
med de för sin levnadsstandard167 000männens gör ärattca mer
beroende vad transfereringar och inkomstdelning inomän män är av
familjen Ett exempel den andra pelaren, i form avtals-annat är att av
försäkringar, torde spela roll i svenska i svenska kvin-mäns änstörre

6 analyser och diskussionFör detta, Rein Wadensjö red. 1997 och Ede-av se
balk, Ståhlberg Wadensjö 1998.
Z ReinSe Wadensjö red. 1997.

Män å andra sidan beroende kvinnors oavlönade hushálls- och várdarbcte.är mer av
Sediskussionen i Nyberg 1997.
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trygghetspaket dessa försäkringar i speciellt stor ut-attnors genom
sträckning inkomstbortfall det s.k. inkomsttaket och detersätter över
till helt höga inkomster.övervägande del har såpassär män som

kunna bestå i reglerna förslags könsskillnader skulleEtt attannat
trygghetssystemen för kvinnor och sådanaolika Menmän.utser
könsskillnader i de formella regelverken idag inte längre tillåtna;är
enligt EU-direktiv könsneutralt utformade både iskall reglerna vara

offentliga vadde och de arbetsgivarbaserade Istället detärsystemen.
händer för för de könsneutralakvinnor jämfört med män närsom

tillämpas systematiskt struktureradreglerna på verklighet ärsomen
efter kön blir centralt intresse.som av

Studierna i kapitel följer i boken helt trygghetensde ägnassom
första några de offentligaoch andra pelare, bestämtnärmare av re-
spektive avtalsbaserade trygghetsförsäkringama. analyserasDessa

fall handlar det därvid be-olika könsperspektiv. vissaIsätt attomur
lysa vilka utnyttjas kvinnorincitament de skapar och hur de av re-

omfördelarspektive i huroch andra fall belysamän att systemenom
meningenmellan kvinnor och heltäckande i denBoken intemän. är

blir föremålsamtliga offentliga och kollektiva trygghetssystem häratt
för Syftet försöka förstå och belysa destudier. har varit attsnarare

skildamekanismer kommeroch regler gör ut-systemen attatt gesom
fall för kvinnor tilloch dvs. bidrarmän, att systemen ett genusan-ge

vilkaavtalade trygghetssystemen,sikte. Av speciell vikt deär ävenatt
blir föremål för studiermindre uppmärksammade och belysta,är ur

mekanismerna bakom dekönsperspektiv. Betydelsen förståett attav
utfallen understryksskilda för kvinnor och i dessamän attsystem av

i framtidens totala trygghetssys-de kan komma få ökad betydelseatt
tem.

Föräldraförsäkringen1.5

jämställdhetsperspektivettur

föräldraförsäkringen den led i främ-Då infördes sågs1974 ett attsom
i hemmet, arbetslivetökad jämställdhet kvinnor ochmellan mänen

Duvander under-och samhället. och Ann-ZofieMarianne Sundström
föräldraförsäkringen bidragitsöker i sitt kapitel i vilken utsträckning

utveckling belysa på tvåtill åstadkomma sådan söker deDettaatt en
faktorer påver-För det första genomför studie vilkadesätt. av somen

föräldraledigheten.kar i vilken delar på Stu-utsträckning föräldrarna
dien baseras data från Riksförsäkrings-på statistiska bearbetningar av

9 Kvinnomakt-Föräldraförsäkringen också i andraoch dessbetydelse analyseras av
utredningens och Stark red. 1997.böcker, bl.a. Ahrne 1997Romanse
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verkets register utnyttjad föräldrapenning för barn föddaöver januari-
årenapril 1990 respektive det1994. För andra redogör de för hur for-

äldraförsäkringen påverkat kvinnors och småbarnsmödrarsunga ar-
betsmarknadsdeltagande. de utifrån resultatDetta från tidi-gör egen

forskning baserad på data från arbetskraftsundersökningama ochgare
SCB:s familjeundersökning.

Som alla har den överväldigande delen foräldraledigheten ivet av
samband med vård nyfödda barn utnyttjats mödrama. Underav av
föräldraförsäkringens första år, 1974, fádernas andel demvar av som
uppbar föräldrapenning 3 Andelen därpå gradvis ochprocent. stegca

1996 31 Fädernas andel det totala antalet dagarprocent. ersattavar av
har dock förblivit låg; 1996 den fortfarande enbart 11 procent.var ca

fäderDe sig föräldraledigheten haranvänt 1993mestsom av som
och 1994 i genomsnitt dagar.utnyttjat 40 åren harDe dennasenaste
siffra åter sjunkit något och för dagar. gifta1996 31 Bland ärvar par
dock både andelen föräldralediga fäder och antalet fádema iav ge-
nomsnitt utnyttjade dagar markant högre; låg1990 de på 45 procent
respektive dagar.60ca

Vilka faktorer det då föräldrarnaspåverkar benägenhetär attsom
dela på föräldraledigheten Sundström och Duvander delar barnen i
sin studie i utifrån hur många dagar deras fäder utnyttjat;tre grupper
barn där fadern inte alls föräldraledigheten,utnyttjade barn där fadern
utnyttjade dagar1-30 och barn där fadern utnyttjade 30 dagar.änmer
Resultaten deras statistiska analyser visar bl.a. både 1990 ochattav
1994 fäder hade högre inkomst året innan barnet föddestog som en
oftare föräldraledighet vad fäder med lägre inkomster gjorde.ut Iän
likhet med tidigare studier finner de vidare högre inkomst föratt en
modern ökar antalet dagar fadern effekt dock mindreDennatar ut. var
för barn födda 1994 för barn födda föräldrapar1990; där modernsän
inkomster låg i den högsta kvartilen hade lägre benä-avsevärtt.ex. en
genhet dela föräldraledighetenpå 1994 1990. båda åren vi-Föratt än

sigdet också fådema föräldraledigt i mycket utsträck-att störretarsar
ning det handlar förstabam det handlarnär andra-näränett ettom om
bam. Det verkar med andra ord inte finnas någon tillvänjningseffekt
för fädema

Frågan hur föräldraförsäkringen påverkat kvinnors arbetsmark-om
nadsdeltagande kan delas i två delfrågor, nämligen hur den inver-upp
kat på barnlösa, kvinnors yrkesaktivitet och vilka effekterännuunga,
den haft på förvärvsgraden för de fåttkvinnor bam. Sundströmsom
och Duvander föräldraförsäkringenutbyggnadenatt gettmenar av

barnlösa kvinnor incitamentstarka etablera sig på arbets-attunga
marknaden innan de får barn och den ökande andelen kvin-att unga

arbetar heltid före första barnets födelse stigandedensamtnor som
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medelåldern för-för förstföderskor sannolikt till del förklarasstor av
utformning. studie betydelsensäkringens Utifrån resultaten av en av

föräldraförsäkringens kvinnors återgång i arbete ef-utformning förav
denbarnafödande i Sverige respektive de ocksåNorge attter menar

svenska föräldraförsäkringen återinträdet arbetsmark-underlättat på
för bidragit till höjd förvärvsfrek-naden kvinnor fött barn och ensom

för resultaten i Gustafssonsmâbamsmammorna. stödsDetta avvens
1997.

omfördelningseffekterSjukförsäkringens1.6

sjukförsäkring flera olikakan omfördelande EnEn sätt. typ avvara
försäkringomfördelning den i varje genuinförekommerär ensom -

i detta fallet sjukdom,omfördelning till dem drabbas något,som av
ofta ochfrån dem inte i förväg hur hurinte drabbas. Individer vetsom

offentligade därför försäkringarlänge kommer sjuka. Det äratt vara
mindreprivata privat sparandeeller efterfrågas och därför ärsom en
beteck-effektiv också fårlösning. drabbasAtt mer merpersoner som

kostnadindividens förväntadei regel inte omfördelning,nas som om
administ-försäkringen förväntade ersättningen ochför denmotsvarar

rationskostnaden.
skil-grund sjukdomRisken frånvarande från arbetet påatt avvara

systematisktsig emellertid Attjer mellan olika ett sett.grupper
vissinte i förväg ofta och hur länge kommerhur attvet personman en

inteborta från sjukdom, hindrararbetet på grund ettatt t.ex.avvara
denförväntade frånvaron och hurförsäkringsbolag kan beräkna den

kvinnormärmiskor, mellanskiljer sig mellan olika t.ex.grupper av
Är för olikaoch den förväntade frånvaronmän. av-grupperna men

förekommatill kan detgiften försäkringen densamma så sägas en om-
förväntadeavgifter ochfördelning. omfördelning ocksåEn sker om

kostnader varandra.andra skäl inte motsvararav
omfördel-sjukförsäkring skersocialförsäkringssystemetsInom en

från haromfördelning demning på två det förstaFör skersätt. somen
förväntad sjukfrånva-förväntad sjukfrånvaro har höglåg till dem som

med inkomsteromfördelning från demdet andra skerFör somro. en
finnsgrund dethöga till dem låga,med inkomster ärär attavsom

baserad på inkomstertak sjukförsäkringen. Ersättningen barai ärett
egenavgif-arbetsgivaravgifter intetill medan avgiftertaket menupp

taket.betalas på inkomsterter överäven

w funnitsutvecklingstendenserResultaten dock dessai Gustafsson 1997 tyder på att
föräldraförsäkringen. finnerHoni länder motsvarande utbyggnad attäven utan av

heltidssyssclsattaoch SverigeStorbritannienmajoriteten kvinnor i både Tyskland, är
med bam.innan de blivit gravida sitt förstastrax
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Per Johansson och behandlar sittMårten Palme i kapitel de omför-
delningseffekter mellan kvinnor inom det offentligaoch sjukför-män
säkringssystemet följer kvinnor och olika mycketmän ärattsom av
sjukskrivna. Statistiken pekar klart kvinnor sjukskrivnapå äratt mer

skillnader beror skillnader i arbetsmiljö,än på hälsamän etc.som
och inte på skillnader i beteende givet dessa variabler. skerDet där-
för inkomstöverföring från till kvinnor.mänen

Det förekommer också frånomfördelning till kvinnor påmänen
grund det tidigare nämnda taket för den inkomst berättigar tillav som
ersättning från det offentliga sjukförsäkringssystemet. har oftareMän
inkomster taket vad kvinnor och omfördelningen frånhar skeröver än
dem inkomstermed taket till inkomsterdem med under taket.över

Denna omfördelning könen motverkas upphävsmellan ellersenare
dock ersättningama från avtalsförsäkringama och från avtalgenom
med liknande innehåll. förutomförsäkringar allmänDessa ger, en
höjning ersättningsnivåema, också kompensation för bortfallav en av
inkomstdelar taket inom socialförsäkringen. undantagEttöver är
dock avtalssjukförsäkringen SAF-LO-området inom vil-AGS,
ken det inte utgår någon omfattande omför-ersättning taket. Huröver
delningen mellan kvinnor och beror på hur avtalsförsäkringar-män är

finansieras och här det inte självklart reellt bär kostna-ärna somvem
derna för försäkringen. kan skilja sig mellan de olikaDetta också

vissa fall kan delI ersättningen ersättningensystemen. ses som en av
för arbete dvs. sidoförmån och borde då egentligen medtassom en
vid analysen löneskillnadema kvinnormellan och män.av

Ann-Charlotte Ståhlberg kapitel bl.a.analyserar i hur denett stor
förväntade ersättningen sjukersättningenfrån den avtalsbestämda är
jämfört med lönen kvinnor Resultaten hennes under-för och män. av
sökning ersättningvisar erhåller betydligt högre relativ imännenatt

de fyra undantagetavtalsbestämdatre ärstora systemen systemetav -
inom tillLO-SAF-området. Vid jämförelsen inte hänsyn skillna-tas
derna i antalet sjukskrivningsdagar mellan kvinnor och Resul-män.

pekar viktenpå analysera det totala för ersättningtaten att systemetav
vid sjukdom, dvs. såväl från socialförsäkringssystemetersättning som
från avtalsförsäkringama. for de andraDetsamma gäller trygghets-

Ståhlberg analyserar nämligen arbetsskadeförsäk-i sitt kapitel,system
ringen, förtidspensionen och efterlevandeskyddet.

Under de åren har sjukförsäkringssystemet i fleraändratssenaste
avseenden: karensdag har införts, ersättningsgraden har sänkts ochen

arbetsgivarperiod har införts. Syftet har varit minska de offent-atten
liga utgifterna. Så har också skett dels lägre ersättninggenom en per
sjukskrivningsdag, dels antal sjukskrivningsdagar.minskatettgenom
Enligt Johansson reforrnemaoch Palme kan alla ha bidragit tilltre att
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sänkta ersättningenrelativt försämra kvinnornas situation. Densett
har betydelse förlägre kompensationsgrad karensdagoch störreen

Kvinnornaomfattande sjukskrivning.kvinnorna de harattgenom mer
form korttidsfrånva-ihar också andel sin sjukfrånvarostörre aven av

karensperiodinförandetinnebärvad har, vilketän männen att av enro
Införandetpåverkar kvinnorna relativt männen.änsett av en ar-mer

för korttidsfrånva-kostnaderbetsgivarperiod höjer arbetsgivarens mer
innebär arbetsgivarensför långtidsfrånvaro relativt Det attän sett.ro

kan i sin påverkakostnader för kvinnor för Detökar män.än turmer
fåmöjligheter arbete.kvinnornas löneutveckling eller deras att

genusperspektivPensionema1.7 ettur

ålderspensioneringErsättningen vid utträde arbetslivet ärgenomur
internationellaersättningar. denflera olika Iför de flesta uppbyggd av

pela-uppbyggd olikaofta ersättningendebatten talar äratt avman om
tiers.pillars eller lagerre

ii Sverigesocialförsäkringssystemet,första pelarenDen är som
folkpensionalladelar. det första fårsin består två För nästantur av

i landet. detvistelsetid Fördel med kortundantaget är en personer
denersättning frånpensioneras ATP,får de allra flestaandra som nu

till tidigarerelateradATP-pensionenallmänna tilläggspensionen. är
antalet år med inkomsteroch tillårsinkomster till basbeloppupp 7,5

bestårandra pelarentill antal högst 30 år. ersätt-upp Denett avav
omfattasallra flestaanställningen.ningar kopplade till Deär avsom

arbetsgivarorganisatio-mellantecknadeavtalspensionssystem avtal
varierarpensioners storlekorganisationer.och fackliga Dessaner

arbetsin-flestade fall medoch imed arbetsinkomstermed antalet år
Avtalspensionemapensioneringen.förekomsten under åren närmast

avseendeinkomstbortfallförocksåkompenserar för flertalet personer
social-basbelopp itaketden överstiger 7,5del inkomsten omsomav

speciella pensio-dessutomförsäkringssystemet. del harEn personer
ochanställningsavtaletdelarbetsgivaren betalar avner som ensom

sin fackförening.tecknade viagruppförsäkringspensionermånga har
pensionsförsäkringar.tredje pelaren privataDen utgörs av

pensionsutfästel-ellerpensionsutbetalningamatotalatill deSett
denpensioner. Mensocialförsäkringssystemetsdominerarserna re-
pensio-privatadeavtalspensionemalativa såvälbetydelsen somav

speciellt höginkomst-har för vissaökar snabbt, och de gruppernema
förkla-betydelse kan bl.a.ökadebetydelse.tagare mycket Derasstor

socialförsäkringssystemet.ifler taketallt får inkomster överattras av
offentligainom detochOmfördelningen mellan kvinnor män pen-

obero-folkpensionens storleksionssystemet alltså dels påberor äratt
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ersättningamaende de avgifter individ betalat, dels på attav som en
avgiftsrelaterade.från ofullständigt SammantagetATP-systemet är

Åfrån till kvinnor.har detta inneburit viss omfördelning mänen
från kvinnor tillandra sidan omfördelar avtalspensionssystemen män

i socialför-bl.a. för inkomster taketde ersättning överattgenom ger
säkringssystemet.

och i pensionssystemenOmfördelningama mellan kvinnor män
TegleStåhlberg och Stig i ka-belyses ingående Ann-Charlotte tvåav

avtalspensionema. Huruvidapitel i kapiteldenna volym. Ett ägnas
mindre för-i praktikenreglerna i de olika avtalspensionssystemen är

de det förstadelaktiga kvinnor belyser på tvåför för Försätt.än män
livsinkomster för med-beräknar jämför simuleradeoch de, utifrån
storlek för kvinnor ochlemmar Vårdförbundet, avtalspensionemasi
beräknar de hur avtals-tillhörande förbund. det andradetta Förmän

livsinkomstprofilerpensionema för kvinnor och medmän, samma
dessa individer istället hadei den skulleförsta studien, utsom se om
de övriga avtalspensionssys-enligt de olika regler gäller iersatts som

Är kompensation sig avtalspen-så graden skiljerdet närtemen. att av
finns detsionema regelsystemen och köns-beräknas enligt de olika

skillnader därvidlag
offentliga pensionssystemet iförfattarnas kapitel detandra stårI
vilket grundprincipema fast-fokus, förbåde det gamla och det nya

slutgiltigt kommertroligenställdes och där de konkreta reglerna1994
jämför Ståhlberg och Tegle vadförstabestämmas 1998. detFöratt

till pensions-med vad de betalarkvinnor respektive får i pensionmän
nuvarande regler, delspensionendels bestäms närnärsystemet, av

reformerade visarpensionen i det Detbestäms reglerna systemet.av
gamla och det pensions-sig omfördelar både detatt sammantaget nya

andra beräknar dekvinnor. För detinkomster från tillmänsystemet
pensio-pensionsnivåer förändrashur kvinnors respektive närmäns

respektive enligt detregelsystembestäms enligt nuvarande re-nema
pensions-bl.a. på detformerade pekarDeras resultat attsystemet. nya

förändringar i de relativa pensio-innebärinte några störresystemet
pensions-kan detför jämfört med däremotkvinnor män nyanema

för enskilda ellerförändringarinnebära betydandesystemet personer
lägrei genomsnittundergrupper. pensionssystemetDet ger pen-nya

sioner för kvinnor och fördet gamla, det gäller både män.än men
relateradeför pensionssystemen pensionemaUtmärkande ärär att
pensions-till tidigare blir tydligt i detinkomster. Detta än nyamer
till livsin-blir relateradei vilket pensionemaATPsystemet nya- -

komsten avtalspensionssystemet påprincip gäller för detsamma nya e
relativade in-LO-SAF-området. i kommerbetyderDet stortatt

gälla efterålder fortsättakomstskillnader råder aktivunder att attsom
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pensioneringen, dvs. högre pensioner kvinnor.kommer hamän änatt
Inkomstolikhetema kvinnor dock såvälmellan och motverkasmän
fore det utjämningefter pensioneringen delvis skerattsom genom en

iinom hushållets hushåll har regel högre arbetsin-iMannen ettram.
komster hushålls-kvinnan, vilken andra sidan delåän störretar en av
arbetet. utjämning inom hushållet. Vid skils-En inkomsterna skerav

inom hushålletsupphör emellertid denna utjämning Man-mässa ram.
får, arbetslivet, fortsatt högre in-ha investerat iattnen genom mer

komster fram till pensioneringen och dessutom högre pension ettsom
Ävenhögre inkomster efter skilsmässan.resultat såväl föreav som

vid dödsfall finns änkepensionendenna problem atttyp, genom av-av
vecklats.

kan också uppmärksamma det kommerDet värt att att taattvara
tid innan arbetsinkomstema ochlång utjämning mellan mänen av

kvinnor i aktiv utjämning mel-ålder slår igenom i pensionemaen av
lan och kvinnor. inte minst i det pensionssystemet.gällerDetmän nya
Arbetsinkomster inte bara efter det pensionssyste-under åren att nya

formellt införts arbetsinkomster under år innanmångaävenmet utan
vilkadess inte går kommer inverka pensio-påverka nuatt att
storlek.nens

Varför får välfärden genusansikte1.8 ett

några lärdomar-

Välfärden Välfärdsstaten omfördelar mellanhar genusansikte.ett
ställning stärkskvinnor och kvinnornaspåmän sätt gör attett som

jämfört könsskillnader finns i arbets-med del deEnmännens. somav
transfereringssystemeninkomster skermotverkas på detta Inomsätt.

denna omfördelning det finns inkomsttak i soci-främst att ettgenom
intealförsäkringar vilket inkomstförluster kompenserasöver men

vilket innebär omfördelningavgifter fortfarande betalas. Detöver en
oftarefrån hög- till låginkomsttagare och höginkomsttagaremän är än

kvinnor. avtalsförsäkringamaHär det viktigt uppmärksammaär attatt
har konstruktion delvis upphäver denna omfördelning.en som

Andra transfereringssystemenorsaker till omfördelningar inom är
sjukförsäkringenkvinnor har fler och avgiften tillsjukdagaratt att

inte relaterad till förväntat antal sjukdagar och kvinnor leverär att
längre och därmed fler år och pensionsavgiftenerhåller pension i att
inte hänsyn till det förväntade antalet år pensionen utgår ärtar att som

Ävenolika för offentlig konsumtionkvinnor och vad gällermän.
sjukvården.finns omfördelning från till kvinnor, bl.a. inommänen

Kvinnornas sjukvårdskonsumtion givet ålder, kvinnornaochär större,
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dessutom de äldre, vilka har högreöverrepresenterade blandär en
sjukvårdskonsumtion. gäller åldringsvården. KvinnornaDetsamma är

givetbetydligt fler bland de har också högre kostnader ål-äldre, men
der. Kvinnorna kan mening få del barnom-också viss sägas större av

och föräldrarskola de betydligt oftare ensamståendeärattsorg genom
för kanvad och därmed oftare har bam. Härän männen är ansvar man

dock fråga sig offentliga tjänster skallinte denna utgåsägastypom av
fådema Alternativettill till barnen med ensamstående mödrar.även

till subventionerad skolgång kan ju, förutom debarnomsorg och att
fåderna betalar högreensamstående mödrama betalar attmer, vara

underhållsbidrag utsträckning kvin-och de så isättatt samma som
bidrar till kostnaderna barnen.förnorna

Omfördelningen via offentliga sektorn bidrar till utjämnaden att
levnadsstandarden 1990-taletmellan kvinnor och Under harmän. er-
sättningsnivåema inom flera transfereringssystemen sänkts ochav
prövningen skärpts. Besparingar har gjorts inom den offentliga sek-

och avgifterna for tjänster barnomsorg, sjukvård och åld-torn som
ringsvård har enligt denhöjts. bör detta de analyserSammantaget av
offentliga sektorns omfördelningsmekanismer genomförts i den-som

volym, ha inneburit ekonomiska påfrestningar for kvinnor änstörrena
för Omfattningen totala omfördelningarnade mellanmän. genera-av
tioner och mellan inte känd inte hellerkvinnor och dock ochmän är
hur mycket denna de förändringaromfördelning påverkats av som
skett under 1990-talet. mycket behov fortsattfinnsDet ett stort av
forskning på detta område. Studierna i denna volym enbartutgör ett
första bidrag.
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Generations- och könsaspekter på det
svenska välfärdssamhällets framväxt

ROLF OHLSSON

Inledning2.1

Från ha varit Europas fattigaste länder under första hälftenatt ett av
1800-talet har Sverige utvecklats tillsedan dess bli rikt väl-att ettav

färdsland. viktigtEtt inslag i denna har varit växandeattprocess en
andel samhällets har tagits hand det offentliga stat,av resurser om av
kommuner, landsting. har förDessa produceraanvänts attresurser
tjänster i offentlig regi utbildning, hälso- och sjukvård, barnomsorg,
äldreomsorg m.m., för transfereringar deockså till främst ickemen
yrkesverksamma formi pensioner, bambidrag, bostadsbidrag,av ar-
betslöshetsunderstöd m.m.

Om de offentliga utgifterna analyseras kan konstate-närmare, man
det finns tydligt demografiskt dvs. kvinnor ochatt mönster, mänettra

och olika generationer har fått del den offentliga konsumtionen ochav
transfereringarna i olika omfattning. Så gäller exempelvis för år 1990

individerna i åldrarna genomsnittligtår i anspråk65att över när-tog
gånger mycket de offentliga utgifternasåtremare person somper av

individerna i åldersgruppen år.0-19
anläggaAtt könsperspektivgenerations- och på framväxtenett av

det svenska välfärdssamhället förefaller denna bakgrundmot att vara
fruktbar infallsvinkel insikteroch bör kunna i och förståelseen ge nya
hur välfärdssamhället fram under 1900-talet.växteav

2.2 Förklaringsmodeller
till välfárdssamhällets framväxt

Välfärdssamhällets framväxt omfattning i den industrialiseradeoch
världen har i den samhällsvetenskapliga forskningen diskute-främst

från politiska och ekonomiska utgångspunkter. kortsiktigaDetrats
perspektivet har vidare Bland de politiska förklaringsfak-dominerat.
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kan offentligt och byråkra-inflytande från anställdanämnas:torerna
skatteillusion, maktfördel-maktambitioner Niskanen, 1968,ternas

ning mellan kommun landsting, olika intressegruppersochstat,
styrka, den politiska koalitionsregeringars betydelse, för-ideologin,
ändrad klasstruktur. Bland ekonomiska förklaringsmodellema kande
anföras välfardsteoretiska effektivitets- och fördelningsan-ansatser

efterfråge- och lag, Peacocks ochsatser, utbudsansatser Wagners
Wisemans trappstegshypotes, Baumols dilemma m.fl. olikasamt

choice.varianter publicav
särskilja olika förklaringsmodellerEtt sätt göraärannat att att en

distinktion mellan den institutionella och den strukturella ansatsen.
Något förenklat institutionella medkan påstå den ansatsen,attman
dess betoning klasstruktur olika politiska ideologier, främstpå och
syftar till försöka nationella särdrag, dvs. varför väl-analyseraatt
färdssystemen västerländskaså olika i de samhällena. Göstautser
Esping-Andersen välfärdsstater: libe-identifierar dentre typert.ex. av

förmåner,rala regimen med behovsprövade sociala den korporativa
regimen där bibehållandet statusskillnader mellan olika ärgrupperav
viktig den socialdemokratiska regimen med generella socialasamt
förmåner Esping-Andersen, 1990.

Anhängama den strukturella försöker däremot främstansatsenav
analysera vad olika välfardssamhällenasför deär ut-gemensamtsom
veckling. framhäver förändringarna i ekonomin bak-De särskilt som
omliggande drivkrafter: teknisk ökadindustrialisering, utveckling, ar-
betsdelning, ökad specialisering. går urskilja två huvudansat-Det att

det första och hans lag den växandeFör Adolph Wagnerser: om
statsverksamheten, där efterföljarna särskilt framhävt förbättringarna
i levnadsstandarden drivkrafter bakomoch inkomstutvecklingen som
välfärdsstatens framväxt. andra neoinstitutionalistema meddetFör
Douglass korthetNorth förgrundsgestaltema. Isom menaren av
neoinstitutionalisterna utvecklingen resulterat iden tekniska haratt
ökad specialisering, ökad arbetsdelning och förändrade relativa priser,
vilket fått företagens, marknadernas och fa-konsekvenser förstora
miljemas transaktions-organisation och funktionssätt. harDessutom
kostnaderna ökat, dvs. ökade för koordine-det har behövts attresurser

alltmer offentligakomplexa ekonomiska aktiviteter, där då denra
sektorn kommit fylla funktion North, 1985.viktigatt en

kritik förklaringsmodeller de iEn kan riktas dessa är attmotsom
utsträckning långsiktiga sociala förändringsproces-bortser ifrånstor

varit förknippade med den demografiska utvecklingen.näraser, som
faktorerEn integrerar demografiska och ekonomiskaansats som

l För Översikter och 1992.exempelvis Gustafsson 1977 Barrse
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borde enligt min mening fruktbar i diskussion välfärds-vara en om
samhällets framväxt.

demografisk-ekonomiskEn förefaller också rimligansats mot
bakgrund det i internationella forskningenden under årattav senare
framkommit flera studier visat de demografiska faktoremaspåsom

betydelse for tillväxten offentliga utgifterna Lindert,i de 1994,stora
m.fl.. Sålunda ekonometriska1996, har i studier, där man an-man

såväl moderna för flertal industrialiserade län-tvärsnittsdatavänt ett
der tidsseriedata för under de hundra kunnatländer åren,senastesom
konstatera åldersfaktorer mycket stark inverkanhaft på de of-att en
fentliga utgiftemas befolkning, desto harstorlek. äldreJu mer sam-
hället spenderat utgifter.på olika sociala gäller inteDettatyper av
bara utgifter for pensioner sjukvård, vilket kan självklart,och synas

intressant utgifter för utbildning, socialbidrag, arbets-även,utan nog,
löshetsunderstöd dvs. utgifter riktar sig mot yngrem.m., som perso-

Mekanismema bakom statistiska samband emellertiddessa vivetner.
ingenting om.

befolkningsekonomisk förklaringsmodell:2.3 En
den empiriska bakgrunden

Från ha utgjort mindre bruttonationalprodukten10att än procent av
vid sekelskiftet har de offentliga utgifterna ökat till 70 iöver procent
början 1990-talet. decennierna har synnerhetUnder de isenasteav
transfereringama ökat. ökning ikraftiga transfereringama skil-Denna
jer också Sverige från övriga länder i Atkinson,Västeuropa 1995.

de offentligaOm utgifterna analyseras kan konstaterasnärmare, att
det finns tydligt demografiskt dvs. kvinnor och ochmönster, mänett
olika generationer har fått den offentliga konsumtionen ochdel av
transfereringama i olika omfattning. har dessutomDetta mönster va-
rierat tiden.över

det första offentligaFör tycks det finnas klar tendens deatt ut-en
gifterna har gått från generella utgifter varit lika för alla till attsom
alltmer riktas framgårsärskilda åldrar. tabell 2.1,Dettamot av som
visar hur de offentliga fördelar sig på olika kategorier;utgifterna
nattväktarstat, livscykelomfördelningar, riskförsäkringar och stöd till
genuint i framgår utgifterkommentar till tabellen vilkasvaga en som
ingår i de olika kategorierna för åren 1920, 1950 och 1990. Det
framgår klart det minskning nattväktarstats-drastiskägtatt avrum en
utgiftemas andel, medan de kategorier haft demografisk kopp-som en
ling och varit starkt åldersberoende, dvs. de livscykelomfordelande
utgifterna och utgifterna riskförsäkring, har ökat tiden.för Detöver
framgår vidare andelsmässigttabellen stödet till de varitattav svaga
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förhållandevis relativa någorlunda stabiltlitet och dessutom i termer
tiden.över

ochTabell 2.1 offentliga utgifterna 1920, 1950 1990,De Sverigei
procentuell fördelning

990920 1950 11

41 16Nattväktarstat 51
Livscykelomfördelande 30 38 45

14 30Riksförsäkring 13
9Stöd 6 7svaga

100100 100Totalt

försvar samhällsskyddnattväktarstat utgifterför offentligatjänster,Med allmänna samtavses
rättsväsende.och

ingår barnbidrag bidragsförskott,dag-livscykelomfördelandeutgifter föräldraförsäkring, ochl
ålderspension,fritidshem, delpension,äldreomsorg.och utbildning,studiebidrag,

ingår arbetsskadeförsäkring,förtidspension,arbets-utgifterför riskförsäkring sjukförsäkring,l
sjukvård.åtgärder,löshetsförsäkring KAS,arbetsmarknadspolitiska+

Vårdbidrag,ingår sjukvård,stöd handikappersättnig,l utgifterför högkostnadsskyddsvaga
biståndbostadsbidrag KBT, ochtlyktingmottagning.ochsocialbidrag,pensionstillskott,

Se Kruse,1994och Kruse Ohlsson,1995.

Källor: Opublicerat material. appendix.Se

det andra har det relativa förskjutningar iFör tiden skettöver stora ut-
barnbidrag, tillgifterna i riktning från skola, barnomsorgde yngre

yrkesverk-de äldre pensioner, sjukvård, äldreomsorg. de iMen även
tiden.ålder offentliga utgifternahar ökat sin andel de översam av

har gjorts åldersfördelaframgår tabell försökDetta 2.2, där attettav
riskförsäkringutgifterna förde livscykelomfördelande utgifterna,

åldersgrupper, 0-19 år,stödet till de genuint på storasamt tresvaga
år20-64 65 år.översamt

Tabell Ofentliga livscykelomfördelande, riskförsäkring2.2 utgifter
fördelningoch stöd till ålder, procentuellsvaga efter

1950 19901920

0-19 2360 47
20-64 3419
65- 4332

100Alla 100 100

Anmärkning: åldersuppdelningen de offentligautgifternagjorts,För bestämning hur aven av
Kruse,1994 Ohlsson,och Kruse 1995.se

Källor: Opublicerat material. appendix.Se

svenskajämförelse med tabell visar förändringarna i denEn 2.3, som
utgifternaåldersstrukturen, visar relativa förskjutningama ideatt

efter grundläggande demografiska föränd-ålder i viss mån avspeglar
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ringar. Emellertid kan konstateras de andel offentligadeatt ungas av
utgifterna sjunkit betydligt deras andel befolkningen.änmer av

ÅldersfördelningTabell 2.3 procentuell fördelningiSverige,

1920 1950 1990

0-19 2939 24
20-64 53 61 58
65- 10 188
Alla 100100 100

Källor: Befolkningsrörelsen, förändringarFolkmängdens m.m.

Tabell visar2.4 de offentliga utgifterna på capita basis de treper un-
dersökningsåren. framgår klart det funnits skillnaderDet att stora
mellan olika åldersgrupper det basisoch capitaäven ägtatt per

markant förskjutning till de medelåldersfrån de och äl-enrum yngre
dre tiden. tagitsynnerhet gäller de äldre i anspråk de offent-Iöver att

Årliga utgifterna i ökad utsträckning. capita utgifterna1920 var per
Årungefär lika höga för de äldre ide äldre för de 1990 togunga.som

anspråk gånger utgifter de capita2,5 så mycket påsom unga per
basis.

Tabell 2.4 Ofentliga livscykelomfördelande, rislçförsäkringutgifter
och indexstöd till svaga capita,per

1950 19901920

0-19 100 100100
20-64 33 22 58
65- 247110 193

Anmärkning: åldersgruppenIndexet utgifterna föruppbyggt de offentliga capitaatt per
0-19 år.har 100respektive capitautgifterna 192010satts Exempelvis procentvar per

åldersgruppenför åldersgruppenhögre 65- jämfört 0-19. Ar 1990 capitamed var per
år.utgiftenför 65- 147 högreänför O-19procent

Källor: Opublicerat material. Se appendix.

Slutligen visar tabell funnits i de2.5 det könsmönsteräven ettatt
offentliga utgifterna, emellertid i utjämnats ti-det närmaste översom

Ården. anspråk1920 i genomsnitt i 35 äntog procenten man mer en
kvinna, medan siffra för årmotsvarande 1990 10 Enprocentvar mer.

analys visar offentligadetta förändrade könsmönster i denärmare att
utgifterna främst kan tillskrivas kvinnorna ökat sin andel dels ifrå-att

de ökade utbildningssatsningama, dels gäller pensio-detnärga om
nema.
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Tabell Offentliga2.5. utgifter livscykelomfördelande, ris/försäkring och
stöd till svaga respektive kvinnor, indexcapita, mänper

920 19901 1950

Män 135 127 110
Kvinnor 100 100100

Anmärkning:Kvinnors utgifter 100.capita respektive sattper

Källor: Opublicerat material. Se appendix.

befolkningsekonomisk förklaringsmodell:2.4 En
tentativ ansatsen

Några kvalitativa studier,ingående historiska och där de demo-mer
grafiska faktorerna och generations- och könsaspektema och hur
dessa påverkat de offentliga utgifterna ställts i förgrunden, fö-har inte
retagits sig internationellt eller i Sverige. sådan befolknings-Ivare en
ekonomisk förklaringsmodell det svenskakan i fallet tentativtman
urskilja olika interaktioner demografiskamellan och ekonomiska fak-

vilka borde beaktats vad de hittills gjort diskussionenitorer, änmer
välfärdssamhällets framväxt. demografiska faktorer härDeom som

skall behandlas det sjunkande bamantalet, förändringar i dödlighet,är
förändringar i åldersstrukturen konsolideringen uppluck-ochsamt
ringen kämfamiljen.av

sjunkandeDet barnantalet

de fundamentala bakomliggande förändringarna iEn den de-mestav
mografiska strukturen det sjunkandeunder 1900-talet bamantalet.är

nedgång i bamafödandet berott påDenna har främst fa-inomatt man
miljen olika skäl valt skaffa sig färre barn. Så hade gift kvin-attav en

efter föttavslutat barnafödande genomsnittligt mellan fem ochna sex
barn vid seklets början, dagar finnsmedan det i våra mycket tyd-en
ligt utvecklad samboendetvåbamsnorrn för gifta och kvinnor.

minskadeFrämst kan det bamafödandet anpassning tillses som en
det moderna densamhälle fram, där viktigaste drivkraftenväxtsom
utgjorts familjemas färre barn för därigenomönskan vilja haatt attav
förbättra socialasin och barnens ekonomiska och situation; val-en
situation inte förelåg i bondesamhället. ekonomiskadet gamla Isom

i fruktsamhetenoch något förenklat kan nedgångentermer ses som en
konsekvens de tiden sjunkande intäkter och stigande kostna-överav
der beslutet skaffa blivit förknippade med.ytterligare barnatt ettsom

ska i fruktsamhetenDet också nedgången från 1900poängteras att
till inte skett varierat1995 jämnt och kontinuerligt kraftigt överutan
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främst ha förknippadetiden. i sin varitDessa variationer förefaller tur
det all-förändringarna arbetsmarknad.med på kvinnornas Men även

familjepolitiska reformer har spelatarbetsmarknadsläget ochmänna
roll Ohlsson, 1987.storen

Förändringar dödligheti

omvandlings-faktor i den socialaYtterligare viktig demografisken
radikalt. ökning imedellivslängden ökathar varit Dennaattprocessen

tillskrivas den stigande lev-främståterstående medellivslängd kan
spelat vissfaktorerna har ocksånadsstandarden. medicinskaDe en

brukar anföras i den allmännasannolikt mindre vadroll, änmen som
debatten.

för barn vidmedellivslängden nyföttMedan den återstående ett
i postindustriellapojke detseklets början år, kannågot 50över envar

flicka år, dagensförvänta år och 80samhället sig bli 75att en om
skulle gälla framöver.dödlighetsmönster i olika åldrar

återspeglar imedellivslängdenFörändringarna i den återstående
åldrar,sin dödlighetsförändringar i olika ägttur separata som rum

hälftenperioder. Under förstamed varierande styrka under olika av
levnadsstandarden i kombina-seklet lyckades ökadedenman genom

infektionssjukdomarna,tion med de medicinska bemästraframstegen
ungdo-minskad dödlighet bland barn,vilket resulterade i kraftigten

varit denhar det främstoch medelålders Efter 1950mar personer.
medellivslängdengjortminskade dödligheten bland de äldre attsom

för-tillskrivas markantförsta utveckling denökat. hand kan dennaI
fått kriget, blandpensionärerna efterbättrade levnadsstandard som

Ävenochpensionsreform ATP-reformen.till följd års1946annat av
utvecklandet effektivden förbättrade bostadsstandarden och enav

i sammanhang.antibiotika har troligen spelat roll dettastor

Förändringar åldersstruktureni

i bamafodandet ochKonsekvensen den kraftiga nedgången avav -
bara haft marginell bety-dockden sjunkande dödligheten, vilken en

befolk-åldersstrukturendelse för förklara förändringarna i är attatt -
dramatiskt föränd-ningens åldersstruktur förändrats Dennapå sätt.ett

eko-genomgripande effekter pårade åldersstruktur har i sin fåtttur
allmänhet.nomin och på det sociala livet i största

eller yrkesverksammaAndelen befolkningen s.k. produktivaiav
oförändrad tiden: 61åldrar, år, har varit förhållandevis15-65 över

jämfört medseklets början 64totalbefolkningen vidprocent pro-av
under 1990-talet.cent

det emellertidde yrkesverksamma åldrarna harInom ägt storarum
det skettförskjutningar i Sedan seklets början haråldersstrukturen. en
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markant förgubbning och förgumning inom arbetsstyrkan med
vittgående konsekvenser för näringslivets organisation funktions-och

ifråga karriärvägar, lönebildning, intemrekrytering,sätt inställ-om
tillning teknik, produktivitetny m.m.

Den radikala förändringen i åldersstrukturen har dock beståttmest
i relationen mellan antalet barn och antalet 65 år för-att överpersoner

Årändrats. 1900 fanns fyra fler barn ochgånger ungdomar i åldrarna
0-14 år i åldrarna år, medan det65 år 1990 fannsän överpersoner
färre barn och ungdomar äldre. Medan de yrkesverksammas för-än
sörjningsbörda i början seklet uteslutande avsåg barnen,nästanav
måste de aktiva under 1990-talet främst försörja de äldre. Från haatt
varit utpräglat barn- och ungdomssamhälle har Sverige under deett

åren utvecklats till alltmer bli pensi0närssamhä1le,senaste att ett
med betydande konsekvenser för och kommunernas ekonomi,statens
för bostäder, för näringslivet, för det sociala livet och för de kulturella
aktiviteterna i samhället. dramatiska förändringDenna i ålderssam-
mansättningen har varit grundläggande faktor bakom de relativaen
förskjutningar i de offentliga utgifterna kunnat konstateras i ta-som
bell 2.2.

Konsolideringen och uppluckringen kärnfamiljenav
Ytterligare drag i familjestrukturens förändringar under 1900-talettre

särskilt värda betona. förklarar till viss del den ökningär De iatt stö-
det till de vi kunnat konstatera tabellse 2.1. Des-ägtsvaga som rum

förändringar i familjestrukturen kan i generaliserande sägastermersa
visa konsolideringen kämfamiljen under första hälften 1900-av av
talet vissa uppluckringstendenser därefter.samt ägtsom rum

detFör första fanns det i början seklet betydligt fler ogifta ellerav
sammanboende kvinnor vadoch män fallet underän som var

1990-talet. Sannolikt detta konsekvens kvarlevande demo-var en av
grafiska tänkesätt och beteenden från det gamla bondesamhället. En
intressant hypotes till varför förhållandevis få gifta vid sekelskif-var

de låga lönerna för kvinnorna. Då kvinnornas lönerär myckettet var
låga jämfört med innebar giftermål kraftig sänkningmännens en av
levnadsstandarden för båda i äktenskapet levdeparternamannen, om
på materiella nivå. valde därförMånga levamän attsamma ensamma.

detFör andra började människor, särskilt eñer i1965, alltattunga
ökad utsträckning bilda familj formellt gifta sig. Kvinnansutan att
förändrade roll på arbetsmarknaden och kvinnornas stigande relativ-
lönerna jämfört med lagstiftning och förändradmännens, ävenmen en
ideologi kan anföras viktiga faktorer bakom den förändrade fa-som
miljebildningsfonnen.
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kraftigt sedanmycketskilsmässor ökatantaletdet tredje harFör
brytasannolikt varit lättareharsekelskiftet, särskilt efter 1970. Det att

jämställda, dvsekonomisktvaritfrån äktenskap, närett parternaupp
där löne-från äktenskap,ungefär höga,deras löner varit lika än ettnär

seklet, ochfallet i börjanskillnadema varit Dettastora. avsenare var
och kvinnamellandärför också arbetsfördelningendär var an-man

norlunda.

välfärdssamhälletspåGenerationsperspektiv2.5

utbildningssamhälletframväxt: ochomsorgs-

harjordbruk och industrisamhälle domineratha varitFrån att ett av
till bli tjänste-,utvecklats1900-taletSverige under alltmer ettatt

efterfrågan på ochBefolkningensvård- och omsorgssamhälle. varor
sekelskiftet beroendesedanförändringartjänster har genomgått stora

standardforbättringamaallmännapå reallöneutvecklingen och de samt
organisationnäringslivets ochgenomgripande omvandlingen iden

bakom generellafaktorer denviktigafunktionssätt. har varitDetta
bruttonational-från 10ökningen i de offentliga utgifterna; procent av

början 1990-talet.iprodukten tillår 1910 70över procent av
avgörande rollspelatdemografiska faktorerna harde ävenMen en

direkta kopplingar mel-funnitsdeti detta sammanhang. Sålunda har
sjukvår-hälso- ochökade antalet äldre äldreomsorgens,lan det samt

gäller barn-detexpansion.dens och pensionssystemets Men även när
starkafunnits indirekta ochdetoch utbildningssektom haromsorgen

utvecklingen.samband med den demografiska
Äldre0ms0rgen: inneburitäldre harstigande antaletkraftigtDet en

och Medan 8vårdefterfrågan och ökat behovökad på ett omsorg.av
år65befolkningen år 1920den svenska över mot-procent var varav

detaljerad visar vi-analyssvarande andel år 18 En1990 procent. mer
de äldresåldersgruppemaäldstadare det främst i de allraäratt som

decennier.särskilt dåantal ökat och under senare
familjeangelägenhetbörjan det primärtseklet ansågsI vara enav

inne-fattigvårdslagårshand det fåtaliga äldre. 1918antaletatt ta om
markerade detförändring.bar första ideologisk Den att var sam-en

såledesbleväldre. Kommunernahällets uppgift hand deatt ta om
äldre, friska pensionärer.för Enskyldiga inrätta åldersdomshematt

hemmaboende-efter 1950, dåideologisk inträffadeandra förändring
till denna föränd-viktig orsakideologin dominerande.blev alltmer En

hemmafruar,i formring arbetskraftsreservexistensen avvar av en
gamla.hemtjänst hos dekunde utnyttjas för göraattsom

kombinationiantalet äldre,explosionsartadeDen ökningen av
och potentiellförändringardet ideologiskamed ökade välståndet, en
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arbetsstyrka i fonn gifta kvinnors inträde på arbetsmarknaden in-av
nebar alltså gradvis ökad efterfrågan på äldreomsorg, särskilten som
accelererade efter 1970 Broomé Jonsson, 1994.

Hälso- och sjukvård: Vi har förhållandevis lite kunskaper deom
grundläggande drivkrafterna bakom hälso- och sjukvårdens expansion
under l900-talet. Det ökade antalet äldre kan i viss mån förklara ex-
pansionen, bara marginellt. Istället har sjukvårdsexpansionenmen

Åld-främst berott på sjukvårdskonsumtionen ökatatt per person.
ringsexplosionen har emellertid varit betydelsefull på så desätt att
äldre blivit alltmer intensivt vårdade jämfört med vil-yngre personer,
ket bl.a. berott denpå tekniska utvecklingen inneburit attsom man
kunnat behandla sjukdomar allt längre i åldrarna. sin harI turupp
detta ökat sjukvårdskostnadema och därmed lett till ökat behovett av
personal Ohlsson, Broomé Nilstun, 1993.

Pensioner: kraftigaDen ökningen antalet pensionärer har varitav
viktig faktor bakom den kraftiga förskjutningen de offentligaen av

utgifterna de äldre. Men i detta sammanhang förklarasmot ök-även
ningen främst ökningen i capita utgifter. Några milstolpar påav per
denna har varit pensionsreforrnemaväg 1913, 1946 och 1959 Kruse,
1994.

Barnomsorgen: Bamomsorgens framväxt kan först och främst sä-
effekt de gifta kvinnornas inträde arbetsmarknaden.gas vara en av

Ideologiska motiv har också spelat roll i sammanhanget. Manstoren
kan här urskilja två olika utvecklingslinjer, där båda och för sigvar en
haft sin grund i realekonomiska och demografiska förändringar.

börjanI seklet gifte sig kvinnorna och många, uppskatt-sent,av
ningsvis 30 förblev ogifta livet igenom. Från samhällets sidaprocent,
fanns därför behov finna meningsfulla arbetsuppgifter för dessaattav
kvinnor. Ett uttryck för detta den s.k. Fröbelideologin, inne-var som
bar de ogifta kvinnorna skulle stödja familjernaatt utbildaattgenom
sig för barnuppfostran. barnträdgårdarDe påbörjade sin verk-som
samhet i början seklet konkreta uttryck för denna ideologiav var
Tallberg, 1991.

