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Abstract

Loxbo, Karl (2007). Bakom socialdemokraternas beslut. En studie av den politiska för-
ändringens dilemman - från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets pensionsuppgörelse
(Behind the Decisions of Swedish Social Democracy. A study of the Dilemmas of 
Party Change – From the Battle for ATP in the 1950’s to the Pensions Agreement in 
the 1990’s). Acta Wexionensia nr 107/2007. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-
535-9. Written in Swedish with a summary in English. 
In 1959, the Swedish Social Democratic Party prevailed over the bourgeois par-
ties in the great battle for supplementary pensions (ATP). In the 1990’s, how-
ever, the party leadership decided to abolish the ATP in close cooperation with 
the bourgeois parties. The thesis poses the following question: “What prospects 
did the Social Democratic leadership have to gain support for the ATP-reform in 
the 1950’s, and then for the quite dissimilar pension reform in the 1990’s, and 
how can differences between these prospects be explained?” 

In order to explain the kind of party change pointed out in the problem state-
ment, this thesis proposes a theoretical perspective that focuses on the tension 
between different roles played by the party leadership on different arenas. The 
hypothesis, that is tested in the thesis, is that early decisions create different con-
strains for future decisions on different arenas.  

The thesis has two main conclusions. The first conclusion is that the decision 
to implement the generous ATP-system in the 1950’s in practice laid the ground 
for the subsequent abolishment of that same system in the 1990’s. The second 
conclusion is that the pragmatism, always displayed on the parliamentary arena, 
has not been visible on the electoral arena or on the party arena. The party lead-
ership plays different roles on different arenas, and over time these different 
roles have become hard, if not impossible, to combine. The result of this was that 
decisions on the parliamentary arena were decoupled from messages and rhetoric 
about these decisions on the party arena, and on the electoral arena. The pension 
reform in the 1990’s was quite a different decision compared to the popular in-
troduction of the ATP-system. Both of these decisions, however, were attempts 
by the party leadership to maximize support on each arena. The possibilities for 
succeeding in this venture were greatly reduced in the 1990’s. Instead of one 
party striving for one goal, Swedish Social Democracy in the 1990’s appeared as 
two or three parties, with different objectives and goals. 
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Förord
När jag för drygt fem år sedan, hösten 2001, började forskarutbildningen i Växjö 
hade jag ytterst vaga föreställningar om vad det innebar att skriva en avhandling. 
Om jag hade följt mina tidiga ingivelser hade sannolikt mina forskningsambitio-
ner aldrig utvecklats till något mer än en rad ofärdiga utkast. Min handledare 
Magnus Hagevi förmådde mig dock, sannolikt efter betydande personliga an-
strängningar, att på allvar komma igång med mitt skrivande. Idag är jag mycket 
tacksam för Magnus nitiska stöd i början av mitt avhandlingsskrivande. I ärlighe-
tens namn är jag osäker på om det hade blivit någon avhandling utan den hjälp 
jag har fått av Magnus. Jag och Magnus har tillbringat åtskilliga, roliga och 
ibland inte alls så roliga, timmar tillsammans. Ett resultat av detta samarbete är 
att jag nu kan lägga fram en avhandling. Tack Magnus för all hjälp genom åren! 

Flera andra personer har hjälpt mig under skrivprocessens gång och förtjänar 
stora tack. Professor emeritus Lennart Lundquist vid Lunds universitet har följt 
mig under hela min forskarutbildning. Lennart har läst allt jag har skrivit och har 
bidragit med värdefulla kommentarer, som har hjälpt mig att komma vidare. 
Tack Lennart! Det samma gäller Lena Agevall som har kommenterat allt jag un-
der mina fem år vid institutionen har presenterat på det högre seminariet. Min 
andra handledare, Stefan Höjelid, har granskat flera av mina utkast och även mitt 
färdiga manus och förtjänar ett stort tack för sina insatser. I slutet av mitt av-
handlingsskrivande har professor Mats Sjölin och professor Emil Uddhammar 
kommenterat det jag har skrivit och bidragit med viktiga förbättringar. Professor 
Tom Bryder var den person som en gång uppmanade mig att söka forskarutbild-
ningen, vilket jag är tacksam för. Tack Tom! 

 Erik Wångmar har varit ett stort stöd för mig de senaste åren. Med sitt när-
mast fotografiska minne har han varit en oumbärlig hjälp när jag har samlat in 
material och när jag har försökt lokalisera intervjupersoner. Flera av mina dokto-
randkollegor i Växjö har också varit ett stort stöd för mig. Martin Nilsson har 
under hela min tid i Växjö varit en viktig diskussionspartner och en kritisk 
granskare av allt jag har skrivit. Det samma gäller Ulf Petäjä. Under fem års tid 
har jag och Ulf sannolikt spenderat flera veckors tid i telefon. Utan Ulf hade av-
handlingsskrivandet varit mycket jobbigare och väsentligt tråkigare. Tack för allt 
Ulf! Cesar Villanueva har också bidragit till att min tid som doktorand har blivit 
mer angenäm än vad som annars hade varit fallet. 

Johanna Jormfeldt förtjänar ett stort tack för sina kommentarer, och förslag, 
på delar av mina utkast. Elin Hellquist kom in på forskarutbildningen hösten 
2006. Trots den korta tiden som doktorandkollega är Elin den person som har be-
tytt mest för mig i slutet av mitt avhandlingsskrivande. Elin är sannolikt en av de 
personer som, trots en betydande tidspress, har lagt mest tid och energi på att 
granska det jag har skrivit. Tack Elin! Lektor Anne Haglund Morrissey och lek-
tor Staffan Andersson har språkgranskat de engelska sammanfattningarna, vilket 
jag är väldigt tacksam för. 
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Ett särskilt tack också till Torsten Svensson, som var opponent på mitt slut-
seminarium. Torsten gjorde en kritisk och konstruktiv granskning av mitt manus 
och bidrog till avgörande förbättringar. 

Andra personer som förtjänar att tackas är Ola Agevall, Gunnar Olofsson, 
Mats Lindberg, Rebecka Ulfgard, Björn Idlinge, Marcus Ohlström, Karin Ols-
son, Alexander Rohdin, Otto Pettersson, Tobias Bromander, Fredrik Bynander, 
Daniel Silander, Conny Johannesson samt Torgny Klasson. Peter Esaiasson och 
Niklas Håkansson, vid Göteborgs universitet respektive Högskolan i Halmstad, 
har låtit mig ta del av material som de har samlat in för ett annat forskningspro-
jekt, för vilket de förtjänar ett stort tack.  

När jag skriver detta förord går tankarna till min familj, som i båda dess för-
greningar har gett mig sitt fulla stöd. Min mamma, pappa, Jan-Åke, Mette, Max, 
Carolina, Martin, morfar, mormor, farmor, farfar, Thomas och Edna har alltid 
funnits där för mig. Den tacksamhet jag känner för det villkorslösa stöd som jag 
alltid har fått från er är omöjligt att uttrycka i ord. 

En anledning till att jag en gång utvecklade och befäste ett intresse för sam-
hällsfrågor är de otaliga diskussioner som jag genom åren haft med min pappa. I 
de inte sällan hetsiga diskussioner vi genom åren har haft, om USA och Sovjet 
på 1980-talet och om svensk politik och EU på 1990-talet, har min pappa alltid 
haft en benägenhet att inta ståndpunkter som går på tvärs mot det jag säger. 
Ibland har jag nog blivit irriterad på denna egenskap, kanske mycket beroende på 
att jag i grund och botten delar den. Diskussionerna med min pappa har dock sli-
pat mina argument och är nog en förklaring till att jag är den person jag är och att 
jag idag gör det jag gör. Pappa har dessutom språkgranskat mitt manus. Tack 
pappa! 

När jag har skrivit denna bok har jag gång på gång tänkt på min morfars far 
Tore, som var socialdemokrat i själ och hjärta. Trots att innehållet i denna studie 
kanske inte alltid är så upplyftande för en övertygad socialdemokrat tillägnar jag 
denna bok minnet av dig Tore. 

Växjö, januari 2007 
Karl Loxbo 
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1. Problemet – ett parti i 
förändring

Socialdemokraterna trodde på framtiden. Det fanns ingen anledning att 
tro att inte näringslivet skulle fortsätta att utvecklas lika snabbt som det 
gjort under efterkrigstiden. Förutsättningen för en sådan utveckling var att 
de väldiga tekniska framsteg som naturvetenskapen ställde i utsikt skulle 
kunna utnyttjas av ett näringsliv som inte hämmades av brist på kapital. 
Pensionsreformens åtaganden krävde ett dynamiskt samhälle. Det skulle 
vi få med naturvetenskaplig upprustning och ett ökat sparande.1

Med ovanstående ord förklarade socialdemokraternas partiledare Tage Erlander 
hur han tänkte i samband med den stora ATP-reformen, som efter betydande tur-
bulens beslutades av en djupt oenig riksdag 1959. I citatet verkar det som att so-
cialdemokraterna såg på ekonomisk tillväxt och politisk expansion som själv-
klarheter. ATP-systemet garanterade medborgarna vissa förmåner på ålderdomen 
och fortsatt politisk expansion av samma slag stod i centrum för socialdemokra-
ternas planer för framtiden. ATP-striden var en av de största sammandrabbning-
arna om regeringsmakten under det svenska 1900-talet. Utfallet av denna strid 
har i forskningen och i partiets egen historieskrivning beskrivits som en av soci-
aldemokraternas största framgångar. Socialdemokraterna fick en stor uppslutning 
bland väljarna och de partiinterna diskussionerna spirade som aldrig förr.2

Drygt trettio år senare, i början av 1990-talet, var det dags för ytterligare en 
omfattande pensionsreform. Denna gång valde den socialdemokratiska partiled-
ningen att i samförstånd med de fyra borgerliga partierna avskaffa ATP-systemet 
och införa ett nytt pensionssystem. Socialdemokraternas dåvarande partiordfö-
rande, Ingvar Carlsson, upplevde denna nya reform på ett sätt som i grunden 
skiljer sig från Tage Erlanders nostalgiska minnesbilder: 

Jag frågade mig om jag saknade förmåga att tala med partifolket så att vi 
såg samma verklighet i ögonen. Eller fanns det de som inte ville ta till sig 
dessa dystra fakta som tornade upp sig framför oss hur starka argumenten 
än var? […] Jag försökte tålmodigt förklara att den genomsnittliga livs-
längden lyckligtvis hade ökat betydligt sen vi i slutet av 1950-talet införde 
ATP. För varje månad som svenska folket ökade sin livslängd tärde vi på 

––––––––– 
1 Erlander 1976, s. 257. 
2 Se t.ex. Ruin 1986, s. 321, Linderborg 2002, s. 356-358, Lundberg 2003. 
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de fonder som skulle garantera framtidens pensioner. Om vi inget gjorde 
skulle pensionssystemet avskaffa sig självt. 3

Tage Erlander och Ingvar Carlsson beskriver två dramatiskt olika situationer. 
Där Erlander gav uttryck för reformiver och framtidstro menade Carlsson att par-
tiledningen hade problem med det egna partifolket, som vägrade ta till sig den 
politiska verkligheten.  

Den socialdemokratiska partiledningen fattade alltså med drygt trettio års mel-
lanrum två väsentligt olika beslut, med fundamentalt olika förutsättningar, inom 
ett och samma politikområde. Omsvängningen i den tidigare så kontroversiella 
pensionsfrågan innebar att socialdemokraterna distanserade sig från ett av parti-
ets genom tiderna mest mytomspunna och populära beslut. Pensionsreformen på 
1990-talet är således ett kritiskt fall av politisk förändring i ett politiskt parti. Det 
socialdemokratiska beslutet att sanktionera pensionsreformen på 1990-talet kan 
mot denna bakgrund lära oss något om politiska partiers möjligheter att ta sig an 
förändringar generellt sett. 

När politiska partier väl har gjort betydelsefulla ideologiska vägval, som till 
exempel socialdemokraternas beslut om ATP, snävas framtidens valmöjligheter 
in. Den tidigare historien är av stor betydelse för partiets fortsatta trovärdighet 
och på sikt riskerar partiledningar att ställas inför ett dilemma.4 Å ena sidan är 
partier sammanvävda med etablerade idéer, vilket driver partiledningar till att 
försöka upprätthålla kontinuitet i beslutsfattandet. Å andra sidan måste besluts-
fattare hela tiden anpassa sig till nya politiska och ekonomiska förutsättningar, 
vilka utövar ett kontinuerligt tryck på förändring. Kunskap om partiledningars 
möjligheter att balansera mellan krav på förändring och krav på att upprätthålla 
kontinuitet är av stor betydelse om vi vill förklara hur deras utsikter att söka stöd 
för sin politik utvecklas och förändras över tid.  

Politiska partier är centrala i den representativa demokratin.5 Trots detta vet vi 
förhållandevis lite om hur partier fungerar när nya politiska krav krockar med de 
vägval som har gjorts i det förflutna. Genom att följa den socialdemokratiska 
partiledningens parlamentariska beslut i pensionsfrågan och budskapet till välja-
re och partimedlemmar om dessa beslut, från ATP-striden fram till beslutet om 
den nya pensionsreformen i slutet av 1990-talet, är det möjligt att undersöka om, 
och i sådana fall varför, partiledningens möjligheter att söka stöd för sina beslut 
hade förändrats sedan 1950-talet. Forskningsproblemet sammanfattas enligt föl-
jande:  

Vilka möjligheter hade den socialdemokratiska partiledningen att skapa 
stöd först för 1950-talets ATP-reform och sedan för den helt annorlunda 
pensionsreformen på 1990-talet och hur kan skillnader mellan dessa möj-
ligheter förklaras?   

––––––––– 
3 Carlsson 2003, s. 523. 
4 Se t.ex. Kitschelt 1996, s. 36, 242-244, 267-272 . 
5 Se t.ex. Holmberg 2000, s. 195, Gilljam & Holmberg 1995, Bäck & Möller 2003, Erlingsson m.fl. 

2005, s. 7.  
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I denna första del av boken kommer forskningsproblemet först att relateras till 
tidigare forskning om socialdemokraterna. Därefter presenteras avhandlingens 
teoretiska fundament, som leder fram till tre hypoteser om partiledningens hand-
lingsutrymme. Efter detta preciseras avhandlingens syfte och en analysmodell 
presenteras. I kapitel 2 redogör jag för studiens metodologiska utgångspunkter. 