Fröbelideologin emellertid 1930- och 1940-talenersattes av en
helt ideologi med helt på bam. ideologiDennasätt attny nya se nya
brukar förknippas med Alva Myrdal och hade främsta känne-som
tecken vad kan benämnas socialpedagogik. Den ideologin,som nya
i kombination med de demografiska och realekonomiska förändring-

fick resultat barnomsorgen så småningom övergick i of-attama, som
fentlig regi och fick helt innehåll tidigare.ett änannat

Denna socialisering familjen, med kraftigt utbyggd bamom-av en
särskilt under 1960- och l970-talen, skedde parallellt med desorg att

gifta kvinnornas förvärvsintensitet ökade markant. småningomSå
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kärnfamiljenstraditionella borgerligatendenser till denbörjade också
efterfråganinnebar ökaddettavilket ocksåupplösning märkas,att en

på barnomsorg.
välfårdssamhäl-viktigt inslag iUtbildningssektorn: Ytterligare ett

skolväsendet, så-expansion inomkraftighar bestått ilets framväxt en
skolan.icke-obligatoriska Endenobligatoriskainom denväl som

kapacitetsutbyggnaden, ibakommångfald motiv har här legat men
spelat roll.förändringarnademografiskadesammanhanget har storen

inneburitbamantalet harsjunkandekan uttrycka det så det attMan att
till hapå barnkvantitetssynfamiljerna övergått från ha attatt enen

offentlig regi,ibarnomsorgutbildning, ocksådärkvalitetssyn, men
humankapital. Detbarnenshöjautgjort viktigt element förhar attett

förstutbildningsexpansionen ochsammanhanget påpekasska i att
årssärskilt efter 1927utbildningsexpansion,främst varit flickomas

genomsnittligtkvinnornaorsak tillviktigskolreform. Detta attär en
över tabelltiden 2.5utgifternaoffentligatagit i anspråk demer av

Ohlsson, 1986.
satsningen påemellertid den ökadetabell harframgår 2.4Som av

betydligtbarnbidrag varitform utbildning, barnomsorg,de i avunga
capita Somide äldre,blygsam satsningen på mätt termer.än permera

utgifterna capita för deoffentligavi tidigare konstaterat de pervar
År capita1990äldre år 1920.ungefär lika höga för var persomunga

för deså högautgifcema för de äldre gånger2,5 unga.som

välfärdssamhällets framväxt:påKönsperspektiv2.6

arbetsmarknadenpåinträdekvinnornas

demografiskadedärutbildningssamhällets framväxt,ochOmsorgs-
roll, haravgörandespelatindirektfaktorerna både direkt och en

finansiering förkollektivochkollektiva lösningartvingat fram atten
och fi-ökade behovenbehoven.gradvist växande Detillfredsställa de

harökat skatteuttag,kraftigtuttryck inansieringen, tagit sig ettsom
har det,vi vänder påden sidanvarit Men myntet,myntet. omena av

omfattande konsekvenser.inneburitgäller personalsidan,detnär
tänka, och troligen bero-tiderstradition, gamlaAv sätt attgenom

särskiltkvinnorharfördomar,ende på inslag ansettsett stort varaav
efterfråganökadeomsorgsarbete. Denlämpade för omvårdnads- och

riktas dendärför främstkompersonal inom omsorgsyrkenapå att mot
samboendegifta ochspecielltformarbetskrañsreserv funnits i avsom

utsträckningallt ökadikvinnornakvinnor. konsekvensEn gettär att
arbetsmarknaden.sig påut

fråga någraemellertid inte varitEnligt folkräkningama har det om
den totalai andelentidenrevolutionerande förändringar över ar-av
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betsstyrkan utgjorts kvinnor. det ska dåMen betänkas attsom av en
del kvinnorna i början seklet arbetade i hemmen pigor,stor av av som

hembiträden, hushållerskor tillhördeSå exempelvis 50närmarem.m.
alla sysselsatta kvinnor år dessa i hemmen1920 arbetandeprocent av

yrkeskategorier. utgjordesDe uteslutande ogiftanästan av unga,
kvinnor. Dessa yrkeskategorier försvann helt under tiden fram till
1990-talet.

Den radikala förändringen i kvinnornas sysselsättningsmöns-mest
har emellertid varit de gifta kvinnorna i högså grad sigter att gett ut

Årpå arbetsmarknaden. fanns1920 det något fler gifta20 000än
kvinnor på den arbetsmarknaden, medan motsvarande antalute öppna
i början 1990-talet ungefär miljoner.1,5av var

Flera faktorer har gjort det möjligt och lönsamt för i synnerhet de
gifta kvinnorna sig arbetsmarknaden:på det minskade bama-att utge
födandet, det faktum allt fler kvinnor genomgått högre utbildning,att
utbyggnaden bamdaghemmen och den tekniska utvecklingen ochav
allt vad den inneburit i form förbättrad bostadsstandard, hushålls-av
maskiner, förädlade livsmedel etc.

ideologiskaDe faktorerna kan i viss hamån avspeglat desägas re-
alekonomiska faktorerna, ideologin har också själv-spelatmen en
ständig och förstärkande roll.

Det dock uppenbart ökadeär den benägenheten för kvinnornaatt
sig i förvärvslivet främst måste bakgrund struktu-att ut motge ses av

rellt betingade förändringar i ekonomin, radikalt omformat fa-som
miljen ekonomisk och social organisation. Bland dessa faktorersom
kan särskilt peka de kraftigt stigande lönerna för kvinnor jäm-man
fört med haft med genomgripandemän, strukturella för-göraattsom
ändringar i ekonomin, där också omsorgssamhällets ökade efter-men
frågan på arbetskraft varit viktig. i internationelltSett perspektivett
har den löneutjämning mellan kvinnor i i Sverigeägt mänsom rum
under 1900-talet varit helt unik Svensson, 1995.

intressantEn hypotes till varför kvinnorna sig i förvärvsli-gett ut
de kraftigt stigande lönerna för kvinnor jämförtär med förvet att män

helt enkelt inneburit det blivit allt dyrare för familj låtaatt atten
kvinnan hemma. har behovetSamtidigt hemarbete minskatstanna av
beroende depå arbetsbesparande hjälpmedlen, de allt färre barnen och
den förlängda skoltiden för barnen. Under sådana förhållanden har
valet mellan hemarbete och yrkesarbete vanligtvis inte varit alltför
problematiskt.

Sammanfattningsvis har det svenska välfärdssamhällets utveckling
ingått i komplicerat förlopp, där det inte går urskilja någraett att
enkla orsak-verkan samband. har dock här velat betona in-Jag några
teraktioner mellan demografiska och ekonomiska faktorer, där dessa
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i forrnaliseradinslaginteraktioner bör kunna viktigautgöra en mer
välfärds-förklaringsmodell till det svenskademograñsk-ekonomisk

enligt minframväxt måste,samhällets framväxt. förstå dennaFör att
iförändringarnamening, de demografiska förändringarna, omsorgs-

roll i ekonomin integre-organisation ändradearbetets och kvinnornas
på kvalificerat sätt.ettras

fram-välfärdssamhälletsSlutligen det viktigtär poängtera attatt
iutgifterna måste vidareexpansionen offentligaoch de ettväxt sesav

belyser vikten detta.ekonomiskt exempel Föresammanhang. Ett av
transfereringama inom famil-skeddede statliga pensionsreforrnema

falli direktkonsumtion finansierades mångajen, dvs. pensionäremas
troligtvis privatsamhälle pågårderas bam. dagensI enav vuxna

deras barnpensionärer tilltransferering i riktning, dvs. frånmotsatt
utgifterna måste alltsåoffentligaoch barnbarn. Expansionen deav

allomfattande för-statligtdiskuteras i sammanhang, därstörre ettett
alternativ flera.säkringssystem bara framstår ett avsom

Litteraturförteckning

perfonnance,welfare and economicAtkinson, Anthony 1995 TheB. state
National 171-198.Tax Journal, Vol. 48, s.no

andand welfareNicholas 1992 Economic theory theBarr, state: a survey
Vol. 741-803.interpretation, of 30, June,Journal Economic Literature, s.

Äldreomsorgen Stockholm: SNS.Sverige.PirkkoBroome, Per Jonsson, 1994 i
Stockholm: AlmqvistGustafsson, red..offentliga sektorns 1977 BoDen expansion

Wiksell International.
welfare capitalism. Princeton:worlds ofEsping-Andersen, Gösta 1990 The three

Princeton University Press.
ålder och kön iutveckling betydelseKruse, Agneta 1994 Vältärdsstatens av-

Fakta. Stockholm: förlag.FKF FKF:s
ochRolf konsumtionsutrymmeKruse, Agneta Ohlsson, 1995 Pensionärernas en

stiftelsen.Befolkningsekonomiskaåldrande befolkning. Lund:
1880-1930, Explorationssocial spending,Lindert, Peter 1994 The rise of inH.

Vol. l-37.Economic History. 31, no s.
Explorationssocial spendingil, EconomicLindert, Peter 1996 What limitsH. in

History, Vol. 33, 1-34.no s.
economics of bureaucracy, AmericanNiskanen, William 1968 "The peculiarA.
Proceedings, 293-305.andEconomic Review, Vol. 57, Papers s.

of in the United States:North, C. 1985 TheDouglass growth government an
Public Vol. 28,economic historians Journal Economics,perspective", no

383-399.s.
Lund:demografisk förändring.Ohlsson, Rolf utbildning och1986 Högre

Ekonomisk-historiska föreningen.
befolkningsutveckling i Ekonomisk-Rolf mellankrigstidensOhlsson, 1987 Om

Ekonomisk-historiska föreningen.historiska vingslag. Lund:

30



ochGenerations- könsaspekter

Ohlsson, Rolf, Broome, Per Nilstun Tore 1993 Operation sjukvård. Stockholm:
forlag.SNS

Svensson,Lars 1995 Closing the gender Lund: Ekonomisk-historiskagap.
föreningen.

Tallberg Broman, Ingegerd 1991 arbetet lönen. Stockholm: AlmqvistNär var
Wiksell International.

Appendix

dataDe tagits fram för tabellerna 2.1-2.5 härrör från nyligenettsom
forskningsprojekt Generationsekonomi Generationsaspek-startat -

på de offentliga utgifterna i Sverige 1880-1995 vid ekonomisk-ter -
historiska institutionen, Lunds universitet. Syftet med projektet är att
anlägga generations- och könsperspektiv på framväxten detett av
svenska välfárdssamhället periodenunder 1880-1995 analy-samt att

välfárdssamhällets framväxt i ekonomisk-demografisk förkla-sera en
ringsmodell. Inom projektet bestäms så möjligt hur denoggrant som
offentliga utgiñema fördelats olikapå åldrar och kön varje år 1880-
1995 med utgångspunkt från landstingenskommunernas, och statens
årliga finansstatistik. Dessutom används statliga utredningar, annan
offentlig statistik och specialutredningar olika slag ålders-for attav
specificera utgifterna. empiriska arbete harDetta nyligen påbörjats,
varför uppgifterna i tabellerna endast preliminära. projektetInomär
har hittills tagits fram uppgifter for år för10:e undersökningspe-vart
rioden. Av och tidsskäl inte hela materialetutrymmes- presenteras
här, de framtagna uppgifterna för övriga år visar klart årenattmen
1920, 1950 och 1990 ingår i långsiktigt trendmönster.ett
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på välfärdsstatenKvinnors och mäns syn

STEFAN SVALLFORS

i många avseenden, iKvinnors och livsvillkor skiljer sig ävenmäns
välfärdsstat den svenska.formellt jämställd demokrati ochsett somen

politisk makt vad har, ochKvinnor har mindre ekonomisk och än män
arbetsmarknadens risker ochde också modernaför denär utsattamer

välfårdspoliti-försörjningsproblem. relationer tillKvinnors och mäns
form och/eller administrerade bidragken, i offentligt finansieradeav

fleratjänster, delvis olika. Påoch kommer därför också sättatt vara
kvinnor välfärdspolitiken för sin väl-kan beroendesägas avvara mer

Orloff,l987b;färd och försörjning Hemes, l987a;vad ärän män
1993; O°Connor, 1996.

fråga kapitel vilken betydelse dessaska belysas i dettaDen ärsom
till välfärdspolitiken.skillnader får för kvinnors attityderoch mäns

Ärfrån varandra köns-Skiljer sig deras kring välfärdsstatenåsikter
vissadet särskilt iskillnaderna i åsikter genomgående, eller är grup-

åsikts-vi hittar Finns det några tecken påpåtagliga skillnader attper
nittiotalskrisen, eller harkvinnor ökat iskillnaderna mellan ochmän

de blivit mindretvärtom
från undersökningardata kapitlet bygger på kommerDe omsom

välfärdspolitiken genomförts under 80-svenskarnas åsikter somom
1996. kapitel vioch 90-talen Svallfors, detta kommer1989; I att

undersökningstillfallena 1992begränsa analysen till de två senaste
kringoch kvinnors åsikteroch det första fokuseras1996. För mäns

service olika slag: ochbäst lämpad socialskötaär statatt avvem som
andra studeras hurkommun eller andra instanser. detFör man anser

i kollek-offentliga socialförsäkringar bör finansieras:tjänster ochatt
privata former finansie-tiv form eller i utsträckningstörre avgenom

l Svarsfrekvensen 68,3 Medan den lägre1992 76,0 och 1996 procent.procentvar
inte påverkatSvarsfrekvensen i torde den ha1996 sig kan problem nämnvärtettvara

svarsfrekvens ochde resultat här, skillnaden i mellan kvinnordå mänpresenterassom
mycket liten vid bägge undersökningstillfállenavar

32



ochKvinnors på välfärdsstatenmäns .syn

ring. detFör tredje redovisas kvinnors och misstankar miss-mäns om
bruk välfärdssystemen.av

Kapitlet inleds med diskussion hur och varför vi kan för-en av
hitta könsskillnader kringi åsikter välfärdspolitiken.vänta attoss

Därefter följer redovisning kvinnors ochhur åsikter skiljermänsen av
sig åt och har förändrats olikaunder nittiotalet i de avseenden vi pekat

det sista avsnittetI visas hur könsskillnader i åsikter inästut. utser
olika befolkningsgrupper: i klasser, utbildnings-olika och ålderskate-
gorier, i privat respektive offentlig sektor i olika familjetyper.samt

avslutandeDet avsnittet sammanfattar vad framkommit och dis-som
kuterar resultatens implikationer.

Kvinnor,3.1 och välfärdsstat:män

några utgångspunkter

Varför skulle förvänta skillnadersig hitta mellan ochmänattman
kvinnor i på välfärdsstaten förhållande tillI välfärdspolitikensynen
finns det i princip två vilket kanpå kön relevant vad gällersätt vara

strukturera identiteter och intressen Hemes, 1987a; 1987b; Borc-att
horst Siim, 1987; Hoel 1989. Det deKnutsen, ärena genom

kvinnor jämförtegenintressen har med det förstaFörmän. ärsom
kvinnor i högre utsträckning anställda i välfärdsstatens insti-än män
tutioner. sinI egenskap offentligt anställda i välfärdsstatliga insti-av
tutioner har alltså kvinnor, i utsträckning anledningstörre än män, att
slå vakt anställnings- och arbetsförhållanden i den offentliga sek-om
tom.

detFör andra kvinnor i högre utsträckning beroendeär än män av
välfárdsstatliga bidrag för försörjning. Medan kvinnor tidigaresin
ofta beroende försörjning,för sin och fortfarande ärvar av en man
detta i flera andra industriländer, de idag i utsträckning bero-är större

välfärdsstatenende Kolberg påpekar kan vi därige-Som 1992av
välfärdspolitiken ökar kvinnors autonomi och maktre-säga attnom

såväl inom utanför familjen.surser som
det tredjeFör utförs i välfárdsstatlig regi del det vârdarbete,en av

tidigare ofta utfördes oavlönat kvinnliga familjemedlemmar,som av
och riskerar åter bli deras lott inte välfárdsstaten längreattsom om
kan uppfylla sina åtaganden Wwrness, 1985; 1990. Därigenom ska-

välfärdsstaten barn-tillhandahålla och äldreomsorg vik-attpar genom
tiga förutsättningar för kvinnors förvärvsarbete, vilket i sin ärtur en
viktig förutsättning för oberoende och resurstillgång. Som O°Connor

2 amerikanskaDet uttrycket "only from welfare, speglar det beroendea man som
varit många kvinnors lott i residuala välfärdsstater den svenska.änmer
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uttrycker saken kvinnors och relationer tillmåste analyser mänsav
välfärdsstaten hänsyn till till fullt medborgarskap viagårvägenta att
oberoende och arbetsmarknadsdeltagande:

Independence citizenship, employ-the the key fullto .the key independence welfarement to contemporary states,
and equal participation in, employmentandto,access.dependent social strategies that recognize that indivi-policyon
duals have care-giving responsibilities be care-depen-or may
dent, both. 0Connor, 1021996:or

andra principiella hävdat åsiktsskillnader mel-Det sättet attmansom
lan och kvinnor skilda socialisationsmöns-kan härröruppståmän ur

hävdar benägna omfattaDessa, kvinnor om-görter. attman, mer en
sorgsrationalitet eller behovsorientering1987Waemess, 1983;
Prokop, där andra människors behov och omtanke1981, av omsorg
står i fokus.

Institutionaliserandet har inneburit offentlig-välfärdsstaten ettav
1983.görande dessa frågor Omsorgsfrågor, tidi-Waemess,av som

fråga för familjelivet, innefattas i välfärds-det privatagare var en nu
institutioner. Piven omvandlasDärigenom, 1985,statens t.ex.menar

de omsorgsinriktade traditionellt bä-värderingar kvinnorna varitsom
till stöd för välfärdspolitiken.rare av

Både de egenintressebaserade och de socialisationsgmndade reso-
pekar kvinnor i utsträckning kommerstörre än mänmot attnemangen

stödja kollektivt finansierad och offentligt organiserad välfärds-att en
politik. Vilka dessa faktorer de viktigaste ifrågaär attomav som
strukturera kvinnors välfárdspolitiken inteoch åsikter kring gårmäns

förfogande. dock viktigtmed de data vi här tillhar Detavgöra äratt
förklaringarna utesluter varandra.intet vis Detpå äratt notera att

grundas i kvinnors ochtroligt mekanismertvärtom mänsatt som
skilda egenintressen könsspecifikoch mekanismer genereratssom av
socialisation kompletterar varandra.och förstärker

Sverige torde fall studera. kom-särskilt intressant Denattettvara
parativa genusforskningen upprepade gånger visat kvinnorshar att
ställning i fördelaktig jämfört medSverige på många vadärsätt man
finner i andra i OConnor,välfärdsstater se genomgångentyper av

till de skandinaviska1996. Detta har lett vissa kvinnoforskare att se
välfärdsstatema 1987a;1987b.särskilt kvinnovänliga Hemes,som
Som Togeby också speciellt intressant1994 påpekar detär att
studera könsskillnader uppfattningar länder däri välfärds-politiska i
kvinnors arbetsmarknadsdeltagande i det i paritetär närmastenumer
med männens.

finns mellanDet dock anledning de skillnader i åsikteranta att
och Bådekvinnor vi finner alltförinte kommermän att stora.vara
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kvinnor och synnerligen heterogena kategorier, detmän och faktumär
de kvinnor respektive flerabara bland faktoreräratt män är en som

påverkar deras förhållande till välfárdsstaten. universitetsutbilda-Den
de datakonsulten gift med försäljningschef och har utflugnaärsom en
barn har helt relation till välfärdsstaten hennes medsysteränen annan

arbetslös städerska,är ensamstående och till förskole-tvåsom mor
barn. Kvinnor, liksom tillhör olika klasser och olika generatio-män,

de har skilda familjeförhållanden och sociala bakgrunder. Detner,
kvinnointresset kanske ganskakan detnärtuntgemensamma vara

gäller välfårdspolitiska frågor.
minskasDessutom åsiktsskillnademasannolikt mellan ochmän

kvinnor de i i förhållandenutsträckning lever med varand-att storav
Därigenom har till ringaicke del erfarenheterra. man gemensamma

och referensramar torde begränsa hur könsskillnadema istorasom
åsikter faktiskt kan bli. Dessutom finns det sannolikt viss ömsesi-en
dig påverkan i politiska och sociala frågor inom hushållets ram.

Sammanfattningvis borde vi alltså förvänta hitta åsiktsskill-attoss
nader mellan och kvinnor ifråga deras på välfärdspoliti-män synom
ken, dessa åsiktsskillnader kommer, ärmen om resonemangen ovan
hållbara, inte visa sig särskiltatt stora.vara

Könsskillnader3.2 i attityder 1992-1996

Vem kvinnor respektive bäst lämpad sköta servicemän är attanser av
olika slag tabell 3.1 redovisasI hur andel bland kvinnor respek-stor
tive väljer olika instanser tillfrågasde de bästmän närsom vem anser

slaglämpad sköta service olika framgårSom det för-att ärav som
kvinnorna stöder och kommun i utsträckning,väntat störststatsom

och mindrei utsträckning privata företag. Skillnaderna mel-svarar
lan och kvinnor dock inte särskilt det bara ifrågamän är ärstora, om
barnomsorgen de egentligen Ifrågamärkbara. familjenär om synen

bäst lämpad sköta och finns inga könsskillnadervårdattsom omsorg
alls, vilket med utgångspunkt diskussionen f°ari betecknasovan nog

anmärkningsvärt.som

3När denna fråga ställdes flera alternativ1992 antal frå-ett trots attangav personer
egentligen inte medger detta. efterhand skapades kategorier för dessakom-Igan nya

binationer 1996 har frågans instruktioner gjorts tydligare och endast hand-av svar. en
full har därför varje delfråga kombinationssvar.på tabellnågot Iangettpersoner

har3.1 därför alla kombinationer och kommuninnehåller stat räknats till den-som
kategori. Detta förfaringssätt underskattar förmodligen förändringen till detna senare

undersökningstillfället eftersomnågot, del dem kombinationssvaren av som avgav
1992 sannolikt skulle ha valt instans "stat och kommun de tvingatsänen annan om
välj a.
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attitydskillnadema mellanpåheller finns det några teckenInte att
nittiotalets första hälft.under Denoch kvinnor skulle ha ökatmän

Sverige genomgått understatsfmansiella krisdjupa ekonomiska och
verksamhe-i de offentligapåtagliga konsekvenserdessa år, fåttsom

attitydklyftor mellandjuparetycks ha lett till någrainte mänterna,
den offentliga sektornshoskvinnor lämplighetenoch i hur påman ser

blandökat bådeoch kommuninstanser. Istället har stödet för mänstat
och sjukvården.åtminstone ifråga barnomsorgenoch kvinnor, om

allmänhetTabell Attityder till frågan Du3.1 "Vem i äranser
procentlämpad sköta följande service"bäst att

företagPrivataStat/Kommun

1996199219961992
MänMän KvMän KvMän KvKv

Utbildning 13,4 12,38,785,1 7,589,3 84,7 89,9
Sjukvård 14,7 6,6 7,013,885,9 84,7 93,4 92,8
Barnomsorg 23,4 21,617,1 15,161,0 54,1 67,2 60,5
Äldreomsorg 9.9 10,0 9,4 9,332,2 84,3 83,984,0
Sociaivård 4,23,4 5,2 2,787,4 94,0 90,190,5

AnnananhörigaFamiljoch

19961996 19921992
MänMän KvMän Män KvKv Kv

Utbildning 1,4 1,6 2,5 2,50,20,6 0,3 0,2
Sjukvård 0,20,3 0,7 0,00.00,0 0,0 0,0
Barnomsorg 11,4 6,5 7,910,1 10,611,3 11,0 11,2
Aidreomsorg 2,5 2,83,5 1,6 3,14,5 4,7 3,8
Socialvård 4,8 2,0 3,91,9 4,51,6 2,7 1,3

1992 1410,1996 1270ca ca
räknatsinnehåller kommun har in.a stat ochAlla kombinationerav svarsom

kombinationerFackföreningar, välgörenhetsorganisationer,olikab kooperativ, av svar.

välfárdspolitikensdå ifrågakönsskillnademaHur ut synenser om
andel kvinnor-visas hurfinansiering tabellerna och 3.3I 3.2 stor av

finansiering defortsatt kollektivrespektive väljer närmännenna som
finansieringfår välja former svars-mellan detta och privata avmer
avgiftsñnansieringalternativen framgår På frågantabellerna. omav

i åsikter mycket små.framgår könsskillnadematabell 3.2är som av
varit helt obefintligafrån hahar dock vuxit liten aning 1996De atten

påtagligi uppfattningarPå det hela dock stabiliteten1992. ärtaget
både bland och kvinnor.män

36



ochKvinnors på välfärdsstatenmäns syn

Tabell 3.2 Attityder frågantill "Hur Du attanser
nedanstående verksamheter bör finansieras "

Andelsomsvarar
Bör huvudsakligenbetalassomnu genom 1992 1996arbetsgivaravgifterse askatteroch not

Kvinnor Män Kvinnor Män

Utbildning 75,1 74,1 79,4 74,7
Sjukvård 89,291,4 93,1 89,9
Barnomsorg 62,464,7 65.3 59,1
Äldreomsorg 92,591,2 88,0 89,6

1992 1490,1996 1340ca ca
a SvarsalternativetlödBör störrei utsträckning särskilda frånbetalas avgifter demgenom

användertjänsterna.som

Tabell 3.3 Attityder till socialförsäkringarnas finansiering

Andelsomsvarar
"Bör i huvudsakbetalas skattersomnu genom
ocharbetsgivaravgifter, behållsvilka 1992 1996nivå se anotnuvarande

Kvinnor Män Kvinnor Män

Sjukförsäkringen 81,6 75,6 82,8 75,7
Arbetslöshetsförsäkringen 75,0 67,5 75,8 64,1
Pensionerna 81,1 74,0 79,0 72,0

1992 1420,1996 1250ca ca
a Svarsalternativetlöd:Bör störrei utsträckning enskildebetalas denav genomegna
försäkringspremiensamtidigt skatteroch arbetsgivaravgiftersänks".som

gällerDenna stabilitet också, framgår tabell 3.3,som av synen so-
cialforsäkringamas finansiering. dock åsiktsskillnadema mel-Här är
lan och kvinnor avgiftsfmansieringen.något ifrågamän större än om
Kvinnorna väljer i kollektivutsträckning finansie-större än männen

Åsiktsskillnademaring socialförsäkringarna. mellan ochmänav
kvinnor har dessutom vuxit mellan ochnågot 1992 1996, även om
förändringen marginell.är ytterst

Ifråga den välfardspolitiska misstänksamheten hittar vi ingaom
skillnader mellan framgårkvinnor, tabelloch 3.4.stora män som av

Kvinnor instämmer likai de olika påståendena i utsträck-nästan stor
utsträckningfning i fall till med i Ef-några ochmännen, störresom

kvinnor genomgående väljer helt avstånd oftare"tartersom änsvaret

4 l tidigare arbeten har jag räknat in de instämmer delvis iäven svaratsom gruppen
misstänksamma Svallfors, 1989: kap. Svallfors, 1996: kap. 4. Som Lindberg m.fl.
1995:58 framför det dock hur instämmer delvis egentligensvårt " skaär veta ettatt
tolkas frågorpå inleds med detMånga .... Dessutom ganska svårtär attsom som

vad skiljer instämmer delvis från tar delvis avståndveta ett närettsom svars-
skalan här saknar mittpunkt.som
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slå fastframgår tabellen kan vi ändånågot intemännen attsom av
rörande förekomsten väl-kvinnor misstänksammanågot mindreär av

färdspolitiskt missbruk.

Tabell Attityder till frågan3.4
sociala bidrag ochdet"Hur vanligt Du tjänsterärtror att

behöver demsådana egentligen "inteutnyttjas av som

1992 1996Andelsomsvarar
påståendeninstämmer helt olika

Kvinnor MänMänKvinnor

10,3Många sjukvården 17,4 7,217,0dem utnyttjarav som
allssärskiltsjukainte

Många får 28,3 23,5 24,029,4dem arbetslöshets-av som
fårersättning arbeteskullekunna ett

de baravilleom
Många får 30,0 15,7 14,127,5dem socialbidragav som

egentligenintefattiga
får 30,2 25,5 23,9Många 27,3bostadsbidragdemav som

flyttaborde mindreoch billigare
bostäder

13,8Många 31,2 10,924,2dem sjukskriversigav som
egentligenintesjuka

1992 1500,1996 1340ca ca

kvinnorna och blandpåtagligt både blandMisstänksamheten minskar
krisenvälfardspolitiska harnittiotalets första hälft.under Denmännen

sjukvård, social-missbrukuppenbarligen lett till misstankaratt avom
tecken på skill-finns ingabidrag sjukskrivning minskat.och Det att

eller minskat.ökatnaderna och kvinnor sigmellan män vare
kvinnor i olikaochjämforelsema mellande fortsattaFör män

frågor-mått, s.k. index,sammanfattandekonstruerades tre avgrupper
delsmed indexAvsiktenfrån tabellerna 3.l-3.4. ärgöra attattna

enskilda frågor,bättresammanfatta information på sätt änett genom
uppfat-enskilda frågor kommitdels slumpmässigheter i hur attatt ge

genomslag i resultaten.mindrevid olika undersökningstillfällentas
Finansie-Serviceindex,kallar jagindex konstrueradesDe tre som

ringsindex och Misstänksamhetsindex.
och kommunServiceindex konstruerat så statär svaretatt som
i kombination medellerservice, antingenbäst lämpad skötaatt ensam

värdetmedan övrigavärdetnågon se 3, l gettsgettsnot svarannan
därigenom varieraIndexet kanFrågorna har därefter summerats.
och kommunvärdet betydermellan 0 och där 5 statatt somman ser

områdena, medanuppräknadebäst alla delämpade sköta fem vär-att
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det betyder0 inte och kommun bäst lämpadeatt stat attman ser som
sköta något områdena.av

FinansieringsindexI inkluderas frågor välfärdspolitikensalla om
finansiering. Här alla innebär fortsatt kollektiv finansie-ges svar som
ring värdet medan ökad avgiftsfinansiering och ökadesvaren egna
premier värdet Indexet kan därmed efter summering frågor-ges av

variera mellan O och betyder då vill bibehållaVärdet 7 attna man
kollektiv finansiering och försäkringarna,alla de sju tjänsternaen av

medan betyder finansieringO vill ha ökad privat alla sjupåatt man
områdena.

På Misstänksamhetsindexet, avslutningsvis, alla instämmerges
helt-svar värdet alla helt avstånd-svar värdettar medan de

instämmer delvis delvis avstånd fåreller värdettar In-som
dexet kan därför efter varierasummering frågorna mellan 0 och lO.av

högstaDet värdet innebär då klart avstånd från alla påstå-taratt man
endena därigenomoch inte misstänksam inställning.har Det sätten
på vilket index alltsåalla konstruerade innebär högre index-är att ett
värde alltid innebär positiv inställning till välfärdspolitikenen mer

5den idag organiserad.ärsom
tabellI 3.5 redovisas indexvärdena för och kvinnor 1992 ochmän

1996. Som vi kunde förvänta tabellerna 3.1-3.4 kvinnoräross av ge-
nomgående något positiva till offentligt organiserad och kol-mer en
lektivt finansierad välfärdspolitik vad Ifråga väl-än männen om
fårdspolitikens finansiering könsskillnaden förstärkts frånhar något

till Kvinnorna1992 1996. har blivit positiva till kollek-något mer en
tiv finansiering, medan kvin-blivit något negativa. Bådemännen mer

och 1996 kommunpositiva till och vad demän är änstatnor mer var
1992. De också mindre misstänksamma välfärdspolitiskt miss-är om
bruk vad de tidigareän var.

Tabell 3.5 Indexvärden bland 992 ochkvinnor och I 1996män

19961992
Kvinnor Differens Kvinnor Män DifferensMän

Serviceindex 4,16 3,93 0,23 4,34 4,14 0,20
Finansieringsindex 5,705,64 0,29 5,26 0,445,35
Misstänksamhetsindex 4.994,50 4,16 0,34 4,72 0,27

a Se för beskrivningtexten indexenskonstruktioner.av

5Alla indexen har tillfredsställande reliabilitetsmått Cronbachs Alpha varierartre -
mellan 0,7 0,8och för de olika indexen indikerar de variabler ivilket ingåratt som-
respektive index verkligen sak.mäter samma
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förväntningar vi inledde med har in-Sammantaget vi alltså deattser
positi-kvinnornakönsskillnader till vidafriats. Vi hittar så äratt mer

positiva till kollek-till och kommun vad ärän männen är,stat merva
mindre misstänksammativ finansiering välfårdspolitiken samt omav
skillnader dock särskiltdessavälfärdspolitiskt missbruk. Inga ärav

konsistenta.smådramatiska; attitydskillnadema är mensnarare

Könsskillnader i olika3.3 grupper

Är hittillsoch viåsiktsskillnader mellan kvinnorde män sett genom-
könsskillnademadärfinns detgående i alla eller ärgruppergrupper,

jämföraavsnitt vi köns-detta skasärskilt eller särskilt små Istora
olika utbild-bland medåsikter i olika klasser,skillnadema i personer

och offentligt anställda,bland privatning, i olika ålderskategorier,
bland ensamstående ochbarnbland med eller samtutanpersoner

faktorer kommermed just dessasammanboende. Motiven för atttaatt
till analyserna nedan.utvecklas i anslutningnärmare

politiska skillna-ideologiska ochstudier pekatTidigare har på att
i tjänstemannagruppemader mellan och kvinnor änmän störreär

Svallfors, Blom-1997.bland Blomberg m.fl., 1996;arbetarna t.ex.
dedet på dettyderberg m.fl. tolkar detta resultat ärattattsom

slå vaktstarkaste skälendekvinnliga tjänstemännen har att omsom
till-autonomi välfärdsstatenochden kvinnliga arbetsmarknad som

m.fl., 1996:73-4.handahållit Blomberg
förfogande tabelltill I 3.6de vi här hardå detta i dataHur utser

kvinnor i olika klasservisas indexvärdena för respektive samtmän
indexvärden.° framgår köns-Somkönsdifferensen mellan dessa är

deblandoch i synnerhetskillnadema bland tjänstemännen,större
och företagare.bland arbetarehögre vad detjänstemännen, ärän

allaminimala pååsiktsskillnademaBland arbetare och företagare är
bland de högre tjänstemännen. Ettindexen, medan påtagligade ärtre

i åsikterklasskillnademasakuttrycka är attsättannat att samma
blandblandmellan tjänstemän arbetarehögre och änstörre männenär

kvinnorna.

6 Arbetare be-indelningen SEI.Klassindelningen bygger den socio-ekonomiskapå
och 46, högre tjän-koderna 33, 36SEI-kodema 21, tjänstemänstår l 12, 22,av av

89. Klassindelningenkoderna 79 ochkoderna 56 och företagarna57,stemän av av
respondenten aldrig haft yrke, inågotbygger individens yrke, i de fall därpå utom

och övrigaPensionärer, arbetslösavilket fall makes/makas/sambosyrke.de tilldelats
yrke.anställning har klassficerats enligt senasteutan
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klasserTabell Indexvärden bland och kvinnor olika 19966 aimän

DifferensKvinnor Män

Serviceindex 4,42 4,31 0,11Arbetare
4,41 4,20 0,21Tjänstemän

0,65Högretjänstemän 4,63 3,98
3,96 3,83 0,13Företagare

-0,14Finansieringsindex 5,79 5,93Arbetare
0,66Tjänstemän 5,85 5,19

5,23 4,37 0,86Högretjänstemän
4,63 4,47 0,16Företagare

0,08Misstänksamhetsindex 4,89 4,81Arbetare
0,23Tjänstemän 5,13 4,90

Högretjänstemän 5,25 4,71 0,54
0,05Företagare 4,17 4,12

Sea för beskrivning indexenskonstruktioner.texten av

vi detbåde Serviceindex MisstänksamhetsindexFör och ärattser
de kvinnliga den positivahögre tjänstemännen är mest gruppensom

ochalla till välfárdspolitiken. stöder i utsträckningDe störst statav
service, och de uppvisar denkommun bäst lämpad skötaattsom

Beträffande kol-minsta misstänksamheten alla synengrupper.av
Finansieringsin-lektiv finansiering, det uttrycks i värdena påsom

uttrycker det starkastedex, det dock de manliga arbetarnaär som
kvinnorna de företagarnastödet. Bland det vidareär egna som ge-

blandvälfardspolitiken, medan detnomgående skeptiska tillär mest
skeptiska kollektivtillde högre tjänstemännenmännen är är mestsom

finansiering.
utbildning, i detbesläktad med klassvariabelEn är attärsom

arbetsmark-bägge relevantauttrycker skillnader ifråga resurserom
framförts Siim,hypotesernaden. har två diametraltHär motsatta

kvinnormellan ochattitydskillnadema1994: 127. Den mänär attena
högutbildade. Med dettakommer mindre bland de synsättatt vara

mellan kvinnor ochtraditionella åsiktsskillnader mänantar attman
kvinnoforsk-ökande utbildning.kommer med Igradvisatt tunnas ut
högutbildadejust bland deningen har istället detantagit ärattman

kvinnopolitiska krav, ochtydligast artikulerakommer attattsom man
finna tydligastedet därför bland högutbildade vi kommer dedeär att

åsiktsskillnadema kvinnor.mellan ochmän
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Tabell 7 Indexvärden bland kvinnor med olikaoch utbildningmän
1996 a

Kvinnor Män Differens

Serviceindex Grundskola 4,53 4,46 0,07
Gymnasium 4,15 4,09 0,06
Gymnasium 4,32 4,05 0,27
Universitet 4,30 3,81 0,49

Finansieringsindex Grundskola 6,06 0,225,86
Gymnasium 5,71 5,46 0,25
Gymnasium 5,54 4,81 0,83
Universitet 5,41 4,57 0,84

Misstänksamhetsindex Grundskola 4,94 4,62 0,32
Gymnasium 5,12 4,79 0,33
Gymnasium 4,70 4,51 0,21
Universitet 5,31 4,92 0,39

a Se för beskrivningtexten indexenskonstruktioner.av
b Gymnasium 2-ârigt Yrkesskola,Folkhögskola,Realskolagymnasium,

4-ärigtGymnasium eller Studentexamen.gymnasium,

Som vi i tabell det ifråga välfárdspolitiska åsikter3.7 denärser om
andra hypotesen, den könsskillnader i åsikter bland de hög-störreom
utbildade, får stöd Både vad gäller Serviceindexanalysen.som av
och Finansieringsindex könsskillnadema bland dem medär större
högre utbildning. dessa båda index alltså åsiktsskillnadernaPå är
mellan olika utbildningskategorier bland blandstörre männen än
kvinnorna. Ifråga den välfárdspolitiska misstänksamheten hittar viom
dock inte klara åsiktsskillnaderna mellanHär ärmönster.samma
kvinnor och ungefär utbildningskategorier.lika i allamän stora

detNär gäller sambandet mellan ålder och könsskillnader i attity-
der kan falletliknande frågor i med utbildning Goulman resa som
Andersen, 1984: kap. Togeby, könsskillnader13; 1994. Kommer i
åsikter gradvis suddas med ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagandeatt ut
i de generationerna detta fallet skulle vi förväntaOm alltsåäryngre

mindre könsskillnader i åldersgruppema. kommerde Elleross yngre
den ökade anknytningen till arbetsmarknaden blandtvärtom yngre

kvinnor leda till tydligare formulering könsspeciñka politis-att en av
ka värderingar och krav Analyser från den danska medborgarunder-
sökningen stöd denna åsiktsskillnaderna mellan mäntes:ger senare
och kvinnor i välfárdsstatliga och andra frågor bland deär störst

Christensen, 1994; 1995.yngsta
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Tabell 3.8 Indexvärden bland och kvinnor olika ålderskategorierimän
1996 a

Kvinnor Män Differens

Serviceindex 18-25 3,96 3,83 0,13
26-45 4,31 3,96 0,35
46-64 4,40 4,30 0,10

4,5365-76 4,34 0,19

Finansieringsindex 18-25 5,68 5,12 0,56
26-45 5,04 0,535,57
46-64 5,72 5,51 0,21
65-76 6.02 5,31 0,71

Misstänksamhetsindex 18-25 4,96 4,62 0,34
26-45 5,10 4,70 0,40
46-64 4,98 4,84 0,14
65-76 4,74 4,57 0,17

a Se för beskrivningtexten indexenskonstruktioner.av

tabell jämförs fyraI 3.8 åldersgrupper med avseende könsskillna-på
der i åsikter kring välfárdspolitiken. svårt dra entydi-Det någraär att

slutsatser det framträder. Könsskillnaderna i åsik-mönsterga av som
knappastkan tolkas såsom speglande någon tydlig generationsför-ter

ändring. Till könsskillnaderexempel hittar vi ganska små i den yngsta
åldersgruppen ifråga kommunernas levereraoch roll istatens attom
service, medan de i åldersgruppen år. starkaste26-45 Detär större
stödet för kollektiv finansiering bland de kvin-hittar vi pensionerade

och de uppvisar den klaraste skillnaden deockså gentemotnorna,
jämnåriga Ifråga välfärdspo-alla åldersgruppema. denmännen av om
litiska misstänksamheten könsskillnadema i åsikter någottycks större

debland På alla könsskillnadema i åsikter minstindexen ärtreyngre.
i den medelålders år.46-64gruppen

tänkbar förklaring åsiktsskillnader kvinnor ochEn till de mellan
vi fann i avsnitt de helt enkelt skillnader i3.2 avspeglademän attvore

grad ofentlig respektiveanställning bland kvinnor bland Denmän.av
svenska arbetsmarknaden könssegregerad. Kvinnorna arbetardjuptär

i mycket i välfärdsstatens institu-utsträckningstörre männent änex
tioner. I tabell 3.9 jämförs indexvärdena bland och kvin-därför män

anställninglprivati respektive offentlignor

7Anställda i statliga företag till den privata kategorin.har räknats
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Tabell Indexvärden3.9 bland och kvinnor imän
ojfentligoch anställning 1996privat a

Kvinnor DifferensMän

Serviceindex Privat 4,29 4,02 0,27
Offentlig 4,43 4,49 -0,06

Finansieringsindex Privat 5,54 5,18 0.36
Offentlig 5,83 5,49 0,34

Misstänksamhetsindex Privat 4,85 4,63 0,22
Offentlig 5,07 4,94 0,14

a Se för beskrivning indexenskonstruktioner.texten av

framgårSom könsskillnadema respektiveinom sektor något mind-är
de totala könsskillnadema jämför siffrorna i tabell 3.5, detänre men

inte så skillnaderna och kvinnor försvinnermellan viär att män när
hänsyn till deras sektorsanställning. Attitydskillnaderna mellantar

kvinnor och genomgåendedessutom i den privatamän är större
sektorn i den offentliga. dock endast på ServiceindexDetän är
bland offentliganställdade könsskillnadema helt försvinner, ochsom
till och med marginellt högre indexvärden blandersätts männen.av

Till sist i detta avsnitt ska titta hur åsiktsskillnademavi på mellan
och kvinnor i familjetyper. Skiljerolika sig detta mellanmän utser

ensamstående och mellansammanboende och de har barn och desom
inte har bam det sammanboendeOm såär antogs attsom som ovan,
och kvinnor i viss utsträckning påverkar varandras åsikter, bordemän

vi förvänta hitta mindre åsiktsskillnader bland de sammanbo-attoss
ende bland de också intressant frågaensamstående. Detän är att om
förekomsten barn i hushållet innebär könsskillnader i åsikterattav
suddas eller åsiktsskillnader förstärksdessatvärtom närut, om var-
dagliga problem kring barnomsorg och skolgång aktualiseras.

tabellI 3.10 jämförs kvinnors och indexvärden i fyra olikamäns
familjetyper: ensamstående med barn i hushållet barn under år,18
ensamstående barn, barn,gifta eller sammanboende medutan samt
gifta eller sammanboende minska effekten andrabam. För attutan av
förhållanden familjetyp, ålder, inkluderasfrämst i analysen endastän
de under tabell skilde45 år. vi såg 3.8 sig ochSomärsom yngre
äldre ifrån de äldrepå flera Eftersom till övervägandesätt.varann
delen skulle hamna i kategorierna barn, och därigenom påverkautan

analysenresultaten, utesluts alltså de äldsta ur

8Det bör framhållas resultaten fall de äldre inkluderas intei det på någotävenatt av-
görande vis skiljer sig från ide resultat tabell 3.10. Könsskillnademapresenterassom
inom varje familjetyp mindre.blir dock genomgåendenågot
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Tabell 0 Indexvärden bland och kvinnor 18-45 årI män
olika familjetyper 1996 ai

Kvinnor Män Differens

0,47Serviceindex 4,16 3,69Ensamst barnutan
4.24 3,47 0,77Ensamstmedbarn
4,09 3,94 0,15Sambo barnutan
4,35 4,15 0,20Sambomedbarn

5,65 5,01 0,64Finansieringsindex Ensamst bamutan
0,826,00 5,18Ensamstmedbarn

5,35 4,83 0,52Sambo barnutan
0,475,62 5,15Sambomedbarn

0,445,07 4,63Misstänksamhetsindex Ensamst barnutan
5,43 0,225,21Ensamstmedbarn

0,474,80 4,33Sambo barnutan
5,16 4,80 0,36Sambomedbarn

a Se för beskrivning konstruktioner.indexenstexten av

stöd för åsiktsskillna-framgår tabell vi visstSom 3.10 hittar attettav
bland de ensamståendemellan kvinnor ochdema änär störremän

förstauppenbart fallet for de tvåbland de sammanboende. Detta är
bland de ensamstående.indexen, där könsskillnadema Istörreär syn-

eftersommed barn,nerhet gäller detta bland de ensamstående men
långtgående drasdenna ganska liten inga slutsatserskaär noggrupp

kategorierna.detta faktum det i och20är personer var en avav ca
ensamstående ochskillnader mellanhittar vi inga tydligaDäremot

välfárdspolitiska misstänksamheten. Isammanboende ifråga denom
de dessutom någotdet finns skillnader tyder påden mån några större

Istället skiljer sig här de medkönsskillnader bland de sammanboende.
könsskillnademavarandrarespektive barn från ärattutan genom

bland destörre senare.

Slutsatser3.4

framkommit vi återvända tillkansammanfatta de resultatFör att som
inledningsvis.de frågortre restessom

välfärdspolitikenkvinnors kringSkiljer och åsiktersig mäns
och kol-offentlig organiseringkvinnor stöder i utsträckningJa, större

mindre miss-och de ocksålektiv finansiering vad ärän gör,männen
mellanmissbruk. Skillnadernatänksamma välfárdspolitiskt mänom

och kvinnor intedock särskiltär stora.
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Är åsiktsskillnaderna mellan och kvinnor lika alla ellerimän stora grupper,
finns det dedär särskilt eller särskilt småär storagrupper
De entydiga resultaten skillnaderna bland tjänste-mest är är störreatt

bland arbetare och bland högutbildademän blandän lågut-större än
bildade. finnsDessutom det tendenser till skillnaderna mindreäratt
bland de medelålders i andra åldersgrupper, bland privatan-än större
ställda bland offentliganställda blandoch deän ensamståendestörre

bland de sammanboende, dessa resultatän inte lika entydiga.ärmen
bör dockDet framhållas kategorieralla jämförts i tabel-att av som

lerna det finnerendast i två fall vi marginellt starkareär ettovan
förstöd välfárdspolitiken bland bland kvinnor. alla falll andramän än

kvinnorna positiva till välfårdspolitiken.är I denna mening kan vimer
alltså betrakta könsskillnadema genomgående, derasävensom om
storlek varierar mellan olika befolkningskategorier.

Finns det några tecken åsiktsskillnaderna mellan kvinnorpå ochmänatt
ökat nittiotalskriseni
Nej, i det hela könsskillnadema i åsikter stabila. Bådeär mänstora
och kvinnor ökar sitt stöd för och kommun bäst lämpadestat attsom
sköta service, och den välfardspolitiska misstänksamheten minskar
både bland kvinnor och bland finns det vissa tecken påDäremotmän.
ökade skillnader ifråga välfårdspolitiskaden finansieringen, därom
kvinnornas förstöd kollektiv finansiering ökar medan männens
minskar. dock intrycket stabilitet påtagligaDet detär är mestav som
vad gäller välfárdspolitikens finansiering.