Historien i kollision med nutiden 
Du som sitter här med pensionsbeskedet i handen har anledning att vara 
bekymrad. Inte bara för att du kommer att få det knapert på gamla dar. 
Utan framförallt av rädsla för de arroganta eliter som slänger åt dig det 
här hundbenet och kallar det demokrati, ja rentav socialdemokrati.6

Det är författaren och socialdemokraten Sven Lindqvist som i citatet uttrycker 
sin indignation över den svenska pensionsreformen på 1990-talet. Lindqvist och 
många fler kritiker anser att det nya pensionssystemet krymper medborgarnas 
förmåner och förflyttar risktagandet för ålderdomens trygghetsproblem bort från 
kollektivet till den enskilda individen.7 Pensionsreformen var den första omfat-
tande politiska åtgärd som skar ned på förmånsnivåerna i den svenska välfärds-
staten och förändringen tycks peka ut riktningen inför framtiden. När den social-
demokratiska partiledningen i samförstånd med de borgerliga partierna övergav 
ATP-systemet agerade de således inte, menar Lindqvist, som sanna socialdemo-
krater. Att en långtgående reform av pensionssystemet drevs igenom just i Sveri-
ge, med en traditionellt stark socialdemokrati och fackföreningsrörelse, har in-
tresserat forskare både i Sverige och utomlands.8 Avskaffandet av ATP-
systemets grundläggande principer var en betydande omsvängning som, enligt 
historikern Urban Lundberg, innebar en idéförändring och identitetsförlust för 
den svenska socialdemokratin.9

Lindqvists åsikt får alltså ett visst stöd av modern samhällsforskning. Idéer 
som förknippas med traditionell socialdemokratisk politik övergavs i samband 
med pensionsreformen på 1990-talet. En sådan slutsats kan också upplevas som 
rimlig mot bakgrund av förklaringar av socialdemokratisk politik som tidigare 
har frambringats inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Socialdemokra-
tisk politik och ideologi har ofta förklarats utifrån innehållet i de svenska väl-
färdsreformerna, som tillkom när den svenska ekonomin växte så det knakade på 
1950- och 1960-talet.10

Konflikten om ATP-systemet intog länge en särställning när framgångsrik so-
cialdemokratisk politik studerades. Enligt statsvetaren Jonas Pontusson känne-

––––––––– 
6 Lindqvist 2000, s. 185. 
7 Se Borg 2004, s. 195-200. 
8 Se Blackburn 2003, s. 257-258, 439-440, Blackburn 2005, Kitschelt 2001, Myles & Pierson 2001, 

Anderson 2001, Palme 2001a, Palme 2001b. 
9 Lundberg 2003, s. 280-299. Jfr Anderson 2001, s. 1089. Se också Korpi & Palme 2003.  
10 Se Tilton 1990, Tilton 1989, Therborn 1989, Esping-Andersen & Korpi 1987, Esping-Andersen 

1985, Korpi 1981. 
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tecknades detta system av en enkel och universell rättviseprincip som garantera-
de alla medborgare trygghet mot standardsänkningar på ålderdomen.11 Företrä-
dare för den så kallade maktresursteorin har förklarat den socialdemokratiska po-
litiken i Sverige utifrån en strävan efter att, ofta i konflikt med andra intressen, 
utsträcka välfärdsrättigheter av ATP-systemets typ till de stora medborgargrup-
perna.12 Principen om standardtrygghet bakom den socialdemokratiska väl-
färdsmodellen, som den svenska välfärdsstaten ibland kallas, har enligt den 
danske sociologen Gøsta Esping-Andersen syftat till att göra människor obero-
ende av marknadskrafterna.13 Med de utgångspunkter som ofta har dominerat 
forskningen om svensk socialdemokrati kan beslutet om att delta i att avskaffa 
ATP-systemet tolkas som att socialdemokraterna inte längre agerar riktigt soci-
aldemokratiskt. Detta tycks också vara Lundbergs slutsats.14 När ATP-systemet 
reformerades krockade historiskt etablerade förväntningar med dagsaktuella 
krav. 

När socialdemokratisk politik förknippas med vissa historiskt stabila strategier 
och idéer om välfärdspolitik finns risken att vi tar de tankar som vägledde refor-
mismen under ATP-stridens dagar som en självklar utgångspunkt. De idéer som 
förordade en omdaning av samhället, bland annat genom utbyggnaden av gene-
rösa välfärdssystem, har emellertid alltid gått sida vid sida med uppfattningen att 
det behövs sunda finanser samt att stora reformer kräver ekonomisk tillväxt och 
kostnadstäckning.15 De mer radikala idéerna i den socialdemokratiska traditio-
nen är, vilket har framgått, grundligt utforskade.16 Den mer ekonomiskt inriktade 
idétraditionen har dock mött ett mycket litet intresse inom forskningen.17 Om vi 
vill förklara partiledningens möjligheter att hantera förändringar är det emellertid 
spänningen mellan dessa två, ibland motstridiga, utblickar på politiken som mås-
te studeras.  

Partiforskarna Richard Katz och Peter Mair hävdar i linje med ovanstående 
resonemang att det finns en grundläggande motsättning mellan två huvudsakliga 
funktioner i politiska partier: ”On the one hand, parties aggregate and present 

––––––––– 
11 Se Pontusson 1993, s. 563. 
12 Möjligheterna för partiledningen att fatta framgångsrika beslut sammankopplas i maktresursteorin 

med styrkan hos partiorganisationen och de intressegrupper som är anslutna till den. Se Esping-
Andersen 1993, s. 29, Palme 1990, Esping-Andersen & Korpi 1987, Svallfors 1996, s. 20. Kritiker 
av maktresursteorin hävdar dock att teoribildningen överdriver konflikterna i svensk politik och att 
socialdemokraterna nästan per definition antas stå för en expansion av en viss typ av välfärdsrättig-
heter. En annorlunda förklaring till den svenska välfärdsstatens expansion ges av statsvetaren 
Dankward Rustow. I boken The Politics of Compromise (1955) menar han att svensk politik i grun-
den har präglats av maktbalans och strävan efter samförstånd. Statsvetaren Emil Uddhammar 
(1993) representerar ett liknande tankesätt och menar att maktresursforskarna överdriver klasskon-
flikters förekomst i Sverige. Uddhammar hävdar i sin avhandling, som i vissa delar är en replik till 
maktresursteorin, att inget parti på ett konsekvent sätt har mottsatt sig expansionen av den stora sta-
ten, det vill säga välfärdsstaten. Se också Heclo & Madsen 1987. 

13 Esping-Andersen 1993, s. 26-27, 32-33, 41, 48. Se också Korpi 1981.  
14 Se Lundberg 2003, s. 281-299. 
15 Löwdin 1998, s. 404, Pettersson 2004, Andersson 2003. 
16 Tingsten 1941, Lewin 1967, Misgeld, Molin & Åmark 1989. Se Linderborg 2002 för en god över-

sikt av forskningen om svensk socialdemokrati. 
17 Se dock Andersson 2003, Sassoon 1996. 
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demands from civil society to the state bureaucracy, while on the other hand they 
are the agents of that bureaucracy in defending policies to the public.”18 Det 
finns grund för att tro att avvägningsproblemen mellan staten och det civila sam-
hället, som Katz och Mair lyfter fram, blir mer bekymmersamma över tid.19 Att 
avväga mellan krav inom partiorganisationer och krav som ställs i statens be-
slutsfattande institutioner blir särskilt komplicerat när samhällsekonomin inte 
längre ger lika goda förutsättningar som under välfärdsstatens så kallade guldål-
der.20

Flera forskare har hävdat att de krav på besparingar som har satt sin prägel på 
välfärdspolitiken i västvärlden under 1990-talet – ofta kallat politics of re-
trenchment – dramatiskt har förändrat partiernas förutsättningar att bedriva den 
typ av expansionspolitik, som kännetecknade 1950- och 1960-talet när ATP-
systemet byggdes ut.21 Statsvetaren Kent Weaver tar fasta på detta: ”There is a 
profound difference between extending benefits to large numbers of people and 
taking those benefits away.”22 Det finns anledning att tro att den politiska för-
ändring som Weaver beskriver är särskilt problematisk för ett politiskt parti som 
de svenska socialdemokraterna. Enligt Kjell-Olof Feldt, som var socialdemokra-
tisk finansminister på 1980-talet, utgjorde partiets traditioner en avgörande be-
gränsning för hans möjligheter att fatta beslut. Partifolket var, enligt Feldt, dåligt 
rustat för krisbekämpning, ekonomisk åtstramning och strukturella reformer av 
välfärdssystem. Blicken hade alltid riktats framåt, mot nya reformer och nya 
framsteg. I sina memoarer skriver Feldt: ”Vårt parti hade under lång tid ansträngt 
sig för att beskriva sig som Partiet med De Goda Gåvorna […] Av ett parti med 
denna stolta historia väntade man sig att ekonomiska problem löstes utan reträt-
ter från framstegs- och reformlinjen.”23

Den socialdemokratiska partiledningens sanktionering av pensionsreformen 
på 1990-talet ställde de problem som Feldt berör på sin spets.24 Partiledningen 
fick väga de behov som på 1990-talet upplevdes stå på den politiska dagordning-
en mot tidigare valframgångar och etablerade partinterna föreställningar. Hur 
ledningen i ett politiskt parti i olika sammanhang lyckas med en balansakt av 
detta slag påverkar i grunden deras möjligheter att fatta beslut. I slutändan hand-
lar dessa avvägningar om partiets överlevnad.  

I de följande avsnitten i bokens första kapitel ska jag utveckla avhandlingens 
teori och forskningsproblem. Därefter presenteras tre hypoteser, ett mer precise-
rat syfte och en analysmodell.   

––––––––– 
18 Katz & Mair 1995, s. 13. 
19 Olofsson 1995, s. 212, Przeworski 1985. 
20 Pierson 1996, s. 2-4. 
21 Pierson 1996, Kitschelt 2001, Myles & Pierson 2001. 
22 Weaver 1986 citerad i Myles & Pierson 2001, s. 320. 
23 Feldt 1991, s. 17. 
24 Se Lundberg 2003. 
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Studiet av politiska partier i förändring 
Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gott-
finnande, inte under omständigheter som de själva valt utan under om-
ständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan existerande. 
Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de levandes 
hjärna.25

Karl Marx uttalande i boken Louis Bonapartes adertonde Brumaire vidrör den 
klassiska vetenskapsteorietiska frågan om den sociala verklighetens natur. Citatet 
från Marx handlar om vilken autonomi aktörer egentligen kan ha och vilken sta-
bilitet och betydelse, som det är rimligt att knyta till sociala strukturer. Enligt 
Marx skapar människan sin egen historia, men denna ständiga nyskapelse och 
återskapelse sker under villkor som människan inte har kunnat välja själv. Histo-
rien har alltså stor betydelse för beslutsfattares manöverutrymme i politiken. 
Marx påstående kan upplevas som självklart och okontroversiellt. Så är dock inte 
fallet inom stora delar av partiforskningen. Aningen förenklat kan det sägas att 
det finns två huvudsakliga perspektiv för att förklara politiska partiers agerande. 
Ett perspektiv är inriktat på att ge strukturella förklaringar till partiers agerande 
och ett perspektiv betonar i huvudsak strategiskt handlande aktörer. Inget av 
dessa perspektiv är, vilket kommer att framgå, tillräckligt för att studera avhand-
lingens forskningsproblem. 

Det strukturella synsättet baserar sig på den grundläggande föreställningen att 
partiers mest primära funktion är att mobilisera och representera olika sociala 
grupper i samhället.26 Strukturer förstås då som ett historiskt mönster med en 
viss varaktighet. I denna studie betyder struktur samma sak som det som ofta av-
ses med begreppet institution. Detta begrepp utvecklas senare, men redan i detta 
läge kan det sägas att en institution är formella regler eller informella hand-
lingsmönster, som utvecklas och befästs över tid och som påverkar aktörers be-
teende genom att möjliggöra eller begränsa deras handlingar.27

När ett strukturellt synsätt anläggs på partier betraktas partierna ofta som ett 
utflöde, eller en mer eller mindre tydlig spegelbild av samhället som sådant. Det-
ta innebär att aktörer är förhållandevis oviktiga.28 Liknande tankegångar åter-
finns inom klassiska studier av partiorganisationer. Två förgrundsgestalter inom 
denna forskning var sociologen Robert Michels och statsvetaren Maurice Duver-
ger.29 Båda menade att aktörer var relativt osjälvständiga och påverkades av den 

––––––––– 
25 Marx 1853, s. 11. 
26 Se Lipset & Rokkan 1967. 
27 Peters 2005, s. 18-19. Se Rothstein 2003, s. 64-67. 
28 Håkansson 2005, s. 63, Olofsson 1995. Enligt en utpräglat strukturell uppfattning är partier fast i 

klasstrukturer. Se Berntson 1974, s. 21-26, Przeworski 1985, s. 2. Den marxistiskt inspirerade parti-
forskaren, Lennart Berntson, illustrerar en ytterlighet av det strukturella perspektivet: ”Varje poli-
tiskt parti företräder en social klass (eller en fraktion av klass, eller allianser av klasser och skikt) i 
dennas kamp med andra klassers organisationer vad gäller makten och inflytande över den statliga 
apparaten.”  Berntson 1974, s. 75. Se också Berntson 1976, s. 347-352. 

29 Ibland kallas detta för det institutionella perspektivet och Leon Epstein (1967) ligger nära detta för-
hållningssätt. Se t.ex. Sjöblom 1976, s. 257.  
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mer eller mindre stabila strukturen hos partiorganisationen.30 Socialdemokratiska 
partier – som ofta brukar tas som exempel på dessa forskares resonemang – var 
enligt Duverger utpräglade Gemeinschaft-partier och sammanhållningen i dessa 
partier grundades på en gemensam ideologi.31 Duverger benämnde dessa partier 
masspartier. Massorganiseringen bidrog enligt Duverger till att ideologiska frå-
gor, som var förhärskande vid partiets uppkomst, styrde partiets utveckling i 
framtiden.32 Det som är gemensamt för strukturellt inriktade partiteorier är att 
medvetna och strategiska aktörer inte anses vara av större betydelse. Strukturella 
teoribildningar har av denna anledning svårt att förklara partipolitisk förändring, 
som inte härrör från till exempel klasstrukturer utan från enskilda individers 
medvetna val.33

Motpolen till strukturellt inriktade partiteorier återfinns inom den så kallade 
aktörsteorin, där ekonomen Anthony Downs är den främste och mest klassiske 
företrädaren.34 Downs definierar politiska partier som monolitiska grupper av 
egenintresserade individer, som enbart strävar efter makt. Enda sättet att uppnå 
detta mål är att vinna val.35 Kärnan i de aktörsinriktade teorierna är, aningen för-
enklat, att partiledningar agerar strategiskt för att uppfylla vissa mål.36 Strate-
giskt handlande förstås då som medvetna val mellan olika tänkbara handlingslin-
jer, som kan ses som rationella givet vissa preferenser och målsättningar.37 Det 
faktum att aktörer kan ha olika grad av autonomi att agera strategiskt i olika sam-
manhang och i olika tidsepoker beaktas emellertid sällan. Anpassningen till väl-
jarnas preferenser står ofta i centrum i aktörsinriktade teorier och strukturella be-
gränsningar i partiorganisationen, i staten och i det omgivande samhället tenderar 
att försvinna från analysen.  

Inget av de två redovisade teoretiska perspektiven – låt vara att båda har för-
enklats i detta sammanhang – är tillräckliga för att förklara de förändringar som 
utpekas i forskningsproblemet. Ibland kan aktörer ha en stor autonomi att agera 
strategiskt medan strukturer kan begränsa dessa möjligheter i andra samman-
hang. För att förklara skillnader mellan partiledningens handlingsutrymme i oli-
ka sammanhang och i olika tidsepoker gäller det, precis som Marx en gång före-
slog, att fokusera på samspelet mellan aktörers strategiska val och etablerade 
––––––––– 
30 Michels [1911] 1983, Duverger 1954. Få organisationsteoretiska studier, som rör politiska partier, 

har skett efter Michels och Duvergers portalverk. Det viktiga undantaget är statsvetaren Angelo Pa-
nebiancos bok Political parties – Organization and Power (1988). 

31 Duverger 1954, s. 131. Robert Michels argument var annorlunda än Duvergers. Enligt Michels 
fångades partipartiledningar alltid, oavsett deras officiella målsättningar, i en lagbunden elitism, där 
ledare på sikt fjärmade sig från partiets medlemmar. Förklaringen var att partiorganisationens mål-
sättningar krockade med dem som var förhärskande i det borgerliga politiska systemet. Michels 
hävdade att socialdemokratiska partiledningar sakta men säkert skulle vara tvungna att överge sin 
ursprungliga ideologi och integreras i det politiska system, som de från början sade sig vilja be-
kämpa. Michels 1983, s. 293. Se Söderfeldt 1969, s. 44-48, Pierre 1986, s. 62. Det bör betonas att 
Duverger i allt väsentligt höll med om Michels tes om oligarki. Se Duverger 1954, s. 133.

32 Detta är en utgångspunkt som har påverkat flera partiforskare. Se t.ex. Panebianco 1988. 
33 Se dock Håkansson 2005, s. 65-67. 
34 Downs 1957. 
35 Downs 1957, s. 35.   
36 Se t.ex. Sjöblom 1968. 
37 Sjöblom 1968. Se Svensson 1994, s. 36-40. 
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samhällsstrukturer. En förklaring måste således öppna upp för möjligheten att 
aktörers handlingar kan vara strategiskt rationella och uppbundna av strukturer 
på samma gång. Statsvetaren Herbert Simon uttrycker tankegången om en bun-
den rationalitet på ett kärnfullt sätt: ”Choice takes place in an environment of 
’givens’ – premises that are accepted by the subject as bases for his choice; and 
behaviour is adaptive only within the set by these ‘givens’.”38

Statsvetaren Angelo Panebianco presenterar en partiteoretisk modell där han 
för ett resonemang om en bunden rationalitet i politiska partier. Enligt Panebian-
co finns det motsättningar mellan partiorganisationers ursprungliga mål, som har 
levt kvar sedan partiet en gång grundandes, och aktörers intresse av att fortlö-
pande anpassa sig till en föränderlig omgivning. Partiledningar utformar alltså 
sina strategier inom ramen för historiskt stabila strukturer.39 Panebiancos teore-
tiska utgångspunkter har tjänat som inspiration för mitt eget resonemang. Min 
uppfattning är dock att Panebianco alltför ensidigt betonar partiorganisationer 
och att han därmed till största del utelämnar begränsningar, som också kan finnas 
i statens beslutsfattande organ och som kan utvecklas i mötet med väljarna. Pa-
nebiancos teori bör därmed utvecklas. Partiledningars relation till staten, partior-
ganisationen och väljarna innebär nämligen, hävdar jag, att de kan ställas inför 
olika typer av begränsningar i olika sammanhang. Det är genom att jämföra par-
tiledningens agerande inom dessa tre sfärer över tid, som jag menar att det är 
möjligt att studera skillnader i partiledningars möjligheter att söka stöd för sina 
beslut.  

”Graden av autonomi i varje situation beror på relationen mellan aktörernas 
egenskaper och strukturernas sammansättning” skriver statsvetaren Lennart 
Lundquist och sätter därmed fingret på den huvudsakliga poängen i samman-
hanget.40 För att klargöra relationen mellan aktörers valmöjligheter och struktu-
rer gäller det, enligt Lundquist, att försöka precisera hur aktörer i olika samman-
hang tolkar information¸ på vilket sätt de socialiseras samt vilka restriktioner de 
ställs inför.41  Samma information om det omgivande samhället kan tolkas och 
förmedlas på dramatiskt olika sätt av samma aktörer beroende på var de befinner 
sig.42

För att studera avhandlingens forskningsproblem ska jag bygga vidare på 
statsvetaren Gunnar Sjöbloms klassiska studie Party Strategies in a Multi Party 
System.43 Genom att kombinera Sjöbloms aktörsinriktade arenamodell med in-
sikter från nyinstitutionell teoribildning ska ett antagande och en hypotes om par-
tiledningens möjligheter lanseras. 

––––––––– 
38 Simon 1947, s. 79. 
39 Panebianco 1988, s. 6-20. 
40 Lundquist 1984, s. 2. 
41 Lundquist 2005, s. 120. 
42 Rothstein 1988, s. 38. 
43 Sjöblom 1968. 
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En vidareutveckling av Gunnar Sjöbloms arenaperspektiv 
Enligt Sjöblom gör partiledningar hela tiden avvägningar mellan skiftande krav 
som artikuleras på väljararenan, den parlamentariska arenan och på den partiin-
terna arenan. En arena är i Sjöbloms resonemang ett område med en viss besluts-
struktur, med vissa bestämda regler för medlemskap.44 Partiledningar har, enligt 
Sjöblom, olika strategiska målsättningar på de tre skiftande arenorna. På den par-
lamentariska arenan gäller det att maximera inflytandet, på den partinterna are-
nan sammanhållningen och på väljararenan rösterna. Vid sidan av detta antas 
partier ha en icke-strategisk målsättning, nämligen programförverkligande.45

Partiledningarnas ställningstaganden och förslag är enligt Sjöblom resultatet av 
strategiska – det vill säga rationellt uttänkta och medvetet valda – sammanväg-
ningar av olika krav på de tre arenorna.  

Det som i den inledande frågeställningen avses med ”möjligheter att söka stöd 
för beslut” är partiledningens handlingsutrymme att väga samman krav på dessa 
tre arenor. Detta innebär att jag accepterar Sjöbloms grundläggande antaganden 
om strategiska målsättningar. Antagandet om arenor måste dock utvecklas efter-
som Sjöblom utgår ifrån att politiska partier har vissa målsättningar, intressen 
och evalueringssystem per definition.46 Därmed utelämnas partiledningars för-
hållande till partiorganisationers ursprungliga idéer och ställningstaganden, vil-
ket är faktorer som starkt betonas av andra partiforskare.47 En viktig tänkbar be-
gränsning för strategiskt handlande över tid, nämligen betydelsen av historiska 
vägval och idéer, beaktas därmed inte av Sjöblom. Ingen större vikt fästs heller i 
Sjöbloms resonemang vid hur strategier på olika arenor kan förhålla sig till var-
andra vid olika tidpunkter i historien. Min tanke är dock att partiledningens möj-
ligheter att leva upp till de olika strategiska målsättningarna på olika arenor är 
beroende av tidigare beslut och av tidigare budskap. Tidiga beslut och budskap 
kan alltså skapa strukturer – det vill säga informella handlingsmönster – som be-
gränsar partiledningens autonomi på sikt.  

Att strukturer, eller institutioner, kan ha betydelse för aktörers strategiska 
möjligheter framgår även i Sjöbloms resonemang, som hämtar inspiration från 
statsvetaren David Easton.48 Partiledningar verkar, enligt Sjöblom, på den högsta 
systemnivån, där de auktoritativa besluten i samhället fattas (the polity level). På 

––––––––– 
44 Sjöblom 1968, s. 42. 
45 Sjöblom 1968, s. 15. Partiledningar har olika centrala resurser till sitt förfogande och de viktigaste 

är ståndpunkter, kandidater och propaganda. Problemet är att olika arenor kräver olika strategier 
med skiftande fokus på dessa olika resurser. Jfr Molin 1965, Bäck & Möller 2003, s. 51-56. 

46 Sjöblom 1968, s. 141, 183-188. 
47 Duverger 1954, Epstein 1967, Panebianco 1988. 
48 Se Easton 1965. Sjöblom understryker på flera ställen i sin bok att strukturer – han skriver omväx-

lande given conditions, external frameworks eller constitutive rules – begränsar aktörers möjlighe-
ter att handla. Han skriver: ”[T]here are certain rules for procedure for political life, and these can 
be presumed to act as ”restraints” on the members of the system.” Sjöblom diskuterar en rad exter-
na villkor – eller ”restraints” – som han menar ligger utanför partiledningars kontroll på kort sikt.
Som exempel på dessa externa villkor berör han graden av systemlegitimitet, kultur för beslutsfat-
tande i parlamentet, grad av konflikt eller konsensus i det politiska systemet, nivån på centralise-
ringen i systemet, antalet partier i partisystemet, relationen mellan partier samt etablerade opini-
onsmönster. Sjöblom 1968, s. 22. Se också, s. 13, 22-29, 43. 
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denna analysnivå, som har sina speciella förutsättningar för beslutsfattande, finns 
den parlamentariska arenan. Partiledningar bedriver också ett viktigt arbete på 
organisationsnivån, internt i partier (the party level). Denna nivå, som har helt 
annorlunda förutsättningar än den föregående, är liktydigt med den partiinterna 
arenan. Slutligen menar Sjöblom att partiledningar verkar på individnivån när de 
vänder sig utåt och försöker få stöd för sina förslag bland väljarna.49 Denna sista 
analysnivå med sina egna spelregler är följaktligen väljararenan. Trots detta ut-
förliga resonemang definierar inte Sjöblom det han kallar ”kontexten för politiskt 
handlande”.50 Jag menar dock att arenor kan ses som avgränsade beslutsområ-
den, där aktörers handlingsutrymme begränsas av strukturer, som jag i fortsätt-
ningen kommer att kalla institutioner.51

Denna diskussion utmynnar i ett antagande om institutioners betydelse på are-
norna som inte i sig kommer att prövas i boken, utan utgör en utgångspunkt: 
Partiledningars agerande kan analyseras på tre arenor som var för sig består av 
institutioner, som påverkar vilket budskap och vilka beslut som upplevs vara 
möjliga och legitima över tid. 

Tankegången som ligger till grund för antagandet utgår alltså ifrån att parti-
ledningar kan ställas inför olika möjligheter och begränsningar på de tre skiftan-
de arenorna. Att denna tolkning är rimlig framgår också av Sjöbloms resone-
mang.52 Antagandet ligger till grund för en hypotes som kommer att prövas i min 
studie. Denna hypotes anger att tidiga beslut förstärks i olika grad på de tre oli-
ka arenorna och att dessa tidiga beslut sätter skiftande gränser för partiledning-
ens möjligheter att driva igenom och få legitimitet för förändringar. 

Den antagna utgångspunkten och hypotesen preciserar avhandlingens forsk-
ningsproblem. Partiledningar som samtidigt agerar på alla tre arenor kan antas 
utveckla mer eller mindre oförenliga roller, som olika starkt premierar olika idé-
er. Utvecklingen av sådana roller kan, tänker jag mig, påverka möjligheterna för 
partiledningen att på samma gång leva upp till de strategiska målsättningarna på 
de olika arenorna. Innan antagandet och hypotesen utvecklas och förankras i ett 
fördjupat teoretiskt resonemang med mer precisa hypoteser och en analysmodell 
ska jag definiera vad som menas med partiledning och arenor.  

Med partiledningen i det socialdemokratiska partiet avses partiordföranden, 
partistyrelsen och det verkställande utskottet. Det är dock de medlemmar av par-
tiledningen som framträdde som de ledande i just pensionsfrågan som får anses 
tala för partiledningen.53 Partiledningen behöver inte nödvändigtvis vara en sam-

––––––––– 
49 Sjöblom 1968, s. 17. 
50 Denna avgränsning förklarar Sjöblom med att teorin hade tappat stora delar av sina generalise-

ringsmöjligheter om ytterligare faktorer hade vägts in. Sjöblom 1968, s. 13, 251, 260. 
51 Se också Panebianco 1988, s. 204- 219, som för ett liknande resonemang: ”Environments directly 

influencing parties – which are in their turn structured by institutional constrictions – can be con-
ceived as arenas in which relations between parties and other organizations take place.” Panebianco 
1988, s. 207. 

52 Sjöblom understryker att strukturerna är oerhört viktiga vid konkreta fallstudier och skriver: ”At a 
concrete analysis of the actions of the political parties in a specific Polity with a specific regime, the 
analyst must naturally make a more detailed description of background data relevant to the parties 
actions in the form of constitutive rules and other external conditions.” Sjöblom 1968, s. 27.  

53 Se von Sydow 1978, s. 31, som gör en liknande definition av just partiledningen. 
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lad aktör. Begreppet tar fasta på de individer i partitoppen, som bestämmer parti-
ets politiska kurs. 

Den parlamentariska arenan avser toppolitiker i den svenska statliga maktsfä-
ren, som sitter på någon form av folkligt mandat. Det är på denna arena som par-
tiledningen i slutändan fattar bindande politiska beslut. Beslutsfattandet i parti-
styrelsen och i det verkställande utskottet, som gäller uppgörelser och förhand-
lingar med andra partier, behandlas i anslutning till den parlamentariska arenan. 
Definitionen av den parlamentariska arenan syftar alltså på den socialdemokra-
tiska partiledningens interaktion och förhandlingar med andra partiers ledningar. 
Det som står i fokus är interaktionen mellan dessa aktörer inom ramen för den 
svenska statens beslutsfattande institutioner, nämligen riksdagen och utskotten 
men även regeringen.54 Även kommittéer och utredningar som tillsätts av reger-
ingen kommer att räknas till den parlamentariska arenan.55

När Sjöblom berör den partinterna arenan så avser han hela partiorganisatio-
nen utanför parlamentet.56 Min definition är likartad. Vad jag försöker nagla fast 
när jag använder begreppet den partiinterna arenan är kommunikationen mellan 
partiledningen och partimedlemmar. Det socialdemokratiska partiets medlemmar 
antas vara representerade av kongressombuden, partidistrikten, arbetarkommu-
nerna, socialdemokratiska föreningar, SSU-föreningar, kvinnoförbund samt soci-
aldemokratiska fackklubbar. Den partinterna arenan avser emellertid inte verk-
samheten på alla dessa nivåer i partiorganisationen, utan tar fasta på det faktiska 
meningsutbytet mellan partiledningen och medlemmarna. Partikongresserna 
samt rådslag och samråd möjliggör ett sådant meningsutbyte. Den partiinterna 
debatten i tidskriften Aktuellt i Politiken, som är partiets största tidskrift, är också 
en viktig del av kommunikationen mellan partiledningen och medlemmarna och 
betecknas här som en del av den partiinterna arenan.  

När jag använder begreppet väljararenan avser jag partiledningens budskap i 
pensionsfrågan i valkampanjerna inför riksdagsvalen. Vad som är av intresse är 
således partiledningens opinionsbildning i samband med valen och inget annat. 
Väljarnas uppfattning om budskapet, och huruvida en fråga betecknas som viktig 
i samband med riksdagsvalen, behandlas också på väljararenan.  

Arenor som institutioner 
Antagandet som gick ut på att arenorna består av institutioner som kan begränsa 
aktörers strategiska val ska nu utvecklas. En institution är en formell eller infor-
mell struktur, som är stabil över tid och som påverkar aktörer genom att begränsa 
deras handlingar men också genom att ge mening åt dessa handlingar.57 Statsve-
taren Bo Rothstein hävdar att institutioner existerar ”i en kontinuerlig dimension 

––––––––– 
54 Jag är dock medveten om att regeringen i strikt statsrättslig menig tillhör exekutivmakten och att 

parlamentet utgör den lagstiftande makten. Trots detta har jag av teoretiska skäl, men även praktis-
ka, valt att gemensamt föra dem till den parlamentariska arenan. Genom regeringens förslagsrätt i 
riksdagen och dess beroende av stöd i riksdagen är dessa beslutsorgan starkt relaterade till varandra. 

55 Jfr Sjöblom 1968, s. 250. 
56 Sjöblom 1968, s. 183. 
57 Peters 2005, s. 18-19. 
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som går från formella, där de har betydelse för att skapa tydliga incitament, till 
informella där deras betydelse främst handlar om sociala normer.”58 I detta sam-
manhang kommer jag att följa detta resonemang och institutioner ses alltså som 
formella regelsystem och informella handlingsmönster (idéer, normer och ruti-
ner), som begränsar och möjliggör partiledningars beslutsfattande på de tre are-
norna.  