Även de presenterade resultaten har uppenbar relevans för denom
vidare frågan könsdimensionens politiska och värderingsmässigaom
betydelse måste samtidigt begränsningarderas framhållas. detFör
första berör analysen endast till välfärdspolitiken,attityder och när-

bestämt bara vissa aspekter densamma. inte osannoliktDet ärmare av
skillnaderna mellan tydligare i frågoroch kvinnoratt män är som mer

direkt berör relationer kvinnormellan och och jämställdhetspoli-män
Åtik. andra sidan kanske det finns områden där könsskillnadema i

åsikter mindre områdenvad gäller de här.är än presenteratssom
En andra begränsning uppenbar i det analysen endast berörtär att

svenska förhållanden. genusforskningenkomparativa har i sinaDen
exempelanalyser framhållit Sverige omväxlande på weakettsom

bread-winner model eller individuellLewis, 1992, modell
Sainsbury, 1994; 1996. terminologi framhållerOavsett sådana jäm-
förande analyser skillnaderna mellan olika välfardsstater ityper av
hur de strukturerar förhållandet mellan marknad, familjoch sestat
också Orloff, 1993; O°Connor, 1996.
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skillna-perspektiv hur dessaintressant fråga i detta kapitelsEn är
attityderkvinnors ochvälfärdsstater emellan påverkarder mäns gent-

forskningen ijämförandebefinner sig dendensamma. Här ännuemot
hittills i mycket be-harkomparativa genusforskningensin linda. Den

implika-värderingsmässigaochomfattning berört de attityd-gränsad
dock Sundström, 1997. Dengendertionema skilda regimes seav

har andra sidanvärderingsforskningen åattityd- ochkomparativa
uppenbarligenfinnsfokus for sina analyser. Härsällan haft i ettgenus

analyser.outforskat område for framtida

ekonomiskt stöderhållitredovisas i kapitlet harDen forskning avsom
forskningsrådet.Socialvetenskapliga
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tjänsteroffentligasubventioner av

könsskillnaderfördelningsanalysen av-

FRITZELLJOHAN

Inledning4.1

roll för livsvillkoren för deoffentliga sektorn spelardenAtt storen
iknappast Sverige.flesta landets medborgare ifrågasätter någonav

för kvinnor ochoffentliga betydelse hursektorn har ocksåDen stor
första arbetar framförallt kvinnor,organiserar sina liv. detFörmän

offentli-offentlig sektor, dvs. densjälvfallet iockså många män,men
förförutsättningutkomstmöjlighet för många. Ensektorn enga ger

omsorgsarbetedelar detkvinnors förvärvsarbetemånga är att somav
offentliga sek-övertagits dentraditionellt har utfört harkvinnor av

flera betydelse försåledes i ledoffentliga sektornDen har stortorn.
relativadärigenom för denförvärvsarbetsmöjligheter ochkvinnors

ekonomiska situationen mellan könen.
sektorn vikt föroffentligaandra område där denEtt är storav

mellan individerinkomstöverforingar skermedborgarna deär som
Välfärdsstaten transfererarlandsting.eller kommuner ochoch stat

bådeinkomster skall utjämnasimedel syftar till variationerattsom
olikaindivider och hushåll imellanunder individs livscykel ochen

finns inbyggd i skattesyste-intentioninkomstklasser. Motsvarande
påverkas kvinnors ochfallkonstruktion. Också i detta mänsmets

ha lägrekvinnor tenderarekonomiska situation olika. Eftersom att
lägrearbetsutbud ochberoende lägremarknadsinkomster, både en

transfererings-ochtidsenhet, leder skatte-genomsnittlig lönenivå per
utjäm-mellan och kvinnortill inkomstskillnadema mänsystemen att

nas.
dealltid uppmärksammas,tredje aspekt, intevikt ärEn attvars

subventionera-sektor starktoffentligtjänster produceras inom ärsom
barn, eller måstedaghemsplats åtde, dvs. vi erhållernär ett ge-en

den totalavi inte självasjukhus, betalarnomgå operation på etten
tjänster behö-Subventionering dylikakostnaden för dessa tjänster. av

offentligasproduceras i detdeinte nödvändigtvis innebära attver
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regi. minstInte under de åren har andelen ibarn bam-senaste t.ex.
eller skola i privat ökat,regi det offentliga kvarståromsorg men

viktig finansiär vilket innebär subventioner också till demattsom ges
nyttjar dessa privatproducerade tjänster.som

Syftet med detta kapitel studera denna tredje aspekt medär att ton-
vikt på skillnader mellan kvinnor och Frågan alltså hur sub-män. är
ventioner sociala tjänster påverkar inkomstfördelningen och in-av
komstskillnader mellan kvinnor och Jag kommer analyseramän. att
fördelningseffekter del de omfattande subventione-stor mestav en av
rade tjänsterna inom välfárdsområdet, de icke-kontanta transferering-

på inom inkomstfördelningsstudier brukarsättarna, samma som man
studera hur kontanta transfereringar, bambidragen, påverkar in-t.ex.
komstskillnader. De områden studeras i detta kapitel bamom-ärsom

skola, sjuk- och hälsovård äldreomsorg se vidare nedan.samtsorg,
diskussionEn kring jämlikhet och fördelning offentliga tjänsterav

följer Därefter studiens tillvägagångssättnärmast. i avsnittpresenteras
4.3. Avsnitt 4.4 beskrivning de datakällor används iger en av som
analysen. I avsnitt 4.5 de empiriska resultaten och därefterpresenteras
följer i avsnitt 4.6 avslutande diskussion.en

4.2 Offentliga tjänster
deras syften och olika jämlikhetsbegrepp-

socialaAtt tjänster tenderar subventionerade i många länderatt vara
har tvivel med fördelningsfrågor och jämlikhet allraDeutan att göra.
flesta exempelvis inte tjocklekendet på plånbokenärattanser som
skall till sjukvård alla vidavgöra behov skall harätten utan attmenar

vårdtill Men hur skall då begreppet jämlikheträtt detnärman se
handlar sociala sin omfattande studieprogram I brittiska soci-om av
ala diskuterade GrandJulian Le 1982 antal påsynsättettprogram
jämlikhet och noterade principerspeciellt de vi kan urskilja inteatt
nödvändigtvis i harmoni med varandra se också Uusitalo,är 1985.

offentligaDe tjänsterna kan enligt några relevanta principer ställas i
relation till ökad jämlikhet utifrån: i inkomst- eller resursskillna-
der; ii tillgång; iii användande; iv absoluta kostnader; v relativa
kostnader; och vi resultat. principer följerDessa inte helt den in-
delning Le Grand gjordesom

forstaDen principen sociala tjänster skall allokeras såsäger att att
de till fördel för demär med knappa börDe följaktligen uti-resurser.

studierI s.k. konsensuell fattigdom framgår tydligt det verkligen råder kon-attav
kring denna fråga till skillnad från många andra nödvändiga eller akti-sensus varor

viteter se Konsensuell fattigdom, 1993.t.ex.
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omfördelande och leda till inkomst-från denna dimension attvara
eller mellan andra relevantaskillnaderna mellan fattiga och rika

vi tillminskar lägger värdetsociala med olika resurser närgrupper
offentliga tjänster.av

betydelsefullt till-andra principen detDen göraär attattanger
till exempel kön, socio-gängligheten lika för alla oberoendestor av

tillhörighet. sociala tjänsterekonomisk position och regional Att er-
för den enskilde, ocksåbjuds till inga eller låga direkta kostnader men

områden för minskaservicen tätbefolkadebygga till mindre attatt ut
medel för uppnå likhet idet avståndets betydelse,geografiska är att

tillgång.
offentliga mel-brukandet tjänstertredje principenDen att avanger

lika. Innebörden begreppet rele-lan relevanta skall avpersoner vara
de i behovexemplifieras medkan ärattvanta som samma avpersoner

för lik-villkor. förutsättningvård också skall erhålla vård lika Enpå
tillgång medan p.g.a.het i användande torde likhet i motsatsenvara

gälla.skillnader val inte nödvändigtvis behöveri
i absoluta respektive relati-fjärde och femte principema, likhetDe

enskildeskall kosta för denkostnader, utgår från hur mycket detva
Likhet i absolut kostnad inne-form service.bruka någon socialatt av

för social servicealla betala lika mycketbär helt enkelt böratt en av
den relativa kostnadenformella tilllikhet lederDenna atttyp.samma

inte kostnaden noll.blir har omhögre knappare ärresurser man
utgifter diskus-här innefatta seKostnaden bör monetäraän rentmer

iden enskilde. Likhetsionen kring geografiskt avstånd förovan re-
för uppnå reellförutsättninglativa kostnader kan sägas attenvara

i tillgång förutsättninglikhet likheti tillgång på ärsätt ensamma som
för likhet i användande.

subventionerade tjän-offentligtsjätte principen bygger påDen att
förmål medeltransfereringar, inteliksom skatter och är attutanster,

ökad jämlikhet i resultat.istället Detuppnå jämlikhetsmålet vilket är
levnadsvillkor utjäm-människorssåledesavgörande kriteriet är om

sjukvårdsubventionerad hälso- ochMålet med exempelvis ärnas. en
istället hälso- och sjukvår-kostnadinte likhet tillgång elleri attutan

socialaden minskar hälsoskillnadema mellan grupper.
självklart hur vi skavisar det integenomgångDenna äratt se

tillgång, användande,sig utifrånfördelningen sociala tjänster vareav
principen står i fokusförstakostnader subventioner. Enbart deneller

mening nämligen hur despeciellför då i mycketdenna analys och en
mel-fördelassubventioner dessasociala ellertjänsterna avsnarare

lan kvinnor och män.
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4.3 Att studera offentliga tjänster
utifrån inkomstfördelningsansatsen

Startpunkten i denna studie hushållets disponibla inkomster, dvs.är
inkomster efter direkta skatter och kontanta transfereringar. Dessa
kommer brukligt förjusteras skapa jämförbarhet mellanär att attsom
hushåll olika storlek och sammansättning. Detta di-görs attav genom
videra hushållets disponibla inkomst med faktor ekvivalensskalaen

varierar beroende hushållets karakteristiska.påsom
ekvivalensskalaDen följandeanvänds i det mycket enkel. Iärsom

alla ekvivalensskalor tillhänsyn det behövsstort sett störretar att en
inkomst fler skall leva på inkomst och till det finnsattom personer en
s.k. skalfördelar leva tillsammans tvâ behöver inteattav personer
dubbelt så inkomst för uppnå levnads-stor attsom en person samma
standard. Om enbart studerar skillnader i disponibla inkomsterman

någon ekvivalensskala inte alls hänsyn dettill först-utan tar man
nämnda, medan helt enkelt dividerar inkomsterna medman om man
antalet i hushållet inte alls tillhänsyn det sistnämnda.tarpersoner

skalaDen kommer användas i denna studie kan liggasägasattsom
i mitten dessa båda och innebär helt denenkelt dispo-extremer attav
nibla inkomsten delas med kvadratroten antalet i hushål-av personer
let innebärDetta exempelvis hushåll med fyra behö-att ett personer

dubbelt så hög inkomst hushåll bestående ensamstå-ettver som av en
ende för erhålla ekvivalerade inkomst. analys-Denattperson samma
enhet används i den kommande analysen individer och inteärsom
hushåll, inkomsten på hushållsnivå för motiv tillmätertrots att
denna analysstrategi, Gustafsson och ritzell1984; 1991.Ft.ex.se

Till de dettapå skattade inkomsterna påförs därefter de beräk-sätt
nade subventionema till varje individutgår i hushåll. för-Deettsom
ändringar detta upphov till i medelvärden spridningochtermerger av

därefterstår i fokus. Oftast det förändringen inkomstojämlik-är av
heten i intresse i denna studier, här detrönerstort störst ärtypsom av

närmareistället skillnaderna mellan kvinnor och vi ska studeramän

2 flestaDe ekvivalensskalor kan approximativt uttryckas med funktionen n° där ärn
antalet i hushållet. I detta fall alltså till 0,5 vilket under tid harsättspersoner e senare
blivit oña använd skala i inkomstfördelningsstudier. Exempelvis det den huvud-ären
sakliga skala ianvändes omfattande OECD-studie Atkinson, Rainwatersom en
Smeeding, 1995 rörande inkomstojämlikhet i OECD-länderna. utförlig dis-För en
kussion och empirisk analys ekvivalensskalorkring olika och desseffekter, se
Buhmann mfl. 1988.
3För tidigare svenska inkomstfördelningsstudier från perspektivbrett inklu-ettsom
derat subventioner offentliga tjänster, LövgrenFranzén, Rosenberg, 1975;av se
Åberg, 1989; och Fritzell, internationell1994. För jämförelse, Smeeding mfl.en se
1993.
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inkomstfordelningsstudierEtt grundläggande antagande i alla är att
inkomsterna fördelas hushåll Jenkinslika inom varje se 1991 för en
diskussion denna med andra ord in-fråga. Makar haantasav samma
komstnivå. Orsaken kunskap hur inkomsterna för-vi saknarär att om
delas inom hushållet. Givet del hushållens konsumtionatt storen av

kollektiva inom familjen detta rimligenantagandeäravser varor
bättre något antagande.än annat

princip kommer tillämpas på de subventionerDenna också att som
skall analyseras. skulle hävda dessa subventionemaMan kunna äratt

transfereringarindividuell samtidigtkontantaän ärnaturav mer men
det onekligen så vi exempelvis inte har kunskap huruvida deatt om
avgifter idag finns individen eller ingår hushålletsbetalas isom av
budget. antagande leder onekligen till viss risk de köns-Detta atten
skillnader i detta kapiteli fokus för analysen underskattas.stårsom

detta skäl kommer jag inledningsvis visa hur de skattade sub-Av att
ventionema varierar mellan vi inte någon hänsyn tillkönen när tar

ihushållssammansättning eller inkomst däremot till ålder ochmen
fördelningsanalysen kommer redovisa resultat frånjag också att ana-
lyser där endast ensamstående kvinnor ingår.ochmän

Studiens datakällor4.4

och inkluderade subventioner

transfere-Jämfört de omfördelningar sker via skatter ochmed som
ringar kunskapen kring offentliga betydligt bristfällig.tjänsterär mer

nyttjande, kostnader varierar mellan befolknings-Hur och avgifter
källorolikadärför beräknas mängdmåste utfrån Ut-grupper en

mikrodatamaterial varifrån fram-gångspunkten i denna studie är ett
förallt hushållens skattas. Materialet riks-disponibla inkomster är ett

till ålderrepresentativt urval befolkning 84 årsSveriges somav upp
årligen insamlas s.k. ULF-undersökningamanämligen deSCB,av
för datapresentation, denna studie används1997. ISCB,t.ex.en se
från studie till dem 20-84 år1995 års och urvalet begränsas ärsom

4 Ett citat fran kompletteringsproposition sedan talande bild:för några år ger enen
statistikmyndigheter använd-Varken de avgifter eller ansvariga samlartarsom

bara uppgifter service, värdet konsumtionenomfattningen värd och samtavom av
vilka avgifter inkomsten. 1993/94: 150,konsumenterna betalar i relation till Prop.
bilaga sid. vårdumyttjande i1.5 26. Ett belysande exempel när öppen-är attannat
vården används i huvudsak källor, dels denbeskrivs i Sveriges officiella statistik två
omfattande dels den urvalsundersökningforskning bedrivits Tierps kommun,isom

också används i Socialstyrelsen 1996a. Det skall dock tilläggasdenna studie sesom
SCB tid har börjat insamla data nyttjandepå regeringens uppdrag underatt omsenare

och avgifter inom olika Socialstyrelsen 1997.sociala områden se t.ex.
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gamla.5 Från denna studie grundläggandehämtas uppgifter rörande
familjesammansättning och materialet ocksåinkomster harmen an-

rörande nyttjandet vissa offentliga tjänster.vänts av
Utifrån olika statistiska källor har sedan kostnader avgifter föroch

olika delområden inhämtats. Vidare har statistik rörande r1ytt-annan
jandets fördelning bland och kvinnor i olika åldrar inhämtats.män
Eftersom fullständig statistik, där brukande offentliga tjänsterav
överförs till kostnader och till avgifter betalasdär hänsyn tas som av
brukaren, inte föreligger innebär förfaringssättet hel schablon-delen
beräkningar och förenklingar. Befintlig statistik bl.a.rörande regio-
nala skillnader i kostnader har i skattningama subven-inte använts av
tionemas storlek.

Som nämndes har begränsats till fyra välfärds-studien bredaovan
områden: barnomsorg, skola, sjuk- och hälsovård äldreomsorg.samt
Studien täcker inte dessa fullständigt. innebärområden För det första
den åldersgränsen de subventioner går till de allra äldstaövre att som
inte studeras. det andra vissa delområden uteslutits.För har

delområdenDe innefattas och de grundprinciper följtssom som
för skatta subventionema följer specifik beskriv-enatt är som mer
ning tillvägagångssättet med hänvisningar till källmaterial åter-av
finns i bilaga till detta kapitel:en

Barnomsorg: Subventioner barnomsorgen har tillgodoräknatsav
de föräldrar bor och nyttjar kommunalmed barnen barnomsorgsom
daghem, familjedaghem fritids. Uppgifterna nyttjande finnsoch om
direkt i ULF-undersökningama liksom uppgifter de avgifter hus-om
hållet betalar. Genomsnittskostnader inskrivet olikabarn i typerper

har inhämtats från offentlig statistik. de fall barnetI där le-av omsorg
med två har subventionema i lika grad påförts båda. Förver vuxna

förälderensamstående föräldrar har subventionen påförts dennahela
Skola: Subventioner utbildningsområdet fördelas i principinom

enligt tillvägagångssätt för barnomsorgen. Samtliga för-samma som
äldrar med bam i påförts Studienrelevanta åldrar har subventioner.
innefattar endast gymnasium ej universitet,grundskola och högskola,
kommunal vuxenutbildning m.m..

5Ett vanligt förekommande inkomstfördelningsstudierproblem i svenska är att ung-
domar räknas hushåll ålder de bor föräldrahem-från 18 års kvar iävensom egna om

vilket leder till felaktig möjlighetskattning inkomsten. Vi har dock haftmet en av
exkludera ungdomar under bor med föräldrarna25 år någonatt som av

6Man skulle teoretiskt och avgifterkunna tänka sig istället beräkna subventioneratt
också för den förälder åtminstonebor ifråga det förefallermed barnetsom men

ifrånlångt självklart förenligt principer.detta förhållningssätt med verkligaäratt mer
Det dessutom omöjligt med till depraktiska skäl i och vi inte kännerär attrentav om

ingår i urvalet har bam de bor med.personer som som
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Sjuk- och hälsovård: Subventionema har beräknats utifrån upp-
gifter nyttjande för kvinnor ioch olika ålderskategorier förmänom
olika delar sjuk- och hälsovården. Studien innefattar i princip kost-av
nader och subventioner rörande slutenvården och läkarbesök i det

fallet har nyttjandet skattats utifrån ULF -undersökningen. Detsenare
finns med andra ord vissa områden den totala sjuk- och hälsovår-av
den inkluderats, de två delarna innebär ändock attsom men ovan

inkluderatshuvuddelen Ansatsen här avviker alltså från barn-t.ex.
det olika efter ålder ochatt äromsorgen genom snarare gruppers

kön relativa risker för brukande sjuk- och hälsovård ligger tillav som
grund för den skattade subventionen.

Äldreomsorg: Äldreomsorgens subventioner, eller för uttryckaatt
det korrekt, äldre och fimktionshindrade, har skat-mera omsorg om

motsvarande kostnader och subventionertats sätt inom slutensom
vård. Studien innefattar i princip de kostnader och subventioner som

vård ochrör äldre och funktionshindrade i kommunalomsorg om re-
gi, exklusive färdtjänst, enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjuk-
vårdslagen och Lagen och service tillstöd vissa funktionshindra-om
de.

4.5 Empiriska resultat

Hur varierar då subventionema mellan kvinnor och inom de fyramän
områden studien innefattar Inledningsvis visas hur de skattadesom
subventionema varierar från individuellt perspektiv, och därefterett
studeras fördelningseffekter lägga till dessa subventioner tillattav
hushållens inkomster enligt den metod beskrivitssom ovan.

Subventionernas mellan kvinnor ochvariationer män

figurI 4.1 visas den genomsnittliga subventionen individ inomper
varje delområde för respektive kön efter breda åldersintervall. fi-Av

framgår för det första varje delområde har tydligatt extremtguren en
åldersprofil, något knappast förvånar. Subventioner inom barn-som

och skola de för de medan subventio-är stora posternaomsorg yngre
inom sjukvård och äldreomsorg i utsträckning går till destornema

två äldsta åldersgruppema. den åldersgruppenI år20-44yngsta är
de skattade subventionema klart för kvinnor för för så-större än män

sjukvårdväl barnomsorg och skola deI två därpå följande äl-som

7De områden innefattasstörre subventioner läkemedel och tandvård.ärsom av av
3Det kanske kan förefalla märkligt subventionema inom barnomsorg och utbild-att
ning också uppvisar denna variation hur subventionemagivet har beräknats. Detta be-

uteslutande på hel del barn och ungdomar lever med enbart föräldrar-attror en en av
förälderDenna i överväldigande majoritet fallenär modern, vilketär ärna. en av
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finner vi entydigadersgruppema år inte lika45-64 och 65-74- -
könsskillnader, framförallt orsakad sjukvårdssek-tendensen, avmen

mänsubventioner till dendet finns viss övervikt for Iärtorn, att en
återigen klar könsskillnadäldsta åldersgruppen finner vi75-84 år en

utsträckningiberor på kvinnor brukar äldreomsorgen störreattsom
än män.

individ respektive4.1 Genomsnittlig subventionFigur inomper
efterdelområde, respektive åldersklasser år 1995kvinnor män

45000l. Kvinnor
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30000.
25000-
20000-
15000
10000
5000

05-74 75.0420.44 45.54
§kolaBarnomsorgu u
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250005
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slagits och kurvornasubventionerfigur har samtligaI 4.2 samman
subventionemas storlek förtotalasåledes de genomsnittligaanger

välkänt fenomen.ett
9 könsskillnadtydligsubventionema uppvisar såAtt inom skolområdet närpassen

effekt ålders-delenjämför till allraåldersgruppema 20-44 och 45-64 störstaär aven
äktenskap/samboende.skillnader mellan makar inom
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kvinnor och i åldrarna från 20 till 84 år beräknade utifrån 5-års-män
klasser. dennaI figur framträder förstaför det två tydliga pucklar

livscykeln. Subventionema stiger för både kvinnoröver och tillmän
ungefär års ålder för40 därefter minska förvånansvärt kraftigtatt un-
gefär till pensionsåldem. uppvisar kurvorna förDärefter både kvinnor
och kraftig stigning. följer såledesKurvoma livscykel-män etten

första puckel innefattar många subventioner i sambandmönster vars
med och skolgång för barn medan den uppgångenomsorg senare
kännetecknas ökade subventioner har försämratmedgöraattav som

åldrande.hälsotillstånd och vi detta beskriverpå deNär sätt genom-
snittliga totala subventionema vi också tydligare könsskillnad-attser

dels vid relativt åldrar, dels i den äldsta åldersklas-är störstema unga
medan differensen mycket liten under den medelâldemövreärsen

och bland pensionärer.yngreäven

Figur 4.2 Genomsnittlig total individ,subvention kvinnor respektiveper
efter ålder femårs-klasser år 1995män

Kronor
120000-

Män
Kvinnor---- --

Det väsentligt komma den totala könsskillnadenihåg i sub-är att att
ventioner inte enbart funktion de storheter redovisas i fr-är somen av

och därutöver4.1 4.2. betydelse självfallet hurAv största ärgurema
fördelningen individer varieraråldersgrupper och i dettaöverav av-
seende föreligger mellan kvinnorväsentliga skillnader och Ex-män.
empelvis frnns det ungefär kvinnordubbelt så många män ärsom som

mMan bör här komma ihåg studien inkluderar subventioner utbild-inom högreatt
ning. Om dessainkluderades skulle mellan 20 och 40 bli mindreuppgången år
markerad.
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åldersproñlsubventionemasbefolkningen. Med tanke på80 år iöver
genomsnittliga subventioner utgårskillnaderpåverkar dessa de som

inteHela effekten kommerstarkt.myckettill kvinnor respektive män
datamate-det användadetta kapitelkunna synliggöras i attatt genom

genomsnittliga in-dendettarialet har ålderstak på 84 år. Trots ärett
skat-kvinnor för Detförsubventionen klartdividuella män.änstörre

materialetår i20-84för alla kvinnorgenomsnittsbeloppettade upp-
förkronorkronor 30 000går till 38 000 män.mot caca

motsvarig-subventionenshär skälfinns också redanDet noteraatt
viss del de totalatanke påñnansieringssidan. Medhet på att aven

tjänsterna så inne-offentligabrukar dedemkostnaderna bärs somav
erhåller högre sub-kvinnorinte barakönsskillnademabär att enovan

deltorde betalakvinnorockså störrevention än män utan att en av
ökarviktig slutsats:leder vidare tillavgifterna. Detta manom av-en

kvinnornabetalartjänsteroffentliga störregiftsñnansieringen enav
männen. samtidigt det åt-innebärökning Detdel denna attänav

skullekvinnorgrundhypotesrimligförefallerminstone attensom
vidutsträckninghandlingsmönster i än mänförändra sitt större en av-

undvikaskullekvinnorriskdet finnsgiftshöjning, dvs. attstörre atten
skäl.ekonomiskasöka och vård avomsorg

inkomstskillnaderFörändringar av
både mellaninkomstskillnademaskall vi studera hurdet följandeI

vipåverkasrespektive könockså inom attkvinnor och män avmen
till hushållens dis-områdenafyrainom desubventionernalägger till

gälltskulle hadensammaMetodikenponibla inkomster. är omsom
medel. Dettakontantatransfereradessubventioner iställetdessa som

kommerhushållsnivå. dettaTrotspåinkomsternainnebär mätsatt
könen,mellaninkomstskillnademapåverkasubventionerna att

hushållssammansättningamaochåldersfördelningamagrund attav
subventionernaStorleken pålivscykeln.könen undervarierar mellan

eftersombetydligtocksådärmedindivids hushåll blir störretill varje
hushåll.respektivegår tillsubventionersamtligavi lägger ihop som

visssjälvfallet invändainledningsvis kannämndes attSom enman
traditionella in-döljs i dennasubventionerkönsskillnadema idel av

ifallet inkomst-precis ärkomstfördelningsansats sätt somsamma
ocksåDärför kommerinkomster.disponiblafördelningsanalyser av

barnantalkvinnoroch oavsetteffekterna för ensamstående attmän
studeras.

H avgiftshöjningar,regelverket kringsjälvfallet påverkas t.ex.slutsats kanDenna av
ellerinkomstrelaterade avgifter användsom
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Utgångspunkten i analyserna hushållens disponiblautgörs in-av
komster där den beskrivna ekvivalensskalan används förovan att
kunna jämföra inkomster for hushåll med olika sammansättning och
storlek. Det bör också subventionemanämnas transformeras medatt

ekvivalensskala.samma
Inledningsvis visas i tabell hur4.1 de genomsnittliga ekvivalerade

disponibla inkomsterna varierar mellan könen. Som skillnad-ärsynes
mellan könen inte särskilt självfalletDetta delvis ef-ärstora.erna en

fekt kvinna och i hushåll har identiskatt ekvi-av en en man samma
valerad disponibel hushållsinkomst. tabellensI nedre del vidareanges
hur andelen kvinnor varierar vi går från låga till höga inkomster.när
Detta har gjorts hjälpmed fördelningens s.k. kvintilvärden, dvs.av
det benämns kvintilgrupp de1 20 med de lägstaär in-procentensom
komsterna och så vidare. Här framkommer relativt tydliga skillnader
mellan könen på så vis kvinnor överrepresenterade i de tvåäratt
lägsta inkomstgrupperna medan överrepresenterade i demän är tre

inkomstgrupperna.översta

Tabell 4.1 Genomsnittlig ekvivalerad disponibel inkomst förår 9951 män
och kvinnor, andelen kvinnor olika inkomstklasseri eftersamt
fördelningens kvintilvärden

Genomsnittligekvivaleraddisponibelinkomst:
Kvinnor 135200
Män 140300

Andel kvinnor%
"Kvintiigrupp"1 57,0

2 53,6
3 48,9
4 48,3
5 47,7

Totalt 51,1
Källa: Beräkningar basispå SCB:s ULF -undersökning 1995.av

Hur förändras då de genomsnittliga ekvivalerade inkomsterna attav
vi påför subventioner inom barnomsorg, skola, sjuk- och hälsovård
och äldreomsorg Inledningsvis skall vi hur detta påverkar in-se
komstfördelningen såväl totalt inom respektive kön. Detta görssom
på mycket enkelt relatera inkomsterna vid fastaett sätt tvåattgenom
punkter i fördelningen, nämligen vid åttiondeden och den tjugonde
percentilen p80 och p20, till medianinkomsten vilken åsätts värdet
100. Genom redovisa kvoten mellan dessa tal kan vi sub-att se om
ventionema tenderar utjämna inkomstskillnadema kvotenomatt
minskar har inkomstskillnadema utjämnats eller kvoter,Dessa
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figurredovisas iförhållande till medianen,percentilvärdena iliksom
i figurenstaplar finnsliggandeuttrycks också i de4.3. De somsenare

med rela-avståndet mellan deuttryckerlängden på staplarnaoch där
vilket såledesinkomsterhöga p80och de med relativttivt låga p20

inkomstfördelning förändras.bild hur respektiveger en av

åttionde percentilentjugonde ochInkomstnivåer vid i4.3Figur
för kvinnor respektiveI 00,förhållande till medianen män
skattade subventionerdet inomtotalt, före och efter attsamt

hälsovård äldreomsorgochskola, sjuk-barnomsorg, samt
inkomsternadisponiblaekvivaleradelagts till de

P80/P20 P80
P20

Kvinnor,före 13374 136subventioner
Efter 75 123 154subventione

föreMän, 1-7913475subventione
Efter 125 1:73subventione

Totalt.före
135 1.8274subventione

Efter
124 1.6874subventione

140%123%60% 83% 161%

100medianentjugondepercentilenP20 Relativekvivaleradinkomstvid
medianen 100peroentilenvid tttondeP80 Relativekvivaleradinkomst

högre fördetta någotpåinkomstspridningenframgårSom sättmättär
vidare in-gällerochbåde kvinnorkvinnor för attFör mänän män.

subventionema.påförviutjämnaskomstskillnadema tenderar näratt
relationernaför ochkvinnorUtjämningen dock för mänänär större

valetpåverkasresultat kanhärigenom de omvända.blir Detta av av
delarförändringar i olikastuderarekvivalensskala. viNär närmare av

vi ifinnerpercentilvärdena,angivnahjälpfördelningen med de attav
dettafördelningens delhela utjämningen sker i övresettstort ses ge-

subventio-tillvi läggerförändrasendastdet p80 närärattnom som
nema.

redo-tabell 4.2mellan könen Iskillnadernapåverkas dåhurMen
dels andelenochför kvinnorvisas dels genomsnittsinkomstema män,
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kvinnor i olika inkomstgrupper efter kvintilvärden, dvs. motsvarande
information i tabell efter4.1 det vi påfört sub-som attgavs men nu
ventioner. Till skillnad från vad framkom i tabell 4.1 finner visom nu

medelinkomsten något högre kvinnoratt forär för skaDettaän män.
givetvis inte intäkt för kvinnors ekonomiskatas att ärsom resurser
större än mäns, bild hur subventionema inom den of-men ger en av
fentliga sektorn indirekt påverkar kvinnor respektive Vidare kanmän.

relativt kraftig förskjutningnoteras andelen kvinnor i olika delaren av
fördelningen. Framförallt har andelen kvinnor sjunkit markantav

bland de tjugo med lägst inkomster från till57 drygaprocent 48 pro-
cent.

Tabell 4.2 Genomsnittlig ekvivalerad disponibel inkomst år inklusive1995
skattade subventioner för och kvinnor andelenmän samt
kvinnor olika inkomstklasseri efter fördelningens kvintilvárden

Genomsnittligekvivaleraddisponibelinkomst
plussubventioner

Kvinnor 173800
Män 172400

Andelkvinnor%
"Kvintilgrupp"1 48,4

2 53,6
3 50.9
4 53,1
5 49,6

Totalt

Sammanfattningsvis visar dessa analyser följaktligen de skattadeatt
subventionema tenderar utjämna skillnader mellan könen ochatt
dessutom utjämna inkomstskillnader både totalt inomatt ochsett res-
pektive kön och i det fallet i högre blandgrad kvinnor blandänsenare

Som vi tidigaremän. nämnde finns det skäl det grundläg-att anta att
gande antagandet lika fördelning inom hushållen döljer delom en av
de könsskillnader finns beträffande subventioner offentligasom av
tjänster. För i någon mån belysa subventionemas effekteratt från ett

individuellt inkomstbegrepp har motsvarande analyser imer ta-som
bell 4.1 och tabell utförts4.2 för ensamstående kvinnor ochseparat

med ellermän bam. Resultaten dessa analyser redovisas iutan av
figur 4.4.
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och skattadeföre efter1995inkomst årEkvivalerad disponibelFigur 4.4
respektivedelarolikaandelen kvinnor isubventioner samt av

ochensamstående kvinnorkvintilvärden;efier mänfördelning

70160000
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20000

Kvs i äKv3KvuKvlkvinnorman
subventionersubventionerEfterFöre I|:|

exklusi-inkomsternagenomsnittligastuderar deinledningsvisviOm
relativt småhärskillnaderna ärvi ävensubventioner kan attnoterave

genomsnitt någotihushållsmedlemmar ärantaletfaktumdet atttrots
berortidigareSomblandkvinnorna nämntsbland männen.änstörre

sig.boende hos Dettaofta har barnkvinnornapådet att mersenare
ekvivaleradedvs.renaiskillnadernaföljaktligeninnebär att

visas i figu-skillnaderdemindreklartdisponibla inkomster änär som
markerad, finnertidigare,trendgenerellaSamma men mersomren.

kvintilgrupp.” viNärrespektiveikvinnorandelenvi vi studerarnär
blandmedelinkomstensubventionerna finnerpåförså att en-man

männens. andelenEffekterna påöverstigerklartkvinnorsamstående
ocksåförändrasfördelningeni olika delaroch kvinnormän mar-av

meller-fördelningenstillkvinnornaframförallt koncentrerasochkant
fortfarandeordmed andra överrepre-blirinkomstklasser. Männensta

nedersta deleniockså denfördelningenssenterade i topp, avmen nu
fördelningen.

ordandrasig medvisardrogsslutsatserövergripandeDe ovansom
ochensamståendepå mänvi koncentrerartydlighetmed närstörre oss

12 tillförhållandeoförändrade ibehållitskvintilgrupp harrespektiveförGränsvärdena
eftersomkvintilgrupp härvarjeialltså inte 20tidigare analysen. Detden procentär

ensamstående.inkluderarvi enbart
13 Fritzell 1994,studie setidigareimed vad visatsi linjeresultatDetta är ensom

täcktesdelområdenvissajämförbarainte heltstudiernafigur 3 är avsomatttrots
inkluderade här.den studien inteär
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kvinnor, samtidigt visade den tidigare analysen könsskillnad-men att
framträddeäven alla och kvinnornär inkluderasmänema i analyser-

Det kan tilläggas de förändringar redovisasatt i figurna. 4.4 intesom
enbart följdär ensamstående mödrar, givet tillvägagångssät-atten av

Ävenfår relativttet, subventioner.stora analysen enbart utförsom
ensamstående kvinnor och barn framträdermän föränd-utan samma
ringar vi påförnär subventioner till de disponibla inkomsterna, dvs.
också i detta fall har högre disponibla inkomstermän kvinnor föreän
subventioner medan gäller efter detmotsatsen tagit hänsyn tillatt man
subventionema.

Avslutningsvis finns det all anledning gångänatt poängtera atten
de resultat redovisats i många fall bygger på relativtsom ovan grova
schablonberäkningar och dessutom vissa betydelsefulla delområ-att

exkluderats.den helt En tredje begränsning studien inteär inklu-att
derat 85 år eller äldre. Det talar dock för dessa be-personer mesta att
gränsningar har lett till studien underskattar könsskillnad-attsnarare

än Det nämligenmotsatsen. svårt finnaär något uteslutetema del-att
område där imän genomsnitt skulle erhålla subventionerstörre än
kvinnor lätt hitta exempel påatt se vissa skattademotsatsenmen t.ex.
subventioner i Gillström Nermo, 1994. Likaledes torde ålderstaket
leda till underskattning betydligt fler kvinnoratten än män ärgenom

år85 eller äldre och dessa de allra äldsta i högatt utsträckning får nå-
form äldreomsorg. Vilka eventuella effekter de tillämpadegon av

schablonberäkningama har svårareär uttala sig detatt mestaom, men
talar för vissa förenklingar i beräkningarnaatt inte har så effektstor

könsskillnadema. Exempelvis skulle nedbrytning kostnaderen av
och subventioner där tagit hänsyn till regionala skillnader somman

i många fallär knappaststora ha påverkat förhållandet mellan könen,
eftersom både kvinnor och finns i såväl storstadmän glesbygd isom
ungefär omfattning.samma

4.6 Avslutande diskussion

Inledningsvis nämndes olika aspekter på det välfärdsstatligatre områ-
det alla torde betydelse för skillnader istor ochsom vara av resurser
livsvillkor mellan kvinnor och Denna studiemän. behandlar enbart
den tredje dessa aspekter, nämligen fördelningen subventioner iav av
samband med brukande offentliga tjänster. Studiens resultat visarav
bland det föreligger påtagliga fördelningseffekterannat att på så vis

kvinnor genomsnittligtatt erhåller subventionerstörre vilketän män

N Exempel på områden uteslutits från analyserna läkemedelssubven-ärsom ovan
tioner, färdtjänst och subventioner inom högre utbildning.
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ökarsåtillämpatsinkomstfördelningsansatsi denleder till att som
sub-redovisa hurGenom attinkomstkvinnornas än männens.mer

blandframkommeråldersgrupper annatolikaförvarierarventionema
blandårrelativtitydligaframförallt samtkönsskillnadema är ungaatt

skillnadernatycksDäremotstuderas.åldersgruppemade äldsta som
visar ocksåResultatentill år. att74åldrarna 45iinte storavara

utjämnastenderarkönrespektiveinom attinkomstskillnadema ge-
disponiblahushållenstillsubventionemaskattadepåföra deattnom

blandkvinnorbland män.grad änfall i högrei dettaochinkomster
väl-aspekttredjeockså dennadärförSammanfattningsvis tycks av
detoch Attkvinnor män.vi fokuserarbetydelsefärdsstaten ha närstor

ocksåtordeaspekternaurskildademellanberoenderåder varaett
subventione-ochutbyggdadenexempelvistvivel.allt Attställt utom

arbetsmarknads-kvinnorsförrollspelatrade barnomsorgen storen
exempel.uppenbartdeltagande är ett

också sinsubventioner motsva-har dessatidigarenämndesSåsom
råderbehandlasområdenalla deavgiftssidan. Inomrighet på som

ekonomiskahushållensochindividemaskringkonsensus resurseratt
Uti-tjänster.offentligadessabrukaförbarriärinte skall attutgöra en

påminnaväsentligtdärför attkönsperspektiv det attfrån är omett
ochkvinnorsmellanskillnadertillbådemed hänsynökade avgifter

i brukan-könsskillnademaanalyseradedeochinkomstermäns ovan
klyftorökadetillantingenledaskulle kunnaoffentliga tjänsterdet av

ikvinnorförrisktillellerrelativa inkomster attmellan könens en
ochhinderavgifternaskulle ettutsträckning mänänstörre somse

handlingsmönster.sittändradärigenom
jäm-dimensionerolikaockså kortdiskuteradesInledningsvis av

i dennavarit i fokusdimensionendastfördelningochlikhet envarav
dedetanledning trots storadärför allfinns attnoterastudie. Det att

förbundnavälfárdsprogram ärdessasubventionerkostnader och som
underindividlägrepåtagligtfall blivitdessa i mångamed, senareper

effektivitetsvinsterhandladelvissförvisso tillkanår. Detta somom
de be-välfärd förförsämradinnebärabehövernödvändigtvisinte en

Exempelvisförsämringar.indikationerocksådet finnsrörda, men
befolkningeniåldersgrupperolikaandelenden minskningtycks avav

minskatförklaraskunnaenbart etthemhjälp inteuppbär social avsom
studierunderstryker1996. Detta atthjälpbehov se Lagergren, som

diskuterades är storjämlikhetformerde andra avovanrör somav
vikt.
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Bilaga:

Kortfattad beskrivning hur Subventionema beräknatsav
Nedan kortfattad beskrivning hur subventionema har skat-ges en av

med referenser tilltats de statistiska källor utnyttjats. Uppgiftersom
vilka belopp slutligen har imputerats i analyserna kan erhål-om som

las från författaren vid förfrågan.

A. Barnomsorg

Subventionema beräknas utifrån faktiskt nyttjande barnomsorg iav
mikrodatamaterialet ULF. Utifrån ULF vi för varje barn i varjevet
familj det har plats i någon form Vi kan också, förom en av omsorg.
varje barn, särskilja barnet vistas på kommunalt daghem, familje-om
daghem och fritids varför subventionen tillåts variera mellan dessa

barnomsorg.tre Vi hartyper däremot utifrån materialet inte till-av
gång till exakt grad nyttjande barnets vistelsetid månad ochav per
antal månader år. Vi imputerar därför medelvärdet kostnadenper av
för varje inskrivet barn inom respektive barnomsorg Social-typ av
styrelsen, 1996b. Den totala månadsavgift familjen betalar isom
bamomsorgskostnader likaledesär uppgift ingår i datamate-en som
rialet. Denna månatliga familjekostnad subtraheras därför från de

imputerade subventionerna. Månadskostnaden har multipliceratsovan
med 11 beroende på fri månad 1995 tillämpadesatt 80en av ca pro-

landets kommunercent Svenska kommunförbundet, 1996. Denav
så vis framtagna avgiften blir procentenheter högre vadett änpar

i den officiella statistiken, vilket sannolikt beror på visom anges att
får med vissa avgifter för privat Den på så vis framtagnaomsorg.
subventionen för varje familj har sedan tillförts och kvinnan imannen
tvåföräldrahushåll i lika delar. Tillvägagångssättet innebärstora att
subventioner barnomsorg tillendast går dem nyttjar bamom-av som

eller deras föräldrar.sorgen snarare

B. Skolan

Imputeringar den subventionerade skolgången har, i linje med sub-av
ventionema inom barnomsorg, gjorts efter principen stödetatt anses
ha gått enbart till familjer med barn i relevanta åldrar. Den imputering

har gjorts för grundskoleelever innebär samtliga familjersom att som
har barn i grundskoleålder har erhållit subvention utifrånen en om-
räkning genomsnittlig kostnad elev i grundskolan 1994 mul-av per
tiplicerat med antal barn inom åldersspannet se SCB, 1996. Motsva-
rande imputation har gjorts för gymnasieelever, här har vi intemen
kännedom huruvida barnet verkligen studerar på gymnasiet. Detom
imputerade beloppet har därför justerats nedåt i förhållande till verk-
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utbild-allbörelev.genomsnittskostnad Detlig attnoteras annanper
i analyserna.inte har inkluderatsning

hälsovårdSjuk- ochC.

de totalafrånslutenvård utgårframräknade subventionenDen av
i befolk-vårddagargenomsnittligavård ochkostnaderna för sluten

Landstingsför-femårsklasser seirespektive kvinnorningen för män
öppenvården harBeträffande1996a.Socialstyrelsen,bundet, l996a;

deunderläkarbesökantalgenomsnittligt trefrånberäkningarna utgått
ULF-undersökningen.isåsom demånaderna rapporteratssenaste

i olikakvinnorochförberäknats separatvärdenOckså här har män
med fyramultipliceratshargenomsnittenframtagnaåldersklasser. De

förKostnadernaår.besökantalgenomsnittligtför erhålla ettatt per
Landstings-primärvården seinombetydligt lägreläkarbesök ärett
läkarbesökkostnadengenomsnittligaoch denförbundet, 1995 per

totalaandelarprimärvårdensrörandestatistikutifrånhar skattats av
Land-patientavgift seskattadföroch med avdragläkarbesökantalet

TillvägagångssättetSocialstyrelsen, 1996a.l996b;stingsförbundet,
tillhälsovårdsområdet utgårochsjuk-inomsubventionerinnebär att

medvarierarstorleksubventionemasmedansamtliga i befolkningen,
har in-inteläkemedelssubventionerbörålder och kön. Det attnoteras

i analyserna.kluderats

ÄldreomsorgD.

densammaäldreomsorgenimputeringar inom ärförPrincipen som
totala kost-sjukvårdsområdet. Denochhälso-förden tillämpassom

förstharfunktionshindradeochäldreför vård ochnaden omsorg om
fördelatstotalbelopp har1996b. DettaSocialstyrelsen,framtagits se

ålders-efteruppdelatbefolkningengenomsnittliga andelarutifrån av
ellerboendeformersärskildaharantingenoch könklasser varsom

de-den 31hemsjukvårderhölloch/ellerhemhjälpbeviljade social per
och 7.tabelll996c, 1Socialstyrelsen,frånberäknatcember 1995
totalbe-imputeradedetårålderstak 84datamaterialets ärEftersom är

totalkostna-väsentligt lägre äninkomstfördelningsanalysemailoppet
därefter denharsubventionemaberäknadedema. Från de genom-

Socialsty-frånräknats seavgiftsfmansieringen på 11snittliga procent
äldre-subventionerinnebärTillvägagångssättet1996b.relsen, att av

individer,samtligautgår tillfunktionshindradestöd tillochomsorg
harAnalysemakön.ålder ochberoendestarktvarierarmen

färdtjänst.samband medsubventioner imedtagit
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ÖräldraförsäkringenF och jämställdheten 5

mellan kvinnor och män

MARIANNE SUNDSTRÖM ANN-ZOFIE DUVANDER

Inledning5.1

Föräldraförsäkringen 1974 den tidigare moderskapsförsäkring-ersatte
Den främsta nyheten fader fick till betald ledighet förrättatten. var
vårda sina nyfödda barn på villkoratt mödrar. Ersätt-samma som

ningsnivån höjdes också från tidigare 65 bruttoinkoms-procentca av
engångsbelopptill 90 och detten tidigare utgått tillprocent allasom

mödrar avskaffades. Vidare blev föräldrapenningen skattepliktig samt
pensions- och semestergrundande. Refonnen sågs led iett attsom
främja ökad jämställdhet inte bara formellt reellt mellanävenutanen

och kvinnor samhället.2i hemmet,män arbetslivet och
Syftet med detta kapitel undersöka i vilkenär utsträckning för-att

äldraförsäkringen bidragit till åstadkomma sådan utveckling.att en
Vad ska med ökad jämställdhet kan alltid diskuteras,som menas men

vidgat för barn och förhem ochett starkare ställningmänansvar en
på arbetsmarknaden för kvinnor torde ingå i de flesta definitioner.

föräldraledighetHur påverkar kvinnors och löner har behandlatsmäns
i böckerkvinnomaktutredningens tidigare publicerade Vi haren av
valt inrikta vår studie på, för det första, vilka faktoreratt be-som

i vilken utsträckningstämmer föräldrarna delar på ledigheten och, för
det andra, hur föräldraförsäkringen påverkat kvinnors och små-unga
barnsmödrars arbetsmarknadsdeltagande. För belysa den förstaatt
frågeställningen använder vi databearbetningar datautdragettegna av

Riksförsäkringsverkets RFV:s register utnyttjad föräldra-överur
penning för barn födda januari-april och1990 1994. andra fråge-Den
ställningen behandlas formi översikt tidigare forsk-överenav egen
ning baserad på panelen i arbetskrañsundersökningama och SCB:s
Farniljeundersökning från 1992.

1Det motsvarade månaders grundsjukpcnning.tre
2Proposition 1973:47.
3SeAlbrecht m.fl. 1997.
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föräldraförsäkringenspresentationKapitlet inleds med upp-aven
följer redovisningDärpåbyggnad och utvidgning avsnitt 5.2. aven

dettaföräldraförsäkringen och hur för-mödrar och fäderhur använt
frånresultat tidi-kort översikttid. Vi ocksåändrats överöver ger en

föräldrale-inverkar på fadernsstudier faktorer uttag avgare av som
presentationi kapitletavsnitt Tyngdpunktendighet 5.3. utgörs av en

föräldrar-påverkarvilka faktorerfrån studieresultaten vår somavav
Föräldraförsäk-avsnitt 5.4.benägenhet dela ledighetenpåattnas
behandlas iarbetskraftsdeltagandeeffekter kvinnorsringens av-

sammanfattande diskussion.Kapitlet medsnitt avslutas5.5. en

Föräldraförsäkringens5.2

utvidgninguppbyggnad och

tillföräldraförsäkringen må-omfattadeVid införandet 1974 rätt sex
adopteratför vård nyfött ellerfrån förvärvsarbetenaders ledighet av

föräldrapenning motsvarande 90barn med ersättning procenten --
bruttoinkomstenf nyfödda varit in-föräldrar till barnAlla somav

födelsebarnetsminst dagar innanhos försäkringskassan i 180skrivna
dockFöräldrapenningens storlek baserasföräldrapenning.har tillrätt

minstundersjukpenningförsäkrad för 240inkomstden varitpå man
förvärvs-Inskrivna föräldrar inteföljd föredagar i nedkomsten. som

ersättning enligtberättigade tillföre endastarbetat barnets födelse är
särskiltkr/dag, vilket har60s.k. garantinivå sedan 1987låg getten

arbetsmarkna-etablera sig påtillkvinnor starkt incitament attettunga
och fadern kun-avsnitt 5.5. Modernfår vidareden innan de barn se

Föräldrapenningenönskade.demellan sigde dela ledigheten som
kvartstid fr.o.m. 1997halvtid ellerheltid,kunde och kan användas på

åtta årtills barnetkunde/kantrekvartstid och dagar äräven sparas
föräldrapenning samti-helintel996a. Föräldrarna kanRFV, ta ut

föräldrapenning halv-perioddigt, båda kan under ta utsammamen
tid.

till sju månaderföräldrapenningtillRedan utsträcktes1975 rätten
till nio må-flerarättighet i omgångar:därefter förlängdes dennaoch

garantibeloppet förmedmånad endastnader 1978, ersattesvarav en
Sedan 1980månadertill 1989.till tolv 15alla, månader 1980 samt

för-för alla föräldrar. Förgarantibeloppetmånader medhar ersattstre
månad de 15januaritill barn födda fr.o.m. 1995äldrar är reser-en av

s.k.mammamånad ochs.k.verad för vardera föräldern, pappa-enen
Ensamståendeandra föräldern.denmånad, och kan inte överlåtas

samtligadessa månader, dvs.utnyttja bådaföräldrar har dock rätt att

4 för basbelopp.Dock högst inkomst 7,5en om
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månadens15 Modern och fadern hade, båda vårdnadshavare,om var
redan tidigare till hälften dagarnarätt dessa dagar kundeav var, men
överlåtas. Fr.o.m. 1995 sänktes dessutom ersättningsnivån till 85 pro-

för de två reserverade månaderna och tillcent 80 under tioprocent
månader. Ytterligare sänkningar ersättningsnivåema genomfördesav
fr.o.m. 1996 till 80 respektive 75 Från 1997 ersättningenprocent. är
75 för båda slagen ledighetsmånader,procent dvs. under tolv må-av
nader. Tre månader enligt garantinivån.ersätts Regeringen har förut-
skickat återställande ersättningsnivån tillett 80 fr.o.m.procentav
1998. lerbamsfödselF till föräldrapenningrätt under ytterligareger

dagar180 bam.per
haFör till tjänstledighet frånrätt arbetetatt måste föräldern vid

föräldraledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de se-
6 månaderna alternativt minst 12 månadernaste under de tvåsenaste

åren. Rätten till tjänstledighet dvs. återanställning gäller så länge
hon/han vårdar barn 18 månader eller längeär än så hon/som yngre

föräldrapenninghan uppbär
Blivande mödrar kan börja föräldrapenning tidigast 60 dagarta ut

före beräknad nedkomst och har sedan 1980 haft till havan-även rätt
deskapspenning i högst dagar i50 graviditetens slutskede de inteom
kunde fortsätta med sitt arbete och de inte kunde omplace-tunga om

till lättare arbete. Den förmånen hör dock till sjukförsäk-ras senare
ringen.