Avhandlingens forskningsproblem handlar om partiledningens möjligheter att 
fatta beslut, och att söka stöd för dessa beslut, över tid och lyfter således fram va-
riationen i institutionernas betydelse. Institutioner är resultatet av långa historis-
ka processer och det resonemang jag kommer att föra relaterar till dessa historis-
ka processer. Det handlar då om institutionalisering.59 Panebianco diskuterar ut-
tryckligen partiorganisationers institutionalisering och definierar begreppet på 
följande sätt: ”Institutionalization is, in fact, the process by which an organiza-
tion incorporates its founders values and aims.”60 Enligt Panebianco innebär in-
stitutionalisering att ursprungliga idéer som härrör från tidiga vägval får ett värde 
för aktörer i partiorganisationen, som är mer eller mindre oberoende av de före-
ställningar och värden som är dominerande i omvärlden.61 Ju starkare institutio-
naliseringen är desto mer oberoende är följaktligen partiorganisationen för tryck 
på förändring från omvärlden och desto svårare blir det för partiledningar att age-
ra strategiskt.62

Antagandet som gjordes med utgångspunkt från Sjöbloms modell gör dock 
gällande att institutioner inte bara finns i partiorganisationen (den partiinterna 
arenan), utan också på de två andra arenorna. Eftersom partiledningen har olika 
uppgifter, och strävar efter olika strategiska målsättningar, på arenorna kan också 
institutioner utvecklas på ett sätt som korresponderar med dessa målsättningar. 
Uppgiften på den parlamentariska arenan är att utöva inflytande och fatta kon-
kreta beslut, medan motsvarande uppgift på de andra arenorna snarare är att mo-
bilisera människor kring budskap om tänkbara eller faktiska handlingslinjer. 
Målsättningarna om partisammanhållning, röstmaximering och parlamentariskt 
inflytande kan med andra ord leda till att informella handlingsmönster utvecklas 
och förstärks över tid. Mot denna bakgrund menar jag att institutioner, och be-
gränsningar i aktörers strategiska valmöjligheter, kan granskas på alla arenor. 
Denna granskning kan göras genom att undersöka formella regelsystem, idétradi-
tioner och inarbetade metoder för att fatta beslut. 

För det första finns det formella spelregler på alla tre arenor, som är kända för 
aktörerna. Dessa regler sätter formella gränser för vilka beslut som är möjliga att 
fatta och kan ge olika typer av incitament.63 Stadgarna i en partiorganisation kan 
uppmana till förankringsprocesser och interndemokratiskt beslutsfattande, be-
slutsreglerna i ett parlament kan premiera förhandlingar och beslut i samförstånd 

––––––––– 
58 Rothstein 2003, s. 67. 
59 Scott 2001, s. 16-17, 142-144. 
60 Panebianco 1988, s. 53. 
61 Panebianco 1988, s. 27, 29, 42, 58-62, Barrling Hermansson 2004, s. 37. Se också Kitschelt 1996, 

s. 254-279, Selznick 1957, s. 16-17. 
62 Se också Kitschelt 1996, s. 265. 
63 Se Peters 2005, s. 47-71, 87-107, Scott 2001, s. 54. 
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och regler för ett valsystem kan ge incitament till att söka konflikt eller till att 
försöka bygga koalitioner.64 Vad som är av intresse när jag talar om formella 
spelregler på olika arenor är partiledningens handlingsutrymme att fatta beslut. 
Detta handlingsutrymme kan mycket väl variera över tid och det är inte självklart 
att regler för beslutsfattande verkar åt samma håll på olika arenor när omfattande 
beslut ska fattas. 

 För det andra finns det mer eller mindre etablerade idétraditioner på de olika 
arenorna, som påverkar hur aktörer uppfattar, tolkar och förmedlar information 
om verkligheten.65 Statsvetaren Elmer E. Schattsneider har sammanfattat vad 
som avses i sammanhanget: ”What people do about government depends on 
what they think government is able to do.”66 Uppfattningar om vad staten bör 
göra och vad som borde vara kärnan i politiken relaterar till idéer, som påverkar 
vilka beslut som upplevs vara acceptabla och möjliga över tid. När institutioner 
relaterar till idéer är de utpräglat informella och behöver inte vara kända för ak-
törerna.67

Idétraditioner kan alltså ha en stor betydelse för vad som överhuvudtaget an-
ses vara ett politiskt problem, som kräver politiska återgärder.68 Om ett problem 
uppmärksammas kan etablerade idéer påverka hur detta problem definieras, var 
lösningar på problemet bör sökas samt vem som bör gynnas av denna lösning.69

Idéer om förhållandet mellan ekonomi och politik har också, vilket statsvetaren 
Peter Hall har lyft fram, en stor betydelse för hur aktörer bedömer möjligheterna 
att fatta politiska beslut.70 Historiskt etablerade idéer kan alltså skapa informella 
handlingsmönster, som på sikt snävar in aktörers valmöjligheter. Den avgörande 
frågan är dock om idéer har samma betydelse på alla arenor eller om aktörer i 
praktiken kan ha olika uppfattningar och utblickar på politiken samtidigt.  

För det tredje skapas på sikt rutiner och normer som rör beslutsfattande på 
arenorna.71 Även här fungerar institutioner som informella handlingsmönster och 
behöver inte vara kända för aktören. Historiskt betingade uppfattningar – till ex-
empel självuppfattningen att vårt parti är ett massparti – påverkar vad som upp-
levs vara accepterade och lämpliga procedurer för att fatta beslut. Statsvetarna 
James March och Johan P. Olsen menar att institutionaliserade normer skapar 
vad de kallar en ”logic of appropriateness” (lämplighetslogik).72 Poängen är att 
aktörer i dessa sammanhang inte i första hand ser till handlingars konsekvenser, 

––––––––– 
64 Sjöblom 1968, s. 25-30.
65 Se Scott 2001, kap. 2. 
66 Schattsneider 1944, s. 1147-1148. 
67 Barrling Hermansson 2004, s. 15-35, Douglas 1986. 
68 Hall 1993. 
69 Brunsson & Olson  1990, Stone 1989. 
70 Hall 1993. 
71 Panebianco 1988, s. 53-58. För ett resonemang om hur olika organisationsformer tenderar att re-

producera sig själva över tid se Stinchcombe 1986. För definitioner av värden och normer se Scott 
2001, s. 53, Rothstein 1996, s. 148-151. Jfr Kitschelt 1996, s. 36. 

72 March & Olsen 1989. Inom historisk institutionalism förstås idéer ofta på samma sätt, som March 
och Olsen definierar normer. Inom denna tradition antas det vara etablerade idéer, vilket då är den 
funktionella motsvarigheten till normer, som anger vad som är acceptabelt agerande. Se Peters 
2005, s. 75, Hall 1993. 
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utan till vad som är lämpligt att göra givet den kontext de verkar inom. Normer 
om lämpligt beslutsfattande anger var beslut bör avgöras, vad som förväntas av 
beslutsfattare samt hur beslut bäst bör fattas. Frågan är dock om normer om 
lämpligt beslutsfattande på den parlamentariska arenan och väljararenan är för-
enliga med dem som existerar på den partiinterna arenan.73

Antagandet om att partiledningen agerar på tre arenor kommer, som tidigare 
nämnts, inte att prövas fullt ut i studien. Resonemanget ska dock förankras i den 
hypotes som presenterades tidigare samt i en analysmodell, som tar fasta på det 
jag har kallat formella spelregler och informella handlingsmönster. Denna ana-
lysmodell ska hjälpa till att besvara frågeställningen och måste då appliceras på 
partiledningens motiveringar i just pensionsfrågan över tid.  

Tre hypoteser om betydelsen av tidigare beslut  
Hypotesen som introducerades tidigare betonade betydelsen av tidiga beslut för 
partiledningens möjligheter att fatta nya beslut på olika arenor. Denna hypotes 
kan hjälpa oss att förklara skillnader i partiledningens möjligheter att söka stöd 
för sina beslut över tid. Hypotesen ska nu förankras teoretiskt och sedan delas 
upp i en prövbar hypotes per arena.  

Det fenomen som är av intresse när betydelsen av tidigare beslut diskuteras 
kan kallas för spårberoende.74 Aningen förenklat brukar detta begrepp betyda att 
ursprungliga steg i en viss riktning uppmanar till nya steg i samma riktning, vil-
ket på sikt försvårar eller omöjliggör förändring. Enligt statsvetaren Paul Pierson 
präglas ofta spårberoende processer av det han kallar ”positive feedback” – inc-
reasing returns – vilket innebär att politiska beslut, till exempel att införa stora 
pensionssystem, innebär höga ekonomiska, politiska och normativa investering-
ar, som det är mycket kostsamt att senare ge upp.75 Framtida beslut avgörs till 
stor del av tidigare beslut i historien. Fenomenet spårberoende kan definieras på 
olika, mer eller mindre utvecklade, sätt.76 I detta sammanhang är enbart avsikten 
att begreppet ska hjälpa till att finna en tänkbar förklaring till variationer i parti-
ledningens möjligheter att söka stöd på olika arenor över tid. Detta innebär att 
den definition jag använder kan vara mindre strikt än de definitioner som betonar 
att spårberoende innebär att den framtida utvecklingen mer eller mindre dikteras 
av redan etablerade institutioner.77

Spårberoende definieras som den process där beslut och budskap som rör ett 
betydelsefullt politiskt vägval begränsar vilka beslut och budskap som har möj-
lighet att vinna legitimitet vid ett senare tillfälle i historien. Legitimitet förstås då 
som omgivningens gillande och samtycke och handlar om en subjektiv bedöm-
ning från de grupper som partiledningen interagerar med – andra partiledningar, 

––––––––– 
73 Statsvetenskaplig forskning har visat att informella sociala normer om vad som är rätt politik även 

är starkt etablerade på den parlamentariska arenan. Se Sannerstedt 1992, s. 203, 208-213. Se också 
Mattson 1996, Hagevi 1998. 

74 Mahoney 2000, Pierson 2005, 2004, 2000a, 2000b, 2000c. 
75 Se t.ex. Myles & Pierson 2001. 
76 För en översikt av flera olika definitioner, se Pierson 2004, s. 17-53,  Mahoney 2000. 
77 Mahoney 2000, Pierson 2005, 2004, 2000a, 2000b, 2000c. 
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partimedlemmar eller väljare.78 Den definition jag använder innebär att spårbe-
roende i första hand handlar om idéers historiska betydelse, men att förändring 
ändå är fullt möjlig. För att följa resonemanget i föregående avsnitt är det dock 
rimligt att tänka sig att spårberoende, som jag har definierat det, kan vara olika 
starkt på olika arenor.  

För att avgöra graden av spårberoende måste ett beslut – i detta fall pensions-
reformen på 1990-talet – spåras tillbaka till en ursprunglig valsituation eller ett 
formativt moment.79 Om en betydelsefull händelse – i detta fall ATP-striden – i 
grunden förändrade aktörers utblick på politiken är det sedan möjligt att under-
söka ifall denna händelse senare begränsade aktörers autonomi att fatta nya be-
slut och att föra ut nya budskap. Utifrån detta är det också möjligt att jämföra 
olika grader av autonomi och spårberoende på olika arenor. 

Försvaret av tidiga beslut är en fråga om trovärdighet inom politiken. Omgiv-
ningen bedömer politiska aktörer utifrån deras tidigare handlande, vilket skapar 
ett tryck på dem att upprätthålla kontinuitet med tidigare beslut. Downs skriver: 

[I]t is necessary for each party’s ideology to bear a consistent relation to 
its actions and to develop without repudiating the party’s former acts. 
Any other procedure makes rational voting nearly impossible; hence vot-
ers impute value to parties with these traits.80

Orsaken till att tidiga beslut kan bli spårberoende är för att följa Downs – som 
förvisso inte presenterar en teori om spårberoende – att aktörer av strikt rationel-
la skäl återkopplar till tidigare beslut när de fattar nya beslut och när de för ut 
nya budskap. Stora ideologiska skiften är således, för att följa Downs, irrationel-
la givet målet att säkra en stabil väljarbas för partiet. När partiledningar fattar 
nya beslut baseras deras föreställningar om vad som är rimlig politik, av detta 
skäl, på tidigare beslut och tidigare budskap inom samma område. Detta kallas 
för en återkopplingsmekanism. Återkopplingsmekanismer blir synliga när det 
kan påvisas att det är ungefär samma motiveringar som förs fram över tid.81 En 
återkopplingsmekanism kan alltså vara det som etablerar spårberoende och hand-
lar, enkelt uttryckt, om det sätt på vilket människor relaterar till tidigare beslut 
när dagsaktuella eller framtida beslut planeras. Dessa återkopplingsmekanismer 
kan emellertid vara olika beroende på hur aktörer förhåller sig till andra aktörer 
och organisationer i omgivningen. Återkopplingsmekanismer har av flera forska-
re delats in i två huvudsakliga typer. Termerna skiftar ibland, men här skiljer jag 
på vad jag kallar kostnadsmekanismer, som baserar sig på ett strategiskt och mål-
inriktat beteende, och lämplighetsmekanismer, som i stället baseras på praxis och 
normer.82

––––––––– 
78 Se Suchman 1995. 
79 Rothstein 2003, s. 63-67, 1992, s. 303.  
80 Downs 1957, s. 113. 
81 Jfr Rothstein 2003, s. 67-69. 
82 Se Rothstein 2003, s. 67-69, Dahlström 2004, s. 15-16, Bendz 2004, s.61-63, Mahoney 2000, s. 

517. 
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En kostnadsmekanism innebär att tidiga beslut reproduceras och förstärks när 
aktörer upplever att det är alltför kostsamt, ibland till och med omöjligt, att över-
ge dem och fatta beslut med ett annorlunda innehåll.83 Trots att det finns alterna-
tiva möjligheter och trots att problem med tidigare vägval är välkända upprätt-
hålls kontinuitet med tidigare beslut eftersom kostnaderna för förändring – i form 
av till exempel bestraffningar från väljarna – överstiger kostnaden för att upp-
rätthålla kontinuitet. Sociologen James Mahoney skriver: ”In this framework, ac-
tors rationally choose to reproduce institutions – including perhaps sub-optimal 
institutions – because any potential benefits of transformation are outweighed by 
the costs.”84

En kostnadsmekanism kan relateras till målen om parlamentariskt inflytande 
och röstmaximering. I detta sammanhang förstås en sådan återkopplingsmeka-
nism som att partiaktörer fortlöpande gör strategiska kalkyler där de väger priset 
för förändring av ett tidigare populärt beslut, i form av förlorad trovärdighet 
bland väljarna, mot den upplevda ekonomiska kostnaden för att upprätthålla kon-
tinuitet.85 En kostnadsmekanism har därmed två sidor, en som betonar ekono-
miska möjligheter och en som i första hand betonar belöningar eller bestraff-
ningar från väljarna. När den ekonomiska kostnaden för att upprätthålla kontinui-
tet – enligt aktörens strategiska bedömning – överstiger kostnaderna i form av en 
eventuellt förlorad trovärdighet bland väljare är det således möjligt att reproduk-
tionen av tidigare beslut avtar. När spårberoendet upprätthålls av en kostnadsme-
kanism är det relativt svagt och aktörer har en förhållandevis stor autonomi att i 
framtiden avvika från tidigare beslut. Detta sker om kostnaden för att reproduce-
ra tidigare beslut överstiger priset för förändring, varpå spårberoendet bryts. 

En lämplighetsmekanism innebär i stället att tidiga beslut upprätthålls och re-
produceras för att aktörer försöker leva upp till vissa etablerade idéer och bud-
skap om vad som tidigare har ansetts vara legitimt. Förutsättningen är att dessa 
aktörer och deras omgivning uppfattade det ursprungliga beslutet som legitimt 
och rätt (till skillnad från när kostnadsmekanismen är verksam). Mahoney förk-
larar denna typ av återkopplingsmekanism på följande sätt: ”The institution that 
is initially favoured sets a standard for legitimacy; this institution is reproduced 
because it is seen as legitimate; and the reproduction of the institution reinforces 
its legitimacy.”86 Om en lämplighetsmekanism är verksam är det alltså uppfatt-
ningar om vad som är lämpligt och legitimt, som reproduceras och förstärks över 
tid.87 En lämplighetsmekanism innebär sammanfattningsvis att aktörer, snarare 
än att göra strategiska kalkyler om vad som är möjligt och lönsamt att göra, för-
söker upprätthålla konsistens mellan sitt beteende och de idéer som tidigare har 
väglett besluten. Föreställningar och normer utvecklas till en praxis för hur be-
slut bör vara utformade. När lämplighetsmekanismen är verksam är möjligheten 
att i framtiden få stöd för nya beslut väsentligt mer begränsad, jämfört med när 

––––––––– 
83 Se Pierson 2004, s.17-53. 
84 Mahoney 2000, s. 517. 
85 Mahoney 2000, s.517-523. Se också Rothstein 2003, s. 67-69, Bendz 2004, s. 64-65, Dahlström 

2004, s. 14-16. 
86 Mahoney 2000, s. 524. 
87 Mahoney 2000, s. 523. 
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en kostnadsmekanism är verksam, och spårberoendet är starkt. Lämplighetsme-
kanismen, som den här förstås, kan relateras till målet om partisammanhållning, 
vilket utvecklas närmare nedan.  

Spårberoende kan alltså vara olika starkt beroende på hur aktörer tänker och 
resonerar om politik, det vill säga beroende på vilken typ av återkopplingsmeka-
nism som upprätthåller spårberoendet.88 Om vi känner till varför beslut under ti-
digare perioder reproducerades är det således möjligt att förklara förändringar.89

Statsvetaren Kathleen Thelen argumenterar, i linje med detta resonemang, för att 
samma teoretiska verktyg mycket väl kan användas för att förklara såväl föränd-
ring som kontinuitet:  

In contrast to equilibrium and other models that separate the question of 
stability from the question of change and propose that they are different 
analytical tools […] an understanding of political change is inseparable 
from – and indeed rests on – an analysis of the foundations of political 
stability.90

För att förklara en partilednings möjligheter att växla spår i beslutsfattandet på 
olika arenor måste vi ha kunskap om vad som kännetecknade det formativa mo-
mentet (i detta fall ATP-striden). För att kunna förklara förändring måste vi ock-
så, för att följa Thelens resonemang, ha kunskap om varför beslut och budskap 
efter det ursprungliga beslutet upprätthölls och var stabila.91

Hypotesen kan nu utvecklas genom att delas in i tre delhypoteser. För att följa 
resonemanget i föregående avsnitt befinner sig de tre arenorna på olika system-
nivåer, med olika regler och informella handlingsmönster. På alla arenor före-
kommer interaktioner mellan partiledningen och andra aktörer. Dessa interaktio-
ner kan tänkas påverka vilka återkopplingsmekanismer som är styrande och 
därmed styrkan i det eventuella spårberoendet. På den parlamentariska arenan in-
teragerar partiledningen med andra partiledningar och uppgiften på denna arena 
är att maximera partiets långsiktiga inflytande och fatta beslut som upplevs vara 
möjliga, hållbara och trovärdiga på sikt. Detta innebär att ekonomiska möjlighe-
ter på lång sikt är avgörande, vilket innebär att spårberoende, om det förekom-
mer på denna arena, främst kan drivas av en kostnadsmekanism. På väljararenan 
sker interaktionen mellan partiledningen och väljarna och här är uppgiften snara-
re att få ett så stort stöd som möjligt för partiets politik. I valkampanjer för parti-
ledningar fram budskap som de tror är lönsamma för partiet, vilket innebär att 
spårberoende på väljararenan främst kan antas vara drivet av den sidan av kost-
nadsmekanismen, som betonar trovärdighet bland väljarna. På den partiinterna 
arenan interagerar i stället partiledningen med partimedlemmar, som ofta ställer 
krav på att ursprungliga idéer ska försvaras och bevaras. Detta innebär att spår-

––––––––– 
88 Mahoney 2000, s. 510. 
89 Peters 2005, s. 79, Bendz 2004, s. 44. 
90 Thelen 1999, s. 399, kursivering i orginal. 
91 Jfr Dahlström 2004, s. 12. 
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beroende på denna arena, om det förekommer, främst kan antas vara drivet av en 
lämplighetsmekanism.  

Detta resonemang leder till en hypotes för varje arena, som ska prövas i bo-
ken. På den parlamentariska arenan kommer jag att pröva det jag kallar för kost-
nadshypotesen. Hypotesen anger att ett omstritt beslut, som en gång har införts, 
kommer att bevaras och förstärkas så länge som partiaktörerna upplever att priset 
för att fatta nya beslut, som avviker från det ursprungliga beslutet, överstiger 
kostnaden för att upprätthålla kontinuitet. Hypotesen anger också att förändring 
kan inträffa när aktörerna är överens om att kostnaden för att upprätthålla konti-
nuitet överstiger priset som är förknippat med att driva igenom en impopulär för-
ändring. I dessa sammanhang måste det finnas en medvetenhet bland alla centra-
la partiaktörer om att det finns ett pris, som är förknippat med att driva igenom 
förändringar. Kostnadshypotesen innebär, om den visar sig stämma, att ekono-
miska omständigheter var avgörande för vilka beslut som vann stöd och att spår-
beroendet var svagt. Hypotesen stämmer inte om aktörer i stället förbisåg pro-
blem av ekonomisk natur, om det fanns en oreflekterad uppslutning bakom rå-
dande ordning eller om konflikt rådde mellan partiledningarna om hur de eko-
nomiska möjligheterna faktiskt såg ut. I dessa sammanhang är det svårt att vinna 
stöd för nya beslut och spårberoendet är starkare än vad hypotesen anger.  

På väljararenan kommer jag i stället att pröva det jag kallar för trovärdighets-
hypotesen. Denna hypotes betonar det politiska priset för förändringar och är där-
för en spegelbild av kostnadshypotesen på väljararenan. Hypotesen anger att be-
slut och budskap, som möter ett stort bifall från väljarna, reproduceras i väljarnas 
medvetande när samma eller liknande budskap upprepas under senare valkam-
panjer. Hypotesen anger också att kostnaden – i form av förlorad trovärdighet 
bland väljarna – kommer att skapa incitament för partiledningen att inte avvika 
från det ursprungliga budskapet. Trovärdighetshypotesen innebär, om den stäm-
mer, att partiledningens autonomi att fritt utforma budskap som får stöd av väl-
jarna snävas in över tid. Spårberoendet är då relativt starkt eftersom det är svårt 
att vinna stöd bland väljarna för nya beslut. Hypotesen stämmer inte om parti-
ledningen intog nya ståndpunkter i valkampanjerna eller om tänkbart impopulära 
förändringar diskuterades öppet i samband med riksdagsvalen. Detta indikerar 
istället att möjligheterna att söka stöd för nya beslut är relativt stora, vilket inne-
bär ett svagt spårberoende. 

På den partiinterna arenan kommer jag att pröva det jag kallar för lämplig-
hetshypotesen, där återkopplingar antas vara baserade på en adaptiv lämplig-
hetsmekanism. Hypotesen anger att ett tidigt beslut, som har mött ett stort bifall 
från partimedlemmarna, över tid förstärker en känsla av vad som är lämpligt att 
säga på den partiinterna arenan. Hypotesen anger också att upprepningen av 
samma budskap på sikt leder till att partiledningens autonomi, både gällande att 
utforma budskap och att fatta partiinterna beslut, snävas in relativt kraftigt över 
tid. Detta innebär att spårberoendet är starkt. Lämplighetshypotesen stämmer inte 
om partiledningen i praktiken fick lättare att fatta nya partiinterna beslut över tid 
eller om det partiinterna budskapet i frågan skiftade över tid. Under dessa om-
ständigheter är det förhållandevis lätt att vinna stöd för nya förslag och spårbero-
endet är svagt. De tre hypoteserna sammanfattas i tabell 1.1. 
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Tabell 1.1: De tre hypoteserna som ska prövas. 

Hypotes Återkopplings-
mekanism 

Grad av spårberoen-
de enligt hypotesen 

Var prövas hypote-
sen?

Kostnadshypotesen Kostnadsmekanism,
strategiska övervägan-
den om ekonomiska 
utgifter 

Svagt spårberoende: 
Lätt att vinna stöd för 
nya beslut. 

Parlamentarisk arena 

Trovärdighetshypotesen Kostnadsmekanism,
strategiska övervägan-
den om trovärdighet 
bland väljare 

Starkare spårberoende: 
Svårt att vinna stöd för 
nya beslut 

Väljararena 

Lämplighetshypotesen Lämplighetsmekanism,
överväganden som ba-
seras på praxis och 
normer 

Starkast spårberoende: 
Mycket svårt att vinna 
stöd för nya beslut 

Den partinterna arenan  

Sammantaget anger de tre hypoteserna att partiledningen resonerar på olika sätt 
på olika arenor – det vill säga att återkopplingsmekanismerna är olika – och att 
de därmed har olika möjligheter att i framtiden söka stöd för politik som avviker 
från tidigare beslut. I slutet av detta kapitel kommer jag att klargöra vad som 
krävs för att de tre hypoteserna ska få stöd.   

Särkoppling mellan arenor 
Hypoteserna anknyter till insikter inom sociologisk organisationsteori. I det so-
ciologerna John Meyer och Brian Rowan kallar för en institutionaliserad organi-
sation – till exempel ett politiskt parti med starka traditioner – menar de att det är 
svårt att koordinera olika verksamheter.92 I stället för att fungera som en organi-
satorisk enhet finns det, enligt Meyer och Rowan, anledning att tro att mer eller 
mindre systematiska skillnader utvecklas mellan interna officiella målsättningar 
och faktiskt beslutsfattande. Två traditioner kan således växa sig starka parallellt, 
en som ger legitimitet genom att ursprungliga idéer försvaras och en som ger le-
gitimitet genom att beslut fungerar och är effektiva. Detta resonemang överlap-
par delvis mina tankar om en kostnadsmekanism på den parlamentariska arenan 
och en lämplighetsmekanism på den partinterna arenan.  

Nils Brunsson är en forskare som tydligt har klargjort att det finns skillnader 
mellan det han kallar handling och retorik i organisationer. Brunsson hävdar att 
organisationer som har ideologiska målsättningar och effektivitetsvärden som är 
svåra att förena ofta särkopplar handling från retorik.93 Eftersom retorik och 
handling inte är helt förenliga hålls de åtskilda, vilket innebär att organisations-

––––––––– 
92 Meyer & Rowan 1977.  Se Selznick 1957, 1949, 1948 som för ett resonemang om flexibel och 

oflexibel institutionalisering i organisationer, som förekommer parallellt och som försvårar kollek-
tivt handlande. För ett utvecklat resonemang om svårigheterna att hantera dessa spänningar, se Per-
row 1979, s. 187. Sociologen Roine Johansson utvecklar och förklarar detta resonemang. Johansson 
2002, s. 23. Panebianco 1988, s. 215-220 resonerar på ett liknande sätt och hävdar att dessa mot-
stridiga krav i partiorganisationer hotar partiets identitet och överlevnad. 

93 Brunsson 2002, s. 223. 
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ledningen samtidigt försöker maximera stöd från omgivningen och den egna or-
ganisationen.94

När Sjöblom diskuterar avvägningar mellan motstridiga mål på olika arenor 
menar han att partiledningar ibland kan tvingas överge målsättningarna på en 
arena för att maximera dem på en annan.95 Denna avvägning kallas av statsveta-
ren Adam Przeworski för trade off.96 Ursprungliga idéer behöver emellertid inte, 
vilket Brunsson samt Meyer och Rowan betonar, bytas bort eller säljas av trots 
att de har lite med partiets faktiska politik att göra. Retorik och handling i ett par-
ti kan fylla olika funktioner. Retoriken kan beröra traditionella målsättningar och 
riktas till partiets stödgrupper medan faktiska beslut i praktiken kan handla om 
något helt annat. Om de tre hypoteserna får stöd finns det också en grund att tala 
om särkoppling mellan arenor. 

Avhandlingens syfte och analysmodell 
Syftet med avhandlingen är att förklara förändring och kontinuitet i den social-
demokratiska partiledningens motiveringar till beslut i pensionsfrågan på den 
parlamentariska arenan, på den partinterna arenan och på väljararenan. Med pen-
sionsfrågan avser jag politik som berör ATP-systemet och pensionsreformen på 
1990-talet. Analysen ska leda fram till en förklaring av skillnader mellan parti-
ledningens möjligheter att samtidigt maximera målsättningarna om parlamenta-
riskt inflytande, partiintern sammanhållning och andelen röster, vid ATP-
reformen på 1950-talet jämfört med vid den nya pensionsreformen på 1990-talet. 
Partiledningens beslut och budskap i pensionsfrågan kommer att följas mellan 
1954, precis innan ATP-striden, och 1998, då pensionsreformen sanktionerades 
av riksdagen. I de fall som det anses vara behövligt för att genomföra analysen 
kommer jag dock att ta mig friheten att söka mig ännu längre tillbaka i tiden. 
Min förhoppning är att studien kan skapa underlag för ett mer allmänt resone-
mang kring vad socialdemokraterna och pensionsfrågan kan lära oss om politiska 
partiers möjligheter att bryta med tidigare politik.  

För att kunna svara upp till syftet ska jag presentera en analysmodell som 
möjliggör en analys av motiveringar, vilket jag definierar som de bärande argu-
menten i beslutsprocesserna i pensionsfrågan över tid på olika arenor. Efter att 
analysmodellen har presenterats redogör jag för vad som krävs för att det tre hy-
poteserna, som ska hjälpa till att förklara förändrade möjligheter att söka stöd för 
beslut, ska anses hålla.  

Analysmodellen presenterar en rad förhandsdefinierade motiveringar som ut-
vecklar det teoretiska resonemanget om formella regler och informella hand-
lingsmönster, som fördes under rubriken ”Arenor som institutioner.” Analysmo-
dellens dimensioner och variabler kan i princip användas för att undersöka vilken 
beslutsprocess som helst, men är i vissa avseenden skräddarsydd efter det fall – 
det vill säga pensionsfrågan – som ska studeras i avhandlingen.  

––––––––– 
94 Brunsson 2002, s. 233, Johansson 2001, s. 70-80. 
95 Sjöblom 1968, s. 88-95. 
96 Se Przeworski 1985, Svensson 1994. 
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Språkliga begrepp förändras över tid, vilket gör att det är svårt att väga in vär-
deladdade begrepp som rättvisa, trygghet och frihet på längre sikt. Av detta skäl 
görs variablerna och kategorierna i analysmodellen så allmänt hållna som möj-
ligt. De två första dimensionerna handlar om aktörers motiveringar av ”det poli-
tiska problemet” samt om motiveringar av ”de ekonomiska möjligheterna.” Båda 
dimensionerna avser att beskriva hur aktörer motiverar en viss handlingslinje när 
de fattar beslut. Den tredje dimensionen handlar om motiveringar av ”beslutfat-
tande” och ska beskriva hur aktörer motiverar vad som är lämpligt beslutsfattan-
de. Den sista dimensionen berör inte bara idéer eller normer, utan ska även ta 
fasta på hur aktörer förhåller sig till tvingande strukturer, som följer av formella 
spelregler (i detta sammanhang avses valsystemet). De formella spelregler som 
avses på arenorna rör kommittéväsendet på den parlamentariska arenan, parti-
kongressen på den partinterna arenan och valsystemet på väljararenan. Analys-
modellen presenteras i tabell 1.2 och kommenteras sedan. 

Tabell 1.2: Avhandlingens analysmodell.