Föräldraförsäkringen omfattar härutöver ytterligare förmånertre
med ersättning vid vård nyfödd: 1 från 1974 tillrättsamma som av

föräldrapenningtillfällig för vård sjukt barn under år under12 10av
år till 1980, sedan 1990 högst 120 dagar barn och år, tio s.k.2per
pappa-dagar vid barns födelse eller adoption sedan dvs.1980, dagar

reserverade för fadernär för utnyttjas under barnets första tvåattsom
månader 3 från juli1986 till 1995 två s.k. kontaktdagarsamt årper
och barn i åldern 4-12 för besök iår daghem, skola Från juli 1995etc.

det endast föräldrarär till handikappade barn under 16 år har rättsom
till kontaktdagar, tio år. detta kapitel kommerI vi främstdock attper
behandla utnyttjandet föräldrapenning för vård nyfödd.av av

Härtill kommer behålla den sjukpenninggrundaderätten in-att att
komsten vid graviditet 1980 utökades till gälla tillatt nästany om

5Förälder vårdnadshavareär sitt bam betraktas ensamstående,som ensam om som
hon/han bor tillsammans med denoavsett andra föräldern eller Föräldrarom som

gifta med varandraär alltid båda vårdnadshavare.Ogiftaär föräldrar ingåkan en
skriftlig överenskommelse vårdnad.om gemensam° Proposition 1977/7s:104.
7För vård sjukt barn sänktesdock ersättningen till 80 för första fjortondeprocentav
dagarna redan l 1991.mars
s vissa fallI den högre SGI löneutvecklingen medför RFV, l996a, 61.som s.
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må-tidigare barnet mot 12efter detmånaderföddes högst 24barn ca
regel-månader efter. Dessahögst 30och tillföre 1980 1986nader

födsel såplaneratillföräldrarna incitament nästa attändringar attgav
föräldrar kundeEftersom flerintervallet.det nämndaden föll inom

medfördekortarevid detintervalletdetta vid det längreuppnå än
och ibidrog i sinsjönk. Dettaavståndet mellan födslarna tur,detta att

tillfaktorer,samverkandeandra attkombination med gynnsamma
högre1993. EttHoem,1980-talet sei slutetfruktsamheten steg av

vidfödsfler barnnämligenmedför äni bamafödandet ettatttempo
emellan i likakommerintefaktorereftersom hindrandelägre tempo,

sjunkit, sannoliktåterfruktsamhetenEfter 1990 harutsträckning.stor
mins-realinkomstemastigit ocharbetslöshetengrundfrämst attav

1996.och Hoem,kvinnor och Hoemkat för mänunga

föräldraledighetfadersochMödrars5.3 uttag av

nyföddvårdförFöräldrapenning av
inteföräldraledigheten hardelen oväntatöverväldigande ut-Den av

föräldrapenningfader deAndelenmödrama.nyttjats uttarsomavav
första år, 1974,föräldraförsäkringensUnderstigithar dock åren.över

föräldrapenning 2,8uppbarandel defädemas procentav somvar
uppgick tillochföljande årendeunderandeltabell 5.1. Denna steg

1990till 24,51987,och tio år1977 procent.7 procent varsenare,ca
andel detFädemas28,1och 1994andelen 26,1 procent.procent av

stigan-tämligen låg,dock länge änantalet dagartotala ersatta omvar
dagarnadeandelfademasförrän 1993 ersattade. inteDet avsomvar

be-10,1tio närmarei hela dagar procenträknat procent,översteg
fäderförmodakanManandelderas 11,4 att1994 procent.stämt. var

demmöjligheti måndagarmödrar hade tog utoch sparat un-avsom
januari 1995.skulle sänkas 1ersättningsnivåneftersomder 1994,

pappamånaden.den s.k.ocksåinfördesdatumetdetFrån senare
fädernasfrånökatmedfört någotinte haförefaller dock uttagDenna

föräldrapenninguppbardefäderandelensida under 1995; varsomav
9,6dagarnadeandel procent.och deras27,9 ersattaprocent varav
andel ökadefädemassåuppgång,litenskedde dockUnder 1996 atten

vidstannadedagarnaandel dederastill 31,1 ersattaprocent avmen
eftersomsuccessivt, alltstigitdagarDå antalet10,6 ersattaprocent.
andelstigandefådemasinnebärföräldraledigheten byggts svagtut, av

flerföräldralediga dagar.genomsnittfádema ide dagarna ärersatta att
iföräldraledighetfäder någonexempelvis deSå tog genom-somvar

19789, och 199419931987dagar27,1snitt lediga 10,9 dagar samt

9 hela dagar.tillDelar har omräknats1989. dagarRFV av
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39,5 dagar, räknar halva och fjärdedelsdagar till hela da-om man om
Fäder använder något oftare mödrar föräldrapenning på del-ängar.

tid. 98 mödrama och 95 fadema dockprocent procent tog utav av
förmånen i form hela dagar år 1996 RFV, 1997a, 63. Underav s.

och1995 1996, dvs. efter den s.k. pappamånaden införts, har dockatt
medeltalet dagar för fädema sjunkit något. Eventuellt kan detta bero

inslaget mindre intresserade och motiverade fäderatt bland demav
uppbär föräldrapenning stigit efter pappamånaden införts.attsom

Tabell 5.1 Andel fäder de uppbar föräldrapenning, deras andelav som av
de adagarna medeltaloch utnyttjade dagar faderersatt per
19 74-1 996

Andelfäder de Fädernasandel de Medeltalutnyttjadeav som av
uppbarföräldrapenning,% dagarna,%ersatta dagarförfäderna

1974 2,8 0,5 saknas
1977 7,0 2,2 saknas
1987 24,5 7,3 27,1
1990 26,1 7,7 32,9
1993 27,0 10,1 39,5
1994 28,1 11,4 39,5
1995 27,9 9.6 34,3
1996 31.1 10,6 30,5

FörAnm. 1974-1977 frånuppgifternahämtade RFV1986 dåoch delar dagar harav
omräknats heladagarhar medeltal beräknats.dagar För 1987-1996hardelar dagarav
omräknats heladagar frånoch uppgifterna hämtatshar RFV1997b.

Alla fäder och mödrar lever dock inte tillsammans och de sågörsom
inte alltid vårdnadshavare båda tvåär se 5. Andelen fädernot som
föräldraledigt högre bland gifta föräldrar bland samtliga.tar är än

RFV 1994 har visat bland gifta med barn födda 1981 hade 27att par
fädema tagit föräldraledighetnågon innan barnetprocent 18av var

månader. Nästan tio år bland föräldrar tillsenare, samma grupp av
Ävenbarn födda 1990, hade motsvarande andel stigit till 45 procent.

antalet dagar fädema lediga ökade. Fäder till barn födda 1981som var
hade i genomsnitt varit föräldralediga 48 dagar innan barnet 18var
månader, medan motsvarande tal bland fäder till barn födda 1990 var
59 dagar.

Tillfällig föräldrapenning
Fördelningen mellan mödrar och fader har emellertid varit jämnare

det gäller utnyttjandet de övriga förmåner inomnär föräldraförsäk-av
ringen. Så har fädemas andel de dagarna för vårdt.ex. ersattaav av
sjukt barn under 1980-talet och 1990-talet legat omkring 40 procent
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27. vidtio s.k. pappadagamaDel996b,RFV 1992, 28; RFVs. s.
demalla fader, 86utnyttjasbarns födelse togprocentnästan avav

sjunkit något där-andelenDock hari genomsnitt tio dagar.1990 ut
genomsnitt.ifádema 9,7 dagarefter; utnyttjade1995 79 procent av

dagar frånistället utnyttjafäder valtmöjligtDet attär att en grupp av
ersättningen fem procentenheterpappamånaden, eftersomden s.k. är

kontaktdagama för besöks.k.högre för dessa dagar. deAv ersatta
varje år underutnyttjat 30daghem skola har fádernaoch procentca

s.66.perioden 1987-1994 RFV, 1997,

föräldraledighetfädernasTidigare studier uttag avav
hittills till-synvinklar.olika DetFöräldraledighet kan studeras somur

de-från forskare och andrauppmärksamhetendragit sig den största
och vilka faktorerledighetfrågan fádernasbattörer är uttag avom

1985;1983; Hwang,1982:13; Trost,detta bl.a. SOUpåverkar sesom
arbeten.refererade Detoch nedanBekkengen,1996 är1993;RFV,

undersöka hurjämställdhetssynpunktväl så intressantemellertid attur
påver-och vilka faktorerföräldraförsäkringenkvinnor använder som

dock denstudie.sådan Detförkar Sundström, 1996 ärdetta se en
vi övergårstudie. Innanfokus för vårfrågan står iförstnämnda som

tidigare forsk-översikt vadviresultattill redovisa våraatt avger en
fädernassom-påverkarvilka faktorervisatning och utredningar om

föräldraledighet.uttag av
sitt förstagång underfadern någonvårdasAndelen barn som av

ef-intryckföräldraledighetstalenhögrelevnadsår kan än av,gervara
o.dyl. ochSkiftarbetearbetstiderhaftfäder harmångatersom se-

barnen Näsman,vårdamöjlighetdem attgettmester ensammasom
Å ibland använderfädervälkäntandra detsidan1992, 13. attärs.

fädervårda barnensjälvaföräldraledighet till t.ex.änannat att som-
haroch l997b1994RFV,föräldraledigt modern harnär semester.tar

meddagari fädemassäsongvariationertydligavisat det uttagnaäratt
alltintrycknyår. Vårtjul och ärunder trotssamtsemestramatoppar

förstnämnda dagarden överväger.sortensatt
tidigaredeföräldraledigt FleraVarför inte fädema stu-tar avmer

på arbetsplatsenupplevde hinderfädemadierna har funnit mot attatt
till föräldrarpå enkätstudie, baseradledigt. 1992I Näsmansta en

fadema defödda 1986, 25till 1000 barn attprocent upp-avuppgav
grad övriga fäderi högrehinder. fäderlevde sådana änDessa var

mindre före-ställning påledandei sektor och itjänstemän privat ett

m ochvarjeberättigade barnen århälften deutnyttj för omkringharFörmånen ats av
1992; RFV,mellan 6 och 8 RFV,varieratbam och harantalet dagar åruttagna per

l996b.
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Fäder varit lediga i minst månadtag. i betydligt störresom ut-en var
sträckning anställda i den offentliga sektorn och hade högre utbild-
ning fäderde inteän varit lediga alls. Vidare arbe-mäntogsom som
tade på kvinnodominerade arbetsplatser oftare föräldraledigt deän

på mansdominerad arbetsplats. fannNäsman härutöversom var att,en
i de fall både modern och fadern yrkesarbetade, fadern tenderade att
oftare ledigt då modern hade högre inkomst, högre utbildningta
och/eller hon besatt unik kompetens på sin arbetsplatsom en
Näsman, 1992, 14-15.s.

liknandeEn bild i Haas studie 319 föräldrapar till barnges av
födda 1984 i Göteborg. På frågan varför inte för-männen togom mer
äldraledighet fick svarsalternativet mannens arbetssituation den
högsta svarsandelen bland både och kvinnor, 47 respektivemän 51

Haas, 1992, 91. Männenprocent också i störres. uppgav
utsträckning kvinnorna deän negativa attityder frånmöttsatt av
arbetsgivare, arbetsledare och manliga arbetskamrater då de tagit
föräldraledigt eller de förväntade sig sådana attityder de skulleatt om
ha tagit ledigt. Så exempelvis 40 mödrama deprocent attuppgav av

positiva attityder frånmötts arbetsgivaren då de togav
föräldraledighet. Motsvarande andel bland fäderna endast 13var

Däremot sade sig 25 fádema haprocent. ellerprocent möttav -
förväntat sig negativa attityder från arbetsgivaren jämfört med 6-

bland mödrama. Liksom fannNäsmanprocent Haas medmänatt
högre utbildning, anställda i offentlig sektor och/eller gifta med
kvinnor hade arbeten med högre benägnastatus att tasom var mer
ledigt s. 103-105. Dessutom pekar Haas hel del motståndatt en

längre föräldraledighet för fádema kommer från mödrama;mot de
vill i inte obetydlig omfattning ha delen ledigheten för sigstörre av
själva s. 91.

Albrechts m.fl. 1997 resultat månads föräldraledighet hadeatt en
negativ effekt lönerpå på kvinnors, allt lika,mäns änen annatmer

tyder på de negativa frånreaktioner arbetsgivare och arbetsledareatt
förutser inte inbillade.männen ärsom

Hoem 1995 undersökte i multivariat analys de faktoreren som
påverkade huruvida intervjuade med barn födda 1974-90 ellermän
den manliga till intervjuad kvinna minst månadspartnern togen en
föräldraledighet eller Sådana förekom i högre grad efteruttag
första barnets födelse efter andra och tredje barnets ochän uttagen

utbildningsnivå.ökade med de intervjuades Vidare mäntog som
vuxit i Sverige och/eller med minst religiös förälder föräldra-upp en
ledigt i utsträckning övriga. Då analysenstörre begränsades tillän

n Studien baserad SCB:s familjeundersökningpå frånär 1992.
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intervjun fannvid 1992 Hoemparförhållanden intaktasom var
utbildningsnivå hade betydelse medan48ft moderns1995, storatts.

för i vilken utsträckningbetydelsefaderns utbildningsnivå saknade
ledigt. samklang med 1992 ob-minst Haasfådema månad Itog en

skulle slutadevidare kvinnorHoem svarat attatt somserverar
skull har sällandet inte för inkomstensarbeta partnerenmerom vore

tagitandra kvinnor, medanföräldraledighettagit mänänut somsom
från andra i detta avseende.föräldraledighet siginte skilde mänut

Är framförallt kvin-det kanskefortsätter med ställa frågan:Hon att
med delatill låtabehöver motiveras attatt papporna varanorna som

arbets-tills alla kvinnorsföräldraförsäkringen vieller måstepå vänta
högutbildades innandemarknadsanknytning lika starkär pappor-som

föräldraledighe-med och dela påeller fårmed alternativtär varana
Hoem, 1995, 49.ten s.

dela på ledighetenbenägenhetFöräldrarnas5.4 att

vår studie-

Syfe, data och urval

benägenhetpåverkar föräldrarsanalysera vilka faktorerFör att som
Riksförsäk-utdragdela föräldraledigheten harpå använt ettatt ur

för barnföräldrapenningregister omfattarringsverkets uttag avsom
väljamånaderna och 1994. Genomfödda under de första fyra 1990 att

kan viersättningsperioden och -nivån densammatvå år dådessa var
och vadföräldrapenning ökat,studera huruvida fádernas uttag somav

tidsperiod med hög-också jämföraorsakat Vi villei så fall detta. en
med lågkonjunktur.konjunktur med tidsperioden

och 064 barnfödda 41barn 1990Datautdragen omfattar 45 603
Sverige underfaktiskt föddes ifödda 1994. fler barnDetta är än som

födda. be-levande Dettaperioder, respektive 40 401dessa två 43 375
boddeuppgifter alla barninnehållerpå RFV:s registeratt somomror

omfattar barnutdragetsåi Sverige då utdraget gjordes 1997, ävenatt
kommit till Sve-månadernafödda under de aktuellaär men somsom
föräldrapenningföräldrarnasrige se nedan. Vi följde uttag avsenare

födda i januarifödelse. barnfrån Föri månader och med barnets21
följande år medanseptembersåledes dagarräknades t.o.m.uttagna

följanderäknades decemberför aprildagar barn födda i t.o.m.uttagna
föräldrapenning underhaftfäder harEftersom de flesta mödrar ochår.

sammanlagdahar vi beräknat detperioderflera sammanhängande

12 denutbildningshistorikundersökningenurvalspersonema innehållerFör menen
med vidlevdeför den deinnehåller endast information utbildning partner somom

intervjutillfället.
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dagarantalet varje förälder under barnets första 21 måna-använtsom
der. varje barn har fört på uppgifter föräldrarnasFör RFV vidare om
intjänade pensionspoäng för från till barnets födelseår.varje år 1960

Vi har för det första för vilka ingen föräldrapenninguteslutit barn
för vård nyfödd har utnyttjats under de månaderna, under21 straxav
3000 år och knappt år 1994. de tidigare nämnda1990 1500 Dessa är
barn kommit till Sverige efter respektive det1991 1995. Försom
andra har vi exkluderat avlidit respektive adopteradebarn 6 8,som
bam respektive födda vid flerbamsfödsel156 178, barn 598 respek-
tive barn minst föräldrar577 hade svensksamt som en som var

sistnämnda uteslötsmedborgare 5243 respektive därför6435. De
inte har möjlighet behandla inverkan nationalitet på för-viatt att av

studie.delningen föräldraledigheten förinom denna Viav ramen
har, för det tredje, uteslutit barn för vilka föräldrarnas ut-summan av

överskred dagar fall båda åren, då vi det be-450 ca 500tag attantog
felregistrering, få fall inkonsistent informationrodde på någrasamt av

respektive12 16.
föräldrapenningenEftersom vi intresserade hur delas mellanär av

föräldrarna har vi, för det fjärde, uteslutit barn med endast vård-en
andra uteslutningar gjorts hadenadshavare. Innan år 1990 8800ca

barn moder vårdnadshavare och fadern1030en som var ensam ca
motsvarande antalvårdnadshavare, år 37501994 var casom ensam

respektive uteslöts dock andra,300. del dessaEn stor av ovan-av
nämnda skäl. har exkluderat de barn för vilka endast fa-Dessutom vi
dern tagit föräldrapenning respektive 260 eftersom det saknas230ut

uppgifter modern barn. barn mindrevissa för dessa Dessa utgör änom
samtliga och kan mycket speci-äranta attprocent gruppenen av man

förell. Härtill uppgifter bl.a. faderns ålderkommer saknaratt om
för modernnågra de barn inga vilka tagit10 barn 19941990av men

exkluderats. fall barnall ledighet; dessa också I debarn har ettut
uteslutna inräk-tillhör ovannämnda har dedeänmer en gruppernaav

uteslutningari den först. Efter dessaomtalatsnats attgrupp som
födda barngjorts återstod barn 1990 och 28 998urval på 30 764ett

födda analysera.1994 att
förefaller vissa skillna-förbigående kan detI vi konstatera att vara

födda och föddader i sammansättningen 1990 de 1994:barn an-av
delen hade minst föräldrar svensk högre 1994varsom som varen

harandelen vårdnadshavare lägre. Troligenmedan med endast varen
Överenskomandelen de samboende föräldraparen gemen-som omav

tillvårdnad så antal barnstigit under perioden, störreatt ett sam-sam
vidare möjligt det ingårboende har uteslutits 1990 1994. Det ärän att

n nationalitet finns i 1993.Tabeller föräldrapenning efter RFVöver uttag av
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fler barn till ensamstående föräldrar 1994 eftersom1990, vårdna-än
den kan och i ökande omfattning för dessaär ävenvara gemensam- -

Övrigabam. skillnader demellan två barnkohortema diskuteras i
avsnitt.nästa

Metod och variabler

Vi delade in barnen i efter hur många dagar faderntre ut-grupper
nyttjat: endast1 utnyttjade föräldraledigheten, fadernmodern tog
inga dagar; modern foräldraledigt och fadern2 mellan dagtogtog en
och dagar30 och föräldraledigt3 modern och fadern äntog tog mer

månad. Vi genomförde därefter s.k. ordinal logit analys dären en
variabeln.denna gruppindelning utgjorde den beroende Denna me-

tod den lämpliga eftersom den beroende variabelnär utgörsmest av
diskreta ordnade stigande utfall.i vårt fall Vi i tabell 5.2 attmen ser
det vanligaste fallet både och modern1990 1994 använde allattvar
föräldraledighet och andelen barn för vilka detta gällde någotatt

ökat de fyra åren. Andelen barn för vilka fädemaoväntat över använ-
de mindre månad minskade något mellan 1990 och 1994 medanän en
andelen för vilka fádema månad något. såvälAttäntog stegmer en
andelen fäder andelen månad ökadeänutan uttag togsom som mer en
kommer också till utryck i standardavvikelse för fädemasstörreen

dagar 1994. genomsnitt minskade moderns dagarIuttagna uttag av
något fademasmedan ökade.uttag

tidigareSom finns det skillnader mellan de fick barnnämnts som
och fick1990 de barn Sålunda mödrama drygt1994. ettsom var

halvår äldre fädema också äldre. Vidare1994 1990 och någotän var
hade såväl mödrar fäder yrkesarbetat fler iår genomsnitt 1994 änsom
1990. Vi har beräknat yrkesaktiva årantal år medsom summan av
pensionsgrundande inkomst vid 1989 års respektive års slut.1993

förefaller således ochDet kvinnor med kortaremänsom ungaom yr-
keserfarenhet i föräldrarmindre utsträckning blev under lågkonjunk-
turåret 1994 under det goda året 1990. Vid gransk-än närmareen
ning fördelningen fädemade yrkesaktiva åren för attav serav man
andelarna arbetat år och år ökat medan ande-7-l0,9 15änsom mer
larna arbetat mindre och referenskategorinår 11-l4,9 år7änsom
minskat mellan och intervallsindelning1990 Denna används i1994.
modell föräldrapar2. förskjutning något äldre visar sigDenna mot
också i andel barn föddes andra bar-de 1994störreatt en av som var

referenskategorin, färre första Andelen tredjebarnet. ellernet var

N Vi prövade efter andelockså indelning faderns de dagarna. Modeller-ersättaen av
baserade denna hade dock anpassning de redovisas ipå väsentligt sämre änna som

det följande.
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högre ordningstal barn oförändrad. Barnets ordningsnummer ärvar
baserat på moderns åtta år då vi inte informationantal barn under har

barnantal för fadern han inte tagit föräldrapenning.i de fall utom

Tabell 5.2 Medelvärden och standardavvikelser
för de variabler analyseringår våraisom

födda1990 födda1994Barn Barn
Medelvärde Standard- Medelvärde Standard-

avvikelse avvikelse

Grupp1 Baramodern,% 45,2 49,4
Grupp2 Fadern31 dagar,% 28,0 21,0
Grupp3 Fadern30 dagar,% 26,8 29,6

83,0 344,1 79,9Modems dagar 346,9uttag,
Faderns 27,6 48,9 31,6 54,1dagaruttag,

ålderModems 28,9 4,9 29,5 4,7
ålder 5,6Faderns 31,6 5,7 32,0

4,4 4,5Modemsantalyrkesaktiva 9,3 9,8
Fadernsantalyrkesaktiva 12,1 5,5 12,3 5,7

15,6Fadernyrkesaktiv 7 % 13,3
Fadernyrkesaktiv7-10,9 % 25,2 29,3
Fadernyrkesaktiv11-15 % 33,9 30,3
Fadernyrkesaktiv15 25,3 27,1

pensionspoäng89/93 4,2 1,6 4,1 1,7Faderns
Föräldrarnagifta,% 65,6 52,4
Första % 42,4 40,6barnet,

% 45,2Andrabarnet, 43,5
Tredje barnet,% 14,1 14,2+

SGI, 484,9 1419,1 559,0Modems 100-tal 1156,0
sjukpenninggrundandeinkomst

28 998Antalobservationer 30 764

Vi faderns inkomst uppnådda pensionspoäng underdennesmäter som
faderns sjukpenning-respektive uppgifter1989 1993, eftersom om

saknades tagitgrundande inkomst allmänhet han inteSGI i utom
i genomsnitt något lägreföräldrapenning. Pensionspoängen 1993var

pensionsgrundande året in-1989 och andelen fader inkomstän utan
förnågot högre för födda 1994 de födda 1990, 4,4barn ännan var

jämfört Troligen beror denna skillnad på denmed 2,6procent procent.
särskilt för dedåliga arbetsmarknaden inkomstutvecklingenoch svaga
med fadernsunder dessa fyra Vi inkluderar ocksåår. termyngre en

hänsyn till effekten kan el-pensionspoäng i kvadrat för att avtaatt ta
ler vid högrestiga pensionspoäng.

Modems inkomst vid barnets födelse och vimed hennes SGImäts
prisnivå blirden ökade Omräknad till 1994 årsunder perioden.attser
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1990 års SGI 138 kr, vilket720 innebär 1994 års SGI i genomsnittatt
2,3 högre realt. nivån någotAtt högre sammanhängerprocentvar var

troligen med mödrarnas högre och längreålder yrkeserfarenhet.
Andelen mödrar SGI konstant. dock anmärknings-Det ärutan var

motsvarande förändring inte observeras förkanvärt att männens pen-
sionsgrundande inkomst eftersom de äldre hadeoch längreäven var
yrkeserfarenhet 1994. möjlig förklaring tillEn denna skillnad är att
1990-talets lågkonjunktur inledningsvis drabbade hårdaremännen än
kvinnorna. möjligEn tolkning kvinnans aktuella SGIär att vä-annan

inkomst året innan, för beslut bar-äntyngre, paretsger mannens om
nafödande eftersom det hon den delen föräld-är störstatar utsom av
raledigheten. Vidare inkluderar vi moderns SGI i kvadrat för kon-att
trollera för effekten eventuellt inte densamma vid högreäratt som
lägre nivåer på SGI. modell vianvänder indelningI 2 modernsen av
SGI i kvartiler för underlätta jämförelse mellan åren. Vår referens-att
kategori den tredje kvartilen.är

slåendeDen skillnaden mellan de båda denurvalenmest är väsent-
ligt högre andelen föräldrarna gifta 1990 jämfört med 1994.som var
Detta sannolikt följd den tillfälliga uppgången i giftermålär en av

inträffade under grund förändringarna1989 på i tillrätten än-som av
kepension se 1991. Uppgiften förHoem, 1994 återspeglar i högre
grad andelen gifta bland föräldrar under andra näraliggandesvenska

ar.

Resultat

Vi har skattat två olika logit-modeller med faktorer påverkar isom
vilken utsträckning fädema föräldraledighet. Resultatentar presente-

i tabell första kolumnen för varje födelsekohort5.3. Den redovisarras
frånresultat modell med kvadrattermer medan den andra kolum-en

redovisar medresultat från modell gruppering faderns antalnen en av
yrkesaktiva år och moderns positiv koefficient betyderSGI. En att
faktorn ökar faderns föräldrapenning medan detuttag motsattaav
gäller för negativ koefficient. Båda modellerna har hög förkla-en
ringsgrad båda åren.
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föräldrarnavilken grad delar påTabell Faktorer påverkar5.3 isom
efter fadernsOrdinal logit-analysföräldraledigheten. uttagna

dagar och 1994.för barn födda 990l

födda1994födda1990 BarnBarn
22 11

0.0523ålder 0.0341 0,05300,0364Moderns
8.61 8.626.516.86

-0,0173ålder -0.0111 -0.00650,0032Faderns
4.212.80 1.240.68
-0.0576-0.0445 -0,0569yrkesaktiva -0,0470Moderns
9.978.68 9.729.06

-0.0157-0.0269Fadernsyrkesaktiva
3.326.05

-0.11080.0668Fadernyrkesaktiv 7
. 2.381.58

-0,03870,04037-10.9Fadernyrkesaktiv
1.211.28
-0,1205-0.1193yrkesaktiv 15Fadern
3.183.31

0,0058 0.00560.0060pensionspoäng 0,0062Faderns
20.4821.86 21.0322.20

-0,0007 -0,0004 -0,0004-0.0007poäng /100Fadernspens.
12.73 12.3919.85 19.60

0.0003SGI 0.0005Moderns
5.708.70
00001-00001sei 11000Moderns
4.673.61

-0.1877-0.2584SGI lägsta25%Moderns
5.748.05
-0,1197-0.1225SGI näst lägsta25%Moderns
3.784.05
-0.02260,1525ModernsSGI högsta25%
0.704.84
0.09400.0960-0.3241-0,3246Föräldrarnagifta

2.79 2.738.698.70
0.36520.36480.4086Första O.4114barnet

10.5510.5710.4010.55
-0.2497-O.2495-0.10000.0939Tredjeel. högre barnet
3.783.781.121.05
0.01720.1132 0.0171första O.1099Gifta barnet

0.352.31 0.352.24
0.0806-0.0041 0.0783Gifta högre 0.0029tredje

1.031.000.040.03barnet
1947.92069.0 1931.1Likelihoodkvot 2120.2
289982899830764Antalobservationer 30764

z-värdenAnm. inomparentes.
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Vi har skattat modell för båda kohortema tillsammans1även och
med interaktioner mellan samtliga variabler och barnets födelseår
noll 1990 och för vilka skillnader1994 i vari-prövaett attom om
ablemas effekter signifikanta. Resultaten från denärsom gemen-

modellen redovisas översiktligt i form plus och minussamma av
tecken för effektemas riktning i tabell positivt5.4. Ett tecken för en
interaktion betyder variabeln hade positiv inverkan på be-att en mer
nägenheten dela på föräldraledigheten för barn födda för1994att än
de födda 1990 och för negativa tecken. interaktionenOm intetvärtom

signifikant effekten fördensamma de två kohortema.var var

Tabell Efekter påfäräldraledigheten.5.4 på benägenheten delaatt
Resultat modell för barn födda 1990 och 1994av en gemensam
med interaktionsejekter barn fött 1994.av

ålderModems +
ålderModems 1994 +
ålderFadems sign
ålderFadems 1994 sign

Modemsyrkesaktiva -Modemsyrkesaktiva 1994 -
Fademsyrkesaktiva -
Fademsyrkesaktiva 1994 sign
Fademspensionspoäng +
Fademspensionspoäng1994 sign

pensionspoängFadems /100 -
pensionspoängz/iFadems 00 1994 +

ModemsSGI
ModemsSGI 1994 -

SGIModems /1000 -
sei signModems /1000 1994

Föräidramagifta -
Föräldrarnagifta 1994 +
Förstabarnet +
Förstabarnet1994 sign
Tredjeel. högre barnet -
Tredjeel. högre barnet1994 -Gifta första barnet sign
Gifta högretredjeel. barnet sign
Barnetfött 1994 -
Likelihoodkvot 4057.3
Antalobservationer 59762

Vi benägenheten föräldraledighetendela stiger medatt attser mo-
derns ålder minskar yrkeserfarenhetmed hennes tabell 5.3. En-men
ligt den modellen gällde detta båda kohortema ef-gemensamma men
fekten ålder positiv för de födda effekten1994, medanav var mer av

Ävenyrkesaktivitet negativ tabell 5.4. faderns yrkeserfaren-var mer
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het tycks ha negativ inverkan hanspå dagar enligt modelluttagen av
vi istället betraktarOm effekten den grupperade variabeln mo-av

dell vi framförallt med2 det för barn födda 1990 fader långärattser
yrkeserfarenhet föräldraledigt,obenägna medan för barnär att tasom
födda 1994 detta gällde i lika grad för fäder medhög den kortaste yr-
keserfarenheten. På höga korrelationen fadernsgrund den mellanav
ålder och hans yrkesaktiva blir effekten den förra endast statis-år av
tiskt signifikant, yrkeserfarenhetenoch negativ, då grupperad mo-är
dell 2.

Vidare fader pensionsgrundande inkomsthade högretog som en
året innan barnet föddes oftare föräldraledighet med in-de lägreänut
komster båda åren. Effekten dock med stigande inkomst, vilketavtog
kan på föräldrapenningen endast inkomstbortfall förbero ersätteratt
inkomster till basbelopp.7,5upp

likhet med tidigare finner vi också inkomststudier högreI att en
för modern ökar fadern Effekten mindre förantalet dagar ärtar ut.

födda för och denbarn 1994 de födda 1990 då inkomsten sti-än avtar
båda kohortema. mellanför Skillnaden åren blir tydligare viger om

estimaten kvartilsindelningenbetraktar baserade modell 2.på Det
framgår klart föräldrapar där moderns SGI låg i den högsta kvarti-att
len hade lägre benägenhet dela på ledigheten 1994avsevärt änatten
1990.

finner dessutom för fadema iVi båda åren mycket störreatt ut-
sträckning föräldraledigt första detbarnet det detär än ärtar om om

födda inte för föddaandra barnet. För barn 1994, de 1990,men var
fädemas mindre för tredje eller högre barnet för detännu änuttag

förvånande effekten föräldrarnaresultat vidareandra. Ett är att attav
gifta går i riktning de två kohortema; för barn föddaförär motsatt

de födda den positiv. deneffekten 1994 I1990 negativ och förär är
negativ båda åren interak-modellen effektenär mengemensamma

negativa ef-tionseffekten positiv den denoch såär uppvägerattstor
fekten för tidigare visat samboende1994. Eftersom 1993RFV att
oftare gifta föräldraledigheten förväntade vi negativdelar påän enoss
effekt. 1994-kohorten beror sannolikt påDen positiva effekten för att
det till ensamboende föräldrari 1994-urvalet kommit med barn som

vidare nedan. kanvårdnadshavare se Deär gemensamma senare
ledigheten gifta. Skill-ha lägre benägenhet dela deänväntas atten

gifter-sammanhänga mednaderna i effektemas storlek vidarekan att
målsboomen många ingick äktenskap1989 medförde att sompar un-
der andra omständigheter skulle ha gjort det. Innebördeninte attav

giñ därförblir 1994.1990 änvara en annan
hänsyn i sammansättningen de gifta ochtill skillnaderFör att ta av

gifta med bamantal har vi inkluderat interaktionerde avseende
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mellan gifta/ej gifta föräldrar och barnets ordningsnummer. Resulta-
visar skillnaden bestårmellan främst i första barnetåren förten att att

de gifta hade signifikantpositiv och effekt fádemaspå ut-som var en
dagar 1990, medan inga interaktionseffekter signifikantatag av var

för barn födda signifikanta1994. De heller inte i denär gemensam-
modellen. Då vi räknar huvudeffekter och inter-utma avsumman

aktionseffekter för de kohortema på grundval estimatentvå frånav
modell vi1 effekten första barnet för de gifta positivärattser av
och ungefär densamma båda tabell de gifta effektenåren 5.5. För är

första barnet också mindrepositiv 1990 hälften den föränav men av
1994. Vi också gifta till andra barn i väsentligtfäder ett störreattser
utsträckning föräldraledigt föddade 1994 deäntog om var om var
födda Vidare1990. benägenheten dela föräldraledighetenpåattvar
lägre för gifta fick sitt barn 1990 för motsvarandetredje änsom grup-

1994. gifta fick tredje barn delade iDe sitt 1994 emellertidper som
i mindre utsträckning på föräldraledigheten motsvarandeän grupp

skillnader1990. Dessa mellan gifta och gifta föräldrar till tredje
eller fjärde osv barn och 1994 beror dock till del1990 påstor att an-
delen gifta bland tredjebamsföräldrama väsentligt 1990större änvar
1994, 88 jämfört med 73 hade varitOm 1989procent procent. ettca

normalt år i giftermålshänseende skulle mindre andelmer en av
tredjebamsföräldrama gifta och skillnadernaha varit 1990 1990-1994
i effekt fädemaspå gifta och gifta skulle hamellan varituttag
mindre.

Tabell Efekter fädernas dagar samspel mellan5.5 på uttag av av
civilstånd och barnets ordningsnummer.

Gift 1990 1990 Gift 1994 gift 1994gift
Förstabarnet 0,196 0,4114 0,4698 03648

0,0960Andrabarnet -0,3246 0,0000 0,0000
Tredje-barnet -0,3246 -0,1535-0.0939 -0,2495

frånAnm.Effekterna 1beräknade modell i tabell5.3.estimaten

Varför fädema föräldraledigt efter förstai utsträckning bar-störretar
födelse efter tredje barnets födelseandra eller Det käntän ärnets

från tidigare studier kvinnorbl.a. 1993 med tradi-Hoem B, att mer
tionella värderingar föder andra eller tredje bam.i högre grad Enett

kompletterande kaneller förklaring det längretarattannan vara- -
tid innan barnet får förstaplats inom barnomsorgen det bam.är ettom

andra ellerEtt tredje barn kan få syskonförtur. tid barnet behöverDen
längrenågon sina föräldrar hemma blir då för första barnet. Enav

indikation faktum sammanlagdai denna riktning det detatt an-ges av
talet dagar för mödrama och fáderna högre i genomsnitt föräruttagna
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möj-bam båda åren. Ytterligareförsta för tredjebarn andra ochän en
formkostsamt iför familjerlig förklaring mångadet ärär att avmer -

fadern föräldralediglöninkomstbortfall och framtidalägre är änom-
eller villigalättare kandet familjernamodern och ärär att merom

barnet.bära denna kostnad vid förstaatt
faktorer och inter-kontrollerat för allatill viVi finner sist, efter att

föttbarnet 1994modellen, huvudeffektenaktioner i är ärattatt ne-av
benägen-vilket betydermodellen,enligt dengativ attgemensamma

föddalägre för barn 1994heten dela på föräldraledigheten änatt var
benägenhet beror medfödda lägreför de 1990. Denna största sanno-

fler tillinnehåller barnlikhet 1994-urvalet, nämnts,att ensam-som
1990-urvalet. Effektenvårdnadmedstående föräldrarar ängemensam

insignifi-negativnämligen intebarnet fött blir1994är utanattav -
för gifta föräld-enbartmodellen skattaskant- den gemensammaom

signifikant.negativ ochblir den däremoticke-gifta föräldrarFörrar.

studieSammanfattning vårav
januari-aprilför föddaföräldrapenning barnVår studie uttag avav

deladeföräldrar inte allsandelenvisaråren 1990 och 1994 att som
fadernandelen därökade samtidigtledigheten något, uttog mersom

månadmindredär hanoch andelenmånad något änän togsteg enen
Analysen visarmellan de perioderna.minskade två mänatt som var

ochmed högre inkomstergifta medsamboende eller kvinnor som
utsträck-inkomster iinte mycket högahadesjälva högre men större

de födda 1994.födda ochföräldraledigt för både barn 1990ning tog
för förstautsträckning ledighetendelade vidare iFöräldrarna större

effek-resultattredjeandra och barnet. Ettbarnet för oväntat attän var
födda 1990negativ för barngiftaföräldrarnaattten menvarvarav

förmodellResultaten frånföddapositiv för de 1994. gemensamen
variablema och barnetsmellaninteraktionerbåda bamkohortema med

faktorerför alla dessakontrolleratvivisade efterfödelseår även attatt
födda 1994.lägre för barnledighetendelabenägenheten påattvar
bland dekan observerasendastbenägenhetEftersom denna lägre

ensamståen-antal i realitetengifta beror den sannolikt på störreettatt
1990-urvalet.1994-urvalet iföräldrar kommit med ide än

tvåvårasammansättningeniVi fann också andra skillnader ur-av
1990högkonjunkturåretunderföddesval. de barnAv var ensom

kvin-lâgkonjunkturåret De1994.underandel första barnetstörre än
och hadegenomsnitt äldreifick barn 1994och män varsomnor

fick barn 1994.yrkeserfarenhet delängre än som
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5.5 Föräldraförsäkringens effekter

på kvinnors arbetsmarknadsdeltagande

Frågan hur föräldraförsäkringen påverkat kvinnors arbetsmark-om
nadsdeltagande kan delas i hurl den inverkat på ännuupp unga,
barnlösa, kvinnors yrkesaktivitet och vilka effekter2 den har haft på
förvärvsgraden för de kvinnor fått bam. Vi börjar med den förstasom
delfrågan.

Hur har barnlösa kvinnors yrkesarbete påverkatsunga,
framhållitsSom föräldraförsäkringens regler kvinnorovan ger unga

starka incitament till etablera sig arbetsmarknadenpå innan de fåratt
barn, eller annorlunda uttryckt, med få barn tills de harväntaatt att ett
heltidsarbete med tillräckligt hög lön. Detta troligen viktig bi-är en
dragande faktor till den stigande medelåldern för förstföderskor, den

från 24,4 år 1974, till år till25,5 1980, 26,3 år ochsteg 1990 till 27,3
år 1995.

sysselsättningenHur förändrats för kvinnor f°ar förstasitt barnsom
kan studeras i arbetskraftsundersökningamas s.k. paneler. Sundström
och Stafford 1992 analyserade 15 paneler kvinnor för årenav
1970/72 till 1988/90. Varje panel innehöll observationer från åtta in-
tervjutillfällen med månaders mellanrum och från varje intervjutre
finns uppgift sysselsättning, bamantal Resultaten visade attom m.m.
kvinnor övergår från barnlösa till få sitt första barn dåatt attsom vara
de med i panelen i växande omfattning arbetadeär heltid tabell 5.6.
I denna ökade andelen heltidssysselsatta under åttagrupp som var
kvartal i rad från 25 1970/72 till 40 1980/82 ochprocent procentca ca
till 48 1988/90. Detta kraftigare ökningprocent avsevärt änca var en
bland alla kvinnor i åldern för dem16-64 år; motsvarande siffrorvar
22 25 och Förstföderskor34 tjänstle-procent, procent ärprocent. som
diga för föräldraledighet ingår andelen heltidssysselsattai förutsatt att
de arbetat heltid innan de fick bam.

Bland kvinnor fick sitt andra eller tredje barn fördubb-änsom mer
lades andelen kontinuerligt heltidssysselsatta under denna tjugoårspe-
riod, från 8 till1970/72 20 1988/90, medanprocent procentca ca an-
delen kontinuerligt föllsysselsatta drastiskt, från 31 procentca
1970/72 till 6 1988/90.procentca

Samtidigt det faktorermånga bidrog till öka kvin-attsom var som
arbetsmarknadsdeltagande under och1970- 1980-talen särbe-nors -

skattningen, bamomsorgens utbyggnad, stigande kvinnolöner detär-
svårt förbigå föräldraförsäkringens incitamentskapande roll föratt

kvinnors sysselsättningsökning. försäkringenAtt verkligen haftunga
sådan roll återspeglas också i den kraftigt sjunkande andelen kvin-en
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uppburit föräldrapenning enligt endast den låga garantinivån.somnor
andelDenna uppgick till alla kvinnor36,7 uppbar för-procent av som

äldrapenning redan till1974, föll 1975 29,6 och sjönkprocentmen
därefter successivt tillför uppgå endast1990 9 RFV,att procent
1975, 1977, Under 1990-talets lågkonjunktur1991. andelen nå-steg

och uppgick till1994 11,4 RFV, 1995.got procent

Tabell Andel barnafödande med kontinuerlig6 kvinnor heltids-, deltids-
eller sysselsättning under 19 70-90.ingen
Procent alla kvinnor iav gruppen

Andelmedkontinuerlig
heltids- deitids- sysselsatta
sysselsättning sysselsättning

fåttKvinnor 1970-72 25.4 2,4 7,8som
första barnet 1979-81 31,5 6,5 6,5

198688 0,740,7 7,7
1988-90 1,947,8 8,4

fåttKvinnor 1970-72 8,7 31,47,7som
andra barnet 1979-81 10,0 23,6 17,9+

1986-88 19,1 29,9 7,8
1988-90 19,9 25,6 5,9

Källa: Sundström och Stafford, 1992, 209.s.

öräldraförsäkringens effekter mödrarnas yrkesarbeteF på

skulleVi också förvänta föräldraförsäkringen underlättat åter-attoss
inträdet på arbetsmarknaden kvinnor fött barn bidragit tillför ochsom

höjd förvärvsfrekvens för denna så skett förläng-Har Haren grupp.
ningen föräldraledigheten inneburit kvinnors till arbe-återgångattav

fördröjts frågor analyserats i och SundströmDessa har Rønsentet
1996 jämför jämte andra variablers inver-föräldraledighetenssom

påkan återgången till arbetet för kvinnor fick sitt första barn isom
Sverige och Studien baseras på retrospektivaNorge 1968-88. två un-
dersökningar identisk uppläggning. Urvalet bestodmed nästan av
kvinnor fött vid minst ochminst barn 19 års ålderettsom som var
samboende eller födseln. metodengifta vid första Den använda var
s.k. livsförloppsanalys bar-med vilken kvinnorna följdes från första

födsel arbetet eller månadertill dess de återgick till i högst 36nets
efter födseln.
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Tabell Relativa risker7 för till arbetet efter förstaåtergång födseln
för svenska och norska kvinnor.

Sverige Norge

Religiösaktivitet: hög 0,90 0,87
låg 1,00 1,00

Samboende 1,03 1,15
Giftaeftersamboende 1,00 1,00
Direktgifta 0,95 0,95
Separerat/skild 0,82 0,81

parförhâllandel 1,00 1,00samma
Ålder födselnvid 1,00 1,00
Arbetslivserfarenhet, 1.00 1.01
Arbetatandel 1,05graviditeten utelämnadav
Enbartgrundskola 1,00 1,00
Grundskolaplus 1,17 1,46*ett

årigt2-3 gymnasium 1,05 1,84
Eftergymnasialutbildning 1,22 2,76
Anställdi offentligsektor 1,05 1,30
Övriga ,00 ,001 1
Andragraviditet obs period 0,88 0,37*u.

gravid 1,00 1,00
Barnetfött 1968-73 1,55" 0,96

1974-76 ,79* ,371 1
1977-79 ,951 1,09
1980-84 1,00 1,00
1985-88 ,34 1,34*1

Mammaledigefterfödseln 2,82 2,18*
berättigade ,00 1,001

Likelihoodkvot 214,6 437,9
Antalobservationer 1419 1807

FörAnm. Norgeharvariabeln graviditetenarbetat andel uteslutits grund denattav av var
alltförhögtkorrelerad Förmedmammaledighets-variabeln. grupperadevariabler riskerna
relativa de för 1,00.basgruppenför vilken lika med Förkontinuerligavariablerrisken
risken sårelativ medelvärdet, 1,00harvariabeln effekt,"risken ingen signifikantatt om

procents-nivån, procents-nivån, procents-nivån.1 105

Källa: Rønsen och Sundström, 1996, 280-281.s.

Resultaten från bakgrundsvariablermodell i vilken mängd in-en en
kluderats visade hade haft föräldraledigt dvs.de kvinnoratt som som

tjänstlediga efter arbetet kortarefödseln återupptog väsentligt tidvar
efter födseln de kvinnor inte varit berättigade till sådan ledig-än som
het, allt lika tabell Förlängningen föräldraledigheten5.7.annat av
framförallt i Sverige förefaller vidare inte ha medfört denatt genom-
snittliga tiden hemma blivit längre.med barnet Enligt författarna var
utbyggnaden den barnomsorgen bidragan-kommunala troligenav en
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de orsak till detta. konstaterar ocksåMan den längre föräldra-att
ledighet ca 12 månader Sverige hade under 1980-talet detgörsom
möjligt för andel mödrama återgå till arbetet innan denstörre atten av
betalda eller obetalda ledigheten upphör. Då föräldraledigheten är
kortare 4-6 månader, vilket den i Norge under delenstörrevar av
den studerade perioden och i Sverige i början perioden, kommer ettav
fåtal kvinnor återuppta tidigt,arbetet medan antal kom-att störreett

hamna utanför arbetskraften eftersom det svårare kom-att är attmer
binera yrkesarbete och föräldraskap barnet bara några månadernär är
gammalt.

Sammanfattande diskussion5.6

Föräldraförsäkringen har varit i kraft i tjugo år. Eftersomännu mer
föräldrapenningen baseras inkomst föräldern hadeden före barnets
födelse försäkringenhar stegvisaoch den utbyggnaden den gettav- -
särskilt barnlösa kvinnor starka incitament etablera sig påattunga ar-
betsmarknaden innan de får barn. ökande andelen kvin-Den ungaav

arbetar heltid före första barnets födelse, liksom den stigandenor som
medelåldern för förstföderskor, förklaras sannolikt till del för-stor av
säkringens utformning. Föräldraförsäkringen har också bidragit till att
underlätta återgången till arbetet för kvinnor har fått barn och harsom
varit viktig bidragande faktor till den starka ökningen arbets-en av
marknadsdeltagandet bland kvinnor med barn.