Dimensioner  Variabler Kategorier
Problemets omfattning Betydande samhällsproblem/ 

Marginellt samhällsproblem/ 
Obefintligt samhällsproblem 

Problemets karaktär Oomstridd teknisk fråga/ 
Omstridd principfråga/ 
Berörs ej 

Lösningen av problemet  Betydande expansion/
Måttlig expansion/ 
Status quo/  
Neddragning/ 
Berörs ej/ 

DET POLITISKA  
PROBLEMET 

I vems intresse?  De sämst ställda gynnas/ 
Alla löntagare gynnas/ 
Allmänheten gynnas/ 
Berörs ej 

EKONOMISKA  
MÖJLIGHETER 

Hur ser de ekonomiska möj-
ligheterna ut? 

Goda möjligheter/ 
Begränsade möjligheter/ 
Sämre möjligheter/ 
Berörs ej 

Var ligger avgörandet? Brett samförstånd/ 
Slutet samförstånd/ 
Den egna partiledningen/ 
Den egna partiorganisationen/ 
Berörs ej 

Förväntningar på beslutsfat-
tare

Opolitiska experter/ 
Politiska intresserepresentanter/ 
Berörs ej

BESLUTSFATTANDE 

Hur bör beslut fattas? Öppen debatt/ 
I slutna rum/ 
Berörs ej 

Beslutsbefogenheter  Stort handlingsutrymme/ 
Litet handlingsutrymme 

FORMELLA SPELREGLER

Valsystemets betydelse  Begränsat handlingsutrymme/ 
Mindre begränsat handlingsutrym-
me
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Det politiska problemet 
Aktörers uppfattningar om vilken politik som är rimlig kan indikeras genom att 
studera deras motiveringar av problemets omfattning, problemets karaktär, pro-
blemets lösningar samt vem som gynnas av en viss lösning på ett visst problem. 
När motiveringar av detta slag studeras påverkar ibland konfliktläget i det poli-
tiska livet, eller graden av politisering, hur tolkningarna ska göras. I detta sam-
manhang utgår jag ifrån statsvetaren Björn Molins definition av begreppet politi-
sering, det vill säga ”de beslut, det plan, där den aktuella frågan är ett element i 
partiernas propaganda och av partierna antas ha effekt på opinionen inom val-
manskåren. På detta plan är frågorna också normalt partipolitiskt kontroversiel-
la.”97 Ju mer politiserad en fråga är desto mer inriktas partiledningens budskap 
på att påverka väljarnas uppfattningar och desto mer låsta är positionerna. 

Den första variabeln i analysmodellen, som handlar om det politiska proble-
met, berör aktörers motiveringar av Problemets omfattning. För att aktörer över-
huvudtaget ska överväga att fatta beslut måste de givetvis uppfatta och erkänna 
att det finns ett problem som måste hanteras. Den första kategorin kallar jag Be-
tydande samhällsproblem och den avser motiveringar som betonar att det finns 
stora problem, som ger anledning till betydande politiska åtgärder av det ena el-
ler andra slaget (hur detta problem definieras berörs under de övriga kategorier-
na). Om frågan har ett stort utrymme i partiledningens budskap i valrörelserna 
faller motiveringar under denna kategori på väljararenan, men inte nödvändigtvis 
på de övriga arenorna. Den andra kategorin kallar jag i stället Marginellt sam-
hällsproblem och kategorin avser motiveringar som tonar ned frågans betydelse 
och betonar att bekymren är marginella och endast manar till justeringar av exi-
sterande ordning. Om frågan finns med i partiledningens budskap till väljarna 
men har en tillbakaskjuten plats i förhållande till andra sakfrågor, samtidigt som 
budskapet betonar kontinuitet, faller också motiveringarna under denna kategori 
på väljararenan. Den sista kategorin kallar jag Obefintligt samhällsproblem och 
tar fasta på frånvaron av diskussion om frågan överhuvudtaget. Frågan befinner 
sig i dessa sammanhang, definitionsmässigt, på ett icke-politiserat plan. 

Problemets karaktär är namnet på nästa variabel, som i detta sammanhang 
handlar om den retoriska inramningen av det politiska problemet, eller hur pro-
blemet ”framas” som det ibland kallas.98 Antingen kan politiska problem uppfat-
tas och motiveras som tekniskt komplicerade rutinåtgärder, som det råder sam-
förstånd om, eller så kan aktörer vara mer ideologiskt inriktade och betona kon-
flikten mellan politiska partier och intressen i samhället. I viss mån kan aktörer 
föra båda resonemangen samtidigt, men här är det viktiga åt vilket håll motiver-
ingar lutar. Den första kategorin kallar jag för Oomstridd teknisk fråga och denna 

––––––––– 
97 Molin 1965, s. 141. Begreppet icke-politisering definieras av Molin i fyra steg. a) att ståndpunkter-

na ej är fastlåsta eller att partierna inte har tagit ståndpunkt b) debatten i frågan följer inte enhetliga 
linjer, c) debatten sker inte i ideologiska termer, d) frågan handläggs samtidigt av politiska och ad-
ministrativa organ, t.ex. i offentliga utredningar. 

98 En problemdefinition har funktionen att förklara, beskriva och övertala. Begreppet ”framing” är 
centralt i detta sammanhang och beskrivs ofta som att selektivt presentera en upplevd verklighet. 
Enligt statsvetaren Deborah Stone är berättelser om orsak och verkan ett centralt verktyg i politi-
ken. Se Stone 1989, s. 283. 
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kategori tar fasta på motiveringar som i första hand lyfter fram frågans tekniska 
karaktär, utan att beröra konflikter mellan olika intressen och utan att närmare 
blanda in ideologiska spörsmål. För att falla under denna kategori måste motiver-
ingar göra gällande att ståndpunkterna i sakfrågan inte är helt fastlagda samtidigt 
som det i grunden finns ett politiskt samförstånd. I dessa sammanhang befinner 
sig frågan, enligt definitionen, på ett icke-politiserat plan. Det andra sättet att 
motivera vilken typ av problem frågan utgör skiljer sig från det första och denna 
kategori kallas här för Omstridd principfråga. I centrum för denna typ av moti-
veringar står ideologiska principdiskussioner, som det råder partipolitisk konflikt 
om. I dessa sammanhang måste motiveringar göra gällande att ståndpunkten i 
frågan ligger fast. Då befinner sig också frågan, enligt den definition som an-
vänds, på ett politiserat plan. Den sista kategorin kallar jag för Berörs ej.

Den tredje variabeln relaterar till hur Lösningen av problemet motiveras och 
variabeln handlar om huruvida lösningen beskrivs som en stor, liten eller obe-
fintlig förändring av rådande samhällsordning. Den första kategorin kallas Bety-
dande expansion. För att falla under denna kategori måste motiveringar av lös-
ningen på den aktuella frågan betona att motivet bakom besluten, av det ena eller 
andra skälet, är att göra betydande förbättringar. I förhållande till pensionsfrågan 
kan det till exempel handla om principerna för vilka förmåner som pensionssy-
stemet ger medborgarna. Nästa kategori kallas Måttlig expansion och tar fasta på 
motiveringar som i stället betonar att de lösningar som planeras är gradvisa samt 
marginella, och absolut inte revolutionerande, förbättringar. Den tredje kategorin 
tar fasta på att lösningen av problemet bibehåller Status quo. För att falla under 
denna kategori måste motiveringar explicit understryka att inga större föränd-
ringar planeras. Den fjärde kategorin kallas Neddragning och står i motsats till 
de övriga kategorierna. För att falla under denna kategori måste motiveringar 
tydligt göra gällande att den enda tänkbara lösningen på problemet är att dra ned 
på, eller avskaffa, den existerande ordningen. Den sista kategorin kallas Berörs 
ej.

Den fjärde och sista variabeln tar fasta på vem som anses vara gynnad av de 
beslut som fattas. Variabeln kallas I vems intresse? De två första kategorierna är: 
De sämst ställda eller Alla löntagare. För att motiveringar ska falla under någon 
av dessa kategorier måste aktörernas motiveringar tydligt ange skäl till varför 
den ena eller andra gruppen gynnas av de beslut som fattas. Den tredje kategorin 
kallar jag I allmänhetens intresse och tar i stället fasta på att ingen särskild grupp 
nämns som förmånstagare. I stället ska beslut explicit motiveras med systemets 
själva funktion och dess långsiktiga ekonomiska hållbarhet.

Sammantaget är tanken att dimensionen Det politiska problemet och de fyra 
variablerna ska indikera förändring och kontinuitet i det sätt på vilket idéer och 
information om pensionssystemet hanterades, tolkades och förmedlades av den 
socialdemokratiska partiledningen över tid på olika arenor. En liten förändring 
över tid kan då tyda på stabila idéer medan stora förändringar snarare tyder på 
flexibilitet och pragmatism. 
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Ekonomiska möjligheter 
Variabeln Hur ser de ekonomiska möjligheterna ut? ska beskriva hur aktörerna 
motiverar relationen mellan samhällsekonomin och den förda politiken på olika 
arenor. Kategorin Goda ekonomiska möjligheter tar fasta på motiveringar som 
ställer de beslut som fattas i direkt relation till gynnsamma ekonomiska omstän-
digheter. För att klassas under denna kategori måste motiveringar ta fasta på att 
de goda ekonomiska möjligheterna är ett avgörande skäl till att de beslut som fat-
tas kan fattas. Den andra kategorin tar fasta på motiveringar som manar till eko-
nomisk försiktighet, behov av ekonomisk följsamhet samt beaktandet av problem 
av ekonomisk karaktär. Kategorin kallas Begränsade möjligheter. Den tredje ka-
tegorin är motsatsen till den första och kallas för Sämre ekonomiska möjligheter. 
Motiveringar måste, för att falla under denna kategori, gå ut på att beslut fattas 
på grund av att de ekonomiska möjligheterna är dåliga. En sista kategori tar fasta 
på att motiveringar som rör samhällsekonomin är frånvarande och kallas Berörs 
ej.

Precis som under föregående dimension kan små variationer över tid tyda på 
stabila idéer och en liten känslighet för kostnader, medan stora variationer över 
tid kan tyda på en större känslighet för kostnader. 

Beslutsfattande
Avsikten med dimensionen Beslutsfattande är att beskriva på vilket sätt aktörer-
na motiverar besluts- och utredningsprocesser som rör pensionsfrågan på de oli-
ka arenorna. Den första variabeln kallas Var ligger avgörandet? Variabeln avser 
motiveringar om vilka grupper som anses ha ett legitimt tillträde till de forum där 
pensionsfrågan utreds och avgörs. Den första kategorin kallas Brett samförstånd 
och avser beslutsprocesser där partierna, arbetsmarknadens parter och intresse-
grupperna tillsammans resonerar med varandra och stakar ut riktlinjerna för 
framtida beslut. Den andra kategorin utgår från motiveringar av en betydligt mer 
snäv beslutsprocess och kallas Slutet samförstånd. Kategorin tar fasta på moti-
veringar om att det enbart bör vara partiledningar i samförstånd, och inte parti-
medlemmar, intressegrupper eller väljare som ska fälla avgörandet i beslutspro-
cessen. Den tredje analyskategorin avviker från de två första i den meningen att 
det signalerar ett visst konflikttänkande och kallas Den egna partiledningen.
Denna kategori tar fasta på motiveringar om att den egna partiledningen bäst sta-
kar ut riktlinjerna på egen hand, i konflikt med andra partiledningar och utan 
större assistans från partiorganisationen. Ett annat alternativ är att motiveringar 
av beslut och utredningar knyts till beslutsprocedurer i partiorganisationen och 
denna kategori kallas Den egna partiorganisationen. Den sista kategorin berör 
tillfällen då motiveringar om var avgörandet ligger helt uteblir och kallas Berörs 
ej.

Den andra variabeln kallar jag Förväntningar på beslutsfattare. Avsikten är i 
detta sammanhang att granska vilken typ av diskussioner som förs och premieras 
på olika arenor under olika tidsperioder. Två kategorier härleds ur denna variabel 
och den första kallas Opolitiska experter. Kategorin tar i detta fall fasta på sam-
förståndsinriktade motiveringar som tydligt pekar på behovet av expertkunskap 
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och behovet av att tona ned ideologiska diskussioner. Detta behöver förstås inte 
utesluta att aktörerna samtidigt har motiv att vara representanter för vissa intres-
sen. På det stora hela ska dock motiveringar, för att falla under denna kategori, 
präglas av en anda av samförstånd och kompromiss. Den andra analyskategorin 
kallas Politiska intresserepresentanter och berör motiveringar som understryker 
att intressekonflikter präglar beslutsprocessen och att beslutsfattarna, som ett re-
sultat därav, förväntas representera vissa givna intressen. Den sista kategorin tar 
fasta på att motiveringar om vad som förväntas av beslutsfattarna helt uteblir och 
kallas således Berörs ej. 

Den tredje och sista variabeln ska indikera graden av exklusivitet som anses 
vara påkallat i beslutsprocessen och kallas Hur bör beslut fattas? Den första ka-
tegorin kallas Öppen debatt. Den typ av motiveringar som faller under denna ka-
tegori avser direkta påståenden om att öppenhet och debatt i beslutsprocessen är 
önskvärt och eftersträvansvärt. Den andra dimensionen är en motpol till det för-
sta och kallas I slutna rum. Den typ av motiveringar som här betonas ska således 
innehålla skäl till varför öppenhet och debatt inte alls är önskvärt. Även här kal-
las en kategori Berörs ej.

Befinner sig frågan som det beslutas om på ett politiserat plan är det, i linje 
med definitionen, rimligt att hävda att partiledningens budskap till väljarna går ut 
på att det råder partipolitisk konflikt och att avgörandet i frågan ligger hos den 
egna partiledningen eller den egna partiorganisationen. I dessa sammanhang 
kan vi också utgå ifrån att väljarna får budskapet att partiledningen är politiska 
intresserepresentanter samt att beslut fattas i öppen debatt. 

Om de tre variablerna inte avviker för mycket över tid finns det utrymme att 
tala om stabila normer för beslutsfattande. 

Formella spelregler 
På den parlamentariska arenan avser jag med formella spelregler i första hand 
kommittéväsendet och de regeringsdirektiv, som sätter ramarna för denna verk-
samhet. På den partinterna arenan avser jag med formella spelregler partiorgani-
sationens stadgar som gäller kongressen och beslutsfattandet inom detta organ.99

På väljararenan är valsystemet en betydelsefull spelregel av formell karaktär, 
som ger incitament till konflikt eller till konsensus. De mekaniska effekterna av 
det förändrade valsystemet är av stor betydelse för den socialdemokratiska parti-
ledningens möjligheter att fatta beslut, och måste således vägas in i analysen.100

––––––––– 
99 Enligt partistadgarna är kongressen det socialdemokratiska partiets högsta beslutande organ (Parti-

stadgar för det socialdemokratiska partiet, § 2 Organisation, Moment 3). Statsvetaren Jon Pierre har 
ingående redogjort för det socialdemokratiska partiets organisatoriska grunder och inriktat sig på att 
kartlägga kongressernas inflytande mellan 1948 och 1978. Pierre 1986, s. 65 I praktiken har parti-
ledningen, enligt Pierre, haft ett tämligen fritt förhållande till partiets reglerande stadgar. Formella 
stagar och regler har haft ett tämligen begränsat inflytande på partiledningens beslut och praxis har 
varit att partiledningen har haft ett fritt förhållande till partikongressen. Partiets stadgar har med 
andra ord inte tolkats bokstavligt. I teorin kan emellertid kongressen utkräva ansvar och köra över 
partiledningen, även om detta aldrig har hänt i socialdemokraternas över hundra år långa historia. 
Se vidare Pierre 1986, 93-98. Se också Elvander 1980, s. 209, 307. 