Om försäkringens effekter på kvinnors arbetsmarknadsdeltagande
varit förväntan kan kanske detöver sägas männensmotsatta ut-om
nyttjande försäkringen. Andelen fäder någon föräldrale-tar utav som
dighet har visserligen stigit, långsamt, och 80än ävenom om ca pro-

fädema tioutnyttjar några de s.k. pappadagama, detcent ärav av
ändå endast drygt hälften samboende och gifta fädemade tarav som

någon föräldrapenning Sannoliktför vård nyfödd. det mångaut ärav
förändringar i både villkorattityder och ekonomiska måste tillsom

denna andel Attityder effek-ska stiga väsentligt. och ekonomiskaom
vidare svåra skilja Eftersom inkomstbortfallet bliråt. mindreärter att

modem hemma med fadern i famil-barnet det alla deär äränom om
jer där hennes inkomst lägre hans, kommer dessa familjer oftaär än

föredra detta traditionella alternativ. kan föräldrarManatt anta att
ska besluta sitt bam inriktadevården på lösaär attsom om av mera

detta praktiska problem till kostnad möjligt lösaså låg än attsom pro-
blemet med den bristande jämställdheten könen samhället.mellan i

Vi vill avsluta forskningmed efterlysa de långsiktigaatt mer om
effekterna föräldrarna dela, eller inte dela, föräldraledig-påsätt attav
heten. möjligheten dela föräldraledig-Trots för föräldrarna påatt att
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heten funnits i tjugo och detta allmänt eftersträ-årän att ansesmer
longitudinellfinns det veterligen inte enda sådanvansvärt stu-oss en

effekterna längre tid för-die. Sådana studier skulle belysa påöver en
för fadernsdelningen hemarbetet, välbefinnande barn och vuxna,av

kontakt fördelningen foräldraledigheten.med sina barn m.m. avav

Vi Riksförsäkringsverket Kvinnomaktutredningen för de bekostattackar och att
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet ochdatautdragvårt samt
forskningsrådet ekonomiskt stöd. tack ocksåtillSocialvetenskapli för Ett varmtga

informationen i och biståttBritt-Marie Winnberg hjälpt tolka datautdragensom oss
övriga för värdefulla synpunkter påmed upplysningar. Vi också tacksammaär en

tidigare version kapitlet demografiska avdelningensfrån deltagarnaav
kollokvium.
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PER JOHANSSON MÅRTEN PALME

Inledning6.1

Sverige obligato-Liksom industriländer har allmän,många andra en
Sjukförsäkringen administreras ochrisk sjukförsäkring. statenav

finansieras delvislandet.fungerar på i hela Densätt genom ensamma
egenavgift och in-arbetsgivaravgift delvis ersättersamt genom en

mel-hälsa motsvarande årsinkomstkomstbortfall orsakad dålig enav
kronor 1997. Un-lan kronor och basbelopp d.v.s. 272 2506000 7,5
förändringar.radder har denna försäkring genomgåttår ensenare

innebarTim-sjukpenningreformen. Reformengenomfördesl 1987
ordinariesjukskrivne med 90 denden procentatt ersattes av ar-

sjukskrivningen, d.v.s.dagenbetsinkomsten redan från första av
ersättningsnivånavskaffades ochsjukförsäkringenkarensdagen i

ordinarie arbetsinkomsten.denhöjdes från till 9080 procent av
speciellaarbetsinkomsten denErsättningen tillknöts hårdareäven

frånvarondag avsåg.som
dagarnaersättningsnivån de första i2 1991 sänktesDen 1 tremars
arbetsin-ordinariedensjukskrivningsfall till 65 procentett av

till ti-och dag 89 80 Denkomsten och mellan dag fyra procent.
med daggällde från och 90.ersättningsnivåndigare på 90 procent

in-arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Dettainfördes3 1992 en
da-sjukersättningen de första 14nebar arbetsgivaren förståratt

ersättningendärefter viai sjukskrivningsperiod, först skergarna en
för sjukförsäkringennivånden allmänna försäkringen. Lägsta är
arbetsgivarperiodeninförandet 75dock lagstadgad och vid avvar

de första dagarnainkomstden försäkrades treprocent av enav
därefter.sjukskrivningsperiod och 90 procent

1 Henrekssonfram till 1992 iöversikt förändringarna sjukförsäkringenEn i gesav
mil. 1992.
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Sedan 1992 har rad mindre förändringar aprilägt Den 1en rum.
1993 infördes karensdag i sjukförsäkringen. Den 1 januari 1996en
sänktes ersättningsnivån till och75 den januaril utöka-1997procent
des arbetsgivarperioden till förstade dagarna28 i sjukskrivnings-en
period. Sedan 1995 sker också del finansieringen viaen av egenav-
gifter.

Sedan den januaril 1998 ersättningen från den allmännaär sjuk-
försäkringen 80 den försäkrades inkomst under socialför-procent av
säkringstaket från andra dagen i sjukskrivningsperiod. Från denen
1 april 1998 minskar arbetsgivarperioden så den återgår till 14att
dagar.

Syftet med detta kapitel översiktlig bildär hur denatt ge en av
allmänna sjukförsäkringen och förändringarna denna omfördelarav
inkomster i allmänhet och mellan kvinnor och i synnerhet.män

finnsDet flera problem med genomföra sådan analys.att Treen av
de centrala vad det befintliga sjukförsäkringssystemetmest är jämförs
med, sjukfrånvaron påverkas regelsystemet ochom av vem som
egentligen betalar avgifterna.

Då vi analyserar effekterna reform jämförelsen okompli-ärav en
cerad: vi jämför innan reformen genomfördessystemet med det som
införes reformen. analyseraAtt effekterna allmäntgenom ettav sys-

komplicerat.är Det krävstem bildar sig uppfattningattmer man en
vad skulle kunna allmänt sjukförsäkringssystem:ersätta ettom som

kontrafaktisktett system.
allmän,En obligatorisk sjukförsäkring liksom andra socialför-är

säkringar intervention i ekonomin. Det svårt förutse hur sjuk-är atten
försäkringen skulle organiseras lagstiftningen obligatoriskom om
sjukförsäkring skulle slopas, eller ersättningsnivåema skulle bli såom
låga de flesta skulle efterfråga kompletterandeatt försäkringar. Detta

onekligen intressantär frågeställning och skulle förtjänaen en egen
studie. Kangas 1991 jämför omfattningen den allmänna sjukför-av
säkringen i OECD-ländema analyseraroch de politiska och institutio-
nella olikheter lett fram till dessa skillnader.som

finnsDet åtminstone möjliga alternativ till den allmänna sjuk-tre
försäkringen. För det första s.k. avtalsförsäkringar. Den delenstörsta

den svenska arbetsmarknaden omfattas kollektivavtal slutnaav av
mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Om den allmän
sjukförsäkringen skulle upphöra, det troligt kollektivavtalenär att

skulle omfattaäven regler för någon form sjukförsäkring. Redanav
idag finns s.k. avtalsförsäkringar kompletterar den allmännasom
sjukförsäkringen. För ålders- förtidspensionemaoch har avtalspen-
sionema fått ökad betydelse under år.en senare

93

SOU4 99835



PalmeJohansson MårtenPer

organiserassjukförsäkringen skullemöjlighetEn är att avannan
sjukförsäkringen kom-Utformningenenskilda arbetsgivaren.den av

skulle då kunna skiljavaraktighet m.m.pensationsnivåer, självrisker,
utesluts intemöjlighetarbetsgivare.markant mellan olika Dennasig

idagombesörjer redanbeskrivitsavtalsförsäkringar. Som ar-ovan,av
sjukfrånvaroperiod.i varjeförsta tidenbetsgivaren sjukpenningen den

Även lagstiftningen be-reglerad iersättningsnivånden lägsta ärom
sjuklön.arbetsgivaretalar vissa högreen

sjukförsäk-efterfrågan på individuellaSlutligen det tänkbartär att
tillhandahållasskulle kunnaförsäkringarskulle uppstå. Sådanaringar

arbetsgivarperiodeninförandetvanliga försäkringsbolag. Efter avav
Riks-försäkringar, delvis frånmindre företag tecknatframför allthar

försäkringsbolag, för för-från privataförsäkringsverket och delvis att
Ävenpersonal.sjukskriven anställdförsig höga utgiftersäkra mot

för-privatpersonerexempel gäller företagdetta än somsnarareom
avsaknadiförsäkringar uppstårprivatavisar det hursäkringstagare,

statliga.av
iintressantreferensramytterligareekonom sigFör ter somenen

perfekt för-Påförsäkringsmarknad.perfektdetta sammanhang: enen
ris-premieindividsäkringsmarknad betalar varje motsvararen som

fram tillmekanism lederförsäkringen utnyttjas. Denken för att som
försäk-följande Ombeskrivaspremie kandenna sätt. ettsättsatt

premiebetala högreförsäkringstagare änringsbolag erbjuder enen
försäk-fördet lönsamtden förväntade risken,värdet är ett annatav

tillspremie. Dennaringsbolag erbjuda lägreatt upprepasprocessen
uppnås.riskenvärdetden premie motsvarar avsom

inteförsäkringsmarknadperfektfinns rad skäl tillDet att enen
medkostnader förknippadei praktiken.uppstår Det attär storat.ex.

för kunnaförsäkringstagaren sättainhämta information att enom
harförsäkringstagarenfaktumrättvis premie.aktuariskt Det att mer

försäkringsbolaget s.k.information sin hälsa än asymme-egenom
försäkringarmarknader för vissainformation kan leda tilltrisk att

observeraförsäkringsbolagförförsvinner. Vidare det svårt attär ett
hälsansjukförsäkringenutnyttjarindividenden försäkrade attutanom
Likvälordinarie arbete.sittutföraförhindrar eller hennehonom att

försäkringtill allmänalternativpremierna för dekommer tre somen
skullepremieraktuariskadeskisserades bära dragatt somavovan

mycketVissa egenskaperförsäkringsmarknad.perfekt ärgälla på en
försäkrings-bl.a. huruvidaobservera,för försäkringsbolagetlätta att

sjuk-har högredenkvinna eller Omärtagaren gruppen enenaman.
genomsnittdenna iindividerna iskrivningsfrevens, kommer attgrupp

premie.få betala högreen
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För studera hur sjukförsäkringen omfördelar inkomster mellanatt
olika i samhället det således centralt intresseär kännagrupper attav
till sjukskrivningsbeteendet hos olika individer. Ett annatgrupper av
problem då vill studera effekterna sjukförsäkringssystemet ärman av

det observerade individuella beteendet kan endogent, d.v.s.att vara
betingat det rådande sjukförsäkringssystemet. den försäkradeOmav
individen får betala premie för försäkringen elleren annan en annan
självrisk, det tänkbart han eller hon ändrar sitt sjukskrivnings-är att
beteende. Det räcker således inte med känna till det observeradeatt
sjukskrivningsbeteendet, måste känna hurtill individernaävenman
ändrar sitt beteende olika betingelser förändras.om

Ytterligare problem egentligen betalar sjuk-ett är att veta somvem
försäkringen känna till den s.k. incidensen för sjukförsäkrings-att-
avgiñen. Formellt finansieras sjukförsäkringen sedan 1995 till unge-
fär lika delar arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivarav-av
gifter kan påverka såväl löner ochpriser vinster. Empiriska stu-som
dier Holmlund,se eller1983 Palmer Palme, har1989 resultatgett

tyder på på lång sikt så påverkar arbetsgivaravgifteratt nästansom
uteslutande löneutrymmet. Enligt dessa resultat skulle alltså den för-
säkrades konsumtionsutrymme påverkas fullt sjukförsäk-eget ut av
ringsavgiften. Några motsvarande empiriska studier incidensen förav
egenavgifter existerar inte, det rimligt dennaännu är att anta attmen

knuten till löneutrymmet arbetsgivaravgiftema.är än skill-Enänmer
nad mellan arbetsgivaravgifter och egenavgifter egenavgiftemaär att
inte betalas för inkomster överstjuter basbelopp.7,5som

Kapitlet organiserat enligt följande. avsnittI redovisarär vinästa
antal kända fakta skillnader kvinnorsmellan och sjuk-ett mänsom

skrivningsbeteende. det därpå följande avsnittetI sammanfattar vi en
rad empiriska studier där orsaker till skillnader i kvinnors och mäns
sjukfrånvaro studerats. avslutande avsnittI sammanfattandeett ges
kommentarer och slutsatser.

6.2 Skillnader mellan
kvinnors och sjukskrivningsbeteendemäns

tabellI redovisas6.1 sjuktalet, detd.v.s. genomsnittliga antalet dagar
den allmänna sjukförsäkringen sjukförsäkrad och förår,ersatta av per

och kvinnor mellan och brott i dennamän 1987 1996. Ett serie sker
då1992; införs arbetsgivarinträdet och förstade dagarna i varje14

sjukskrivningsperiod varken eller registreras den allmännaersätts av
sjukförsäkringen.
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sjulçförsäkrad sjuktaletsjukpenningdagarAntalTabell 6.1 per

MänochkvinnorMän Kvinnor

23,120,4 26,01987
25,328,722,01988
24,528,121,21989
24,027,720,51990
22,519,3 25,81991
15,212,9 17,51992
14,216,412,21993
13,611,4 15,91994
12,910,5 15,51995
11,814,39,51996

Officiella Statistik.Sveriges1995-1996.SocialförsäkringenKälla:

mycketsjukskrivnakvinnortabell 6.1 ärtydligtframgårDet attav
emellertidkönen harmellanskillnadenabsolutaDenän män.mer

genomsnittligaden19881980-talet:slutetsedanminskat något varav
till dagar.krympt 4,8skillnadenhade1996dagar,skillnaden 6,7

åldersgrupperoch olikakönuppdelat påsjuktalettabell 6.2I är
och1991.2 kvinnorskillnaden mellantabell 6.2framgårDet attav

äldstadenialla åldersgrupperiungefär densamma utommän är
skillna-visarmindre. Dettaskillnadendär att60-64 år ärgruppen

skillnaderbiologiskaförklarasenbart kansjuktalet inteden i av
för-sjuktaletiskillnadernafall hadereproduktionen. såtill Iknutna

åldern.fertiladensvunnit då kvinnorna passerat

åldersgrupperolikaochuppdelat könSjuktalet påTabell 6.2

Ålder MänochkvinnorKvinnorMän

8,89,97,816-19
16,813,8 19,920-29
20,216,9 23,730-39
21,725,618,040-49
31,234,927,850-59
45,145,744,460-64
22,525,819,3Samtliga

Statistik.OfficiellaSverigesFörsäkring 1991.Källa: Allmän

undersökningarenligtocksåsjukfrånvarohögreKvinnor har än män
amerikanskahade1983 mänParingerEnligtandra länder.som avser

dentilluppgick 3,1sjukfrånvaro procentgenomsnitti avsomen

2 föresista åretdetfrån 1991siffror ärvi valt redovisa ärAnledningen till attattatt
statistik fortillförlitligmedsista åretsåledesdetarbetsgivarperiodens införande och

sjuktalet.
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schemalagda arbetstiden, medan genomsnittet för de amerikanska
kvinnorna 4,3 1983. Skillnaden mellan könen vad gällerprocentvar
den sjukskrivningentotala förefaller således inte enbart kunna förkla-

speciellt sjukförsäkringssystem, då Sveriges och USA:settras av
sjukförsäkringssystem skiljer sig markant åt. Däremot vi skill-vet att
naderna i betingelserna för kvinnoroch på arbetsmarknaden,män

väsentliga skillnader mellan länderna, ändå relativttrots likartade iär
de flesta västliga industriländer. Könsskillnaden i frånvaro kan såle-
des ekonomiska incitament likaväl skillnader igenereras av som av
den medfödda biologin eller hälsan.

Det svårt hitta entydiga indikatorerär visar kvinnoratt attsom
skulle ha hälsa oftaEn använd hälsoindikatorsämre för-än män. är
väntad livslängd. Enligt skattningar Statistiska centralbyrån förav
1991-1995 den förväntade återstående livslängdenär för sextonåring-

den ålder då de kan inträda i socialförsäkringssystemet, 60,21 årar,
för respektive för65,50 kvinnor. dennamän Om hälsoindikator an-
vänds skulle således kvinnor förväntas ha lägre sjukfrånvaro än män.
Det finns emellertid andra mått på hälsa. sådantäven Ett subjektivaär
mått på välbefinnande med hälsan inhämtade från intervjuundersök-
ningar. LundbergI mil. 1997 analyseras undersökning där sub-en
jektiva hälsoindikatorer och slutsats dras ianvänts studien ären som

kvinnor i genomsnitt har hälsa då dettaatt måttsämre än män an-
vänds.

Kvinnor konsumerar betydligt hälsovård fram-Dettaän män.mer
kommer itydligt empiriska studier se Sundberg, 1996,t.ex. som
analyserar svenska förhållanden. Sindelar 1982 förklarar denna
skillnad i konsumtionsmönster med skillnader i preferenser. Konsum-
tion hälsovård kan investeringar i den hälsan. Kvin-av ses som egna

har preferenser för lägga på investera istörreatt attnor ner resurser
den hälsan.egna

Sjukfrånvaro kan den investeringar i den hälsanäven ses som egna
se Paringer, 1983. Genom frånhemma jobbet då drab-att vara man

Ävenbas hälsoförsämringar påskyndas tillfriskningen.temporäraav
hälsonedsättningar försämras ofta fortsatt förvärvsar-permanenta av

bete.
fallängdertabellI 6.3 redovisas sjukfallen uppdelad på olika Det

framgår tydligt tabell 6.3 kvinnor har fler korta sjukfrånvaro-attav
perioder detNär gäller de längre sjukfrånvaroperiodemaän män. är
skillnaden mycket mindre.

3Se fotnot för2 motivering för val år.av
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fall tusentalAntalsjukpenningfall 1991.Avslutade iTabell 6.3 samt
längdfallensefterprocentuell fördelning

KvinnorMänlängd,dagarFallets
%fall,tusental Andel% AntalAndelfall,tusentalAntal

26,219,6 12217281
21,7101219,67282
13,562914,35313
8,841010,33824

10,046616,36055
2,1982,1786
3,01403,41267

256 5,55,72128-14
3,71723,914515-29
3,41593,111530-89
1,0470,83090-179
0,5230,519180-364
0,4190,415365-729
0,290,27730-

1004 6611003 712Summa

Officiella Statistik.SverigesFörsäkring 1991.Källa: Allmän

förtidspensioneradearbetskrafienAndel totala6.1 ärFigur somav
och kvinnoruppdelat pååldrar 1995vid olika män

O
.O Mane;

Kvinnorrår-
Ov -Oa,Ocs2 0n
O:to.uof Of -:o Ov-

TJ
Oc

o
ö

O Jo | II|
50 6452 55O 4844

OAlder

och 1995Arbetskraftsundersökningar 1994 samtfrån SCB:sKälla: beräkningarEgna
1995 och 1996.Socialförsäkring
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Figur 6.1 visar andelen förtidspensionerade vid olika åldrar 1995
uppdelat på kvinnor och framgårDet tydligt figurenmän. attav en

andel kvinnorstörre förtidspensioneras vid relativtän män åld-unga
Skillnaden vid 60 års ålder mycket liten och vidär 64 års ålderrar. är

andel kvinnorstörre förtidspensionerade.män än Skillnaden mel-en
lan kvinnors och sjukskrivning imäns alla åldersgrupperär större än
skillnaden i förtidspensionering. Karlsson m.fl. 1997 analyserar det
totala ohälsotale sjukskrivningar och förtidspensio-summan av-
neringar. En slutsatserna i denna studie skillnaden i detär totalaattav
ohälsotalet främst förklaras kvinnor har omfattandeattav mer
sjukskrivningar.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera kvinnor har högre sjuk-att
frånvaro 33än 1991. Skillnadenmän framför alltprocent utgörs av

frekvens korta sjukfall.större Skillnaden i förtidspensioneringaren
mellan kvinnor och mindre skillnaden i sjukskrivning.män är än Det
finns inga entydiga belägg för kvinnors hälsa skulleatt sämre änvara
mans.

Empiriska studier orsaker till sjukfrånvaroav
finnsDet rad studier orsakerna till sjukfrånvaro. antologinIen av

Goodman Atkin 1984 fyllig, något inaktuell,än över-ges en om
sikt forskningen inomöver olika samhällsvetenskapliga discipliner
rörande detta område. dettaI avsnitt skall vi översikt någraöverge en

sjukfrånvaroempiriska studier Vissa dessa har koncentreratav av
sig på skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män.

fundamentaltAv intresse i detta sammanhang huruvidaär att veta
de observerade skillnaderna kvinnorsi och sjukskrivningsbete-mäns
ende orsakas könsskillnader i preferenser, i ekonomiska incitamentav
eller i andra observerbara faktorer.

refererarInnan vi resultaten de nämnda studiernaav ovan avseen-
de dessa frågeställningar, skall vi kort redogöra för de metodologiska
svårigheter förknippade med studeraär hur ekonomiska inci-attsom

påverkar sjukfrånvaron. Låt tilltament början sjuk-anta attoss en
frånvaro vilkenär helst: efterfrågan påverkassom annan vara som
bl.a. dess pris och konsumenternas inkomster. Låt vidareav antaoss

individerna följer beteendemodell följandeatt slag: varjeen av mor-
innan de går till jobbet beslutar de betingat hur de uppfattargon av-

sin hälsa de skall till sittgå arbete eller de till viss kost-om om en-
nad i form utebliven konsumtion, skall hemma frånstannaav annan
arbetet och ersättning från sjukförsäkringen. Om detta fallet,motta är

4Sambandet mellan regler för sjukförsäkringen och sjukfrånvarobeteendet studeras
teoretiskt i Lantto 1991.
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viinkomstelasticitetema, så kantill pris- ochvi dessutom känneroch
utformningartill olikasitt beteendehur individernaräkna ut anpassar

sjukförsäkringen.av
Palme,översikt Cassel, Johanssonstudierna dennaiTre av

Johansson 1996Brännäs,Palme, 1996, samtJohansson1996,
urval individer skattasöker med hjälpföljer denna och ettansats av

frånbortaefterfrågan påoch inkomstelasticiteter förpris- att ar-vara
Levnadsnivåundersök-frånanvänder dataBåda studierbetet. dessa

ningen följande.beskrivas enligttillvägagångssättetSchematiskt kan
borta från arbetet medförkostnaden priseträknasFörst att er-vara

varje individ iviss dag försjukförsäkringensättning från ut urva-en
Även då hanförsäkrade individen får ellerinkomst denlet. den som

ivariabler används sedan statis-bådaberäknas.hon borta Dessaär en
beräknas.inkomstelasticitetemamodell pris- ochtisk där

till data för antalettillgångfanns baraJohansson Palme 1996I
individ i urvalet.för varjeår,aggregerade 1981,sjukdagar över ett

tillåter denstatistisk modell,det fordradesinnebärDetta attatt somen
hel-helt år ochbeteendetvariabelnberoende utgörs ettövermäter av

beslutformulerad för dag förmodellental, den statistiska ärtrots att
kostnadenmed dennaproblemdag. grundläggande ärEtt attansats

bestämmastill del kommerfrån arbetetför borta attstoratt avvara
radpåverkas i sinförsäkrade individens lön. Dennaden tur av en

mycket har svårarebortaanställdafaktorer. tänkbartDet ärär att som
tänkaVidare siglöneökningar. kanbefordrade fåbli eller attatt man
söker sig tillborta myckethar preferenser föranställda att varasom

gengäld lägreivilkaför sjukfrånvaro,jobb med hög tolerans ärmen
hälsa, ochanställda med dåligslutligen tänkbartbetalda. Det är att

anställdadessa skäl kanlön.sjukfrånvaro, har lägre Avdärför hög tre
därmedoch lågha låg lön,ocksåhar hög sjukfrånvaro enensom

för detta,korrigerainget förkostnad för borta. Om görs attatt vara
arbetsmarknadensorteringsmekanismema på görakan de beskrivna

vidtasPalme 1996Johanssonöverskattas. Ipriselasticitetenatt
icke-obser-för dennakontrolleraåtgärder förtvå typatttyper avav

antal oberoen-inkluderasdet förstaheterogenitet.verbar För stortett
kontroll arbetsplatsenarbetsmiljö, hälsa,de variabler, mätersom

används s.k.det andraindividuella karaktäristiska Föroch eno.s.v.
heterogenitetkontrollera för sådansemi-parametrisk metod för att

semi-paramet-datamaterialet. Mediinte observeras direktkansom
funktionsfonnen,den parametriskarisk metod utöverattmenas man,

5 till indu-har urvalet begränsatsm.fl 1997dessa studier iI alla Broströmtre samt
sjukförsäkringen. Seersättningsnivån fråniför begränsa olikheternastriarbetare att

Levnadsnivåundersölcningen.beskrivningförFritzell Lundberg 1994 en av
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allmän funktion for kontrollera för heterogenitetansätter att t.ex.en
inte kan observera direkt i datamaterialet.man

Resultaten i Johansson Palme 1996 indikerar kvinnor äratt
känsligamindre för kostnader för sjukfrånvaro i sitt sjukskrivnings-

sjukfrånvaro°.beteende lägre priselasticitet i efterfrågan på Enligt
resultaten har däremot kvinnor högre inkomstelasticitet för efterfrå-

på sjukfrånvaro.gan
Johansson frånBrännäs 1996 utgår liknande modell för deten

individuella frånvarobeslutet. deras studie betingas dock beslutetI av
hela hushållets ekonomiska och arbetsutbud. ekono-Denresurser
metriska modellen skattas urval sambeskattade från Lev-ett av par
nadsnivåundersökningama och1981 1991. Panelegenskapen att-

individer ingår både och1981 1991 utnyttjas i estimationensamma -
modellen. Resultaten i allmänhet, och avseende skillnaden mellanav

kvinnor och sjukskrivningsbeteende i lik-synnerhet, mycketmäns är
de iartade Johansson Palme 1996. Också i denna studie tyder re-

sultaten på kvinnor känsliga förmindre förändringar i kostnadenatt är
för sjukfrånvaro i sitt sjukskrivningsbeteende, har högre in-men en
komstelasticitet.

Cassel, JohanssonI Palme 1996 används data från Levnads-
nivåundersökningen 1991 uppgifter dag-för-dag sjukfrånva-samt om

individernaför i möjliggörurvalet. den statistiska model-Detta attro
len kan skattas med s.k. probit-modell där dynamiskt beroendeen
d.v.s. sambandet mellan olika, på varandra följande sjukfrånvaro-
perioder modelleras individvarje observeras under365 gånger-

Denna modell icke-observerbar1991. medger heterogenitet kon-att
trolleras för med hjälp för varje individ urvalet.konstant i Denav en
för skattningama nödvändiga variationen i för sjukfrånvarokostnaden
uppstår sänkningen ersättningsnivån den 1991,1genom av mars ge-

differentieringen ersättningsnivåni beroende på sjukskrivnings-nom
periodens längd efter reformen det progressiva skatte-samt genom
systemet.

studier metodologiska skillnader ganska lik-Dessa tre trotsger en
artad bild pris- och inkomstelasticiteten för sjukfrånvaro: kostnads-av
eller priselasticiteten för sjukfrånvaro förhållandevis hög. Dettaär
förklarar de sjukfrånvaron observe-minskningar kunnatstora av som

då ersättningsnivåema Estimatet för priselasticitetensänkts. nå-ärras
lägre for kvinnor, förmedan skattningen inkomstelasticiteten ärgot

högrenågot för kvinnor förän män.
Broström, Johansson Palme 1997 utgår från mindre rigorösen

ekonomisk modell. denna studie studeras övergångsintensitetemaI

6 denna studieI uppfylldes inte de s.k. Slutsky-villkoren för delurvalet kvinnor.av
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sjukskrivningsperiod,från till respektive frånarbetsperioden en en
sjukskrivningsperiod arbetsperiod. Studien utgår från kom-till enen
parativ statisk modell för hur bl.a. timlön, icke-arbetsinkomst, ersätt-

arbetstid förväntasi sjukförsäkringen kontrakteradningsnivån samt
olika metoder förpåverka sjukfrånvaron. Studien jämför skattaatttre

sjukskrivningsbeteendet:hur ekonomiska incitament påverkar en
fullt parametriskicke-parametrisk, semi-parametrisk och en me-en

tod.7

6.2Figur
från sjukfrånvaro tillAndel kvarvarande med sjukfrånvaro vid övergång

kvarvarande arbete vidarbete figuren, respektive andel övergångövre i
ochfrån arbete till sjukfrånvaro nedre figuren, kvinnor män

Sjukfrånvarotillarbete MM
Kvinnor

.J

I

I

l

. . . 1 v .o 5 10 15 20 25 30Daga,

I

.

.

.

150 1:30 260 zåo abc0 ma,
icke-parametriskaförsta studien:Figur 6.2 illustrerar den delen av

arbetsperioder respektivevaraktighetsfunktioner förskattningar av
för varje sjuk-Varaktighetsfunktionensjukskrivningsperioder. anger

7 till läsa denstatistiska metoderna hänvisasDen läsare intresserad de attärsom av
i resultaten krävs docksig innebördenrefererade För kunna tillägnarapporten. att

ingen kunskap dessametoder.om
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skrivningsperiodslängd hur andel sjukskrivningsperiodemastor av
inte avslutats. figur och 6.2b sammanfattas skillnadernaI 6.2asom

mellan kvinnor och Figur bekräftar vi tidigare6.2a, det i denmän. sett
totalräknade statistiken- kvinnornas sjukskrivningsperioder haratt

kortarenågot varaktighet. för frånvaroperioder;gäller kortaDetta för
längre sjukskrivningsperioder föreligger ingen skillnad mellan könen.
Figur 6.2b visar kvinnor har kortare varaktighet i sina arbetsperio-att
der, det svårt de s.k. varaktighetsfunktionemaäven är attom separera
för kvinnor och i figuren.män

Figur 3
Andel kvarvarande arbete vid övergång från arbete till sjukfrånvaro övrei
figurerna respektive kvarvarande med sjukfrånvaro vid frånövergång
sjukfrånvaro till arbete nedre figurerna, kvinnor och före och eftermän,
sänkning ersättningsnivån den 19911i mars

3 sjukfrånvaro, sjukfrånvaro,g Arbetetill 3män g Arbetetill kvinnor- -I: C -
å E
5 5aa enC Oa EU UC I:

0. z.C G
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visar beteendeförändringama efterFigur 6.3 olika aspekter på sänk-
ningen sjukförsäkringen den 1991. Figurersättningsnivån i 1av mars

och 6.3b visar arbetsperiodemas varaktighet för respektive6.3a män
kvinnor. Figurema intressanta förhållanden. det förs-pekar på två För

sjukfrånva-ökade varaktigheten i arbetsperiodema betydligt, d.v.s.ta
sjönk sjukfrånvaroperioder minskade betydligtantaletattron genom

reformen. förefaller det och kvinnorefter det andraFör mänsom om
reformen. Figurema 6.3d visarmycket lika på 6.30 ochreagerat var-

aktighetsfunktionema sjukfrånvaroperiodema. figurer visarför Dessa
sjukfrånvaroperiodemasjukfrånvaron ökat till följdnågotatt attav

ökat något i längd.
bådaMed den fullt parametriska modellen skattas hur de över-

variabler. huvudre-gångsintensitetema beror olika oberoende Ettav
från kvinnor har signifikant högresultat denna del studien är attav

inkomstelasticitet sjukfrånvaro för kvinnor in-för efterfrågan är-
komst positivt korrelerad med intensiteten i sjukfrånvarope-att

sjukfrånvaro-rioder och negativt med intensitetenkorrelerad att ur
perioder. Kvinnor genomsnitt sjukfrånvaroperioder snabbarelämnar i

och i den parametriska modellen finns det inte längre någonmänän
signifikant och för intensiteten iskillnad mellan kvinnor män att

resultat innebär kontrollerarsjukfrånvaroperioder. Detta att om man
skillnader och ekonomiska incita-för mellan kvinnor avseendemän

försvinner den signi-och uppfattningen den hälsan, såment egnaom
sjukskrivningen mellan och kvin-fikanta skillnaden i den totala män

vilkafrån entydigt fastslå till delarDet går resultaten inte attnor.
hälsovari-könsskillnader incitamenten respektive ii de ekonomiska

kvinnorablema bidrar till frånvaroskillnadema mellan ochförklaraatt
män.

ersättningsnivån sjukförsäkringen påverkarstudera hur iFör att
sjukfrånvaron semi-parametrisk metod. metodanvänds Dennaen

för observeramöjliggör vi heterogenitet vi inte kankan kontrolleraatt
skalli datamaterialet. förutsättning för metoden kunnadirekt En att

beroendeanvändas variabel effekt på denemellertid denär att vars
tidsperiod omfat-variabeln vill förändras inom denstudera somman

sjukför-data. studie för ersättningsnivån igäller i dennaDettatas av
säkringen med reformen den 1991. Resul-sänktes i och lsom mars

visar reformen negativ effekt intensiteten på-hade påtaten att atten
sjukskriv-börja sjukfrånvaroperioder. Kvinnorna minskade antalet

signifikantningsperioder kunde ingennågot Däremotän männen.mer
sjukskrivningsperiodereffekt på intensiteten gå uppmätas.att ur

skillnaden mellan kvinnors ochanalyserasSom mänsnämnts ovan
studie sjuk-sjukskrivningsbeteende speciellt i vissa studier. I en av

skillna-frånvaro amerikanska arbetsplatser finner Allen 1981på att
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dema i frånvarofrekvens könen i utsträckning kan förkla-mellan stor
könsskillnader i arbetstidsflexibilitet könsskillnader isamtras av

marginalinkomst arbete.av
Paringer amerikanska data, huruvida1983 undersöker, också på

hälsan bland kvinnorstarkare preferenser för investera i denatt egna
förklara observerade högre sjukfrånvaron blandbland kan denän män

kvinnor. Paringer finner denna hypotes i det faktum frek-stöd för att
sjukfrånvaro mycket med bland kvin-för inte ökar lika åldervensen

bland Sjukfrånvaro på amerikanska arbetsplatser stude-män.nor som
Primoff finner skillnader i hälsa,Vistnes 1997även attras av som

skillnader till sjukförsäkringar, förkla-i löner och tillgångänsnarare
högre sjukfrånvaronden bland kvinnor.rar

skillnaderVandenHeuvel Wooden 1995 finner mellanstora
och kvinnors sjukskrivningsbeteende vid australiensiska arbets-mäns

platser. Kvinnors sjukfrånvaro påverkas faktorerän mänsmer somav
pendlingstid och stressbringandeligger utanför arbetsplatsen, så som

livshändelser. Sjukfrånvaron för påverkas i högre grad sjuk-änmän
frånvaron kvinnor betingelser arbetsplatsen. Liknandeför påav re-

fås Nilsson s.k. krav-kontroll modellensultat i l995 där den testas
för sjukfrånvaro från Levnadsnivåundersökningen. Nilssonpå data
finner med har signifikant lägre sjukfrånva-aktiva arbetenmänatt en

med föga aktiva resultat gäller inte för kvin-arbeten. Dettaän mänro
finner författaren i skillnader iförklaring till resultaten struk-Ennor.

Även finnermellan manliga och kvinnliga yrken. Svensson 1994tur
för skillnader iarbetsmiljön har betydelse förklarastörreatt atten

sjukfrånvaron i Sverige. Vidare finner s.k.bland Svenssonmän att
kvinnosjukdomar förklarar del skillnader frekvensenstor aven av

författaren selek-korta sjukfall. detta sammanhang diskuterarI om
skillnadentionsteorier till den ökade mellantänkbar förklaringsom

de decennierna: ök-kvinnor och undersjukfrånvaromäns senaste
medfört kvinnorningen i den kvinnliga förvärvsfrekvensen har att

tidigare inte skulle hamed förutsättningar ifråga hälsa,sämre somom
hararbetat, kommit arbetsmarknaden.ut

till könsskillnader i sjuk-empirisk litteratur orsakernaInom om
unik i det avseendetfrånvarobeteende studie Bäckman 1997är en av

organisationssociologin,från teori, frånden utgår hämtadatt somen
beteendefaktiskt predikterar mellan kvinnors ochskillnader mäns

för hurifråga korttidsfrånvaro. utgår från teoriBäckman Kantersom
minoriteter könssammansättning beter sig.i arbetsgrupper med skev

till skillnad frånEnligt denna teori kvinnor, män, attgenomagerar

8 andra underlivsbesvärMenstruationsbesvär, komplikationer vid graviditet samt
flytningar, framfall m..smärtor, m.
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de skulle ha gjort i arbetsgrupp skevänprestera utanmer en sam-
mansättning, dominerande inom arbets-denutan att utmana gruppen

minska korttidssjukfrånvaron.Ett uppnå dettasätt äratt attgruppen.
Bäckman använder data från Levnadsnivåundersökningen 1991 och
timer empiriskt från den teoretiskstöd för prediktionema modellen.

Sammanfattningsvis empiriskakan vi konstatera de studiernaatt
sjukfrånvaro skillnaderstöd såväl i hälsa mellan kvinnorattav ger

och arbetsmiljö skillnader iarbetsorganisation, reaktionermän, som
på förhållanden utanför arbetsplatsen kan upphov till skillnader ige
sjukskrivningsbeteendet mellan kvinnor och män.

för ochResultaten skattningarna pris- inkomstelasticitetema förav
sjukfrånvaro kvinnorentydig bild har högre inkomst-attger en av
elasticitet sjukfrånvaro. priselastici-för efterfrågan på det gällerNär

bilden inte lika i refererade studiernaentydig: de skatta-ärteten tre av
des lägre priselasticitet för studiekvinnor för effekter-Enän män. av

reformen sjukförsäkringen den visarl 1991 kvin-attna av av mars
sjukskrivningsperioder minskade än männens.nornas mer
samladeDet intrycket från genomgången de empiriska studi-av

grunddragen i skillnaderna i det observerade sjukskriv-är atterna
ningsbeteendet skullemellan kvinnor och kvarstå sjuk-män även om
försäkringen radikaltskulle organiseras på annorlunda idag.sätt änett

Slutsatser6.4.

kvinnor allmän sjukförsäkring jämförtGynnas medsom grupp av en
perfekt försäkringsmarknad Försäkringstagarens kön kanen

mycket lätt säljer försäkringar. försäkrings-den Omavgöras av som
marknaden fungerar premiemas storlek avspegla skillna-kommer att
der i sannolikheten utnyttja försäkringen. Kvinnor har högre sjuk-att
frånvaro betalar i den allmänna sjukförsäk-dettaän män trotsmen
ringen sjukskriv-premie bara från detUtgårmän.samma som man
ningsbeteende direkt kan observera blir slutsatsen såledessom man

kvinnorna sjukförsäkring.allmänatt som gynnas av engrupp
inte det skulle förhålla sigDenna slutsats gäller givetvis så attom

den observerade skillnaden sjukskrivningsbeteende mellan kvinnori
och kan hänföras incitamentsstrukturtill den det svenskamän att som
sjukförsäkringssystemet förklara könsskillnadenkan i detgenererar
observerade beteendet. finns emellertid inte mycket stöd förDet såatt
skulle detfallet i de empiriska studier refererades i föregå-vara som
ende avsnittet. Visserligen studierna något tvetydiga resultat förger
estimaten elasticitetema förpris- eller kostnads- sjukfrånvaro förav

priselasti-respektive kvinnor. de flesta studier skattas lägreImän en
förcitet kvinnor, d.v.s kvinnor skulle ändra sitt sjukskrivningsbeteen-
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de mindre ersättningsnivån säktes sjukförsäkringen.i Iän män om
m.fl. något reaktion till följdBroström 1997 uppmäts störreen av

Åsänkningen sidanersättningsnivån den 1991. andralav mars ger
denna studie till resultat den typiska skillnaden mellan kvin-även att
och sjukskrivningsbeteende kvarstår efter reformen.mäns ävennors

refererades studier från andra länder där de försäkrade fak-Dessutom
tiskt för olika sjukförsäkringssystem framståroch i dessaexponeras
resultatet kvinnor har sjukfrånvarohögre robust.att som

denna analys måste beaktas det element inkomstomför-I även av
delning finns sjukförsäkringen. Sjukpenningen betalas inte förutsom
inkomster basbelopp. betalas arbetsgivaravgift för7,5 Däremotöver

inkomsterdessa omfördelar således implicitSjukförsäkringen in-
komster. Tabell sjukpenningförsäkrade6.4 hur många mänanger re-
spektive kvinnor finns i olika inkomstintervall. högsta in-Detsom
komstintervallet har sjukpenningtörsälcrade in-hur mångaanger som
komster taket sjukförsäkringen basbelopp. framgåri 7,5 Detöver -
klart tabell andelen,6.4 den 85 i dennastörstaatt procent,av ca grupp

inkomst-Som således kvinnorna denär män. ävengrupp gynnas av
omfördelning taket i sjukförsäkringen innebär.som

Tabell december6.4 Inskrivna försäkrade den 31 efter1995
Sjukpenninggrundande inkomst

Sjukpenninggrundande Män Kvinnor
Andel,% Andel,%Antal Antalinkomst tusentagSEK

87062 4,26-40 87727 3.8
40,1-80 4.1 163694 7,894570
80,1-120 9,4 417238 19,9215033
120,1-160 487307 21,4 749264 35,7
160,1-200 28.3 453936 21,6645112
200,1-240 370523 16,3 145853 7,0
240,1-267,5 34711 1,7130782 5,7
267,6- 247810 10.9 45875 2,2

OfficiellaKälla: socialförsäkringen 1995-1996. Sveriges Statistik.

Sammanfattningsvis kommit fram till kvinnorhar vi att som grupp
premierna i of-såväl de icke-aktuariska taket dengynnas som avav

med vad vi kallar perfekt försäk-fentliga sjukförsäkringen. Jämfört en
den nuvarande offentliga sjuk-ringsmarknad det således troligtär att

till kvinnor arbetsmark-försäkringen fungerar subvention påsom en
naden.

9 överskjuterbetalas egenavgiñer den del inkomsten 7,5Däremot inte för av som
basbelopp.
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frågaNästa hur kvinnorna påverkas ekonomiskt reformerär deav
sjukförsäkringen genomförts på år och beskrevs iav som senare som

inledningen detta kapitel.av
Låt börja med reformen l 1991. denna reformI sänktesoss mars

ersättningsnivån i sjukförsäkringen från 90 den sjukpen-procent av
ningförsäkrade inkomsten till 65 de första dagarnaprocent tre samt
till 80 mellan dag fyra och dag Tabell89. 6.3 visar 61,4procent att

det totala sjukskrivningsperioderantalet avslutadesprocent av som
under 1991 dagar eller kortare för kvinnor, medantre motsvaran-var

siffrade för förefaller53,5 Det inte kvinnormän procent.var som om
och ändrat sitt beteende olika: 1990 motsvarandemän nämnvärt var

män.andelar 60,3 för kvinnor respektive för53,5procent procent
Återigen tyder inte de ekonometriska skattningarna på det skulleatt
föreligga någon mellanskillnad priselasticitetema för efterfråganstor

sjukfrånvaropå för kvinnor och minskningen totaltmän även settom
för korta sjukskrivningsperioder 16 mellan 1990stor procentvar ca-

föroch 1991 sjukskrivningsfall varade 3 dagar eller kortare. Jäm-som
fört med reform där ersättningen i sjukförsäkringen sänktes likaen

förmycket alla sjukskrivningsperioder, drabbar såledestyper av re-
formen l kvinnor hårdare1991 än män.mars

Arbetsgivarperioden har troligen också effekter inkomstfördel-på
ningen mellan kvinnor och Arbetsgivarperioden omfattar de 14män.
första dagarna i sjukskrivningsfall. Fördelningen antalet sjuk-ett av
skrivningsdagar mellan och kvinnor för de första dagarna14män är
ungefär proportionell det totala sjuktalet, d.v.s. kvinnor har imot ge-
nomsnitt 30 högre sjukskrivning Sjukskrivnings-än män.procentca
kostnaderna för arbetsgivaren således i genomsnitt 30är procentca
högre för kvinnor. perfekt fungerandePå arbetsmarknad skulleen
denna kostnadsökning direkt i lönebildningen,slå igenom d.v.s. kost-
nadsdifferensen för skullesjukskrivningen fullt slå igenom i ökadeut
löneskillnader mellan kvinnor och Som vi alla finns detmän. vet
många regleringar interventioneroch på den svenska arbetsmarkna-
den, inklusive lagstiftning lika lön för kvinnor och med likamänom
arbete. förefallerDet orimligtändå arbetsgivarens ökade kostnaderatt
för anställa kvinnor jämfört med inte skulle slå igenom alls iatt män
lönebildningen. också möjligt kvinnors fåDet möjligheterär att att
jobb har, jämfört med påverkats negativt.männens,

° försäkringAllmän 1990.
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Sjukpenningförsäkringen, arbetsskade-

försäkringen, förtidspensionen och efter-

perspektivet kvinnalevandeskyddet manur -

ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG

Inledning7.1

inför välfärds-har vi ställtssamhällen och i alla tiderI alla samma
handikappade,försörjningen vi sjuka,ska vi klaraproblem: Hur ärnär

arbetefå inkomsteroch arbetslösa och inte kangamla egetgenom
bestämt kansituationer vi inteför alla dessaGemensamt är vetaatt

förknippadeinträffar länge deoch de eller hur De ärnär varar.om
gång bliriskerar någonosäkerhet och risk. Alla människormed att

flestaallraarbetsinkomsten.eller arbetslösa och då förlora Desjuka
finnsmil.,Edebalk 1998. Detskydda sig risker seönskar t.ex.mot
Olikaolika åtgärder.ofta kombinerasflera detta på ochsätt göraatt

bl.a.har olika konsekvenserpå trygghetsproblemetlösningar spa-
mellanjämställdhetenarbetsutbud, inkomstfördelningen,ochrande

samhälleliga välfärden.och på denkvinnor ochmän
jämställdhets-trygghetsförsäkringamakapitel beskriverDetta ur

relevantadiskussion vadKapitlet inledssynpunkt. med ärom somen
ioch stårjämställdheten mellan kvinnorjämförelsekriterier männär

fokus. männi-flera delar. flestaDeuppbyggtTrygghetssystemet är av
socialförsäkringama också komp-förutom skydd frånskor har ettett

avtalsförsäkringama. kortDessaletterande skydd från presen-ges en
i socialförsäkring-vilka reglerföljer beskrivningtation. Därpå aven

förkan få olika konsekvenseroch avtalsförsäkringama mänsomarna
illu-inkomstomfördelande effekterkvinnor.och Ersättningsreglemas

reflek-Kapitlet avslutas med någrahjälp simuleringar.medstreras av
avtalsförsäkring.socialförsäkring ochkringtioner samspelet mellan

Ålderspensionssystemet, kon-till del utjämnauppgift ärstor attvars
ocholika skeden isumtionsmöjligheterna mellan samma personsen

försäkring,riskdelning elleroch har mindre elementliv ett avsom
detta ka-plats i denna volym. Ibehandlas inte här. påDet görs annan

sjukpenningförsäk-varmedbeskrivs riskförsäkringama,pitel avses
efterlevande-förtidspensionen ochringen, arbetsskadeförsäkringen,

skyddet, genusperspektiv.ettur
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Lika7.2 regler olika resultat-

Socialförsäkringen har flera dimensioner såsom omfattning, ersätt-
ningsprinciper, kvalifikationskrav, finansiering Vad dessa inne-m.m.
bär i praktiken betydelsefullt inte minst vid jämförelserär olikaav

Ju fler dimensioner, desto komplicerade blir jämförelser.system. mer
Det skäl till den socialpolitiskaiär litteraturen baserarett att man
jämförelser välfárdsstatssystem på ganska generaliseringarav grova
se Esping-Andersen, behövs1990. Det heller inte så,t.ex. änmer

vi jämför individer alla beter sig i likadant påstort settom som ar-
betsmarknaden; arbetar heltid, inte längre förvärvsavbrott och dy-gör
likt. vill beterDet sig de flestasäga män gör.som

På år har den här generaliseringar kring välfärds-typensenare av
statsregimer skarpt kritiserats kvinnoforskare se Sainsbury,t.ex.av
1994. Generaliseringarna döljer många skillnader det gällernär ut-
fallet för kvinnor respektive De i praktiken omfattasmän. som av so-
cialförsäkringama oftast färre de formellt omfattas. Tillär än som ex-
empel kontantstöden i socialförsäkringama utformade efterär ett ty-
piskt manligt arbetsmarknadsmönster. Skyddet fungerar bra för den

arbetar heltid avbrott under hela sitt vuxenliv. denFörutansom som
inte det, vilket kvinnor ofta inte kangör det finnas påtagligagör,

Ärbrister i skyddet. förvärvsfrekvensen hög och övriga villkor för att
kvalificera sig inte särskilt omfattar inkomstrelaterad soci-stränga, en
alförsäkring de allra flesta. fallet iSå exempelvis Sverige ochär

inteNorge, i länder Tyskland och Storbritannien där arbets-men som
kraftsdeltagandet bland kvinnor mycket lägre. Kvinnors arbets-är
marknadsmönster dem sårbara för reglerna i de in-gör än mänmer
komstrelaterade försäkringarna. baraInte kvinnornas löner överlagär
lägre och deras förmåner det skäletän lägre, detmännens utanav
krävs också ofta visst arbetsår ellerantal minsta antal arbets-ett ett
timmar vecka eller liknande. Kvaliñkationskraven kan svåra-per vara

uppfylla för kvinnor föratt män.änre
kvaliñkationstidenOm lång kan kvinnor bli ersättning,är utan
de betalat till flerai år. Kvaliñkationskraven hår-trots att systemet är

dare i de flesta länder ivad de Sverige och övriga Norden. Tillän är
exempel finns i Tyskland kvinnor iarbetar familje-stor gruppen som
företag eller på timbasis inte omfattasoch socialförsäkrings-som av

Deltidsanställda i Storbritannien saknar ofta socialt skyddsystemet.
pensioner och marnmaledighet. SverigeI för vadär gränsensom som

krävs för kvalificera sig för avtalsförsäkringama i regel kort deltidatt
minst 16 timmar vecka, i ATP kvalifikationskravetärper en pen-
sionsgrundande årsinkomst basbelopppå offentligaoch i denett
sjukförsäkringen årsinkomst på 6 kronor.000 många länderI utan-en
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för-intjänad pensionsrättför Sverige avtalspensioner såfungerar att
anställningtvingas bytakvinnorverkas byter anställning. Omnär man

barnafödande, kan sådana reglervidofta på grund förvärvsavbrottav
beräknas slutlönen,pensionen påkvinnordrabba hårdare Närän män.

lönen,årligen visspensionsavgiftema betalas procentsom enmen
vilket mångalöneutveckling tiden,får i regel de har översom en svag
karriärlöner,vad de medpensionerkvinnor för sinahar, betala änmer

kvinnorlöneskillnadema mellanoftast behöver Detmän, görgöra. att
och underskattas.män

respektive för-inomkvinnor ochReglerna formellt lika för mänär
tillbli olika hänsynkonsekvenserna kansäkringssystem, när tasmen

arbetsmarknadsmönster.kvinnors och olikamäns

socialförsäkringarbara7.3 Inte

dendelar. Sverige fårflera ITrygghetssystemet uppbyggtär somav
kraftigt reduceradarbetsförmågaeller får sinblir arbetsoförmögen

och ålder-arbetslöshetarbetsskada,grund sjukdom, invaliditet,av
erbjuder of-det första dehåll.sin försörjning från minst två Fördom,

Ersättningenhuvudsakligt skydd.fentliga socialförsäkringama ett
fall kombinerasfall inkomstrelaterad. vissadessa i de flesta Ifrån är

ålders-inkomstrelaterade tillägggrundersättning medrelativt lågen
det andraefterlevandeskyddet. Förförtidspensionen ochpensionen,

skydd iinkomstrelateratsamtliga löntagare ocksåhar så ettgott som
lö-skydd kaninkomstrelateratavtalsförsäkringar.sina Ett som enses

medjämförtförvärvsarbetadet attraktivareneförmån och ettgör att
arbetsinkomst.oberoendebetalas lika för allagrundskydd ut avsom

träffats deförsäkringarAvtalsförsäkringama avtalär som avom
finnsSådana försäkringararbetsmarknadsorganisationerna.centrala

huvud-Sverige finnsarbetsmarknaden. Ihela svenskapå dennumera
privatanställdaDessasakligen avtalsförsäkringssystem.fyra avser

ianställdastatligt anställdatjänstemän, privatanställda arbetare, samt
bankanställ-kooperationen,harochkommuner landsting. Därutöver
till snarlikajournalister och någrada, försäkringsanställda, grupper

försäkringslösningar.
socialförsäkring-områdenAvtalsförsäkringar finns på somsamma

avtalet. komp-omfattas Deoch obligatoriska för demär som avarna
höjadelssocialförsäkringama,frånletterar ersättningama attgenom

inkomstbortfallförkompensera överersättningsnivån, dels attgenom
kom-socialförsäkringamadet inkomsttakden inkomstnivå dvs som

varandra i sinaliknaravtalsförsäkringarnaolikaför. Depenserar
de förut-avseendekonstruerade medövrigthuvuddrag, iärmen

social-avtalsområdena. liksomDegäller de olikasättningar på ärsom
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försäkringarna till övervägande del inkomstrelaterade. Ersättningen
vid sjukdom, arbetsskada, förtidspensionering, ålderdom och dödsfall

storlekkopplad till förvärvsinkomsternasär socialförsäkrings-Ett
och avtalsförsäkringssystem inkomstrelaterat kommersystem ärsom

spegla de skillnader i arbetsinkomster finnsatt mellan kvinnorsom
och män.

Sjukersättning, förtidspension,
arbetsskadeersättning efierlevandeskyddoch
År betalas1997 sjuklön från arbetsgivaren de fyra första veckorna i

sjukperiod. Därefter sjukpenningbetalas från sjukförsäkringen.en
Kompensationen den sjukpenninggrundande75 inkom-är procent av

Avtalskompletteringar tillkommer.sten.
Arbetsskadeförsäkringen gäller skadat sig i olycka påom man en

sin arbetsplats eller på till och från arbetet. Försäkringen gällervägen
förockså arbetssjukdomar, får allergier kontaktefterex. om man

med vissa eller ryggbesvär på grund olämpligämnen arbetsställ-av
ning. Så länge sjukskriven på grund arbetsskada betalasärman av
sjuklön och sjukpenning enligt de regler gäller vid vanlig sjuk-som
dom. Om blir skadad och inte kan arbeta eller på grundman mer av
skadan får lägre inkomst, få livränta.kan Livräntan kompen-en man

inkomstförlusten till Om100 avliderprocent.serar en person av en
arbetsskada har efterlevande maka/make och barn få livräntarätt att
efter den avlidne. Ersättningarna vid arbetsskada från avtalsforsäk-
ringarna i lika samtligapå områden. iär Men regel redanstort sett ger
socialförsäkringssystemet fullständig inkomstkompensation vid ar-
betsskada.

Den fyllt 16 år inte 65 år och fått sin arbetsförmågasom men som
varaktigt nedsatt med minst ñärdedel på grund sjukdom elleren av
nedsättning den fysiska psykiskaeller arbetsförmågan kan få för-av
tidspension. Förtidspensionen består folkpension enhet-är ettav som
ligt belopp oberoende den tidigare inkomstens storlek och ATPav

inkomstrelaterad. Förtidspensionen kanär vid låg eller ingensom
ATP kompletteras med pensionstillskott. FörtidspensionenTill kom-

också ersättning från avtalsförsäkringama. kompletteringarDessamer
i regel något högreär vid ålderspensionering.än

lagstadgadeDen änkepensionen avskaffades år 1990, medmen
vissa Övergångsbestämmelser, och med omställningspen-ersattes en
sion både kvinnor och får under begränsad tid. Dessför-mänsom en
innan gällde det lagstadgade skyddet enbart änkorna. hadeMännen

1Det finns också vissa avtalsförsäkringar där ersättningen betalas i formut av en
klumpsumma, TGL tjänstegrupplivförsälcing.t.ex.
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änklingspensioner, fastformemellertid skaffat sig skydd i avsamma
LO-SAF-kollektivets avtalsförsäkringarUndantagetavtalsvägen. var

änklingspensioner. efter-fanns eller Dendär det varken änke- nya
betalas i må-omställningspensionlevandepensionen utär som sexen

förlängsbarn under tolv århar vårdnadennader. denFör om-omsom
fyllttill dess det barnetbetalas dåställningspensionen och yngstaut

upphört, kan denomställningspension hartill ersättas12 år. När rätten
försörjainte kani de fallsärskild efterlevandepension, personenav

efterlevan-särskildOmställningspension ochsig arbete.egetgenom
frånPensionenfolkpension och ATP.depension kan utgå både som

frånKompletteringarden avlidnes ATP-poäng.baseras påATP av-
tillkommer. PåLO-SAF-området undantagettalsförsäkringama

överenskommelser tjäns-finns dessutomsamtliga avtalsområden om
betalaranställds dödsfallvidtegrupplivförsäkring TGL utsom en

till efterlevande.beloppvisstett

konstruktionFörsäkringamas7.4

inkomstomfördelandeär

försäk-för löntagarnasväsentligt kostnadernaArbetsgivama i alltser
Även be-arbetskraftskostnader.likvärdiga med andraringar omsom

arbetsgivaravgiñer,i formformellt huvudsakligen skertalningen av
för fönnånemabetalari praktiken arbetstagarnaså detär genomsom

lönerelate-vad de skulleblir lägrederas kontantlöner än utanatt vara
förmånemasjälva betalar förförsäkringar. arbetstagarnarade Att ute-

individermellanomfördelningaremellertid inte förekomstensluter av
och grupper.

socialförsäkring i kom-princip bakomDet är ensomensamma
betalar enligtde försäkradei meningenmersiell försäkring den att

de sjuka, arbetslösa Iersättningkriterier de fårvissa när är etc.mot att
premier tillförsäkringstagamakommersiell försäkring betalar enen

socialförsäk-ersättning.sedan får Ifond, från vilken de engemensam
skattefmansie-försäkringenfinns möjligheten ordnaring att genom

socialförsäk-kommersiell såvälfonder. försäkring,ring Enutan som
omför-flesta människorför deoch avtalsförsäkring, innebärring en

be-olika perioder livet. Manmellandelning inkomster i tiden avav
för-och och fårfrisk har arbetetill försäkringen dåtalar ärt.ex.man

omfördelar social-då sjuk arbete. Därutövermåner ochär utanman
mellanframför allt inkomsteravtalsförsäkringamaförsäkringarna och

invaliditet,sjukdom,drabbasindivider har olika risk att ar-avsom
inkomst-mellan olikadylikt, ocksåbetsskada, arbetslöshet och men

i huvudsakinkomstgrupper harmellankategorier. Omfördelningama
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sin bakgrund i de regelkonstruktioner har beteckningen 15-års-som
regeln, sistaårsregeln takregeln.och

Olika risk

fördelningspolitiskaDe inslagen i de offentliga riskförsäkringarna,
sjukpenningförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen, förtidspensionen
och efterlevandeskyddet, slag. första omfördelningenDenär treav
beror på socialförsäkringama solidariska försäkringar risk-äratt utan
differentiering. riskPersoner har drabbas tillstörre attsom av exem-
pel sjukdom eller förtidspensionering betalar avgift desamma som

har mindre risk drabbas. enhetlig premieEn i ställetattpersoner som
för premiedifferentiering enligt individuella risker innebär in-atten
komster omfördelas från harde individer låg risk drabbas tillattsom
dem har hög risk drabbas.attsom

Avtalsförsäkringama socialförsäkring-har inte på sättsamma som
inriktning omfördelning. finnsdet inslag omför-Menmotarna en av

Ävendelning också i avtalsförsäkringama. dessa solidariska för-är
säkringar riskdifferentiering. Risken för förtidspensionering,utan ar-
betsskador varierar löntagarna,mellan medan premierna ochetc. er-
sättningsvillkoren desamma. Olika försäkringssystem för olikaär av-
talsområden, där avgiftsprocenten till avtalsområdets risk,anpassats

dock viss riskdifferentiering jämfört med riskkollektivetnärger en
alla löntagare. Omfördelningama mellan riskgrupper där-utgörs ärav

för mindre socialförsäkringama.i avtalsförsäkringama iän
frånDet känt flera undersökningar risken för långtidssjuk-är att

skrivning och förtidspension ökar med åldern Marklund,se t.ex.
1994. Bland dem förtidspensioneras finns Överrepresentationsom en

korttidsutbildade. utbildningmed kortPersoner är överrepresente-av
rade bland dem och bland de arbetslösa.med arbeten Undertunga
1970-talet främst förtidspensioneradesdet och mångamänvar som av
arbetsmarknadsskäl. fler kvinnor förtidspensionerats,På år harsenare

Åroch då framför allt på grund sjukdomar i rörelseorganen. 1994av
54 förtidspensionärema kvinnor. betyder idagDetprocent attvar av

har kvinnor något förtidspensionerasrisk Menstörre än män.atten
kvinnor har oftare deltidsförtidspension 1/4, förtidspen-1/2 eller 3/4
sion se Höög, 1997.än män även

Kvinnor har högre sjukfrånvaro se Johanssonän män även
Palme, denna volym. synnerhet gäller det de långa sjukfallen.I Med
sjukpenningtal dagargenomsnittligt antal försäkrad och åravses per

Årmed sjukpenning arbetsskadesjukpenning.och 1990 sjukpen-var
ningtalet 19,0 för kvinnor föroch 14,0 år 1994 det 12,9 förmän, var
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1995 Skillnaderna återfinns i allakvinnor och för Fakta9,6 män
ofta blandungefär likaförekommeråldersgrupper. Arbetssjukdomar

hälftenunderökningstakten harblandkvinnor män, senaremensom
1994:72. Ar-för SOUför kvinnor1980-talet varit högre mänänav

kvinnor.blandbetsolyckor vanligare bland män änär
försäkradantalet dagargenomsnittligaOhälsotalet det peranger

rehabi-arbetsskadesjukpenning,sjukpenning,och medår ersattssom
förtidspen-sjukpenning ellerförebyggandeliteringssjukpenning,

År kvinnor ochdetsamma förohälsotaletsion/sjukbidrag. 1983 var
för SOUkvinnorfördärefter stigit mändet har änmän, mermen

År högreohälsotal 9,4 dagarkvinnors än mäns.19951994:72. var
och 34,4 dagar.dagarohälsotal då 43,8 männensKvinnornas var

förtidspen-arbetsskada ochsjukdom,drabbasKvinnors risk att av
från försäk-få ersättningsannolikhetdärmed derassionering och att

det iinnebärför Detidag någotringssystemen män.än attär större
finns inslagsocialförsäkringenavtalsförsäkringen såväl i somsom

omfördelarriskderaskvinnor. den månI är störretenderar att gynna
kvinnor.från tillförsäkringarna inkomster män

förtidspen-liksomänklingartill änkor ochEfterlevandeskyddet är
folkpensionen ochdelinkomstoberoendesionen sammansatt av en

finansie-avtalsförsäkringen.och Detinkomstberoende del ATPen
inne-förvärvsarbetandes löner. Detfast på demed procentsatsenras

enhetligaför detfår betalahöga inkomsterde harbär att mersom
de med låga inkomster.skyddet än

altemati-bli änkling. Omänka riskenRisken bli större änär attatt
änklingarför änkor ochskyddobligatoriska ärtill nuvarande attvet

såefterlevandeförsäkringar,efterfrågareller ärkvinnorvarken män
fördel-betraktaefterlevandeskyddetobligatoriskadet att rensom en

obligatoriska efterle-detomfördelarsådanningspolitisk åtgärd. Som
tillSubventionentill kvinnor.frånvandeskyddet inkomster män

männen in-skertill Därutöverkvinnorna änär störresom grupp
gifta.tillkomstöverföringar från ogifta personer

2 iÅr med 15:e dagenfrån och denmedräknas förstsjukpenningdagar1994 gäller att
sjukperioden.
3 änke-efterfråga privataskulleobligatoriumi stället alla i avsaknadAntag ettatt av

förrisk premiendifferentierad efterförsäkring äränklingspensioner. I privatoch en
Omförmåner.medför änklingspension t.ex.änkepension större än sammaenen

hushåll där enbartilikalönearbetandeskyddet till ickeden är stort ettparten mannen
försäkringspre-ändockdet, såkvinnani hushåll där enbart ärlönearbetar görettsom

kvinnan föränkepensionenförfår betalaförra fallet. änmien högre i det Mannen mer
försäkring kun-solidariskinförandetfall skullesådantänklingspensionen. I ett av en

tillfrån kvinnoromfördelning inkomster män.tolkas avna som en
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akregelnT

andraEn omfördelning beror socialförsäkringama enbart kom-att
för inkomstbortfall under bestämd nivå, det s.k. taket,penserar en

medan avgifter betalas på hela inkomsten, dvs. på de delaräven som
ligger detta tak. Taketöver i de allra flesta fall 7,5 basbe-motsvarar
lopp. Det inkomster omfördelas frångör dem årsinkomsteratt ärvars

basbelopp7,5 tillstörre dem årsinkomsterän mindre 7,5är änvars
basbelopp. Fler kvinnor har årsinkomstermän än 7,5är större änsom
basbelopp. 17,9 förvärvsarbetandealla bara 3,7procent män,av men

kvinnorna hade årsinkomstprocent bas-7,5större änav en som var
belopp år 1995 Riksförsäkringsverket, 1997.

Avtalsförsäkringama kompenserar i de flesta fall förockså in-
komstbortfall 7,5 basbelopp, och den kompensationsgradöver som
utgår från avtalsförsäkringarna väsentligt högre för inkomst-dessaär
delar. Avtalsförsäkringar därmed framför allt viktiga demförär som
har höga inkomster. Kompensationen från avtalsförsäkringama för de
inkomster ligger taket i socialförsäkringssystemet inteöver ärsom
bara de 10 i regel gäller för inkomsterna under taket,procent som

också i de flesta fall på inkomstdelar75 taket i sjuk-utan överprocent
försäkringen och 65 inkomstdelar taket det gälleröver närprocent
pensioner. Detta kan omfördelning till dem med höga in-ses som en
komster eller underskattning deras löneinkomst i lönestatisti-en av
kenf kvinnor,När i genomsnitt har relativt låga inkomster,som er-

för inkomstbortfall från avtalsförsäkringamasätts får de i genomsnitt
lägre andel inkomstbortfallet kompenserat får,vadän mänen av var-

för det sker omfördelning från kvinnor till i detta avseende.mänen
Avtalsförsäkringama på SAF-LO-området till skillnad frånger av-
talsförsäkringama på övriga områden inte kompensation för inkomst-

basbeloppbortfall på lönedelar 7,5över

IS-årsregeln och sistaårsregeln
En tredje omfördelning beror vilka inkomsterpå ersättningen be-som
räknas på. Förtidspensionen och omställningspensionen från be-ATP
räknas på de 15 bästa poängåren. kanDet såväl faktiska poängvara

antagandepoäng. Med antagandepoäng individen förattsom menas
och åren kvar till 65-årsdagen tilldelas fiktivavart ett ärav som pen-

sionspoäng räknas fram basis tidigare inkomster.som av personens
15-årsregeln fördelaktig för dem inkomster ojämnt för-är ärmer vars
delade tiden, för dem haröver jämn inkomstutveckling.än som en

4Jämför Selén Ståhlberg 1996, 1998.
5Pensionssystemetpå LO-SAF-området har dock nyligen ändrats detså inte läng-att

har detta tak, kompensationsgraden i det premiereservsystemet den-ärre men nya
under och taket.översamma
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efterlevandeskyddet från avtalsförsäkringamaFörtidspensionen och
före pensioneringen.beräknas ofta sista inkomster Sista-på de årens

har brant stigandeårsregeln fördelaktig dels demförär som enmer
vid tidpunkten för försäkringsut-inkomstutveckling, dels dem som

missgynnar demfallet har tidigare. därmedhögre inkomster Denän
eller negativ inkomstut-har jämn inkomstprofil och en svagsom en

försäkringsutfallet.veckling kring tidpunkten för
följs år med lägreexempelvis år med hög inkomstOm 15 treav

15-årsregeln med sistaårsre-inkomst, blir ersättningen högre med än
tidigare, blirgeln. däremot högre de sista årenOm inkomsten änär tre

medersättningen sistaårsregeln 15-årsregeln. Karriär-högre med än
typiska låglöneyrken. haryrken har brantare löneprofil Mänänen

i arbetstiden från heltidoftare karriäryrken kvinnor. Förändringarän
kvinnordeltid vanligare bland blandtill eller däremot äntvärtom är

Möjligheterna få ersättningsutfall sistaårsregelnbättremän. att ett av
förför kvinnor, ef-jämfört med 15-årsregeln kan mänstörre änvara

irisken förtidspensioneras eller bli änka/änkling är störretersom att
då knappast aktuellt frånrelativt hög ålder det längre övergåär att

arbetsskadekommittén före-deltidstjänst till heltidstjänst. Sjuk- och
of-slutbetänkande IS-årsregeln i denslog i sitt SOU 1996:1 13 att

förtidspensionen sistaårsregel.fentliga skulle med slags Enersättas en
fördelaktig för kvinnorsådan förändring skulle kunna mindre änvara

för män.

Moral hazard och självrisken
försäkringindivider betala förEnligt ekonomisk teori vill de flesta en

vid arbetsofönnåga, defull kompensation för inkomstbortfallsom ger
hälsotillståndetberor påvill inte ha variationer i inkomsten som

informationsproblem ochEdebalk m.fl., grund1998. påMen attav
moral hazardförsäkringstagama utfallet 100-kan påverka är ett

försäkringstagama kan påverkaprocentigt möjligt.skydd inte När
inte kan kontrollera såförsäkringsutfallet och försäkringsgivama om
för förhindra försäk-har självriskskett, behövs någon form att attav

ringen överutnyttjas.
Ärdiagnosticera. moral hazarddel sjukdomstillstånd lättaEn är att

IOO-procentigt.uteslutet skulle skyddet princip kunna Atti envara
sjuk-allvarligt handikapp medförallvarlig olyckshändelse eller ett

självklart. mångafrånvaro arbetsoförmåga till exempel Menoch är
medicinskt kon-sjukdomstillstånd alltför kostsammasvåra ellerär att

arbetsskadekommitténSjuk- ochtrollera, såsom värk olika slag.av
motiveringenföreslog officiellavisserligen med den att spara-

arbetsskadori sitt betänkande 1996 SOU 1996:113år attpengar -
kunna tol-arbetssjukdomar, vilket skulleskulle få högre ersättning än
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kas tillämpning ovanstående Kommittén före-som en av resonemang.
slog arbetsskadesjukpenning skulle återinföras enbart vadatt men
gäller olycksfall och inte arbetssjukdomar. Enligt Sjuk- och arbets-
skadekommitténs .Siukpenning, arbetsskada och förtidspen-rapport

förutsättningar och erfarenheter SOU 1994:72 arbetssjuk-sion är-
domar lika vanliga bland kvinnor och drabbas iDäremotmän. män

utsträckning arbetsolyckor. arbetsskadesjuk-kvinnor Omstörre än av
penning enbart införs vid arbetsolycksfall och inte vid arbetssjuk-
domar därmed kvinnorna denna åtgärd.änmännengynnas mer av

Några illustrationer7.5

konsekvenserersättningsreglernasav

detta avsnitt ersättningsreglemas inkomst-I renodlas och illustreras
omfördelande effekter exempel från förtidspension och sjukpen-med
ning.

Örtidspensionsreglernas konsekvenserF

Förtidspensionen socialförsäkringen består liksomfrån ålderspensio-
folkpension kan vid låg eller ingenoch Den ATPATP.nen av

kompletteras med pensionstillskott. På SAF-LO-området avtalser-är
frånsättningen till förtidspensionär månatligt belopp AGSetten

storlek beror i vilket löneinter-avtalsgruppsjukförsäkringen vars av
individen befinner Maximal ersättning frånvall sig. AGS 30 000 krär

vilkastill dem årslön basbelopp2500 12 år. utgår 5,3Den ärX per
eller förtidspensionär frånPå SAF-PTK-området ersättsmer. en av-

inkomstbortfallet den deltalsförsäkringen påmed 15 procent av av
lönen understiger basbelopp, med inkomstbort-657,5 procentsom av

basbeloppfallet del mellan och 20 ochpå den lönen 7,5ärav som
inkomstbortfallet på den del lönenmed 32,5 ärprocent av somav

avtalsförsäkringenmellan kommunalaoch 30 basbelopp.20 Den ger
lönen mindreersättning den delAGS på 7,5är änav somsamma som

basbelopp. Ersättningen har inkomst så, räknastill dem större änsom
ålderspensionen och brutto-på den kommunalasättut samma som

förtidspensionen från folkpensionsamordnas med den allmänna och
och Bruttosamordning innebärATP med ersättningen från AGS. att

avtalsförsäkringen viss nivå. ersättningen frånOmgaranterar en
socialförsäkringama nivån fyller avtalsförsäkringen påinte den såger

avtalssyste-till förtidspensionen i det statligadenna nivå. Ocksåupp
denbruttosamordnad folkpension ochmed ATP. Förär ärmet som

delstatligt anställd på den lönenkompensationen 117,5är procent av
liggermindre på lönedelbasbelopp, 81,5är än procentett somsom
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mellan och 20 basbelopp och lönedel40,75 på liggerett procent som
mellan 20 och 30 basbelopp.

Reglerna försäkringarnai kan framgått få olika konsekvensersom
vad gäller utfallet för kvinnor och konsekvenser belyses iDessamän.

till Sjuk-och arbetsskadekommitténs betänkandeexpertrapporten
1996:113SOU Ståhlberg, 1996. Beskrivningen bygger på simule-

ringar försäkringsförmånema för urval individer ingår iettav som
Levnadsnivåundersökningen genomförd1991 Institutet för socialav
forskning, Stockholms universitet: anställda och494 493män an-

kvinnorställda födda samköming1932-1944. Genom med register
hos Riksförsäkringsverket Statistiskaoch centralbyrån har inkomstut-
vecklingen för1960-1990 kunnat fastställas varje individ. Simule-
ringarna förtidspensionen till så samtligagår i under-attav personer
sökningsurvalet förtidspensioneras år 1991 med de reglerantas som
då gällde för kompensation. drabbasRisken lika för kvinnorsättsatt
och för kunna konsekvenserrenodla ersättningsreglemas ochmän att
belysa hur graden kompensation kan skilja sig mellan kvinnor ochav

de från socialförsäkringen deoch enligt demän när ersätts när ersätts
olika regler finns i avtalsförsäkringama för privatanställda tjäns-som

i privat sektor, statligtarbetare anställda och anställda i kom-temän,
landsting. Simuleringarnaoch förutsätter kontantlönen inteattmuner

påverkas avtalsförsäkringens utformning. Resultatet från simule-av
iringarna visas tabell 7.1.

mellan och kvinnors inkomster i studienKvoten 1,645.mäns är
betyder årsinkomsten fore det simulerade pensionsfallet iDet att ge-

nomsnitt drygt för studien för kvin-60 iär männenstörre änprocent
kvoten mellan och kvinnors förtidspensionOm ärmäns störrenorna.

betyder det det finns omfördelning från kvinnor till1,645än att en
och simulerade för-kvoten mindre 1,645. Denmän tvärtom när änär

tidspensionen från socialförsäkringen ungefär 35 förär störreprocent
således i utjämnande riktning,för kvinnorna. verkarDenmännen än

dvs omfördelar från simulerade förtidspensio-till kvinnor. Denmän
från avtalsförsäkringama fördäremot 100-200är störreprocentnen

för med undantag för den från in-kvinnorna AGS. Detmännen än -
nebär avtalsförsäkringama med undantag för omfördelar frånAGSatt
kvinnor väsentligttill Bakgrunden i högre gradmän. männen änär att
kvinnorna inkomster avtalsförsäkringama kompenseras medhar isom

inkomstbortfallet. andel65 eller delarpå Ju störreprocent mer av av
lönen kompenseras eller desto blirmed 65 störreprocentsom mer,
den genomsnittliga kompensationen.
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i antal basbelopp olikaTabell årlig förtidspensionStorleken på i7.1
medelvärden för kvinnor ochSimulerade män.system.

SummaKommunaltATP avATPSAF-PTK Statligtlnkomstföre SAF-LO
folkpensionochavtalssystemavtalssystempensionsfallet AGS
pensionstillskott

0,944 2.8820,421 0,5733,983 0,582 0,634Kvinnor
1,189 2,047 3.9511,388 1,277Män 6.553 0,845

2,168 1,3713,033 2,075Nlån/ 1,645 1,452 2,189Kvinnor

Källa: Ståhlberg 1996.

konsekvenser.Sjukpenningreglernas
lika for tjänstemänganskaAvtalsfönnånema vid sjukdom är oavsett

inkomstbortfallet den delpåErsättningensektor. 10är procent avav
Är kompen-basbelopp. lönen högre,lönen mindre 7,5är än varsom

basbelopp.del överstigerden 7,5sationen år 1991 90 procent som
inkomster underkompensationen enbartSAF-LO-områdetPå avser

kompletterande ersättning medbasbelopp, för vilka AGS lämnar7,5
inkomstbortfallet.10 procentca av

avtalsförsäkringamafrån gårsjukersättningenSimuleringama av
förtidspensionen.simuleringama Omtill likartat vidsätt avsom

undersjuka samtidigt må-undersökningsurvalet skullealla i envara
förberäknas på årsinkomsten årfå sjukersättningnads tid och somen

har vidmed olika regler Männenskulle blivad ersättningen1990,
drygtgenomsnitt 60iinsjuknandet årsinkomst är procentsomen

betalas till isjukersättningenkvinnornas. Men ärmänstörre än utsom
betalas till kvin-dengenomsnitt 200 större än utnästan procent som

och SAF-PTK-områ-kommun påmed de regler gäller i stat,nor som
omfördelningama igårSAF-LO-omrâdetdet. AGS, dvs påI snarare

inte alls i AGS,basbeloppriktning. Inkomster 7,5 ersättsövermotsatt
med räknatlägrei genomsnittvarför procentsats,ersättsmännen en

visas ifrån simuleringamaResultatethela lönen, kvinnorna.på ta-än
bell 7.2.

lönbasbelopp 1990 årsantal påmånads sjukersättning i iTabell 7.2 En
för ochSimulerade medelvärden kvinnorolika män.system.

KommunaltSAF-PTK StatligtLönár1990 SAF-LOAGS
avtalssystemavtalssystem

0,03800,03800,0325 0,0380Kvinnor 3,983
0.10890,10896,553 0.0478 0,1089Män

2,867 2,8672,867Män/ 1,645 1,471kvinnor

StåhlbergKälla: 1996.

skillnader i genomsnittligdock ovanståendebör påpekasDet storaatt
könsskillnader iförutomkvinnor ochkompensationsgrad för män
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inkomster baserade beräkningar där vipå inte tagit hänsyn tillär
könsskillnader i risk. till exempel manligaOm högre tjänstemän näs-

aldrig sjuka, och kvinnliga lågbetalda arbetare sjukaär ofta, såtan är
skulle kompensationsgraden genomsnitt kunnai för kvin-störrevara

för beskrivs iDetta avsnitt.än männen. nästanorna mer

7.6 Summa omfördelningar

Riskförsäkringama i socialförsäkringssystemet, varmed sjuk-avses
penningförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och förtidspensionen,
har klara fördelningspolitiska inslag. det första avgifternaFör tillär
dessa försäkringar enhetliga och inte differentierade efter risk. Effekt-

detta omfördelning inkomster demfrån harär lågerna av en av som
risk drabbas sjukdom och arbetsskada, till dem har hög riskatt av som

drabbas. Kvinnors risk, och därmed sannolikhet få ersättning,att äratt
idag något risk. motsvarande omfattning omfördelarIstörre än mäns
försäkringen därmed inkomster från till kvinnor. det andraFörmän är
enbart inkomster till basbelopp7,5 förmånsgrundande medanupp av-
gifter huvudsakligen betalas på hela inkomsten, dvs på de delaräven

ligger basbelopp. Därför omfördelas inkomster7,5 från demöversom
årsinkomster basbelopp till7,5 dem årsinkoms-störreär änvars vars

mindre basbelopp. Kvinnor7,5 når inte till årsinkomsterär änter upp
7,5 basbelopp i utsträckning Riskförsäk-över män gör.samma som

ringarna i socialförsäkringssystemet har således utformning ien som
praktiken fördelaktig för kvinnor förär än mänmer som grupp som
grupp-

avtalssystemenI avgiftssatsen i vissa falleller kommunernaär
skattesatsen enhetlig inom varje avtalsförsäkring och någon differen-
tiering med avseende risk förekommerkvinnors och såledesmäns

Åinte heller i avtalsförsäkringama. sidan omfördelas därmed in-ena
komster från dem risk drabbas tillhar låg ohälsa, demattsom av som
har hög risk drabbas. praktiken dettakan innebära omfördel-Iatt en

Åning från till kvinnor. andra sidan med undantag LO-män är, av
SAF-området, kompensationsnivån högre på de delar inkomstenav

basbelopp. innebär omfördelning från7,5 Dettaär större änsom en
inkomster till basbelopp, vilketinte når 7,5 ofta ärpersoner vars upp

kvinnor, till inkomster denna vilkethar nivå, oftaöverpersoner som
är män.

finnsDet således avtalsförsäkringari de flesta två motverkande ef-
fekter. effektEn omfördelar från dem har låg risk drabbasattsom av
ohälsa till dem har hög risk drabbas, vilket innebär från mänattsom
till kvinnor. omfördelar frånEn effekt inkomsttagare med in-annan
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komster under till inkomsttagare med inkomsterbasbelopp7,5 över
basbelopp, kvinnor tillvilket innebär från7,5 män.

omfördelningar mellan riskgrupperavtalsförsäkringensOm är
försäkringen förmånliga-de mellan inkomstgrupper kanänstörre vara

nettoeffekten noll bety-för kvinnor för och Om ärän omvänt.mänre
omfördelningar kan fin-der det inga omfördelningar sker. Deatt som

mellan riskgrupper kan finnas mellan inkomstgrupperoch denas som
omfördelning går intevarandra. Vilkendå övervägertar ut typ somav

idag alltförfastställa empirisk granskning. Vinärmareatt vetutan en
lite vilka sannolikheten drabbasegenskaper bestämmer att avsomom

forskning. har högohälsa. På detta område behövs Vemmera som
alla givet. Tillrisk och har låg risk heller inte gång förär envem som

förförtidspensioneras för kvin-exempel risken änstörre mänattvar
under 1990-talet gäller det omvända. in-1970-talet. På Däremotnor

avtalsförsäkringar alltid vissnebär regelkonstruktionen i flertalet en
från inkomsttagare och så länge kvinnoromfördelning lägre till högre

tillhör den förra denna omfördelning frånkommer att varagruppen
avtalsförsäkringen löne-kvinnor till Eftersom kanmän. ses som en

löneskillnademaförmån bidrar till förstärkadess konstruktion att
kontant-mellan kvinnor Skillnaden vad enbartoch är större änmän.

lönen visar.

Samspelet mellan7.7

socialförsäkringar och avtalsförsäkringar

samhällsekonomin detenskilda också förde ochFör ärpersonerna
intresse, inte enbart kompensa-det totala inkomstskyddet är avsom

det totala skyddet kantionen i socialförsäkringama. Nivån på vara
socialför-har. låg ersättning frånoberoende vilket Ensystemav man

ersättninghögsäkringarna kan helt eller kompenserasdelvis av en
jämförelser mellan länder vi-från avtalsförsäkringama. finnsDet som

mycketinte varierar särskiltden totala kompensationsgradenattsar
Till exempeldäremot skyddet det.medan sammansättningen görav

sammansättningen ersättningenjämför och Palme 1993Kangas av
och 1990.vid sjukdom i Finland, Sverige år Dan-Danmark, Norge

obligatoriskFinland inledande period medmark, och hadeNorge en
sjukpen-Sverige kompletteradessjuklön. Danmark, Finland ochI

avtalsför-frånningen från socialförsäkringssystemet med ersättning
socialförsäkrings-kompensationsgraden frånsäkringen. I Norge var

utformningskillnaderna i100 Trots systemenssystemet procent. var
kompensationsgraden exempel 1992likvärdig. KangasEtt ärannat

Tysklandjämförelse sjukdom i Finland, Sverige,ersättningen vidav
skiljer sig den totala kompensa-och Storbritannien. heller härInte
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tionsgraden särskilt mycket, kombinationen obligatorisktrots att av
sjuklön, socialförsäkring och avtalsförsäkring olika i olikade län-är
dema.

Eftersom de svenska avtalsforsäkringama har konstruktionen som
mindre fördelaktig för kvinnor förär så skulle utökad rollän män en

for avtalsförsäkringama i deras utformningnuvarande inte gagna
kvinnor. förändringEn skulle igå riktning ochmotsatssom gynna
kvinnor socialförsäkringama så högtär tak detett attom gavs pass
minskade intresset för kompletteringar i avtalsförsäkringar.
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Den nuvarande och den nya
ålderspensionen hur omfördelar dessa-

mellan kvinnor och män

ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG STIG TEGLE

Inledning8.1

De ersättningsprinciper och ñnansieringssärt ligger bakom ut-som
formningen socialförsäkring har avgörande betydelse för vilkaav en
konsekvenserna blir för kvinnor respektive detta kapitelI analy-män.

vad principerna i nuvarande offentliga pensionssystem och detseras
föreslagna pensionssystemet har för konsekvenser för kvinnor ochnya
män.

iFörmånerna socialförsäkringssystemet kan utgå efter olika prin-
ciper. det förstaFör kan ersättningen inkomstprövad, dvs. berovara av
den aktuella inkomsten. Principen innebär högre inkomstenatt är,
desto lägre blir ersättningen. Pensionstillskotten i nuvarande pen-
sionssystem inkomstprövade så pensionstillskottenär ATP,mot att
minskar ökar. detATP föreslagnaI pensionssystemetnär ärnya ga-
rantipensionen inkomstprövad den reformerade så utfyll-ATPmot att
naden från garantipensionen minskar pensionen från ökar.ATPnär
Inkomstprövade förmåner har fördelningspolitiskhög träffsäkerhet.en

nackdelEn minskningen dessa inkomst skapar marginal-är att motav
effekter. Med marginaleffekter lönsamheten och därmedattmenas av,
incitamenten arbeta försvagas förmånema reduceras på grundatt när

ökade inkomster förvärvsarbete.av av
detFör andra kan ersättningen enhetlig och således oberoendevara

inkomsten. Alla får då lika belopp. Hit folkpensionen.hörett stortav
Den lika för alla civilstånd.har Ofta avsiktenär stor ärsom samma
med såväl inkomstprövade enhetliga pensioner att garanterasom en
slags minimistandard, grundskydd eller grundtrygghet.att ettge en

detFör tredje kan ersättningen inkomstrelaterad. Försäk-vara
ringstagaren då i proportion till inkomstbortfallets storlek.ersätts Ju
högre inkomsten desto ersättningen.högre blir Pensionen frånär, ATP

inkomstrelaterad. Kvinnor i regel lägre inkomsterär har än män, var-
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inkomstrelaterat pensions-iförmåner blir lägreför deras än mäns ett
system.

avgiftsrelaterad. Då får denersättningendet fjärde kanFör vara
mindre.den betalat Iersättningbetalat änstörre nu-somsom mer en

principernaåterfinns de förstaoffentliga pensionssystemvarande tre
år 1994föreligger sedanpensionssystemoch det förslag tilli nytt som

representerad.fjärde principenfinns denäven
ske både med skattersocialförsäkringama kanFinansieringen av
inte alltid någon verk-skatt dockavgifter. benämnsoch Det ärensom

verkligavgift inte alltid någonlig skatt och det benämns av-som en
inte för-obligatorisk avgift, i den mån dengift. Till exempel är geren

skatt. Bakomstorlek, detsammai relation till avgiftensmåner som en
omför-motivfördelningspolitiskafrämstskattefinansiering ligger att

i föreslagnapensionssystemet och deninkomster. det nuvarandedela l
avgiftsprincipenochpensionsreformen finns både skatte- represente-

skattefinansieringdominerarpensionssystemetrad. det nuvarandeI
avgiftsfinansiering.pådet huvudsakligen byggermedan nya

nuvarande offentli-dels detpresentationKapitlet inleds med aven
till pensionssystem.dels förslagetpensionssystemets struktur, nyttga

för kvin-konsekvenserbådaDärefter följer analys de systemensen av
jämför vii det förstagenomförs två Föroch Analysenmän. steg.nor

tillmed de betalari pension vadrespektive fårvad kvinnor män pen-
denochnuvarande reglerpensionen bestäms närsionssystemet när av

vireformerade Dettareglerna i detbestäms görsystemet. genomav
kvinnorsvi hurandra jämförstudier. detreferera till tidigare Föratt

för bestämmasde i ställetförändrasrespektive pensioner när attmäns
reformeradeenligt detbestämsnuvarande regelsystemenligt syste-

utvaldförpensionernastuderaviDet gör attmet. grupp,engenom
uniki Vårdförbundet.medlemmar Det000nämligen 75 är en pa-ca

ingetsjuksköterskor. Detbestårneldatabas till är90 procent avsom
pensio-ochstudier kvinnorsjämförandeperfekt material för mänsav

kvinnor. Bara 6,5yrkesgruppereftersom de allra flesta i dessa ärner
förmedlemmar MenVårdförbundets mönstretär män.procent av

förvärvs-för andradetta områdelöneutveckling detsammaär som
lö-betydligt brantarehardvs.arbetande kvinnor och männenmän, en

harundersökningeningår ineprofil kvinnor. Kvinnorna ettän som
deltidsar-medarbetsmarknadsmönstertraditionellt kvinnligtmycket

avslutas medKapitletsmåbamsâren.förvärvsavbrott underbete och
diskussioninnehållerEfterskriftenefterskrift.summering och enen en

studiedennaefter detgjortsändringar i refonnförslagetde attsomav
fárdigställts.
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8.2 Det nuvarande pensionssystemets struktur

allra flestaDe går i pension får pension från minst håll, fråntresom
folkpensionen, ATP och avtalsforsäkringen. Många har komplette-ett
rande pensionsskydd kollektivamed och individuella pensionsforsäk-
ringar i privata försäkringsbolag.

tillRätten folkpension grundar sig antingen på bosättningstid i
Sverige eller på den försäkrade arbetat tillatt ATP. För fårätt att
hel folkpension krävs bott i Sverige i 40 år eller haratt 30 årpersonen
med ATP-grundande inkomster. han ellerHar hon färre 40 år iän
Sverige eller färre år30 med ATP-grundande inkomsterän så minskas
pensionen med 1/40 respektive 1/30 för varje år saknas. Folkpen-som
sionen enhetligt belopp uttrycktär i s.k. basbelopp.ett ändras iDetta
princip i proportion till penningvärdet, varför basbeloppet kan använ-
das för hålla förmånema värdebeständiga. Hel folkpensionatt 96är

basbeloppet år för ensamståendeprocent och 78,5 förav procentper
giftden Den garanterade pensionsnivånär folk-ärsom summan av

pension och pensionstillskott. Pensionstillskottet 0,555 basbelopp.är
Den samlade offentliga pensionen, folkpension,ärsom summan av
pensionstillskott och ATP, lika med basbelopp1,515är 1,335 bas-
belopp för gifta pensionärer plus den del ATP-pensionen ärav som

0,555 basbelopp.större än folkpensionUtöver och pensionstillskott
kan pensionärer med låg inkomst få bostadstillägg. minstaDet årliga
belopp ålderspensionären får i genomsnitt ungefär tvâ basbe-ärsom
lopp och folkpension, pensionstillskottutgörs bostadstillägg.samtav

Pensionsgmndande inkomster för skattepliktigATP inkomstär av
förvärvsarbete mellan och basbelopp.7,5 Sjukpenning, föräldra-ett
penning, ersättning från erkänd arbetslöshetskassa, kontant arbets-
marknadsstöd KAS, utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbild-
ning, delpension, dagpenning till värnpliktiga och dylikt räknas också

ATP-grundande se kapitelAFL, Pensionenll. från ATP be-som
räknas på genomsnittet de bästa15 pensionsgrundande årsinkom-av

och det krävs 30 år med pensionsgrundande inkomster förstema fåatt
hel ATP-pension. Om antalet intjänade år färre reduceras30är än
pensionen i motsvarande grad t.ex. 20 intjänandeår 20/30 helger av
pension. Hel pension 60 genomsnittsinkomsten denär procent av
pensionsgrundande de bästa åren.15 Högsta möjliga ATP-pension är

basbelopp3,9 år. Som kan ensamstående pensionär såle-mestper en
des få 4,86 basbelopp år från det allmänna pensionssystemet ochper

gift pensionär 4,68 basbelopp år.en per

hållaFör pensionsutgiñema infördesatt 1993 tillfälligår bestämmelse,nere en som
fortfarande gäller, inte skriva pensionema med hela basbeloppet medatt utanom upp
0,98 basbelopp.
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pensionsskyddet fördet huvudsakligaoch folkpensionATP utgör
avtalsbe-dessutomlöntagare harflesta. allade allra Så gott ensom

inkomstrelaterad liksomfallflestatilläggspension, i destämd ärsom
normalfalletår iFolkpension och tillsammansATPATP. är unge-per

ATP-grundande inkomster. Av-tidigarefär 65 procent personsav en
i de flestaomkring 10i regel ytterligaretalspensionen procent av,ger

inkomster.före pensioneringengenomsnitt de sista årensfall, ett av
liggerpension inkomsterAvtalspensionen dessutom översomger

lönenPå den delenpensionsgrundande för ATP.den nivå ärär avsom
allmänhet 65väsentligt högre, iflesta fallkompensationen i de pro-

kapitel 9 i denna volym.secent
proportionellafolkpensionen och ATPArbetsgivaravgiftema till är

väsentligtarbetsgivarna i alltbetraktaslöntagarnas löner. Demot av
därför rimligtarbetskrañskostnader. Detlikvärdiga med andra ärsom

långpensioner påkostnader för löntagarnasarbetsgivamasatt anta att
På kort siktlägre reallöner.i formlöntagarna självasikt bärs avav

lönekost-till ökadearbetsgivaravgiftshöjningarleder troligendäremot
Holmlund, 1995. Arbets-bl.a.sysselsättning. Seoch minskadnader

eftersomskatt,folkpensionssystemetgivaravgiften till är enrenen
anställninghaft lön ellerha någonfå folkpensionkan attutanperson

gjortsharavgiftsinbetalningaroberoende huroch således stora somav
inuvarandeArbetsgivaravgiften till ATPhennes lön. ärpå hans eller

sambandetden finansierar,förmåneroch för sig knuten till de men
indi-fullständigt.inte Förförmåneravgifter ochmellan ären persons

pensionsförmån hontill den del denATP-avgiften skattviden är en
lön. Dess-betalats på hennesATP-avgiftdenfår inte motsvarar som
finansierardenförmånenskattATP-avgiftendelarärutom en omav

ochfrivilligtskulle valt isjälvvad individen systemettstörre änär
låna påpension ellerför högresterandedet inte går belåna annatatt

kopplingofullständigmedförreglernuvarandeATP-systemetssätt. en
pension. Nuva-hennes framtidapensionsavgift ochindividensmellan
avgift. På löne-blandning skatt ochATP-avgift därförrande är aven

skatt.basbelopp dendelar 7,5 äröver renen

strukturpensionssystemets8.3 Det nya

garanteradeDen pensionen

beskrivet idetsåsomföreslagna pensionssystemet, ärDet rege-nya
garantipensions.k.består1993/ 1994:250,propositionringens enav

Grundtrygg-reformeradeden ATP.pensioninkomstrelateradoch en
nuvarandegarantipensionen. Dentillgodoses ersätterheten genom

skil-Beloppenbörjanmed år 2001.folkpension pensionstillskottoch
ensamstå-åt mellannågotnuvarandesig, liksom i detjer systemet,
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ende och gifta. Garantinivån högre i nuvarandeär än visystem om ser
till bruttonivån. Nettonivån emellertid densamma iär det systemetnya

i det nuvarande, eftersom skattereglema för pensionärer ocksåsom
ändras med reformen. Garantipensionen konstrueradär så margi-att
naleffekten ökning i den inkomstrelaterade pensionen alltid ärav en
mindre 100 till skillnad frånän nuvarande därprocent system pen-
sionstillskottet räknas förkrona krona intjänad ATP. I detmotav nya

marginaleffekten förär ensamståendesystemet pensionär 75en pro-
ATP-pensionen till basbelopp2cent och 50 ATP-av procentupp av

pensionen mellan 2 och basbelopp.3 Det offentliga nettotillskottet
minskar med stigande i detATP och upphör helt vidsystemetnya en

basbeloppATP-pension på 3

Den reformerade AT P-pensionen
inkomstrelateradeDen pensionen, den reformerade ATP, bestämsnya

efter helt andra regler den nuvarande.än Den nuvarande för-ATP är
månsbestämd, den reformerade avgiftsbestämd. Medär pensionenatt

förrnånsbestämdär förmånsnivån i som 60att systemet t.ex.menas
de 15 bästa årsinkomstema fastställsprocent i förväg och sedanav

storleken på avgiftsinbetalningama till förmånsnivån. Ianpassas ett
avgiftsbestämt den exakta förmånenär inte fastställd. ställetsystem I
fastställs avgiften och pensionsnivån därefter. reforme-Denanpassas
rade ATP beräknas på de pensionsgrundande inkomsterna under
samtliga år, inte i nuvarande enbart på de bästa15 in-systemsom
komståren. vissEn inkomsten betalas i ATP-avgiñ varje årprocent av
precis i nuvarande Men i det ATP-systemet registre-system.som nya

varje inbetalning individuella konton och förräntas fram tillras
pensionsdagen. Varje individ får i princip tillbaka det harhon betalat

med påränta 16,5 procentenheter den föreslagnaränta. pensions-av
avgiften på 18,5 inte på riktigt, används direkt tillprocent utansparas

finansiera de samtida pensionsutbetalningamaatt så sker i nuvarande
med hela avgiften, medan resterandesystem 2 procentenheter isparas

sättpensionsfonder och förräntas på vanligt fiktivaDet sparandet
förräntas också på så skrivsdet ned med indexsätt att ettupp som
följer förändringarna i de förvärvsverksammas pensionsgrundande
inkomster inkomstindex.

i Enligt vad föreslagits 1997-10-30 Ds 1997:66 kommer garantipensionensom att
beräknas enligt andra regler det här redovisade ursprungsförslaget. Garantipensio-än

föreslås ligga på något högre nivå och beräknas lägrenen sättetten som ger mar-
ginaleffekter ursprungsförslaget. Sevidare Efterskriñän avsnitt 8.10.
JEnligt pensionsuppgörelsen den januari9 1998 ska i stället 16 procentenheter av
pensionsavgiñen användasför betala års pensioner. Resterandedel, 2,5att samma
procentenheter, och förräntas individuellt.sparas

131



egleTStåhlberg StigAnn-Charlotte

hela inkomstenför den ATPinkomstPensionsgrundande är avnya
första basbeloppet.detsåledesATP-taket,tillförvärvsarbete ävenupp

basbeloppfast pånuvarande 7,5iinteATP-taket ligger systemsom
frånmed början år 2001. Ar-inkomstindexmedskrivs ettutan upp

dylikt ska påochsjukpenningföräldrapenning,betslöshetsersättning,
inkomst.pensionsgrundandenuvarandei ATPsätt varasomsamma

registreradeindividenstidförfluteninkomst förPensionsgrundande är
får i vissaden ATPbasbelopp. Imed tilläggATP-poäng ettett nyaav

pensionsgrundandefiktivtillgodoräkna sigfall försäkringstagaren en
Bamårsrätt skaunder småbamsåren.får detFöräldrarinkomst. göra

reformera-detför tid föredvs. ocksåretroaktivt,tillgodoräknaskunna
Även värnpliktstjänstgöring fö-studier ochkraft.träder ide systemet

studiebidraget inom studie-i den ATP.pensionspoängreslås nyage
beloppetpensionsgrundandebliföreslås attmedelssystemet genom

betalats förestudiebidragskattepliktig inkomst.och blir uthöjs som
grunda pensionsrätt. Ingainteenligt förslagetdockkommer1995 att

pensionsrättstudier skahurhuruvida och ärpolitiska beslut geom
påpensionsrätttillgodoräknasVämpliktstjänstgöringemellertid tagna.

motsvarande 50årsinkomstfiktivbasis procent av genom-av en
värnpliktsrätt förförsäkrade. hellerInteför allasnittsinkomsten ges

förfluten tid.
Del-lika.pensionsrättdelamakar fårVidare föreslås rätt attatt

ska upphöradelningfrivillig och fortsattningen ska om avenvara
principbeslutetautomatiskt vid skilsmässa. Ibegär detmakarna samt

vad fö-enligthela pensionsrättendelningenfrån avsåg1994 sommen
tillska1997:67oktober 1997 Dspromemoria i rättenreslagits i en

i fonder.delmindregälla dendelning enbart som sparaspengarnaav

för mellangenerationenPensionen
finnaskommersuccessivt. Detinförspensionssystemet attDet nya

tidigareellerfödda 1937lång tid. Deövergångsregler under ärsom
födda eller1954enligt gamla Defår pension det ärsystemet. se-som

föddademedan ärfrån detf°ar pension helt systemet, somnyanare
gamla ochdel från detfårmellangenerationen,s.k.1938-1953, den en

får 4/20födda 1938pensionssystemet. Dedel från det ärsomen nya
får 5/20födda 1939gamla, dedet16/20det och är avsomavav nya

generationeräldretillhörgamla Deoch 15/20 detdet somosv.nya av
tillhördegamladel från detfår änsystemetstörre yngre gene-somen

rationer.
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Garantipensionssystemet omfattar inte bara de får pension heltsom
efter de reglerna mellangenerationen. dem beräknasFörävenutannya

Övergångsbestämmelsergarantipensionen enligt vissa
Personer omfattas övergångsbestämmelsema har ocksåsom av ge-

särskild garantiregel få inkomstrelaterad pensionrätt attnom en en
tilläggspensionslika folk- ochden de skulle haär storsom som som

fått de år 1995 hade varit 65 år och pensionen hade beräknats heltom
enligt nuvarande regler och grundval pensionsrättigheterdeav som
tjänats in fram till och med år 1994. Om den intjänade ATP-pensionen
i det blir mindre enligt denpensionen särskildaänsystemetnya gar-
antiregeln får det beloppet i Eventuella tilläggATP.personen senare
från garantipensionen tillkommer. Om den kan utnyttja den sär-som
skilda garantiregeln den skulle fått motsvarande utfyllnad frånutan
garantipensionen har den särskilda garantiregeln ingen praktisk bety-
delse.

de födda ellerFör 1954 procentenheter2ärsom senare sparas av
den föreslagna årliga pensionsavgiften i fonder.18,5 Förprocent
de födda 1938 går 4/20 de till fondsparande,2 förär procentensom av

osv.°de födda 5/201939ärsom

omfördelar8.4 Hur nuvarande pensionssystem

ochdetta efterföljande avsnitt jämför vi kvinnorI 8.5 vad respektive
pensionfår i med vad de tillbetalar pensionssystemetmän när pen-

sionen bestäms nuvarande regler respektive den bestämsnärav av
reglerna i reformeradedet till exempelOm imännensystemet. ge-
nomsnitt får i pension varje inbetalad krona till pensionssys-mer per

kvinnorna, det pensionssystemetsså betyder konstruktionäntemet att
fördelaktigare för för kvinnor. Pensionssystemet innehållerär män än
antal olika regler, del fördelaktigare för kvinnor ochett ärvarav en

andra fördelaktigare effektenför samlade kan vi bara fåDenär män.
reda utnyttjar vi resultaten från ti-empiriska studier. Härgenom en
digare empirisk studie Stâhlberg 1994.