100 Jfr Immergut 2002. 
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Två variabler härleds ur resonemanget om formella spelregler. Den första av-
ser hur aktörerna hanterar de formella spelregler som rör kommittéväsendet på 
den parlamentariska arenan och de som rör partikongressen på den partiinterna 
arenan. Variabeln kallas Beslutsbefogenheter och kategorierna är Stort hand-
lingsutrymme eller Litet handlingsutrymme. Denna variabel är enbart menings-
full som ett analysinstrument på den parlamentariska arenan och på den partiin-
terna arenan. På den parlamentariska arenan gäller de två kategorierna de befo-
genheter som av regeringens direktiv gavs till utredningar i pensionsfrågan. På 
den partiinterna arenan gäller kategorierna i vilken mån de formella regler som 
rör kongressens sanktionering av partilinjen begränsade partiledningens möjlig-
heter att fatta beslut.  

Nästa variabel berörs på väljararenan, men gäller i hög grad den parlamenta-
riska arenan, och kallas Valsystemets betydelse. Variabeln har inte med partiled-
ningens motiveringar att göra, utan ska enbart ta fasta på valsystemets mekaniska 
effekter på styrkeförhållandet mellan de två politiska blocken i Sverige. Detta 
måste då mätas i form av den parlamentariska basen för regeringar, givet de val-
resultat som faktiskt har existerat.101 Avsikten är att, genom en simulering av de 
faktiska valresultaten både i en- och tvåkammarsystemet som presenteras närma-
re i avhandlingens del III, tydliggöra betydelsen av det förändrade valsystemet 
för partiledningens incitament att söka konflikt eller att sträva efter konsensus. 
Kategorierna kallas Begränsat eller Mindre begränsat handlingsutrymme. 

Sammanfattningsvis är analysmodellens kategorier till för att granska parti-
ledningens motiveringar över tid. Modellen kan emellertid bara ge en statisk be-
skrivning av dessa motiveringar vid enskilda tillfällen i historien. Tanken är dock 
att analysmodellen ska appliceras på flera olika beslutssituationer över tid, vilket 
då kan möjliggöra jämförelser mellan motiveringar vid flera olika tidpunkter. På 
detta sätt kan eventuella mönster av bärande motiveringar i pensionsfrågan ur-
skiljas över tid.

Vad krävs för att de tre hypoteserna ska få stöd? 
När vi har en uppfattning om vad som har kännetecknat motiveringarna i pen-
sionsfrågan över tid blir det också möjligt att pröva de tre hypoteserna, som an-
ger att olika typer av motiveringar har vägt olika tungt på olika arenor. För att 
hypoteserna ska hålla måste en rad omständigheter kunna observeras empiriskt 
på respektive arena.  

För att kostnadshypotesen som rör den parlamentariska arenan ska få stöd 
måste sammanlagt fem omständigheter observeras under den studerade tidsperi-
oden. För det första måste det påvisas att aktörerna på den parlamentariska are-
nan – också den socialdemokratiska ledningen – redan i samband med beslutet 
om ATP var medvetna om de höga kostnaderna i ATP-systemet. Det måste följ-
aktligen påvisas att det fanns en strategisk avvägning, där eventuella valfram-
gångar ställdes mot ökade kostnader som man inledningsvis ryggade inför. Går 
det inte att påvisa att det fanns en sådan avvägning faller kostnadshypotesen.  

––––––––– 
101 Immergut 2002, s. 233. 

38



Kostnadshypotesen gäller även de partiaktörer som den socialdemokratiska 
partiledningen interagerar med, det vill säga de borgerliga partiledningarna. För 
det andra måste det göras troligt att de aktörer som från början var emot ATP-
systemet vägde priset för att fortsättningsvis stå emot ATP-systemet mot den 
eventuella förtjänsten – i form av stöd från väljarna – för att lägga ner detta mot-
stånd. Hypotesen saknar stöd om det i stället visar sig att partiaktörerna, borger-
liga såväl som socialdemokrater, var omedvetna om problem i ATP-systemet och 
att de av strikt normativa skäl, utan att väga ekonomiska möjligheter mot väljar-
stöd, slöt upp bakom systemet.  

Kostnadshypotesen anger också att aktörernas avvägningar senare ändrade ka-
raktär. För att hypotesen ska ha stöd i detta led krävs det, för det tredje, att aktö-
rerna förde ett resonemang om det politiska priset för att förändra ATP, men att 
kostnaden för kontinuitet nu ansågs överstiga detta pris. I linje med detta förut-
sätts det, för det fjärde, att aktörerna försökte minimera de politiska kostnaderna, 
som kunde följa i form av till exempel bestraffningar från väljare eller intresse-
grupper. Det fjärde kriteriet hämtar stöd från forskningen om neddragningar av 
välfärdsstaten. Paul Pierson skriver: ”Almost always, retrenchment is an exercise 
in blame avoidance rather than credit claiming.”102 För att kostnadshypotesen 
ska få stöd måste således partiaktörerna ha gjort arrangemang för att undvika kri-
tik mot pensionsreformen. Om någon aktör aktivt förde ut ett budskap och för-
sökte ta på sig ”äran” för den nya reformen är det således svårt att upprätthålla 
hypotesen (se också trovärdighetshypotesen).  

För att kostnadshypotesen ska få stöd krävs det, för det femte, att förslagen till 
att förändra ATP-systemet explicit motiverades med de höga kostnader som ak-
törerna valde att acceptera på 1950-talet. Om förändringar motiverades som ett 
resultat av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet eller av helt nya idéer 
saknar kostnadshypotesen stöd. Om det visas att förändringarna tvingades på so-
cialdemokraterna i samband med att partiet försvagades i samband med valför-
lusten 1991, och att partiledningen egentligen ville behålla ATP intakt, är det 
också svårt att få stöd för kostnadshypotesen.  

För att trovärdighetshypotesen som rör väljararenan ska få stöd krävs det sam-
manlagt att fyra omständigheter kan observeras empiriskt under den studerade 
tidsperioden. För det första måste det vara möjligt att påvisa att de socialdemo-
kratiska valkampanjerna aldrig, oavsett budskapet på andra arenor, avvek från 
det huvudsakliga innehållet i det budskap som sändes ut i samband med ATP-
striden. För det andra måste det visas att de väljare som röstade på socialdemo-
kraterna betecknade pensioner som en viktig fråga om dessa frågor togs upp i so-
cialdemokraternas valkampanjer även efter ATP-striden. Ett intresse för pensio-
ner bland de socialdemokratiska väljarna får bara, om hypotesen ska hålla, före-
komma om det samtidigt finns ett budskap om pensioner från socialdemokrater-
na i valkampanjerna. Detta ses sammantaget som en indikator på väljarnas för-
troende för partiets politik i frågan. För det tredje måste socialdemokratiska väl-
jare – som antas ha förtroende för paritets linje – alltid ha betraktat pensioner 
som viktigare än vad borgerliga väljare gjorde när frågan berördes i socialdemo-

––––––––– 
102 Pierson 1996, s. 2. 
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kraternas valkampanjer. För att trovärdighetshypotesen ska ha stöd krävs det, för 
det fjärde, att det kan visas att partiledningen var medveten om risken för att för-
lora trovärdighet i väljarnas ögon när systemet förändrades i slutet på 1990-talet. 
Det måste då vara möjligt att visa att partiledningen av detta skäl undvek att be-
röra pensionsfrågan. Detta sista kriterium för trovärdighetshypotesen överlappar 
alltså flera av de kriterier som också rör kostnadshypotesen.  

Trovärdighetshypotesen saknar stöd om socialdemokraternas budskap till väl-
jarna i pensionsfrågan i grunden förändrade inriktning innan eller i samband med 
pensionsreformen på 1990-talet. Hypotesen faller också om de socialdemokratis-
ka väljarna inte betraktade pensionsfrågan som viktig om den togs upp i partiets 
valkampanjer efter ATP-striden. 

För att lämplighetshypotesen som rör den partiinterna arenan ska få stöd krävs 
det sammanlagt att tre omständigheter kan observeras empiriskt under den stude-
rade tidsperioden. För det första måste det påvisas att motiveringar successivt 
blev mindre precisa och allt vagare och att de alltid tog fasta på det rätta och rik-
tiga med det ursprungliga ATP-beslutet. Motiveringar måste alltså explicit ha 
återknutit till överväganden på 1950-talet, utan att beakta problem och alternati-
va lösningar som diskuterades i andra sammanhang. För det andra måste det vi-
sas att tidigare motiveringar upprepades i samband med pensionsreformen och 
att detta i praktiken inskränkte partiledningens handlingsutrymme att driva ige-
nom förändringar på partikongresserna. Motiveringar om vad som var rätt och 
riktigt måste således ha utgjort verkliga hinder för partiledningens autonomi i 
samband med sanktioneringen av pensionsreformen på den partiinterna arenan. 
För det tredje måste det vara möjligt att påvisa att varken partiledningen, parti-
medlemmar eller partipress, trots förändringarna av ATP-systemet, förändrade 
sina motiveringar om vad som borde vara syftet med pensionssystemet. Föränd-
ringen av ATP-systemet måste således, för att lämplighetshypotesen ska få stöd, 
ha motiverats som en lämplig åtgärd i förlängningen av tidigare idéer.  

Lämplighetshypotesen har inte stöd om budskapet på den partiinterna arenan 
anförde höga kostnader och brister i ATP-systemet som ett huvudsakligt skäl för 
att avskaffa systemet. Hypotesen har inte heller stöd om motiveringarna från par-
tiledningens sida blott var ett sätt att legitimera en ny politik, som i praktiken un-
derlättade en brytning med ATP-systemet.  

40



2. Metodologiska 
utgångspunkter

Den metodologiska utgångspunkten i studien är att de två pensionsreformerna 
som ska studeras inte bör behandlas som isolerade företeelser, utan att de i stället 
måste ses som två delar av ett längre historiskt sammanhang. I avhandlingen till-
lämpar jag en samhällsvetenskaplig metod som möjliggör analyser av komplexa 
beslutsprocesser över längre tidsperioder. Metoden kallas processpårning (eng. 
process-tracing).103 Eftersom det är politiska budskap och beslut som studeras 
kan studien ses som en aktörsinriktad idéanalys med en förklarande ansats.104

Partiledningen är den primära analysenheten och det är just partiledningens mo-
tiveringar, som grundar sig på vissa idéer och föreställningar, som studeras på 
olika arenor.  

Tanken med processpårningen är att noggrant följa olika delbeslut och bud-
skap för att ser hur dessa följer på varandra över tid och leder till ett utfall. Den-
na beskrivning har mycket gemensamt med det statsvetaren Evert Vedung kallar 
funktionell idéanalys. I en sådan analys betraktas politiska budskap och beslut 
som en kedja av händelser, som till exempel kan ligga till grund för att förklara 
varför vissa idéer blev dominerande inom ett politiskt parti.105 Det som studeras 
och förklaras i avhandlingen är politiska idéers uppkomst i samband med ATP-
striden och deras senare konsekvenser för föreställningar, som låg till grund för 
aktörers beslut och budskap i samband med pensionsreformen på 1990-talet.  

I detta kapitel förklaras processpåringen och fallstudiemetoden i föreliggande 
undersökning. Jag redogör för hur jag har gått tillväga samt vad som är grunden 
för förklaringarna. Kapitlet avslutas sedan med en redovisning av det material 
och de tekniker som har använts.  

Fallstudier och processpåring 
I metodologiskt hänseende kan avhandlingen beskrivas som en fallstudie. Detta 
innebär att jag inom teoretiskt specificerade ramar försöker ge en detaljerad be-
skrivning och förklaring av ett visst beslutsförlopp. Enligt statsvetaren Robert K. 
Yin är fokuseringen på enskilda beslut eller serier av olika beslut själva essensen 
i fallstudiemetoden.106 Yin menar att fallstudier är att rekommendera i vissa 

––––––––– 
103 Bennet & George 2004, Bennet & George 1998, Mahoney 2000. 
104 Se Beckman 2005, s. 13. 
105 Vedung 1977, s. 15-29, Vedung 1974, Lagergren 1999. 
106 Yin 2003, s. 12. 
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sammanhang och han skriver: ”[Y]ou would use the case study method because 
you deliberately wanted to cover contextual conditions – believing that they 
might be highly pertinent to your phenomenon of study.”107 Detta stämmer väl in 
på denna studie, där tidskontexten – tiden mellan 1950- och 1990-talet – antas 
vara av betydelse. 

Konstaterandet att jag i avhandlingen genomför en fallstudie säger emellertid 
inget om hur jag hanterar sammankopplingen över tid mellan de två pensionsre-
formerna. Det är i detta sammanhang som processpårningen kommer in i bilden. 
Flera forskare betecknar just processpårning som en särskilt lämpad metod för 
undersökningar där tidiga historiska vägval antas ha betydelse för nutida över-
väganden.108 Statsvetarna Andrew Bennet och Alexander George understryker 
detta och skriver: ”The power of process-tracing […] accounts in part for the re-
cent ’historical turn’ in the social sciences and the renewed interest in path-
dependendent historical processes.”109 Utmaningen är att följa beslut och bud-
skap om pensioner i samband med ATP-reformen fram till den nya pensionsre-
formen på 1990-talet. Helhetsperspektivet är således en kärnpunkt i processpår-
ningen. En fördel med metoden är att alla steg i ett förlopp fokuseras, samtidigt 
som aktörers motiveringar i tidsmässigt utsträckta beslutsprocesser kan granskas 
kontextuellt och jämföras över tid. Bennet och George framhåller vidare att pro-
cesspåring är en metod, som är väl lämpad för förklarande idéanalyser på aktörs-
nivå.110 Det är precis vad denna studie syftar till. Idéer – om politik, ekonomi 
och beslutsprocesser – ses som en viktig grund för de förklaringar som eftersöks. 
Det är emellertid inte idéerna i sig som studeras. I stället knyts idéer i första hand 
till en aktör, nämligen den socialdemokratiska partiledningen. Betydelsen av oli-
ka idéer granskas genom att studera partiledningens motiveringar över tid. Av 
detta skäl kan studien beskrivas som en aktörscentrerad idéanalys.111

Vetenskapsfilosofen Andrew Sayer menar att vetskap om att x vanligtvis följs 
av y inte räcker som underlag för en förklaring i en processtudie.112 En orsaks-
förklaring på aggregerad nivå tenderar att behandla utrymmet mellan orsak och 
verkan som ”en svart låda” och ge förklaringar som gäller för en population, men 
som inte nödvändigtvis är giltiga på individnivå.113 En förklaring till varför aktö-
rer fattade ett visst beslut måste vara mycket mer detaljerad än en generaliseran-
de orsaksförklaring. I stället för att klargöra att en oberoende variabel (eller ett 
fåtal) påverkar en beroende variabel, bör forskaren enligt Sayer analysera hur 
kausala mekanismer leder fram till det undersökta utfallet.114 Den kausala meka-
nismen är det som länkar ihop ursprungliga omständigheter med de utfall vi in-
tresserar oss för.115 Det rör sig alltså om en teoretiskt specificerad förklaring till 

––––––––– 
107 Yin 2003, s. 13. 
108 Se Pierson 2004, s. 172, Bennet & George 2004, s. 212. 
109 Bennet & George 2004, s. 224. 
110 Bennet & George 2004, s. 206. 
111 Beckman 2005, s.17-18. 
112 Sayer 1992, s. 106-107. 
113 Se Beckman 2005, s. 86. 
114 Sayer 1992, s. 106-107. 
115 Mahoney 2000, s. 509. 
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varför en beslutssituation i historien leder till en annan.116 I en aktörsinriktad 
analys av idéer, där processpårning används, är den kausala mekanismen liktydig 
med aktörers motiv.117