° För de födda 1938-1953 beräknas den inkomstrelaterade pensionen i detårenärsom
gamla och folkpension där folkpensionen beräknasATP isystemet som summan av
trettiondedelar efter antal ATP-år. mellangenerationen behandlas alltså folkpen-För
sionsdelen men inte pensionstillskotten inkomstrelaterad pension.som
SFolkpensionen beräknad trettiondedelari antal efter antal ATP-år.
5Jämför not
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takregeln15-årsregeln, O-årsregeln och3 iAT P

de bästa pensionsgrun-nuvarande beräknas pensionen på 15ATPI
fåoch intjänandeår räcker fördande inkomståren S-årsregeln 301 att

däremot proportionell in-pension Avgiftenhel 30-årsregeln. är mot
flack inkomstprofilinkomstår.komsten under samtliga En ger en

livsinkomsten ojämn och brantlägre pension i förhållande till än en
och därmed också avgifternainkomstprofil, livsinkomsternatrots att
i med andra ord intelika 30-årsregelnkan och ATP15- ärstora.vara

frånsystematiska omfördelningar hög-utformad så det sker någraatt
stället sker systematisktill låginkomsttagare. Iinkomsttagare om-en

långt yrkesliv med realin-fördelning från har ett svagpersoner som
har relativt kortkomstutveckling tiden tillöver ettpersoner som yr-

livet.ojämnt fördelade pensionsgrundande inkomsterkesliv och över
får alltså de arbetarpension i förhållande till livsinkomstenLåg som
reallöneutvecklingdelen sitt vuxenliv och har överstörre en svagav

både blandhos låginkomsttagare,tiden. kan vi hittaDet mönstret
vanligare blandoch och karriär,kvinnor Avancemang ärmän. som

inkomstproñl. å andra sidanbland kvinnor, brant Menänmän ger en
med heltidsarbete vadkvinnor deltidsarbete män göränmervarvar

ojämn brant inkomstutvecklingoch kan den få både ochvägen en
Ståhlberg 1990, 1994.

små, arbetarKvinnor hemma några år medan barnen ärärsom
i kanske behö-deltid i några år därefter och heltid 15-20 år mest,som

sakens skull. Nuvarande ATP-reglerinte få lägre för denATPver en
medbästa åren och det räcker 30pensionen beräknas de 15 attatt-

subvention tillför hel pensionATP-grundande inkomsterår är enav -
växlar mellan deltid och heltid.förvärvsarbetar färre år ellerdem som

småbamsföräldrama.direkt riktad tillSubventionen dock inteär
de harmindre andra skäl småOckså de förvärvsarbetar än attsom av

subventioneras i nuvarandebarn på grund studier ATP-sys-t.ex. av
tem.

studie till Pensionsarbetsgruppens betänkande SOU 1994:22I en
förjämfördes inkomstutvecklingen 1960-1990 714den faktiska

och födda mellan 1944 ochslumpmässigt utvalda kvinnor årmän
betydligti genomsnitt hadevisade sig kvinnorna1950. Det att en

kvinnor ochBåde blandlångsammare inkomstutveckling än männen.
pensionsgrundande in-hade högre tjänstemän den brantastemän

profi-brantastekomstprofilen och på mellannivâ dentjänstemän näst
len. kom tjänstemän och kvalificerade arbetare. SämstDämäst lägre

det relativautveckling hade kvinnliga arbetare. Omokvalificerade
varje fall inte förändras påskulle kvarstå eller i avgöran-mönstret ett

15-årsregelnfram till pensionsåldem så skulle det betydade sätt att
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skulle mindre kvinnorför förän mänvara gynnsam som grupp som
SWPP-

Takregeln, enbart inkomster under basbelopp7,5 pensions-att är
grundande medan avgifter betalas på inkomster basbe-även 7,5över
lopp, omfördelar inkomster höginkomsttagarefrån till låginkomsttag-

och, eftersom fler kvinnor har inkomster ATP-taket,män än överare
frånockså till kvinnor.män

Kvinnor lever i genomsnitt längre och får därför för varjeän män
inbetalad krona utdelning i fler år innebärDet omfördel-än män. en
ning från till kvinnor.män

Den effekten reglerAT Pssammantagna av

Takregeln och kvinnor f°ar pension i fler år omfördelar frånatt än män
till kvinnor. 15-årsregeln och 30-årsregelnmän kan omfördela i båda

riktningama. Vad då den effekten reglerär ATPssammantagna av
För studera effekten ATPs regleratt 15-ärsre-sammantagnaav

geln, 30-årsregeln, takregeln och kvinnor får pension i fler åratt än
kanmän beräkna vad olika får i pension respektiveman personer

betalar till pensionssystemet under de yrkesverksamma åren. För detta
krävs det inkomstuppgifter för individernas hela yrkesverksamma liv.
Vill vi faktiskastudera livslöneförlopp måste vi tills årsklassvänta en
går i pension. Förutom det tid det nackdel faktiskaäratt tar atten
livslöner inte heller direkt överförbara på den framtida utveckling-är

eftersom arbetsmarknadsmönster och löner förändras. Ett vanliga-en,
tillvägagångssätt därför använda sig både faktiskaär ochattre av

skattade inkomstuppgifter förgrund beräkningar individuellasom av
pensionsförmåner och avgiñsinbetalningar. Pensionsarbets-Det igörs

betänkande Ståhlberg, 1994. Studien bygger på enklagruppens an-
taganden den framtida individuella inkomstutvecklingen för kvin-om

och födda individs1944-1950. inkomstEn efter 1990 beräk-männor
på vid beräkning framtida inkomstutvecklingsättnas samma som av

vid beviljandet förtidspension från ATP fortsatt attav om personen ar-
beta. Metoden medför individernas framtida inkomster iatt genom-
snitt underskattas se Ståhlberg, 1994, 51-55. Studiens. ger som re-
sultat nuvarande ATP-regler något fördelaktigareatt ärsammantagna
för för kvinnor. Kvinnor betalar i genomsnitt förmän än något mer
varje krona de får i pension från ATP Enligt beräkningarna,än män.

resultat redovisas tabellnedan i 8.1, den genomsnittliga kvotenärvars
mellan nuvärdet förväntade förmåner och kostnader i denATP, närav
reala diskonteringsfaktom 2 för0,83 och 0,78mänantas procent,vara
för kvinnor. Kvoten hur mycket olika får tillbaka i för-anger grupper
hållande till varje inbetalad krona. kvoten mellan för-När förväntade
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och kostnader betyder det individerna be-måner mindre änär ett att
till de förväntas få i pensionertalar vad ochATP-systemet än utmer

studien har kvinnliga högrekvoten Iomvänt när är större än ett.
varje betalar tilltjänstemän den högsta kvoten, 1,06. krona deFör

får de alltså tillbaka och Kvinnliga högre tjäns-kronaATP öre.en sex
ofta yrkesaktiv period parad med relativthar relativt korttemän go-en

antal omvända gäller för kvin-da inkomster under mindre år. Detett
okvalificerade arbetare. har den lägstatillhör Denor som gruppen

och således minstkvoten mellan förmåner och kostnader gynnadeär
finns nämligen de både arbetar i många åralla. I den gruppen somav

och har reallöneutveckling tiden. kvot 0,64.Deras Detöver ären svag
för betalar till får de igenbetyder varje krona de ATP 64 Denöre.att

tjänstemän.7lägsta kvoten har kvinnliga lägrenäst

och kostnaderTabell mellan förväntade förmåner ATP8.1 Kvoten i
för årsklasserna 1944-1950

Förmåns/kostnads-kvotSocioekonomiskgrupp
KvinnorMän

Högretjänstemän 0,84 1,06
mellannivå 0,88Tjänstemän 0,88

Lägretjänstemän 0,730,84
0,79Kvalificeradearbetare 0,82
0,64Okvaliñceradearbetare 0,77
0,78Alla 0,83

realadiskonteringsräntan 2Anm:Den procent.
Källa: Ståhlberg, 1994.

olkpensionen samlade ofentligaoch denF pensionen

omfördelar från tillFolkpensionen pensionstillskottetinklusive män
i folkpensionssystemet. Folk-kvinnor. beror progressivitetenDetta på

fårde har höga inkomsterpensionsbeloppet lika för alla,är sommen
omfördelar då deninkomster.betala de har låga Huränmer som

folkpension inklusivesamlade offentliga pensionen från ochATP
visasockså i Ståhlberg 1994.pensionstillskott framgår DärDet att

inklusive pensionstillskottetoch folkpensionenATP sammantagna
samladeProgressiviteten i detinte missgynnar kvinnorna grupp.som

för-offentliga skulle dock högre ATPpensionssystemet om vorevara

7 ochframtida medför kvoten mellan förmånerDet inkomster har skattats påsätt att
för kvinnliga hög-kostnader i kan ha för manliga underskattatsATP överskattats men

och manli-mellannivâ, både kvinnligatjänstemän, underskattats för tjänstemän påre
för kvinnliga arbetare och lägre tjänstemänoch i grad underskattatsnågon ocksåga,

Ståhlberg, 1994, 53.s.
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delningsmässigt neutralt eller systematiskt omfördelade från högre in-
komsttagare till lägre.

tabellI visar vi den genomsnittliga kvoten mellan nuvärdet8.2 av
förväntade förmåner kostnader i folkpension inklusiveoch ATP och
pensionstillskott 0,77 för och förDen 1,04är mänsammantagna.
kvinnor. Okvalificerade kvinnliga arbetare har kvoten 1,05.nu

Tabell folkpension8.2 mellan förmåner och kostnader ochKvoten iATP
inklusive pensionstillskott för årsklasserna 1944-1950

Förmåns/kostnads-kvotSocioekonomiskgrupp
Män Kvinnor

Högretjänstemän 0,73 1,06
mellannivåTjänstemän 0,79 1,03

Lägretjänstemän 0,78 1,01
Kvalificerade 0,79 1,06arbetare
Okvalificeradearbetare 0,82 1,05
Alla 0,77 1,04

Anm: Den realadiskonteringsräntan 2 procent.
Källa: Ståhlberg, 1994.

omfördelar det pensionssystemet8.5 Hur nya

Livsinkomstregeln, barnårsrätten m. m.

30-årsregeln inte Pensio-det föreslagna finns och kvar.I ATP 15-nya
i stället pensionsgrundande livsinkomsten.beräknas på hela dennen

individs ackumulerade avgiftsinbetalningar inklusive avkastningEn
arvsvinster divideras pensionstillfallet med det för årsklassenoch vid

delningstalet, och det beloppförväntade det s.k.antalet pensionsår,
då årliga pensionsbelopp. mellanerhålls individens Kvotenutgörsom

iförväntade kostnader princip lika med för allaoch blir iförmåner ett
emellertidsker. finnsdvs. inga direkta omfördelningar Detsystemet,

det innebär dennågra undantag. iBamårsrätten ävenattsystemetnya
frånsmåbamsföräldrama. till skillnadATP subventionerar Mennya
småenbart till föräldrar harnuvarande riktas subventionenATP som

därmed högre. Små-bam. fördelningspolitiska träffsäkerhetenDen är
bamsföräldrar pensionsgrundande inkomst undertilldelas fiktiven

vårdnadshavarenalternativ, därsmåbamsåren enligt något tre somav
får välja detkan antingen eller är mestsompappan,vara mamman

fördelaktigt krav avstå från förvärvs-för henne eller honom. Något att
blir i sådant fall oftaarbete för få subventionen finns inte, denatt men

8 i årsklassArvsvinster pensionsrätter tjänatsbestår de personer sammasom avav
avlidit före pensioneringen.men som
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alternativenDe utfyllnadl inkomsten tillstörre. 75tre är procentav
genomsnittsinkomsten för samtliga försäkrade, inkomstbas-2 ettav

belopp med inkomstbasbelopp basbeloppet följer föränd-attmenas
ringen i de förvärvsverksammas pensionsgrundande inkomster och

tidigare3 den föräldrapenninggrundande inkomsten denblir pen-
sionsgrundande. Bamårsrätt ska kunna tillgodoräknas under barnets
första fyra levnadsår. det samtidigt finnsOm ytterligare barn under
fyra års ålder, tillgodoräknas bamårsrätt till dess barnet fylleryngsta
fyra år. inkomstskillnaderDe beror på kvinnor i störreatt ut-som
sträckning från lönearbete föravstår hand barnenän män att ta närom
de små kommer delvis kompenseras bamårsrätten.är att av

Eftersom vårdnadshavaren i allmänhet kvinnan i den reformerade
kompenseras för denATP tid barnen små, har alla alternativenär ovan

inbyggt incitament förvärvsarbeta mindre. incitamentetMenett äratt
olika starkt i de olika alternativen. öräldraförsäkringen i sinF nuvaran-
de form kompenserar den hemma,stannar uppmuntrarsom men sam-
tidigt till förvärvsarbete och karriär, eftersom kompensationen baseras

den tidigare förvärvsinkomsten. Kompensation enligt alternativ 3
förstärker den tendensen. också tendensen till vilja skjutaMen att upp
sitt barnafödande tills inkomsten nått viss höjd, förstärks. ålderDenen
då kvinnan föder sitt första barn har med åren förskjutits alltmera

Allt fleruppåt. kvinnor önskar etablera sig på arbetsmarknaden, få ett
bra arbete och hyfsad inkomst innan de skaffar eftersombarn,en
denna inkomst ligger till grund för föräldrapenningen under års tidett
och eventuellt för barn det föds inom två och halvtäven nästa ettom
år, vilket allt fler barn Reformer på denna effektgör. spärnumera som
kan driva medelåldern vid födseln första barnet. skulleDettaupp av

inverkakunna negativt bamafödandet färrepå ökad barnlöshet, barn
kvinna och därmed kanske pensionssystemets ekonomiäventyraper

sikt.
Incitamenten fråndra sig tillbaka eller minska sittatt engagemang
arbetsmarknaden starka för de har låga inkomster i altema-är som

tiv 1 utfyllnad tillinkomsten genomsnittsinkoms-75 procentav av
för samtliga försäkrade. Förvärvsarbete till årsinkomstten upp en

genomsnittsinkomsten75 för samtliga försäkradeär procentsom av
intebehöver fler pensionspoäng inget förvärvsarbete alls. Alter-änge

nativ 2, inkomstbasbelopp till vårdnadshavaren, oberoendeett är av
inkomstens storlek. Effekterna arbetsutbudet förrnånssidan dåärav
relativt små. finns incitament bamaföd-Det också till tidigareläggaatt
andet, eftersom den inbetalning fiktiv eller verklig tillgörssom pen-
sionssystemet på basis bamårspoängen avkastning underav ger en
längre tid den tidigt i livet dennär görs än görs sent.om
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Pensionsrätt under vämpliktsperioden subvention i alltär väs-en
entligt till jämförtden låg med bamårsrätten. Eventuellmän, ärmen
pensionsrätt vid studier subvention både till kvinnor ochär mänen

studerar vidare efter gymnasiet.som
Delningstalet lika för och i årsklass.kvinnor Detär män samma

innebär omfördelning till kvinnors förmån eftersom kvinnor statis-en
Återståendetiskt lever längre livslängd vid ålder65 årssett än män. är

enligt publicerade uppgifter från Statistiska centralbyrån 19,53senast
år för kvinnor och år för skillnad15,84 3,69 år.män en-

omfördelningsker viss från till kvinnor i denSammantaget mänen
Livsinkomstregeln fördelningsmässigtATP. neutral, bam-ärnya men

och delningstalet omfördelar frånårsrätten till kvinnor.män

ojfentligaGarantipensionen och den samlade pensionen

ATP-pensionen vi har i allt väsentligt avgiftsfr-Den är settnya som
nansierad, inte skattefmansierad. och med undantag för främstVar en,
småbarnsföräldrar, betalar i princip sin pension. fördelnings-Deegen
politiska inslagen ligger därutöver i garantipensionen, in-ärsom

finansieraskomstprövad och med progressiva inkomst-ATP denmot
skatten. innebärDet omfördelning från till kvinnor. detImänen nya
samlade offentliga pensionssystemet dominerar således reglerde som

kvinnor relativt garantipensionen, bamårsrätten och del-mängynnar
ningstalet de regler relativt kvinnor väm-över mängynnarsom
pliktsrätten och eventuellt den särskilda garantiregeln.

Pensionsstorleken deti nuvarande och8.6 nya pen-
frånsionssystemet. Exempel sjuksköterskorna

empirisk studie pensions-Detta och de två följande avsnitten är en av
förmånerna för Vi beräknar pensionsstorleken i detutvalden grupp.
nuvarande pensionssystemet för Vårdförbundetsrespektive det nya
medlemmar. Avsikten belysa hur kvinnors respektive mänsär att pen-
sioner förändras övergången till det reformeradei och med systemet
Är för kvinnor förden relativa förändringen lika män Ettstor som
fullständigt vi känner till hur arbetsmark-skulle bl.a. kräva attsvar
nadsmönstret och livsinkomstmönstret för kvinnor respektive på-män

förändringar i avgiñs-verkas dels det regelsystemet, dels deavav nya
kan komma i behåller nuvarandekrävassatsen ett systemattsom som

Vid produktivitetstillväxt avgiftssat-regler. exempelvis låg måsteen
pensionsutfástelserna.i nuvarande höjas för klara Detattsystemsen

blir deras fram-då mindre till löner vilket påverkarlöntagarnasöver
tida analys emellertid statisk i denpensioner negativt. Vår är me-
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ningen den förutsätter livslönema inte påverkas pensions-att att av
utformning. kanden ändå värdefulla insikterMen isystemets ge re-

gelsystemens konsekvenser för kvinnor och män.

Presentation datamaterialetav
medlemmarDatabasen består i Vårdförbundet102 683 födda mel-av

samkörtslan och1929 1975 Riksförsäk-medvars personnummer
ringsverkets pensionspoängdatabas. den finns uppgifterI varje in-om
divids ATP-poäng för och åren från till1960 och medvart ett av
1994. finns uppgifter från VårdförbundetsDessutom medlemsregister

lön, yrke, befattning tjänstgöringsgrad.ochom
Materialet uppdelat på fyra undergrupper beroende på kön ochär

yrkesgrupp: kvinnliga sjuksköterskor, manliga sjuksköterskor, kvinn-
"12liga barnmorskor kvinnliga biomedicinska analytiker. Dessasamt

Äldreyrkesgrupper har något olika karriär livet. sjuksköter-tre över
skor födda på och 1940-talet har utbildning1930- genomgått årstre
föregången års praktik. sjuksköterskor examineradeFör underettav
1970-talet har utbildningen reducerats till två och halvt år. Yng-ettca

sjuksköterskor examinerade efter läsåret 1994/95 har års hög-trere
skoleutbildning. majoritet sjuksköterskornaEn har dessutomav senare

yrkesliveti genomgått vidareutbildning inom specialitetnågon på ca
Bildenår. likartad för kvinnliga och manliga sjuksköterskor.ärett

Barnmorskor exemplifierar yrkesgrupp utbildning.med längreen
flesta barnmorskorDe aktiva idag har utbildningårsär ett ut-som ca

sjuksköterskeexamen. Barnmorskor efterexamineras 1994/över som
95 har och halvt års utbildning efter sjuksköterskeexamen. Bio-ett ett
medicinska analytiker slutligen har något högskoleutbild-två årsöver
ning. Från och med 1994/95 denna utbildning förlängd till år.är tre

Uppgifterna byggerATP-poäng på varje individs registreradeom
ATP-grundande inkomst arbetsinkomst mellan och basbelopp.l 7,5

dividerasDen basbeloppet respektivemed år och då ATP-poäng.ger
Basbeloppet år för beräkning pensionsgrundande inkomst1997 ärav
37 000 kr.

kanDet förändring i olikaATP-poängen mellan årnoteras att en
inte skiljer på orsaken till förändringen. Vi inte ATP-po-vet t.ex. om

ökat för individen fått högre månadslön vid oförändrat antalängen att
arbetstimmar eller för individen ökat sin arbetstid oförändradvidatt
månadslön. I detta datamaterial sker kraftiga förändringar årsin-av

9Aktiva medlemmar i december exkl studerande- och pensionärsmedlemmar.1994
o Samkörning i december 1995 enligt Datainspektionens tillstånd 1995-06-30.
" Antalet manliga barnmorskor biomedicinska analytiker för litet för bildaär attresp

förd analys.
Biomedicinska analytiker benämndestidigare laboratorieassistenter.
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komsten ändradATP-poängen via årsarbetstid tjänstgöringsgrad,
tjänstledighet.

ATP-poängen skiljer inte heller på från vilken eller vilka anställ-
ningar individens inkomster kommer. Vi således inte för-vet om en
ändring i ATP-poängen kan härledas från förändring i gradenen av

extra-knäck. den arbetstagareI denna studiet.ex. avgrupp som om-
fattar dock omfattningen arbete utanför huvudarbetsgivarenär av er-
farenhetsmässigt liten.

Nedan visas i figur den genomsnittliga8.1 efter ål-ATP-poängen
der för olika årsklasser. Utvecklingen för den enskilda individen är
dock väsentligt ojämnare.

8.1Figur Genomsnittlig 100-dels efter ålderATP-poäng för samtliga
individer födda och1935, 1945, 1955, 1965 1974

1945|Födda

400 , , , , , . ., .. .... ,. .. .., , , ,, , , , , ,,, ,, ,, ,, , , , , , ,,, , ,,,,,, , , . .., ,Födda1955|

1955Födda
01 Född|19353001å ----------------------------------- -w- /ø
å
8
2 ,oo2 .. .. ................. .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .,,. ... , .. ., .,, .,,, ,., . ,,,,,,,, .. . ..,...... , ., ,0B0A.

1004 . . ,. . . .. . .. .,, , , . , . , ... . . , . . , ... ... ,,. ...... ... ...... ..,,.. ..,,,,,,.,, .. .,,.,.,,, ,, , ,

1974Födda

23 32 3G 44 48 52 56 60 3416 20 24 40
Ålder

Skillnaden i årsklassema i figuren vidATP-poäng mellan samma-
ålder i storleksordningen ATP-poäng 10 år.0,5 Dettaär motsva-per-

ökning årsklassantalet på 0,05ATP-poäng ATP-po-rar en per caav
eller knappt i000 kr år 1997 års penningvärde. Räknat2äng somper

kalkyl genomsnittligpå ATP-poäng på 3,0 implicerar dettaen grov en
årlig tillväxt i i storleksordningenrealinkomsten 1,25 procenten per

år årsklass i vårt material. Med hänsyn till den genomsnittligaattper
forvärvsgraden varit stigande sedan 1970-talet innebär dettasvagt att
den genomsnittliga reala tillväxten i timlön varit något lägre.

Antalet individer i pensionsberäkningama,använtssom samman-
lagt finns75 000, mindre vad i databasen. Orsakenär ärän attca som

begränsat analysen till de individer födda mellan och1932ärsom
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med1960 pensionspoäng noll år 1994. Någrastörre änen genom-
snittsvärden för denna nedan i tabell 8.3.presenterasgrupp

Tabell 8.3 Genomsnittsvärden för några variabler datamaterialeti som
pensionsberäkningarna för individer födda 1932- 960ianvänts

med noll 1994årpensionspoäng större än
ssk sjuksköterskor

Variabel: Ssk Ssk SamtligaBarn- Biomed.
mänKvinnor morskor analyt

Antal 59509 4549 4520 6165 74743personer
Ålder1994 45,9 42,9 44,2 44,2 45,5
sysselsättningsgrad % 86 95 82 88 86,5
Heltidslön kr/mån1994 15350 15150 14710 1501015000nov

kr/månUtbetaldlön 1994 12970 15690 12260i 12190 13030nov
GenomsnittligATP-poängde 15 3,49 4,24 3,41 3,34 3,52

åren âr1994bästa till och med
frånGenomsnittligATP-poäng 16 2,29 2,90 2,23 2,20 2,32

års ålder 1994och med
ATP-poäng1994 3,90 4,75 3,75 3,61 3,92

Uppgifterna löner överenskommen sysselsättningsgradgälleroch genomsnittför deettom
hadeheltidslönstörreän 1994.noll isom nov

Bruttolöninklusivealla tjänstledigheter, tjänstgöringsgradetcavdrag sjukdom, och
allatilläggob-tillägg,inklusive övertidetc.nattarbete,

Skillnaderna mellan olika i tabellde 8.3 tydligast mellanärgrupperna
könen. manligaDe sjuksköterskorna har högst sysselsättningsgrad,
högst lön och högst deras medelålderATP-poäng 2-3 årärtrots att
lägre de övriga kvinnliga yrkesgruppemaDeän ärtregruppemas. re-
lativt lika; dock har biomedicinska analytiker lägst lön och ATP-po-

ang.
Lönemåttet det mått bästutbetald lön ATP-po-är motsvararsom

ängen. statistik tabellens månadslöner bygger påDen sägersom
ingetdock direkt årsinkomsten eftersom vi bara har uppgifterom om

lönen för månad respektive år.novemberen

Livsinkomsterna8.7

bestämma pensionsstorleken för individ det nödvändigtFör att ären
känna till individens livsinkomstutveckling fram till pensions-helaatt

åldem jfr avsnitt databas innehåller livsinkomstproñler i8.6. Vår
form för varje individ från och med 1960 till och medATP-poängav

Därefter individernas inkomster fram till år,1994. har vi skattat 65

B föreliggerDet signifikant positiv korrelation mellan utbetald lön och pensions-en
och ingen signifikant mellan heltidslön och pensionspoäng.korrelationpoäng
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den normala individernapensionsåldem. de äldsta i materialet, deFör
födda innebär vi uppskattar1932, detta inkomsten enbartär attsom

sistaför de två före pensionsåldem. deåren allraFör äryngsta, som
födda 1969 och vi andra25 år år måste å sidan uppskatta in-1994,är
komsten varje år under hela år framåt till år sig39 2033. Det säger
själv uppskatta dessa inkomster har betydelse försättetatt att stor re-
sultatet.

Regressionsmodell på genomsnittet

Via regressionsmodell appendix har vi uppskattat sambandse etten
mellan antalet arbetsår och arbetsinkomsten egentligen ATP-poängen

för de Figurhar erhållit ATP-poäng. 8.2 visar den faktiska+ som
respektive den genomsnittsinkomsten iskattade antal basbelopp för
samtliga årsklasser.

2 aktisk respektive skattad genomsnittligFigur F inkomst efter arbetsår
från 100-dels basbelopp.16 års ålder.

500

5400----------------------------------------------------------

--.--"5:300- --------------------------- --------------------------------------

200- ---------------------------------------------- ---------------------

--J100- ---------------------------------------------------------------- -

o skattade
71013161922252831343740434614

Arbetsár

figurSom 8.2 visar anpassningen mindre bra dels i det inter-är yngre
vallet till ålder, dels i det äldsta in-5 16 arbetsår till 31 års allra20
tervallet från ålder. Platån mellan och43 arbetsår från 58 års 13

arbetsår19 28 till framför allt orsakad tjänstledig-års ålder,34 av
heter för barn skattade funktio-och studier, finns inte heller med i den

nen.
till tagits. de be-Hänsyn detta har delvis har vi begränsatFör yngre

räkningarna till de eller tidigare, dvs. defödda 1960ärsom som var
år eller äldre de34 1994. de äldre födda 1932-1936 dvsFör som var
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mellan och har vi inte den skattade funktionens58 62 år 1994 använt
oförändradevärden antagit värden ligger kvar varje1994 årsutan att

år från pensionsåldem. Platån har dockoch med fram till inte1995
funktionsfonn vi här.direkt kunnat speglas i den använtsom

Uppräkningsfaktor

funktionen såbegränsningar i den skattade dock inte allvar-Dessa är
liga det verkar. Skälet vi för individ räknar 1994varjeär attsom upp

inkomst med procentuella förändring impliceras denårs den som av
skattade funktionen. Figur visar den procentuella uppräknings-8.3
faktorn år och föddålder Föranvänts. ärt.ex. en person somper som

dvs och har inkomst år 1994 3,22 bas-1951 43 år 1994 ärär somen
belopp, Inkomstenräknas inkomsten med 1,8 19951995 procent.upp

Åretblir lika med basbelopp. däreñer, 1996, räknas detta be-då 3,28
blir lika med Uppräkningenlopp med och då 3,33.1,6 procentupp

fram tillsker detta avtagande faktor varje år pensione-på medsätt en
lika för individerringen vid års Uppräkningsfaktom alla65 ålder. är

har ålder.som samma

för framtidaUppräkningsfaktor ålder och årFigur 8.3 i procent per
inkomst

20

w

ä

i

3

3

n

o 4.. n.
16182022242628303234363840424446485052545658608264

Ålder
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metod förVår räkna inkomsten efter bygger på1994att procent-upp
visa uppräkningar inkomst bas. innebärmed 1994 års in-Det attsom

Ärkomsten detta livet framår ärvs under till 65 års ålder.resten av
till exempel nivån tillfälligt låg underskattar metod inkomst-1994 vår
utvecklingen för för framdenna individ livet till pensionsål-resten av
dem.

fråga inkomstengäller hur ska beräknas för de harEn annan som
skulle,noll ATP-poäng år metoden1994. Dessa personer om ovan

tillämpades noll i real inkomstpå dem, också få varje år från 1994
fram till pensioneringen. Eftersom detta i de flesta fall orealistisktär
har vi i analysen uteslutit alla hade noll 1994.ATP-poäng Dettasom
innebär dock vi i framskrivningarna.infört bias Dennaatt gruppen

materialet2-3 hela och koncentrerad till deärmotsvarar procentca av
födda åldersgruppema föddaäldsta 1930-31 och de påyngsta

1970-talet. till tagits vi i pensionsberäk-detta harHänsyn attgenom
föddaningarna enbart arbetar med åldersgruppema från till och1932

1960.med
Vår metod innebär realinkomsten stiger för varje fram tillåratt

pensioneringen. alla föddainnebär individer, deDet äratt utom som
vid pensioneringen de hade1932-1936, alltid har högre inkomst än

Någon minskning realinkomsten från ålder sker1994. 55-60 årsav
inte. inte faktiska inkomstutvecklingen för in-Detta med denstämmer
dividerna i databasen födda sjunker från1930-34. ATP-poängen ca

ålder Vårdförbundets framårs och framåt. Eftersom medlemmar60
hade i avtalspension redan från åldertill 1994 möjligheter gå 63 årsatt

tillskrivas avtalspensioneringen,kan denna nedgång till viss del men
frånavtalspensioneringen förklarar dock inte nedgången sker redanatt

ålder. Riksförsäkringsverkets bearbetning indi-60 års Därtill visar av
sjunkandevidstatistiken för hela befolkningen RFV 1997 en genom-

överskattarsnittlig redan från år. Sammantaget vårATP-poäng 55
metod sannolikt realinkomstutvecklingen från års ålder.55-60ca

i med noll respektiveEn formell skillnaderna mellan utantest gruppenav gruppen
födelseårvariabler signifrkans enbart förnoll pensionspoäng 1994 för antal visarett

enbart Mann-Whitney icke-paramet-och då för kvinnliga sjuksköterskor Ugruppen
risk Z-independent-sample test.

stället för individemas famtida pensionspoängpåI baseravår uppskrivningatt av
1994 värden har uppskrivningen värde. förårs vi baserat på Detta att testaett annat
känsligheten i alternativ stället för från endamodell. Vi har i utgå årvår att ettsom -

med ingångsvärde. Förarbetat genomsnittet för de fem 1990-1994åren mån-som-
det visar sig alternativablir ingen skillnad medan det för kvinnorna denatt meto-nen
lägre därmed lägre pensionsnivåer de redovisasden ingångsvärden och än somger

här.
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Fördelen med den använda metoden räknarvi realin-är att upp
komsten för varje individ för sig med utgångspunkt i individens förut-
sättningar dvs. realinkomsten 1994.-

figur visas genomsnittliga livsinkomstemaI 8.4 de från 16 till 64
för de fyraår manliga sjuksköterskor, kvinnliga sjuksköter-grupperna

skor, biomedicinska analytiker respektive barnmorskor; materialet
gäller individer födda mellan 1932 och 1960.

8.4 Livsinkomster ålder firaFigur för födda16-64 års grupper
Antal basbelopp.1932-1 96

o, n...
34 52 56 se 60 62 6416 1a 20 22 24 26 2a 3a 32 se 38 40 42 44 46 4a 50 54

Ålder

MÄNmanIigaS sjuksköterskor.S KVlNkvinnIiga sjuksköterskor,
BMAbiomedicinskaanalytiker,MORbarnmorskor.

faktiskaLivsinkomstema i den och denfiguren baserade påär upp-
skattade realinkomsten. Eftersom figuren bygger på föraggregat
samtliga årsklasser kan dock inte direkt våra simuleringarman se var

inkomsten kommer in. Figur visar dock tydligt skillnaden mel-8.4av
lan manligaden och den kvinnliga livsinkomstutvecklingen. deFör tre

kvinnor biomedicinska analytiker ochbarnmorskor, kvinn-grupperna
liga sjuksköterskor tydligbilden mycket lika och med pla i°är en
åldersintervallet 26-40 år.

bildFör detaljerad de livsinkomster våraatt ge en sommera av
pensionsberäkningar visas nedan i fem figurer figurbaseras 8.5-på
figur 8.9 livsinkomsten för den kvinnligastörsta ärgruppen, som
sjuksköterskor, uppdelad årsklasser. födda generationer harpå Senare
fler skattade inkomstår och därmed kontinuerlig inkomstut-meren

6 faktiskaDen inkomsten till ATP-taket basbelopp.på 7,5upp
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veckling tidigare födda generationer. brantaste livsinkomst-Denän
profilen har de födda 1951-1955.ärsom

för kvinnliga sjuksköterskor8.5 LivsinkomstutvecklingFigur
födda Antal basbelopp.1938-1940.

o 4 4
16182022242628303234363840424445485052545655606264

Ålder

års ålder,därefterFaktiskainkomster med skattadeinkomster.Anm: till och 55-57

för sjuksköterskorLivsinkomstutveckling kvinnligaFigur 8.6
Antal basbelopp.födda 941-1945.1

0
16 64

Ålder

års ålder,därefter50-54 skattadeinkomster.Anm: Faktiskainkomster och med
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Figur 7 Livsinkomstutveckling för kvinnliga sjuksköterskor
födda Antal basbelopp.I 94 6-1 95

732 6437 4016

Ålder

års ålder,Anm:Faktiskainkomster och med45-49 därefterskattadeinkomster.

Figur 8.8 Livsinkomstutveckling för kvinnliga sjuksköterskor
födda Antal basbelopp.1951-1955.

r l r l r 4544351255543611641515252525313.: 4337 40

Ålder

års ålder,Anm:Faktiskainkomster därefteroch med40-44 skattadeinkomster.
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8.9 för kvinnliga sjuksköterskorFigur Livsinkomstutveckling
födda basbelopp.ntal1956-1960. A

16 2a 34 64

Ålder

års ålder,Anm:Faktiskainkomster 35-39 därefterskattadeochmed inkomster.

Realinkomstutvecklingen for kvinnliga sjuksköterskor visar olika
beroende födelseår.på finns också olikheter mellan deDetmönster

fyra studerade figur redovisas den genomsnittligaI 8.10grupperna.
realinkomstökningen i år från till års ålder för fem25 64procent per
årsklasser för de fyra grupperna.

genomsnittliga Förökningen samtliga ligger mellan ochDen 1,5
i inkomst mellan årsklasserna2,5 år. Variationema ärprocent per

minst för de kvinnliga biomedicinskaoch för analyti-männen störst
kerna. berorDet till del variationen i arbetstid mycketpå ärattstor

för forkvinnor for och äldre förstörre större änän män yngre genera-
tioners kvinnor.
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Figur 8.10 Genomsnittlig realinkomstutveckling från tillår 25i procent per
för yrken och64 års ålder olika årsklasser

5.5

sskmünBMA sskkvEl Imor

1941-45

BMA biomedicinska barnmorskor,ssk sjuksköterskor.analytiker,mor:

Pensionsberäkningama och resultaten8.8

Pensionerna i det för mellangenerationen och för efter-systemetnya
följande generationer beräknat enligt kändahar vi de regler som var
före den oktober uppgifter från Riksförsäk-30 1997. Vi har använt
ringsverket inkomstindex, delningstal och arvsvinster. Kvinnorom
födda 1938-1955 tilldelar fiktiv bamârsinkomst mellanvi 24 ochen

ålder31 års och de födda 1956 och mellan 26 och 33ärsom senare
ålder.års med ord få två barn med fyra års mellanrum.De andraantas

Vi bortser från föreslåsstudier och värnplikt pensionsgrund-att vara
ande. Den genomsnittliga reala fondavkastningen vi 1,5antar vara

år. Avkastningen det fiktiva med för-på sparandet likaärprocent per
ändringen i genomsnittlig pensionsgrundande inkomst per person
inkomstindex, förflu-i princip den allmänna reallönetillväxten. För

tid gäller faktiska därefter Riksförsäkringsverketsvärden,ten prognos
för respektive pensionsgrundande in-år. genomsnitt har tillväxten iI

frånkomst varit år räknat år 1960. Från år1,2 procentper person per
den år i genomsnitt Riksförsäkringsver-2000 2antas procentvara per

kets referensaltemativ.
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Resultaten redovisas i Steg visar förändringen i den in-tre steg. ett
tjänade ATP-pensionen för kvinnor och två utfyllnaden frånmän, steg
garantipensionen för kvinnor och och förändringen imän dentresteg
samlade offentliga pensionen för kvinnor respektive män.

Förändringen den inkomstrelateradei ATP

Förändringen i ATP åskådliggörs på två Tabell 8.4 visarsätt. pen-
sionsstorleken i ATP med de reglerna, med de nuvarande reglernanya

kvoten mellan ATP enligt och nuvarande regler för varjesamt nya yr-
keskategori och olika årsklasser. Figur 8.11 visar kvoten mellan ATP
enligt och nuvarande regler för varje yrkeskategori och Födelseår.nya

Tabell 8.4 Pensionsstorleken ochA TP nuvarandei i ATP samtnya
kvoten mellan dem yrkesgrupp och olika årsklasser.varjei
Antal basbelopp.

1932-37 1936-40 1941-45 1946-50 1951-55 1956-60
Biomed.analytikerkvinnor

NuvarandeATP 2.31 2,44 2,61 2,62 2,63 2,72
NyaATP 2,31 3,13 3,25 3,33 3,45 3,70
Kvotenmellan och 1,00 1,28 1,25 1,27 1,31 1,36nya
nuvarandeATP

Barnmorskorkvinnor
NuvarandeATP 2,49 2,62 2,71 2,75 2,76 2,78
NyaATP 2,49 3,30 3.30 3.39 3,56 3,79
Kvotenmellan 1,00 1,26och 1,22 1,23 1,29 1,36nya
nuvarandeATP

Sjuksköterskorkvinnor
NuvarandeATP 2,48 2,64 2,74 2,79 2,82 2,89
NyaATP 2,48 3,32 3,34 3,43 3,62 3.92
Kvotenmellan 1,00 1,26och 1,22 1,23 1,28 1,36nya
nuvarandeATP

Sjuksköterskormän
NuvarandeATP 3,09 3,18 3,28 3,32 3,41 3,51
NyaATP 3,09 3,85 3,87 3,93 4,15 4,49
Kvotenmellan och 1,00 1,21 1,18 1,18 1,22 1,28nya
nuvarandeATP

151



TegleAnn-Charlotte Ståhlberg Stig

och det nuvarande förmellan detI 1 Kvoten ATPFigur i systemetnya
analytiker, kvinnliga barnmorskor,biomedicinskakvinnliga

föddasjuksköterskorsjuksköterskor och manligakvinnliga
1932- 960

0,90 +- .3233343536373839404142434445454748495051525354555657585960

undersök-för alla kategorier ifrån denPensionen ATP störreärnya
mellanreglerna kvotendeningen. alla berörsFör är nyanyasom av

vilket detsamma ATPoch nuvarande ATP ärärstörre än attett, som
intjä-naturligt eftersom det förstamed de reglerna. Det ärstörre nya

nuvarandepensionsgrundande i ATP,nade basbeloppet inte ärär men
Ökningen fördelad.emellertid inte jämnti detdet ärsystemet.nya

generation tillnuvarande minskar frånmellan och ATPKvoten ennya
och förstafödda i slutet 1930-taletför de generationer ärnästa avsom

for degeneration tillfrånhälften 1940-talet, ökar nästa somenav men
därefter. Till viss1940-talet ochfödda under hälftenär ensenare av

äldreflera i denförklarasdel kan den fallande kvoten att genera-av
refonneradegarantiregeln i detsärskildationen kan utnyttja den sys-

och på får högre ATPså änsätttemet annars.en
betal-nuvarande för de lägremellan ATPochKvoten störstärnya

för högre be-analytikerna och minst dekvinnligada biomedicinska
biomedicinska analyti-kvinnligatalda manliga sjuksköterskorna. De

ii detfödda har ATPker 1946-50 systemetär som ge-en nyasom
regler.vad den med nuvarande Denomsnitt 27 högre ärär änprocent
högre, degenomsnitti 23lika gamla bammorskomas ATP är procent

de manligahögre ochocksåkvinnliga sjuksköterskomas 23 procent
biomedicinskakvinnligasjuksköterskomas högre. De18 procent ana-

ii detfödda har ATPlytiker 1951-55 systemetär ge-somen nyasom
regler.med nuvarande Devad dennomsnitt högre31 ärär änprocent
högre ochgenomsnitti 29lika gamla bammorskomas ATP är procent
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de kvinnliga sjuksköterskomas 28 högre. De manliga sjuk-procent
sköterskorna i åldrar får minst förändring. Deras ATP ökar isamma
genomsnitt med 22 med de reglerna.procent nya

kvinnornasAtt ökarATP relativt delvisän männens ärmer en
följd det första basbeloppet inte pensionsgrundande iatt ärav nuva-
rande ATP idet den innebärATP. Detär relativt störremen nya en
förändring för kvinnorna eftersom deras inkomster lägreär än män-

denMen relativt ökningen för kvinnor kan ocksåstörresettnens. vara
följd nuvarande lS-årsregel för dematt ären av gynnsammare som

har sina pensionsgrundande inkomster ojämnt fördelade livscy-över
keln för dem inkomster fördelade.än jämnt Omär männenvars mera
drar -årsregeln de harstörre 15 brantare inkomstprofilnytta änav en
vad kvinnorna så minskar detta avståndet till kvinnornasgör, iATP
det Därtill kommer vår studie relativt mångasystemet. att antarnya
barnår 8 år kvinna. Det minskar avståndet till i detATPmännensper

systemet.nya

Umøllnadenfån garantipensionen

Enligt reglerna i det får enbart de inkomstgrundan-systemetnya vars
de pension mindre 3 basbelopp offentligtär nettotillskott till sinän ett

TillskottetATP. för de har de allra lägsta pensionernaär störst som
för sedan med stigande studienATP. I beräknas 21,1att avta procent

de biomedicinska analytikerna, 18,4 bammorskoma,procentav av
21,8 de kvinnliga sjuksköterskor och 3,4 deprocent procentav av
manliga sjuksköterskorna få offentligt nettotillskott från garanti-ett
pensionen. Utfyllnaden från garantipensionen framgår tabell 8.5av

visar garantipensionATP, och samlad offentlig pension i detsom nya
pensionsystemet för varje yrkesgrupp och olika årsklasser. skatta-De
de inkomsterna högre för för äldre generationer varförär än ut-yngre
fyllnaden från garantipensionen mindre för för äldreär änyngre gene-
rationer. Den för kvinnor för eftersom kvinnors in-är större än män
komster lägre Till del skulle skillnaden i garantipen-är än mäns. en
sion kunna bero på många har kunnat utnyttja den särskildamänatt
garantiregeln tillskott inte behöver den garantipen-större änvars vara
sion de skulle ha haft. Utfyllnaden för dem har deär störstannars som
lägsta ATP-värdena, vilka de kvinnliga biomedicinska analytikerna.är
Störst utfyllnad får kvinnliga biomedicinska analytiker födda 1938-

får40. De utfyllnad på i genomsnitt 0,08 basbelopp Utfyll-år.en per
naden i det noll för dem har de högstaär ATP-värdena,närmaste som
dvs. de manliga sjuksköterskorna.
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fördetTabell 8.5 Utjj/Ilnad från garantipensionen i pensionssystemetnya
Antal basbelopp.olika årsklasser.yrkesgrupp ochvarje

1956-601941-45 1946-50 1951-551938-40

Biomed.analytikerkvinnor
3,25 3,33 3,45 3,703,13ATP

0,040,06 0,04 0,040,08Garantipension
3,31 3,37 3,49 3,743,21Samladoffentligpension
1,02 1,01 1,01 1,011,03mellanKvoten samlad

offentligpension ATPoch
kvinnorBarnmorskor

3,39 3,793,30 3,563,30ATP
0,05 0,05 0,04 0,030,04Garantipension

3,44 3,60 3,823,35Samladoffentlig 3,34pension
1,01 1,011,01 1,011,01Kvotenmellansamlad

offentligpensionochATP
Sjuksköterskorkvinnor

3,43 3,62 3,923,343,32ATP
0,04 0,03 0,030,050,06Garantipension

3,65 3,953,39 3,47offentlig 3,38Samlad pension
1,01 1,011,01 1,011,02Kvotenmellansamlad

offentligpension ATPoch
Sjuksköterskormän

3,87 3,93 4,15 4,493,85ATP
0,020,00 0,010,00Garantipension 0,01

3,93 4,16 4,513,87offentligpension 3,86Samlad
1,00 1,00 1,001,001,00Kvotenmellansamlad

offentligpensionochATP

samlade ofentligaDen pensionen

folkpension,offentliga pensionen,samladeDen är avsom summan
och ATPnuvarandepensionstillskott och iATP system summan av

åskådliggör vi på två Förgarantipension i detoch sätt.systemet,nya
offentliga pensionen i detsamladevi dendet första visar i tabell 8.6

mellan dem forkvotennuvarande pensionssystemetoch samtnya
vivisar i figurdet andraolika årsklasser. Förvarje yrkeskategori och

nuvarandei det ochoffentlig pensionkvoten mellan samlad8.12 nya
och Födelseår.för varje yrkeskategorisystemet
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Tabell 6 Samlad ofentlig det ochpension i nuvarande gamlanya
kvoten mellan dem. Antal basbelopp.systemet samt

Födelseår 1932-37 1938-40 1941-45 1946-50 1951-55 1956-60
Biomed.analytikerkvinnor

Samladoffentligpension. 3,19 3,32 3,49 3,50 3,51 3,61
Nuvarandesystem
Samladoffentligpension. 3,19 3,21 3,31 3,38 3,49 3,74
Nyasystemet
Kvotenmellansamlad 1,00 0,97 0,95 0,97 0,99 1,04
offentligpensioni det nya
ochnuvarandesystemet

Barnmorskorkvinnor
Samladoffentligpension. 3,37 3,51 3,59 3,63 3,64 3,66
Nuvarandesystem
Samladoffentligpension. 3,37 3,34 3,35 3,44 3,60 3,82
Nyasystemet
Kvotenmellansamlad 1,00 0,95 0,93 0,95 0,99 1,04
offentligpensioni det nya
ochnuvarandesystemet

Sjuksköterskorkvinnor
Samladoffentligpension. 3,36 3,52 3,63 3,67 3,70 3,77
Nuvarandesystem
Samladoffentligpension. 3,36 3,38 3,39 3,47 3,65 3,95
Nyasystemet
Kvotenmellansamlad 1,00 0,96 0,93 0,95 0,99 1,05
offentligpensioni det nya
ochnuvarandesystemet

Sjuksköterskormän
Samladoffentligpension. 3,94 4,03 4,13 4,17 4,26 4,36
Nuvarandesystem
Samladoffentligpension. 3,94 3,86 3,87 3,93 4,16 4,51
Nyasystemet
Kvotenmellansamlad 1,00 0,96 0,94 0,94 0,98 1,03
offentligpensioni det nya
och nuvarandesystemet

155



Ann-Charlotte Ståhlberg TegleStig

8.12 mellan ojêzntlig det och nuvarandeFigur Kvoten samlad pension i nya
för kvinnliga biomedicinska analytiker, kvinnligasystemet

barnmorskor, sjuksköterskor och manliga sjuk-kvinnliga
sköterskor födda 1932-1960

1,10

1,08-
1.06
1,04-
1,02-
1.00-
0,98-
0,96-
0.94-
0.92-
09° 4D41I 3233343536373839404142434445464748495051525354555657585960

blir i detsamlade offentliga pensionen i genomsnitt lägreDen nya
förjämfört med i det nuvarande de i undersökningen ärsystemet som

hälften dessafödda på 1930-, och första 1950-talet.1940- Förav ge-
nerationer kvoten samlad offentlig pension i det ochmellanär nya
nuvarande ligger mellan ochmindre Den 0,93 0,99.än ett.systemet

arvsvinster vilket enligt förslag fråningår värdet retroaktiva 30Här av
Pensionsbehåll-oktober inte framtida1997 ska ingå i det systemet.

tillfallaför de förtid ska enligt det förslagetningen avlider i res-som
enligtkollektivet med år Nivåema detförst från och 1999.ten av nya

kvoten blir mindre berorförslaget skulle därför bli lägre. Att än ett
tillväxtenoförändrade livslöner. blirdelvis på vårt antagande Menom

avgiftssatsen i nuvarande hö-under 2 framöver måsteprocent system
klara pensionsutfästelserna. blir då mindre tilljas för Det överatt

enligt nuvarande regler blir dålöntagarnas löner och pensionema
födda omkring ochlägre i våra beräkningar. de 1955Förän ärsom

föddai beräkningar kvotenvåra Destörre än ärär ett. somsenare
får 3-51956-60 pension från det ärsystemet procenten nya som

högre med nuvarande regler.än
de 1930-talet och under första hälftenfödda i slutetFör ärsom av

för1940-talet entydigt högre för kvinnornakvoten inte än män-ärav
kvoten årsklasser något högre förAtt för några få männen änärnen.

utsträckningför kvinnorna kan till viss del bero på imännen störreatt
fördel särskildakvinnorna i dessa årsklasser kan dra denän av garan-
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tiregeln i det kan beroDet också på det gamlasystemet. attnya sys-
fördelaktigare för kvinnor för i dessa årsklasser.ärtemet än män

de föddaFör under hälften 1940-talet och därefterärsom senare av
kvoten genomgående högre för kvinnornaär för berorDetän männen.

bl.a. på vi gjort relativt antagande bamår. kanatt Detgeneröstett om
bero på det gamla fördelaktigareäven för föratt ärsystemet män än

kvinnor i dessa årsklasser. skillnadernaMen mellan kvinnor och män
inte Till exempel får kvinnorde i studienär födda 1941-stora. ärsom

45 samlad offentlig pension i det 5-7ärsystemet procenten nya som
lägre med nuvarande regler. iMännen åldrar fårän samladsamma en
offentlig pension 6 lägre med de reglerna. Kvinnorär procentsom nya
födda 1946-50 får samlad offentlig pension i det systemeten nya som

3-5 lägre under detär 6 lägre.männens Deprocent att är procent
kvinnor födda 1956-60 får samlad offentligär pension i detsom en

högre4-5 med nuvarande regler,ärsystemet änprocentnya som me-
dan i åldrar får pensionmännen 3 högre.är procentsamma en som

Alla våra beräkningar bruttopensionen, dvs. pensionen förerör
skatt. detMen i nuvarande skatteförmån borttagen.ärsystemetnya

betyderDet skullevi jämföra kvoten mellan samlad offentligatt om
nettopension i det och nuvarande skulleså kvoten blisystemet,nya
lägre vad den i beräkningar.våraän är

8.9 Summering

Vi har här redogjort för två olika studier pensioner. förstaDenom av-
fråganpå hur det gamla och det pensionssystemetattser svara om nya

omfördelar inkomster mellan kvinnor och andraDenmän. attavser
besvara frågan hur pensionsnivåema förändras för kvinnor respektive

pensionssystemet ändras. första studienDen har data frånmän när ett
litet representativt urval kvinnor och födda på 1940-talet, denmän
andra totalundersökning på utvald stor Vårdförbun-är en en grupp,
det. Individemas framtida inkomster har skattats på sofistike-ett mer

i den studien.sättrat senare
och15- 30-årsregeln i nuvarande medför ingaATP systematiska

omfördelningar från höginkomsttagaresig till låginkomsttagarevare
eller från till kvinnor, däremot från dem har jämnmän men som en
inkomstprofil och arbetar under många till demår har ojämnsom en
inkomstutveckling och arbetar förhållandevis få år. Takregeln i nuva-
rande omfördelarATP från dem har inkomster 7,5 basbe-översom
lopp till dem har inkomster under basbelopp.7,5 faktumDet attsom
kvinnor i genomsnitt lever längre och därför får pension i flerän män
år innebär omfördelningar från till kvinnor. Folkpensio-än män män

omfördelar från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Effek-nen
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föddaför kvinnor ochreglerna har undersökts 1944-mänterna av
15-årsregeln, 30-Det visar sig ATP-reglema1950. sammantagnaatt

får pension i fler år mänårsregeln, takregeln och kvinnor än äratt
kvinnor för demindre fördelaktiga för Iän män. stu-gruppengruppen

kvalificerade arbetarkvinnomaderade årsklassema det de lågtär som
folkpensionenATP-regler.minst gynnade nuvarande När ävenär av

pensionstillskottet dvs. i det samlade offentligainkluderasoch pen--
omfördelningar från till kvinnor.sker docksionssystemet män-

avgiftsbestämd. avgiftsbestämdi princip EnATPDen är pen-nya
inkomster. finnsomfördelar definition inga I den ATPsion nyaper

subvention tillinnebär i praktikenundantag. Bamârsrättennågra en
subvention,värnpliktsperiodenkvinnor och pensionsrätten under en

Delningstalet lika för ochfast betydligt mindre sådan, till män. är män
omfördelningar från till kvinnor.kvinnor vilket medför Den sär-män

pensionssyste-mellangenerationen i detskilda garantiregeln för nya
kvinnor. Garantipensionenkan förväntas änmänmet om-mergynna

därmed fråntill låginkomsttagare ochfördelar från höginkomsttagare
samlade offentliga pensionssystemet gar-till kvinnor. detImän nya

inkomstrelaterade pensionen dominerar deantipensionen och den
relativt de reglerregler kvinnor män över som gynnarsom gynnar

offentligagamla och det samladerelativt kvinnor. Både detmän nya
från till kvinnor.pensionssystemet omfördelar således inkomster män

fråga.på vår förstaDet är svaret
pensionsnivåema förändrasfråga hurpå vår andraSvaret är attom

blir med de med desamlade offentliga pensionen lägreden än nu-nya
Vårdförbundets medlemmar.varande för flera årsklasserreglerna av

demgenomsnitt lägre förpensionema blir i 1-7De procent somnya
denhälften 1950-talet.födda och första Attpå 1930-, 1940-är av

med de reglerna innebärblir lägresamlade offentliga pensionen nya
i nuvarandesubventionen vad den Denmindre ärär än system.att re-

förfall förförsämringen de flesta någotlativa i männen änstörreär
kan tilldetkvinnorna, i fåtal årsklasser Detär tvärtom.ett senaremen

också berogarantiregeln. kan påviss del bero den särskilda Detpå att
kvinnorna i Vård-fördelaktigare förnuvarande och 30-årsregel15- är

förhållerårsklasser. det sigförbundet för i just dessa Såän männen
pensionarbetsmarknadsmönster demkvinnorna har ett som ger enom

förgällerlivslönen vadhögre i förhållande till män.änär somsom
de lägst betaldaKvinnliga biomedicinska analytiker, är samt-avsom

alla. tyder påminst försämring Detliga yrkesgrupper i studien, har av
nuvarande ochminst gynnade 15-dessa lågavlönade kvinnor äratt av

realinkomstutvecklingde har30-årsregel, beroende på att en svag-
tiden.över

158



nuvarandeDen och den ålderspensionennya -

De pensionema blir högre de gamla för dem föddaän ärnya som
under hälften 1950-talet och högre för kvinnorna i Vårdför-senare av
bundet för Till viss del berorän detmännen. på bamårsrätten ärsom

subvention till kvinnorna deti Men det kansystemet. ävenen nya
bero på i dessa årsklasser den nuvarande ochatt 15- 30-årsregelnär
genomgående fördelaktigare för Vårdförbundets för dessmän än
kvinnor.

Efterskrift8.10

Genomförandegruppen för det pensionssystemet föreslog den 30nya
oktober 1997 i två promemorior Ds 1997:66 och Ds 1997:67 vissa
förändringar i den tidigare föreslagna utformningen detav nya pen-
sionssystemet. Garantipensionen föreslås år 1997 ligga någotnu en
högre nivå och beräknas på lägre marginaleffektersättett änsom ger
ursprungsförslaget. Detta kan fördelaktigare för kvinnor föränvara

Arvsvinster ska inte tilldelas förmän. retroaktiv tid, vilket lägreger
pensioner jämfört med ursprungsförslaget, förändringen harmen

konsekvenser för kvinnor för föreslagnaDe regel-män.samma som
ändringarna förändrar således inte huvudslutsatsen i studie,vår detatt

pensionssystemet inte ofördelaktigt eller mindre fördelak-ärnya mer
tigt kvinnorför förän män.

Appendix. Skattad funktionsform
för uppräkning framtida årsinkomsterav

Metoden bygger vipå via OLS-regression sökt hitta den funk-att - -
tion bäst förklarar den aggregerade livsinkomstutvecklingen försom
varje kohort för fyraoch de yrkesgruppema. bästaDenvar en av an-
passningen hade Mincerinspirerad Mincer 1974 logistisk funktionen
enligt ekvation nedan:1

ekv.1 ln pp/600-pp -5,10 lnarbår1,57+

där:
100-dels ATP-poäng;pp

arbår antal arbetsår efter år15
dvs arbår1 ålder,vid 16 års 2 vid års ålder17 etc;

600 i 100-dels pensionspoäng kanövre gräns nästansom
uppnås för det aggregerade genomsnittet;

R2adj 0,87; t-värde respektive-18,9 17,7.
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skullevärdefulla synpunkter hur skattaVi vill tacka Selén, SOFI, påJan gettsom
haftbistått problemindividuella livslönema, SPSS,de Anders Persson, närosssom

har läst ochGenomförandegruppen,med programmeringen, Gudrun Ehnsson, som
Pålsson, båda RFV,Nils Holmgren och Arnekommenterat tidigare versioner samt

frågor regelkonstruktionen.påsvarat omsom
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Kvinnors och avtalspensionermäns

ANN-CHARLOTTE STÅHLBERG STIG TEGLE

Inledning9.1

dettaI kapitel analyseras avtalspensionema jämställdhetssynpunkt.ur
Vi ställer frågan reglerna i de olika avtalspensionssystemen ärom
mindre fördelaktiga för kvinnor förän män.

folkpension,Utöver pensionstillskott och fårATP de allra flesta
pension från sin avtalsförsäkringäven de ålderspensioneras. Av-när

talsförsäkringar avtal försäkringar träffats de centralaär om som av
arbetsmarknadsorganisationema. Sådana försäkringar finns på hela
den svenska arbetsmarknaden. Det finns huvudsakligen fyra stora
avtalspensionssystem. Dessa ITP för privatanställda tjänstemän,är ett
avtal för privatanställda arbetare fram till förkortat1996 STP, av-
talspension för statligt anställda och avtalspension för anställda i
kommuner och landsting. Avtalspensionen kompletterar ersättningen
från folkpensionen och ATP, dels höja ersättningsnivån,attgenom
dels kompensera för inkomstbortfall den inkomstnivåatt övergenom

ATP kompenserar för.som
kapitletI Den nuvarande och den ålderspensionen hurnya om--

fördelar dessa mellan kvinnor och tidigare i volymmän denna har vi
skattat individuella livslöner för 000 medlemmar i Vårdförbun-75ca
det. skattadeDessa livslöner har vi också utnyttjat i detta kapitel för

studera avtalspensionema för kvinnor och Det vi på tvåatt män. gör
för det första beräkna jämföraoch avtalspensionemasätt, attgenom

enligt föravtalet kommunal- och landstingsanställda för databasens
kvinnor och för det andra simulera pensionsstorlekenmän, attgenom
för kvinnor respektive de enligt de olika reglermän när ersätts som
gäller i ITP, STP, det statliga pensionsavtalet och pensionsavtalet för
kommunal- och landstingsanställda. Med i studien denSTP avses re-
gelkonstruktion gällde före det pensionsavtalet 1996 på LO-som nya
SAF-området.
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olikabeskrivningallmänavsnittetföljandeDet närmast avger en
skattadedevibeskriveravsnittetföljandedet därpåavtalspensioner. I

fjärdedetIundersökningen.iochkvinnoravtalspensionerna för män
mellanskilja sigkompensation kangradenbelyser huravsnittet av

de fyra olikaenligtberäknasavtalspensionenochkvinnor när re-män
slutsatser.medavslutasKapitletgelsystemen.

avtalspensionssystem9.2 Fyra

varandra,huvuddragi sinaliknaravtalspensionssystemenfyraDe
förutsättningarpå deavseendemedkonstrueradeövrigti somärmen

mångaocksåharavtalsområdena. Deolikapå degäller gemensamma
för demobligatoriskapensionen. De ärallmännamed dendrag som

Medförmånsbestämda.huvudsakligen attavtalsområdet. Detillhör är
iförmånsnivån systemetförmånsbestämdpensionen attär menas

sedanochförvägfastställs islutlönenvisst.ex. anpas-procent aven
Alternativetförmânsnivån.tillavgiftsinbetalningamapåstorlekensas
det falletavgiftsbestämda I ärförmånsbestämda system.ärtill system

ochavgiftenfastställsställetfastställd. Iinteförmånenexaktaden
reformerade ATP ärföreslagnadetdärefter. Ipensionsnivån anpassas

avtalspensionssystem ersätteravgiftsbestämd. Detpensionen som
mindreocksåfinnsavgiftsbestämt. Detmed år 1996ochfrån ärSTP

iITPKavtalspensioner,i andraavgiftsbestämd t.ex.inslag naturav
området pågåendeIstatligadets.k. Kåpanoch denITP-planen

detoch påtjänstemannaområdetprivatadetpåavtalsdiskussioner
dellinjenarbetsgivarsidan stordriver attområdetkommunala aven

avtalspensionernaolika äravgiftsbestämd. Deskapensionen vara
vid byteförloraskvalifikationstid inteintjänadsamordnade så avatt

anställning.
inkomstrelaterade ochochindividrelateradeAvtalspensionema är

finnsförvärvsinkomsteriskillnaderdespegladärförkommer somatt
ochkvinnorlika förformelltReglernaoch ärkvinnormellan män.

hade ändåkanpraktikeniavtalssystem. Menrespektiveinommän
förstadetskäl. Förtvåochkvinnorför mänkonsekvenserolika av

följ-olikafårvilketavtalssystem,olikamellanreglernasigskiljer
inteochkvinnor ärmänkvinnor ochder för män omgrupp,som

reglerlikaandra kandetavtalsområdena. Förmellanfördeladejämnt
arbets-derasdärförochkvinnorför män attkonsekvenserolikaha

ochlöneutvecklingarbete,tid iförvärvsavbrott,marknadsmönster
olika.liknande är

l ålderspensionenkompletterandedenITP finnsâlderspensionen ivanligadenUtöver
till-båda någraDeområdet. procentsstatligamotsvarande detpåKåpanITPK. gerär

till pensionen.skott
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Intjänandetid
Avtalspension kan tjänas från och med 28 års ålder. Det krävs i
princip 30 intjänandeår eller 360 månader för få full pension. Haratt

färre intjänandeår 30 reducerasän pensionenen iperson proportion
till den tid saknas. Vad krävs för intjänandeårett varierar.som som
Det krävs dock deltidstjänst på minst 16 timmar vecka för fåattper

helt intjänandeår iett alla Jämfört med detsystemen. nuvarande of-
fentliga ATP avtalssystemensär regler för hur intjänandeår beräk-ett

mindre Intjänandeperiodengenerösa. ocksånas är i ATPgenerösare
i avtalssystemenän eftersom ATP kan börja tjänas redan från 16

års ålder, avtalspension först från 28 års ålder. Före detmen pen-
sionsavtal för statligt anställda trädde i kraft år 1992 kunde ävensom
den statliga avtalspensionen tjänas tidigare, nämligen från 20 års
ålder. I ITP och det statliga pensionssystemet övertidsersättningär
inte pensionsgrundande. Deltidsanställning kompletteras medsom
övertid till full tjänstgöring därför avtalspensionsämreupp änger en
heltidsanställning med lika årsinkomst.storen

Kompensationen
Avtalspensionemas nivå bestäms lönen under året/åren närmastav
före pensioneringen. ITP beräknas i princip på slutlönen, de statliga
och kommunala avtalspensionema beräknas de fem respektive sju
sista årslönema och STP bestäms lönen mellan 55 och 59 års ålder.av
Den lön pensionen beräknas på kallas pensionslön. I ITP, STPsom
och den statliga avtalspensionen avtalspensionenär 10 på denprocent
lön pensionen beräknas på så länge lönen inte överstiger bas-7,5som
belopp. ITP, den statliga avtalspensionen och avtalspensionen för an-
ställda i kommuner och landsting dessutom kompensation för lö-ger
nedelar basbelopp.7,5över Det också den avgiftsbestämdagör av-
talspension STP. På denersätter del lönen överstiger 7,5som av som

inte basbelopp20 ITP och den statligaär avtalspensionenmen 65
och på den delprocent överstiger 20 inte 30 basbelopp ärsom men

kompensationen 32,5 Den kommunala avtalspensionenprocent. är
bruttosamordnad med ATP folkpension.och Bruttosamordning inne-
bär avtalsförsälcringenatt viss nivå på den samladegaranterar en pen-
sionen i förhållande till tidigare inkomst. Den garanterade nivån är
olika i olika inkomstintervallstor och högst för deär allra lägsta in-
komsterna. Om ersättningen från ATP och folkpension inklusive
pensionstillskott inte den garanterade nivån så fyller avtalsförsäk-ger
ringen på till denna nivå. Det mellanskillnadenär mellanupp garante-
rad pension och lagfäst pension kommunerna och landstingensom
betalar och den kommunalaut kompletteringspensionen.utgörsom
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till delavtalssystemen kommertaket i männenDet generösa mer
har inkomster ATP-kvinnorBetydligt fler överkvinnorna. änmänän

årsinkomsthade 17,9förvärvsarbetandeallataket. Av män procent en
detkvinnorna 3,7basbelopp. Av7,5år 1995 större än varsom var
för in-kvinnorRiksförsäkringsverket, 1997. När ersättsprocent

därför i genomsnittfår deavtalsförsäkringamakomstbortfall från en
vad får seinkomstbortfallet kompenserat män ävenlägre andel änav

Ståhlberg, 1994.
befattningar i kom-för deår.normalt 65 MenPensionsåldem är

kollektivavtalKommunalarbetarförbundetslandsting därochmuner
med-ochoch 61 åribland 62pensionsåldem lägre, 63 årgäller är

tidigare ieller går1938föddai Vårdförbundetlemmar är pen-som
ålder.sion vid 63-65 års

tabelli 9.1.sammanfattasPensionsreglema

hel bestämspensionslön ochhur ibeskrivning pensionTabell 9.1 En av
anställda ochstatligtregler, förgällande ITP,tidigareSTP

landsting.ochför anställda kommuneri

förför AvtalspensionAvtalspensionlTPtidigareSTP
anställdaanställda i kommunstatligtgällanderegler

landstingoch
Medelvärdet deMedelvärdet deSlutlönenmendetMedelvärdet dePensionslön avavav

högstaárslöner-árslönemafemfemfinnssärskildaregler sistaárslönemahögstatre
blanddesjulöne59års föroch hurmellan55 stora somna

föregåråretnärmastökningar skaålder.Inkomster somsom
förepensioneringeningåistörreän7,5bas- lovatt pen-

sionslönenfördebeloppär intepen-
har kvarsionsgrundande som

pensionsáldem
brutto-10 Iöne- PensionenIöne-10 procent10 procentPensionsstorlek procentavpen-

medsamordnaddelar till7,5bas-till7,5bas-sionslönen. delar uppupp
ochATP.folkpensionbelopp,65procent65belopp. procent

Avlalspensionenlönedelarmellanlönedelarmellan
20 garanterar vissoch basbe20basbe- 7,57.5och en

bruttoniváDen32,5lopp, procentlopp,32.5procent
nivåni20 garanteradelönedelarmellanlönedelarmellan20

pensions-30basbelopp. procentbasbelopp. ochoch30 av
olikastorilönenKápanlTPK somsom

löneintervall.avgiflsbestämd olikaavgiftsbestämd
småförDen störretillkommer.tillkommer.

änförlöner stora.
Bruttopensionen
uppgårgenomsnitti

70-75till procentav
penslonslönen.
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9.3 skattadeDe avtalspensionema i Vårdförbundet

Samma modell ligger bakom skattningama i vårt tidigare kapitelsom
kapitel 8 i denna volym har för studeraanvänts avtalspensionemaatt
för kvinnor och Databasenmän. 00075 medlemmarär i Vårdför-ca
bundet uppdelade analytikerfpå kvinnliga biomedicinska kvinnliga
barnmorskor, kvinnliga sjuksköterskor och manliga sjuksköterskor.
Databasen har efter samkörning med Riksförsäkringsverkets pen-
sionspoängdatabas uppgifter individuella arbetsinkomster egent-om
ligen ATP-poäng för och åren 1960-1994.vart Männensett löne-av
utveckling visar i genomsnitt avvikande mönsterupp gente-samma

kvinnornas löneutvecklingmot gäller för genomsnittet samtli-som av
förvärvsarbetande och kvinnor, dvs.män har betydligtga männen en

brantare löneprofil kvinnorna. Kvinnornaän i materialet har å sin sida
mycket traditionellt kvinnligtett arbetsmarknadsmönster med deltids-

arbete och förvärvsavbrott under småbamsåren.
Inkomstema efter 1994 har skattats med extrapolering för be-en

skrivning kapitel i denna8 volym. På basis varje individs fak-se av
tiska och skattade arbetsinkomster har sedan kompletteringspensionen
enligt pensionsavtalet för arbetstagare i kommuner och landsting be-
räknats för varje individ. Vi har antagit pensionsåldem 65 år föratt är
alla och antalet intjänade iår avtalssystemetatt för individ det-ären

hans eller hennes antal intjänade år i ATP från och medsamma som
28 års ålder.

Huvudparten Vårdförbundets medlemmar anställda i kom-ärav
och landsting och får sin avtalspension enligt pensionsavtaletmuner

för arbetstagare hos kommuner och landsting. Vi vill här påpeka någ-
egenskaper hos detta avtalspensionssystem:ra
l Regelsystemet sådant den harär sina bästa inkomster deatt som

sista åren före pensioneringen får pension i förhållandestörreen
till livslönen den får harän livslön sina bästasom samma men
inkomstår tidigare i livet.

2 Pensionsavtalet för anställda i kommuner landstingoch garante-
högre bruttonivå i slutlönen för de lågavlönaderar procenten av

för de högavlönade.än
3 Avtalspensionen pension på de delar lönenäven ärger av som

7,5 basbeloppstörre än och därför inte kompenseras i detsom
offentliga pensionssystemet.

Den första regeln de har karriäryrken vilket mångagynnar som
har,män också de efter längre tid med deltids-men gynnar som en

tjänstgöring går till heltidstjänst,över vilket många kvinnor Dengör.
andra regeln fördelaktigare förär låginkomsttagare för högin-än

2Biomedicinska analytiker benämndestidigare laboratorieassistenter.
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fördelaktigare för kvinnor fördärmedkomsttagare och kan änvara
för har höga in-tredje särskilt viktig demregelnDenmän. är som

de delarväsentligt högre påKompletteringspensionenkomster. är av
lig-delar lönenbasbelopp på delönen 7,5 änär större än somavsom

tillgo-i första hand kommerunder basbelopp, något7,5 mänsomger
vanligare blandbasbeloppdo eftersom inkomster 7,5 mänärstörre än

exempelmaterial beräknas till 37bland kvinnor. vårtIän procent av
1951-1955 hasjuksköterskorna födda årende manliga är ensom

kvinnligadebasbelopp, bara 5slutlön på 7,5än procent avmenmer
harsjuksköterskorna imanligabiomedicinska analytikerna. De ge-

chefsbefattningar ochkarriärutveckling mednomsnitt annorlundaen
tabell visassjuksköterskorna har. I 9.2liknande vad de kvinnligaän

analytikerna, kvinnligakvinnliga biomedicinskaandel dehur stor av
olikasjuksköterskorna medkvinnliga och manligabarnmorskoma,

basbelopp.beräknas ha slutlön 7,5födelseår större änärsomsom en
samtliga yrkesgrupper. DenAndelen med födelseåret förökar är ge-

analytikerna ochbiomedicinskade kvinnliganomgående lägst för
sjuksköterskorna.högst för de manliga

kvinnliga barn-biomedicinska analytiker,Tabell Andel kvinnliga9.2 av
manliga sjuksköterskorsjuksköterskor ochmorskor, kvinnliga

har slutlön 7,5födda 1932-1960 störreär änen somsom
basbelopp. Procent.

SjuksköterskorSjuksköterskorFödelseår Biomedicinska Barnmorskor
mänkvinnoranalytikerkvinnor kvinnor
1,91,31932-1936 0,0 1,1

12,04,61937-1940 2,5 5,3
18,86,93,11941-1945 5,7
26,58,43,7 7,01946-1950
37,012.38,91951-1955 4,9
55,819,214,61956-1960 10,2
35.510,18,7Totalt 5,1

lönestatisti-redovisas iintelöneförmånAvtalspensionen är somen
storleken på löne-avgiftsbestämtken. de fall pensionssystemetI ärär
Å sidanexplicit. andraden redovisasförmånen känd inte äräven om

Löneförmånen iobestämd.framtida pensionsstorlekenden är ett av-
betalas till pensions-på lönengiftsbestämt den procentsystem som

avtalsom-för alla inomdensammaNär är ettprocentsatsensystemet.
förpenninglönen likalöneförmånen iråde också storär procent av

eventuella skillnader i skat-frånvi bortseralla, kvinnor ommänsom
marginalskattesatser.skillnader i individemasgrundteförmån på av

förmånsbestämd som denavgiftsbestämdintepensionenNär är utan
pensionsavtalet ochkommunaladetdet statliga ochi ITP, STP,är
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beräknas först på årslönema åren före pensioneringennärmast kan
storleken löneförmånenpå inte enkelt fastställas den intjänasnär utan
först i efterhand harnär gått i pension. Ett alternativtpersonen sätt att
bestämma lönefönnånen med utgångspunktär i skattadatt löneut-en
veckling beräkna avtalspensionen och dess andel den pensions-av
grundande livslönen. Vi har dock valt enklare och metod.grövre Ien
stället för relatera avtalskompletteringenatt till livslönen har vi relate-

den till individensrat samlade pensionsskydd från folkpension, pen-
sionstillskott, ATP och avtalspension. Hur del har avtalspensio-stor

Äri det totala pensionsskyddet avtalspensionensnen andel förstörre
för kvinnormän än

I tabell 9.3 har beräknat pensionslönen som den lönär pensio-
beräknas på enligt tabell kompletteringspensionenl,nen och den of-

fentliga pensionen för kvinnliga biomedicinska analytiker, kvinnliga
barnmorskor, kvinnliga sjuksköterskor och manliga sjuksköterskor
födda 1932-1960.

Tabell 9.3 Pensionslönen, avtalspensionen kompletteringspensionen och
den offentliga förpensionen kvinnliga biomedicinska analytiker,
kvinnliga barnmorskor, kvinnliga sjuksköterskor och manliga
sjuksköterskor födda 932-11 96 Antal basbelopp.

Biomedicinska Barnmorskor Sjuksköterskor Sjuksköterskor
analytikerkvinnor kvinnor kvinnor män

Födda PAOA/PPAOA/PPAOA/PPAOAIP

1932-375.00 0,30 3,190,06 5,25 0,38 3,37 0,07 5.22 0,36 3,36 0,07 5,98 0,40 3,94 0,07
1938-405,11 0,33 3,32 0,06 5,350,39 3,51 0,07 5,37 0,37 3,52 0,07 6,23 0,47 4,03 0,08
1941-455,34 0,40 3,490,07 5,480,41 3,59 0,07 5,57 0,42 3,63 0,07 6,47 0,53 4.13 0,08
1946-505,39 0,45 3,500,08 5,600,46 3,63 0,08 5.70 0,48 3.67 0,08 6,73 0,65 4,17 0.10
1951-555,38 0,45 3,510.08 5,630,49 3,64 0,09 5,77 0,52 3,70 0,09 7,06 0,77 4,26 0,11
1956-605,61 0,51 3,610,09 5,72 0,53 3,66 0,09 5,98 0,58 3,77 0,10 7,49 0,96 4,36 0,13
Totalt 5,39 0,44 3,500,08 5,580,47 3,61 0.08 5,67 0,48 3,64 0,08 6,97 0,74 4,23 0,11

P pensionslönA avtalspensionO offentlig AIPpension avtalspensionensandel pensionslön.av

Vi till exempel kvinnliga biomedicinskaatt analytikerser födda
1946-1950 har kompletteringspension 8ären procentsom av pen-
sionslönen, medan manliga sjuksköterskor i årsklasser harsamma en
kompletteringspension 10 pensionslönen.är Kvinnli-procentsom av

biomedicinska analytiker födda fem årga är 1951-1955,som senare,
har kompletteringspension också 8är pensionslö-en procentsom av

medan de manliga sjuksköterskomas kompletteringspensionnen, är
ll pensionslönen.procent av

tabellI 9.4 har vi beräknat kvoten mellan total pension och of-
fentlig pension för kvinnliga biomedicinska analytiker, kvinnliga
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sjuksköterskormanligasjuksköterskor ochkvinnligabarnmorskor,
folkpension, pensionstill-total pensionfödda Med1932-1960. menas

avtalspension.ochskott, ATP

offentlig förochtotalmellan pensionTabell Kvoten pension9.4
Vårdförbundetmedlemmar i

SjuksköterskorSjuksköterskorBarnmorskorFödelseår Biomedicinska
mänkvinnorkvinnor kvinnoranalytiker
1,101,111,111,091932-1936
1,121,111,111,101937-1940
1,131,111,111941-1945 1,11
1,151,131,121,121946-1950
1,181,131,131,121951-1955
1,211,151,141,141956-1960
1,171,131,121,12Totalt

allra äldstaför deför kvinnorna,högre förKvoten än utommännenär
för degenerationernaför de änårsklassema. Den är större yngre
årsin-harårsklassemafler i deeftersom detäldre, är somyngre

för Förgäller detFramför allt männen.basbelopp.komster 7,5över
kompletteringspen-kommunaladen1946-1950 ökarföddade ärsom

med 12-13kvinnornasochmedpension 15sionen procentmännens
kompletteringspensio-ökarfödda 1951-1955deFör ärprocent. som

med 12-13kvinnornasochmedpension 18 procentmännensnen
ökar den1956-1960föddaför de männensoch ärprocent pen-som

Den löne-med 14-15kvinnornasochsion med 21 procent.procent
förförsåledes änavtalspensionen männenfönnån störreutgör ärsom

visar.vad värdenamindreskillnadernakvinnorna. änMen är ovan
och där-genomsnitt vadnämligen i män görlängreKvinnor lever än

Återstående vid årslivslängd 65pension i fler årför får de män.än
centralby-Statistiskauppgifter frånpubliceradeenligtålder är senast

år.skillnad 3,69år föroch 15,84för kvinnorrån 19,53 år män en-
fortfarandekompletteringspensionenvi till dettahänsynNär ärtar

mindre.skillnadenför kvinnorna, ärförmånligare för änmännen men
medpension 18ökarkompletteringspensionenfalldet männensI pro-

födda 1951-gäller deoch kvinnornas med 12 ärprocentcent som
för kvin-förökningen årligen 50 männen änstörre1955 procentär

drygtökningen 20pensionärsamliga årSett äröver pro-somnorna.
för kvinnorna.för änstörre männencent
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9.4 Skillnaderna mellan olika avtalssystem

belysaFör skillnaderna mellan de olikaatt avtalssystemen har vi med
utgångspunkt i de skattade livslönema för Vårdförbundets medlem-

simulerat pensionsstorleken enligt de olika regler gäller imar som
ITP, STP, för statligt anställda och för anställda i kommuner och
landsting. Pensionsreglema varjepå avtalsområde emellertid fast-är
ställda bakgrund den löneutveckling, detmot arbetskraftsdeltagan-av
de det normala för området,är varföretc. pensionssyste-som tre av

i våra simuleringar tillämpas på harmen typgrupper som en annan av
löneutveckling vad för.tänktaän Omär STPssystemen t.ex.m.m.
regler resulterar i lägre pensionslön pensionsreglema påän deten
kommunala området så det följdär studiens löntagare iatten av ge-
nomsnitt har högre reallön mellan och57 63 års ålder mellan 55änen
och 59 års ålder då löntagarna LO-SAF-området förväntas ha sina
bästa löner. sådantEtt resultat ska således inte tolkas STPsom om ger
lägre pensioner generellt sett.

Simuleringama förutsätter varken kontantlönen eller arbets-att
marknadsmönstret påverkas avtalspensionssystemets utformning.av

förvissoDet orealistisktär antagande. Till exempel kanett sämre pen-
sionsförrnåner medföra krav på höjda kontantlöner och likartat sätt
kan ändrade regler för vilka inkomstår bestämmer pensionenssom
storlek leda till anpassningar i arbetsmarknadsbeteendet. Simulering-

kan detta belysa skillnaderna mellan de olikatrots ochama systemen
betydelsen exakt hur regelsystemen utformats för utfallen. Därtillav
har antagit pensionsåldern för65 år allaatt är antalet intjä-samt att
nade år i respektive avtalssystem detsamma individensär antalsom
intjänade år i ATP från och med 28 års ålder. avgiftsbestämdaDe till-
läggen ITPK och Kåpan vi schablonmässigt tillskott tillantar ettge
pensionen motsvarande 3 på pensionslönen.procent

Pensionslönen

Pensionslönen den lön pensionen beräknasär på. har fram-Detsom
gått den bestäms något olika i de olikaatt avtalssystemen.sätt Det

inte inkomstårär underlaget för pensionslönen iutgör desamma som
fyra Frågan vissa avtalssystemsystemen. är förmånligareettom ger
pensionsunderlag andra. Skulle till exempel de kvinnligaän biomedi-
cinska analytikerna i vår fåstudie högre pensionslön den ien om
stället för beräknas etter de regler gäller för avtalspensioneratt isom
kommuner och landsting beräknades efter de regler gäller försom
tjänstemän i privat sektor figurI har9.l9.4 pensionslönen simu-
lerats för olika yrken och födelseår enligt de olika regler gäller isom
ITP, STP, för statligt anställda och för anställda i kommuner och
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vilkennuvarandei ATP, ärpensionslönenocksåVi visarlandsting.
in-de bästaunder 15antalet ATP-poänggenomsnittligalika med det

komståren.

STA T,avtalssystemetstatligadetSTP, ITP,Pensionslönen9.1Figur i
KOMM iATP.landstingochkommunavtalssystemet samti

1932-1960.analytiker föddabiomedicinskaKvinnliga
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960.födda 9324barnmorskor lKvinnliga
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Figur 9.3 Pensionslönen iSTP, ITP, det statliga avtalssystemet STA 7,
avtalssystemet kommun landstingoch KOMMi iATP.samt
Kvinnliga sjuksköterskor födda 1932-1960.
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Figur 9.4 Pensionslönen STP, detITP, statliga avtalssystemet STAi D,
avtalssystemet kommun och landsting KOMMi iATP.samt
Manliga sjuksköterskor födda 1932-1960.
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Skillnaderna i pensionslön vi jämför ITP, det statliga och detom
kommunala pensionsavtalet med varandra för alla yrkesgrup-småär

de allra äldstaFör generationerna pensionslönen högstär närpema.

l7l



Ann-Charlotte Ståhlberg Stig Tegle

den beräknas efter regler. dessa äldre generationer i model-STPs I är
len genomsnittliga reallönenden högre mellan och års ålder55 59 än
vad den i livet. För övriga generationer modellen någotär senare ger
högre värde på pensionslönen med regler, och reglerITPs STPs ger
lägst förvärde. Detta följd de skattade livslönema dessaär atten av
generationer i genomsnitt reallöneökningar de allraävengenererar
sista åren. möjligt överskattning kapiteldet se vidareDet är äratt en

i denna volym och de pensionsreglema därför skul-8 kommunalaatt
kunna for kvinnornasden högsta pensionslönen, åtminstone del.ge

Avtalspensionen
Reglerna de sinsemellan mycketi fyra avtalspensionssystemen är
lika, finns till dendär också skillnader. Så exempel ITP, stat-men ger
liga avtalspensionen och den kommunala avtalspensionen, intemen
STP, delar lönen basbe-pension på de 7,5är änäven störreav som

delopp. På dessa lönedelar kompensationen betydligt högre förär än
delar ligger gäller denlönen under basbelopp. Vidare7,5 attav som

konstruktion från dekommunala avtalspensionen har avvikersomen
förmånliga-övriga. Frågan reglerna i vissa avtalssystemär gerom en

avtalspension andra till exempel dereglerna i Skulleän system.re
biomedicinska vid fåanalytikerna i vår studie, given livslön, högreen

föravtalspension den i stället beräknas efter de reglerattom som
gäller för anställda i och landsting beräknades efter dekommuner

harregler gäller för tjänstemän i privat sektor figurI 9.5 9.8som -
födelseår deavtalspensionen simulerats för olika yrken och enligt

gäller statligt anställda och för anställda iregler i ITP, förSTP,som
litenkommuner och landsting. visar sig ingen eller mycketDet vara

skillnad på och den statliga pensionen. högst värden.ITP Dessa ger
kompletteringspensionerkommunal- landstingsanställdasDe och ger

statligagenomsnittligt lägre nivå avtalspensionen i både denänen
födda kringoch den privata de manliga sjuksköterskornasektorn. För

mitten därefter dock STP-reglerna på1940-talet och sämstärav
grund taket. LO-SAF-området haravtalspensionenDen nyaav
inget och lön-tak, kompensationen lika under taket. Deär övermen

studien baseras pensioneras normalt vid år. i de be-på 65 Mentagare
fattningar Kommunalarbetarförbundets kollektivavtal gäller, kandär
hel pension ibland från och årsredan från 63 års ålder 61 62ävenges

pension be-ålder. Då kan lägre pensionsnivå kompenseras attaven
talas i fler år.
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Figur 9.5 Avtalspensionen iST ITP, STAD och kommun KOMMstat
för kvinnliga biomedicinska analytiker födda 1932-1960

1,4i i

STP

ITP

.27å STAT2 w8 H
00 KOMMi f f32 3a 4135 44 47 50 53 se 59

Figur 9.6 Avtalspensionen iSTP, ITP, STAD och kommun KOMMstat
för kvinnliga barnmorskor födda 1932-1960

Födelseår
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AvtalspensionenFigur 7 iSTP, ITP, STAT och kommun KOMMstat
för kvinnliga sjuksköterskor födda 1932-1960
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9.8 Avtalspensionen STAT och kommunFigur STP, ITP, KOMMi stat
för manliga sjuksköterskor födda 1932-1960
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totalaDen pensionen
individ det totala skyddet viktigt, inteFör det hur delär är storen som

kommerdet från det eller det andra Med totalsystemet.av som ena
pension folkpension, pensionstillskott, nuvarandeavses summan av

och avtalspension. från det offentligaATP Pensionen kompenserar
förenbart inkomstbortfall till basbelopp,på inkomster 7,5 varförupp

avtalspensionen särskilt viktig för dem med höga inkomster. Hurär
Ärdel har avtalspensionen pensionsskyddeti det totala avtals-stor

förpensionens andel för kvinnor studerar viDetstörre änmän ge-
beräkna kvoten total pension offentligmellan och pension,attnom

avtalspensionen pensioneni den totala endera ITP, STP,när är av
statlig avtalspension och avtalspension för anställda i kommuner och
landsting.

visar total pension offentligFigur 9.9-9.12 kvoten mellan och
för olika avtalspensionen beräknatspension yrken och födelseår när

efter de statligt förregler gäller i STP, för anställda ochITP,som an-
i kommunerställda och landsting. figurerna framgår kvotenAv äratt

lägre med de kommunala pensionsreglema med de andraän syste-
men.

högreKvoten för för kvinnorna med undantag förär männen än
STP där det finns tak. blir lika för och kvin-Med STP kvoten mänett

Avtalspensionen ökar pensionfrån med 26ITP männens procentnor.
och kvinnornas de föddamed 1956-1960.17-19 Denärprocent om

pension med ochstatliga avtalspensionen ökar 25männens procent
kvinnornas de föddamed 17-18 1956-1960. Denärprocent om
kommunala kompletteringspensionen ökar pension med 21männens

de föddaoch kvinnornas med 1956-14-15 ärprocent procent om
avtalspensionen frånFör de födda gäller1960. 1951-1955är attsom

ökar pension och kvinnornas medITP med 22 16-männens procent
avtalspensionen ökar pension medstatliga17 Den männensprocent.

och kvinnornas och den kommunala21 med 16-17 procentprocent
kompletteringspensionen pension med ochökar 18männens procent
kvinnornas med Skillnaden mellan kvinnors och12-13 mänsprocent.

siffrorna visar,pensionsförmåner emellertid mindre vad efter-änär
flerkvinnor i genomsnitt lever längre och får pension i år änsom

man.
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total ojfentlig avtals-Figur 9.9 mellan ochKvoten pension pension när
avtalspension STA respektivestatlig 7STP, ITP,pensionen är

för anställda kommuner och landsting Kavtalspension OMM.i
biomedicinska analytiker födda 1932-1960.Kvinnliga

l
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offentlig avtals-mellan total ochFigur 9.10 Kvoten pensionpension när
avtalspension respektivestatlig STADSTP, ITP,pensionen är

anställda kommuner och landsting KOMM.avtalspension för i
föddaKvinnliga barnmorskor 1932-1960.
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mellan total och offentlig avtals-9.11Figur Kvoten pension pension när
statlig avtalspension STA T respektiveSTP, ITP,pensionen är

landstingavtalspensionfär anställda kommuner och KOMM.i
sjuksköterskor födda 1932-1960.Kvinnliga

Födelseår

avtals-och ofentligmellan total9.12Figur Kvoten pension pension när
respektiveavtalspension STATSTP, ITP, statligpensionen är

och landsting KOMM.för anställda kommuneravtalspension i
sjuksköterskor födda 1932-1960.Manliga
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Avtalspensionen löneförmån9.5 en

Pensioner kan form uppskjuten lön, intjänadeses som en av men pen-
sionsrättigheter inkluderas inte i lönedata. statistikenDen gängse över
lönefördelningen därför delvis missvisande. Sélen och Ståhlbergär
1996, inkluderar lönerelaterade pensionsrättigheter i lönemåt-1998

visar sig spridningen i den totala penninglönDet då lönen in-tet. att
klusive pensionsrättigheter spridningen i den traditionellaär större än
penninglönen.

Avtalspensionen löneförmån inte redovisas i lönestatis-är en som
tiken. våra beräkningar får Vårdförbundets medlemmar mindreI en
avtalspension beräknas reglerna i den kommunaladen pånär pen-
sionsplanen beräknas reglerna i de andra pensionsavta-den påän när
len. Huvudparten Vårdförbundets medlemmar kvinnor. Denärav er-
sättning får för jämfört medde sin arbetsinsats löntagare andra
avtalsområden därför mindre vad jämförelse penninglön-änär en av

visar. Till exempel får i studie kvinnliga biomedicinskavårema ana-
lytiker födda pension årligen basbelopp1946-1950 0,12ären som

får.mindre vad statligt anställda med identisk löneutveckling Detän
kronor månad.1997 skillnad i pension på drygt 360motsvarar en per

dockPensionsavtalet i kommuner och landsting högre brutto-ger en
kompensation i pensionslönen till de har de allraprocent somav
lägsta lönerna, vilka oftare kvinnor ersättning dessaDenär än män.
kvinnor får för sitt då vad den vanliga lönestatisti-arbete är större än
ken visar. för statligtVidare för privatanställda tjänstemän och ochär
kommunalt andelanställda avtalspensionens den totala pensionenav

för betydligt kvinnorför kvinnor. oftareMänstörre män än änsom
har pensionslön basbelopp, får andel7,5är större än störreen som en

kvin-inkomstbortfallet kompenserat från avtalspensionen vadänav
fâr. Löneskillnaden mellan kvinnor och därförär större änmännor

Åvad lönestatistiken visar. andra sidan lever kvinnor i genomsnitt
längre får.och får därför pension i fler år vad Detän män än män
dämpar skillnaden i kvinnors löneförmån från avtalspensio-och mäns

löneförmån avtalspensionen dettakvinnornas från är trotsnen, men
mindre än männens.

Sammanfattningsvis avtalspensionen kanhar vår studie visat att
mindre för kan tolkasfördelaktig kvinnor för Detän män.vara som

löneförmånen avtalspensionen i penninglönen inte äratt procentav av
lika för kvinnor mindre för kvinnor, vilketför Denmän. ärstor som
innebär kvinnor får för sin arbets-i genomsnitt lägre ersättningatt en
insats relativt vad framgår lönestatistiken. För be-män än attsom av

med löneförmånema inklude-exakt hur de totala dvs.stämma stora
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rade löneskillnadema mellan kvinnor och krävs det dockmän är yt-
forskning.terligare

forskning, värdefullaVi vill tacka Selén, Institutet för social synpunkterJan gettsom
livslönema, Anders SPSS, harhur vi skulle skatta de individuella Persson,på som

Åstmark-Elfving,programmeringen och Phoebebistått haft problem mednäross
Vårdförbundet, läst och kommenterat tidigare versioner.harsom
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