Vad är det som förklaras? 
Det jag försöker förklara i föreliggande studie är varför den socialdemokratiska 
partiledningen sanktionerade pensionsreformen på 1990-talet och varför de mo-
tiverade detta beslut på ett visst sätt. Förklaringarna baserar sig på att skärskåda 
hur partiledningen resonerade när de gjorde vissa avgörande val i pensionsfrå-
gan. Budskap och överväganden ska sedan kopplas ihop över tid. ATP-striden, 
som är det formativa momentet, antas då ha en särskilt stor betydelse för senare 
beslut. Eftersom det är politiska budskap och beslut från en aktör som studeras 
kan studien betecknas som en förklarande idéanalys.118 Det är nämligen idéer 
som ligger till grund för de förställningar partiledningen har. Det är genom att få 
inblick i dessa föreställningar som vi eventuellt kan förklara hur beslut och bud-
skap hänger samman över tid på olika arenor.119

Analysmodellen kan bara bidra med en systematisk beskrivning av de centrala 
argument, som har kännetecknat partiledningens motiveringar över tid. Det är 
dock prövningen av de tre hypoteserna som kan bidra till att förklara varför par-
tiledningen har fattat vissa beslut och fört ut vissa budskap. Aningen förenklat är 
avsikten att ge ändamålsförklaringar till partiledningens beslut och budskap på 
olika arenor. Statsvetaren Jon Elster förklarar vad en ändamålsförklaring är:  

En ändamålsförklaring av handling X består i att visa att den – enligt den 
handlandes uppfattning – var det bästa medlet att realisera hans önskemål. 
Tilläggas bör att vi måste visa att denna överensstämmelse mellan hand-
ling, önskemål och uppfattningar inte beror på tillfälligheter utan att hand-
lingen företogs därför att den var avpassad till den handlandes uppfatt-
ningar och önskemål.120

Enligt Elster måste alltså forskaren förklara beslut eller budskap genom att ange 
aktörers uppfattningar och föreställningar om de ändamål dessa beslut och bud-
skap ska tjäna. En avgörande poäng är emellertid att det är omöjligt att studera 
partiledningens motiv annat än indirekt, genom just motiveringar. Motiv finns 
bara i medvetandet på aktörer och någon fullständig ändamålsförklaring tror jag 
inte är möjlig att ge. Av denna anledning kommer jag att utgå ifrån de förhands-
definierade målsättningarna om partiintern sammanhållning, röstmaximering och 
maximerandet av parlamentariskt inflytande, som lanseras av Sjöblom.121 För-

––––––––– 
116 Rothstein 2003, s. 62, Bennet & George 2004, s. 206, jfr King, Keohane & Verba 1994, s. 227-

228. 
117 Beckman 2005, s. 86. 
118 Vedung 1977, s. 18-22. 
119 Beckman 2005, s. 80-83. 
120 Elster 1986, s. 54. 
121 Sjöblom 1968. 
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klaringarna som ska ges består i att jag försöker visa att motiveringar på olika 
arenor, trots skiftande omständigheter, var i överensstämmelse med de av Sjö-
blom angivna målen om parlamentariskt inflytande, partiintern sammanhållning 
och röstmaximering. Förklaringarna gäller bara partiledningens beslut och bud-
skap i pensionsfrågan och är, mot bakgrund av den kausala mekanismens kom-
plexitet och motivens svåråtkomlighet, inget annat än en del av en tänkbart större 
helhetsförklaring. 

I en aktörscentrerad processtudie, som täcker ett långt tidsförlopp, behöver 
inte alla delar i den historiska processen betonas lika mycket.122 I denna studie 
hade detta dessutom varit onödigt givet de teoretiska avgränsningarna.  Istället 
har uppgiften varit att identifiera och kartlägga viktiga sekvenser i historien – 
”key decision points” – där aktörer antingen förändrade sitt beteende eller fort-
satte agera som de gjorde tidigare.123 Det är förvisso viktigt att studera helheten, 
men den centrala och huvudsakliga uppgiften är att på varje arena identifiera om 
vissa kritiska moment ägde rum och sedan fokusera på dem och förklara aktörer-
nas vägval vid dessa tillfällen. Det är vid dessa tillfällen som de tre hypoteserna 
kommer att prövas. Stämmer hypoteserna finns det möjlighet att dra slutsatser 
om återkopplingsmekanismer på olika arenor, som länkar samman pensionsre-
formen på 1990-talet med ATP-striden på 1950-talet. Får inte hypoteserna stöd 
finns det emellertid inget påvisat samband mellan de två reformerna. Metoden 
som ligger till grund för avhandlingen sammanfattas i en förenklad tankefigur, 
figur 2.1. 

Figur 2.1: Förenklad tankefigur över processen som ska kartläggas.
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Figur 2.1 illustrerar att metoden i avhandlingen går ut på att lokalisera ett antal 
beslutstillfällen i historien, som förbinder ATP-reformen på 1950-talet med pen-
sionsreformen på 1990-talet. Aningen förenklat kan motiveringar i samband med 
ATP-striden antas vara den oberoende variabeln (det som förklarar) medan moti-
veringar till pensionsreformen på 1990-talet är den beroende variabeln (det som 
förklaras). Det är den serie av olika relevanta beslut och kopplingen mellan dessa 
beslut, som exemplifieras i figuren med förbindelsen mellan a, b och c, som lig-

––––––––– 
122 Bennet & George 2004, s. 212, se Rothstein 1992, s. 19. 
123 Bennet & George 2004, s. 212. 
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ger till grund för prövningen av hypoteserna.124 Den feta linjen som sammanbin-
der a, b och c är en abstrakt beskrivning av att beslutsprocessen över tid måste 
ses som en del av samma förlopp. Det fanns också eventuella alternativ som 
kunde ha varit aktuella men som valdes bort, vilket i figuren illustreras med tun-
na linjer som utmynnar i frågetecken.  

I den empiriska framställningen hålls de tre arenorna åtskilda från varandra 
och varje arena presenteras i var sin empirisk del (del ii till del iv). Detta innebär 
emellertid inte att jag har studerat beslut och budskap på arenorna separat. I verk-
ligheten hakar givetvis partiledningens agerande på olika arenor i varandra och 
separationen mellan tre arenor är inget annat än en teoretisk konstruktion. Parti-
ledningens agerande på till exempel väljararenan kan aldrig separeras från beslut 
och strategier på den parlamentariska arenan. Kostnadshypotesen, som prövas på 
den parlamentariska arena, och trovärdighetshypotesen, som prövas på väljarare-
nan, baserar sig som bekant på samma kostnadsmekanism och hypoteserna tar 
fasta på två sidor av samma strategiska övervägande. Prövningen av dessa hypo-
teser har också gjorts parallellt, även om jag har valt att senare redovisa dem se-
parat. På samma sätt kan utspel på den partiinterna arenan ibland vara vanskligt 
att studera separat. Detta budskap kan i vissa fall vara riktat mot flera arenor. Jag 
är fullt medveten om eventuella invändningar och det är bara den empiriska re-
dovisningen som följer den teoretiska uppdelningen i arenor. För att klargöra den 
teoretiska poängen har det funnits praktiska skäl att separera arenorna och dela 
upp processpårningen i tre parallella processer. Separationen mellan arenorna 
underlättar också den jämförelse över tid, som är nödvändig för att frågeställ-
ningen och syftet ska kunna besvaras. Överlappningen mellan arenorna kom-
menteras dock i den löpande texten och jag gör hela tiden fortlöpande jämförel-
ser mellan arenorna.  

Motiveringar och motiv 
Ett motiv avser aktörers medvetna skäl för en viss handlingslinje. Motiveringar 
avser snarare vad aktören uttrycker i sitt budskap och relaterar till medvetna eller 
oreflekterade verklighetsbeskrivningar. I denna studie betraktas motiveringar 
som indikatorer på motiv bakom budskap och beslut.  

På den parlamentariska arenan har strategin gått ut på att studera motiveringar 
från de aktörer – borgerliga såväl som socialdemokrater – som har haft ett direkt 
inflytande över de beslut som har fattats i pensionsfrågan. Min ambition har varit 
att använda flera av varandra oberoende källor. För att uttala mig om aktörers 
motiveringar på den parlamentariska arenan har jag förlitat mig på informantin-
tervjuer med inblandade beslutsfattare, protokoll från den socialdemokratiska 
partistyrelsen och det verkställande utskottet, statliga utredningar, riksdagstryck 
samt tidigare forskning (se nedan). Detta material ligger till grund för prövning-
en av kostnadshypotesen, men också delvis trovärdighetshypotesen. Den förklar-
ing som jag försöker ge på den parlamentariska arenan handlar om varför beslu-

––––––––– 
124 Se Mahoney 2000, s. 509. 
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ten i pensionsfrågan blev som de blev, kopplat till den strategiska målsättningen 
om maximerat inflytande.  

Samma metodologiska strategi som på den parlamentariska arenan har inte 
varit möjlig på den partiinterna arenan och väljararenan. Materialläget ser i vissa 
fall annorlunda ut och delar av arkiven – till exempel partistyrelsens protokoll 
från 1990-talet – är ännu inte öppna för forskning. Det är också mindre sannolikt 
att representanter för partiledningen i intervjuer medger något som för dem är 
gravt ofördelaktigt. Strategin på dessa arenor har istället, först och främst, gått ut 
på att systematiskt jämföra motiveringar över tid och undersöka eventuella avvi-
kelser i dessa motiveringar. Om de samlade motiveringarna pekar i en viss rikt-
ning finns det, menar jag, grund för slutsatser om hur motiveringarna relaterar 
till de förhandsdefinierade motiv som anges av Sjöblom.125

Material och analys på den parlamentariska arenan 
Insamlingen och bearbetningen av material på den parlamentariska arenan, som 
studeras i del II i boken, spänner över tre historiska episoder. Den första episo-
den berör ATP-striden på 1950-talet, den andra rör tiden efter denna strid fram 
till början av 1990-talet och den tredje täcker pensionsreformen mellan 1991 och 
1998. I slutet av varje episod har slutsatser sammanställs och relateras till de kri-
terier som är nödvändiga för att kostnadshypotesen ska få stöd. Sammantaget, i 
slutet av processen, måste de fem empiriska omständigheterna som tidigare redo-
gjordes för observeras. Rent praktiskt prövas hypotesen genom att överväganden, 
där ekonomiska möjligheter vägs mot väljarstöd, jämförs med varandra över tid. 
Dessa överväganden undersöks i samband med ATP-striden och jämförs sedan 
med motsvarande överväganden under den andra och den tredje episoden.  

Under den andra episoden, från 1960 fram till början av 1990-talet, fattades få 
beslut som förändrade inriktningen på ATP-systemet. Studiet av denna episod 
kommer i första hand att basera sig på riksdagstryck, partistyrelseprotokoll samt 
tidigare forskning. Detta innebär att del II till största del handlar om den första 
och den tredje episoden.  

Det finns betydande skillnader i materialläget mellan ATP-striden och pen-
sionsreformen på 1990-talet. Tidsavståndet har gjort att intervjuer har varit omöj-
liga att genomföra med de aktörer som deltog i ATP-striden. Det underlag som 
hade kunnat erbjudas finns emellertid redan att tillgå i delar av de offentliga ut-
redningarna från 1950-talet men också inom tidigare forskning. ATP-striden är 
kartlagd av flera av varandra oberoende forskare, som noga har studerat aktörer-
nas motiveringar.126 Detta material saknas till största del i samband med pen-
sionsreformen på 1990-talet.127 Detta påpekande är av stor vikt för hur jag har 
gått tillväga. Analyser som rör den första och den andra episoden i processen har 
till stor del baserats på textanalyser av offentliga utredningar samt av sekundära 
källor. Den tredje episoden, som behandlar pensionsreformen under 1990-talet, 

––––––––– 
125 Se Esaiasson m.fl. 2003, s. 324-331.  
126 Svensson 1994, von Sydow 1978, Molin 1965. 
127 Se dock Lundberg 2003, Borg 2004, Lindbom 2001. 
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har emellertid nästan enbart utgått från primära källor, främst informantintervjuer 
med centralt placerade källor. 

Det kan vara problematiskt att göra egna tolkningar av tidigare forskning. I 
detta sammanhang gäller det att vara källkritisk och undvika att bli beroende av 
resultat som andra forskare har presenterat. För att säkerställa ett stort mått av 
oberoende för mina egna slutsatser har jag hela tiden jämfört olika källor med 
varandra. I den mån jag använder tidigare forskning har denna hela tiden kom-
pletterats med riksdagstryck, offentliga utredningar och memoarer från personer 
som var verksamma under tidsperioden. Mina egna slutsatser har aldrig dragits 
på grundval av enbart en studie.  

Den avgörande metodologiska utgångspunkten i avhandlingen är som påpe-
kats att följa relevanta förändringar i besluten. Den huvudsakliga insatsen i delen 
som rör den parlamentariska arenan gäller således den tredje episoden, 1991 till 
1998, som slutligen ledde fram till en ny pensionsreform.  

Informantintervjuer med centralt placerade aktörer 
För att ge en bild av hur pensionsreformen motiverades på den parlamentariska 
arenan har jag utfört en rad informantintervjuer med personer som har kännedom 
om den faktiska reformprocessen. Det finns två anledningar till att intervjuer har 
tjänat som den huvudsakliga källan. Den första anledningen är att pensionsfrågan 
under 1990-talet – delvis även under 1980-talet – behandlades i relativt slutna ut-
redningsgrupper med ett fåtal deltagare. Utmaningen i inledningen av mitt forsk-
ningsprojekt var att på något sätt få insyn i dessa grupper. Den andra anledning-
en baserar sig på en lärdom som jag snabbt gjorde. Det existerande skriftliga ma-
terialet från pensionsarbetsgruppens (1991-1994) och genomförandegruppens 
(1994-) sammanträden, som finns i Riksarkivet, är mycket summariskt och ofull-
ständigt. Med utgångspunkt från detta material är det omöjligt att dra slutsatser 
om vilka aktörer som tyckte vad och hur aktörerna förhöll sig till varandra under 
förhandlingarna.128 Informantintervjuer, där syftet är att samla information, var 
den enda kvarvarande möjligheten.  

Urvalet av intervjupersoner kan diskuteras. En möjlighet hade varit att inter-
vjua så många som möjligt med kännedom om beslutsprocessen som rör pen-
sionsreformen. Det är dock ovisst vad ett sådant urval skulle representera. Jag 
har istället valt att intervjua de politiker – borgerliga såväl som socialdemokrater 
– som faktiskt var med och förhandlade och tog de avgörande besluten. Detta var 
inte fallet med exempelvis den socialdemokratiske partiledaren. Alltså har jag 
inte intervjuat vare sig Ingvar Carlsson eller Göran Persson. Jag har dock kom-
pletterat med tidigare intervjuer med Carlsson samt med riksdagstryck och me-
moarer, där båda partiledarnas åsikter klargörs.129

Inför varje intervju förberedde jag en semistrukturerad intervjuguide med un-
gefär samma utformning och frågor för alla intervjupersoner. Ambitionen var att 

––––––––– 
128 Se Lindbom 2001, s. 59. 
129 Två forskare har intervjuat Ingvar Carlsson om pensionsreformen, nämligen historikern Urban 

Lundberg (2003) och den ekonomiske historikern Per Borg (2004). 
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framkalla så spontana beskrivningar som möjligt varför någon intervjuguide inte 
följdes till punkt och pricka. En och en halv till två timmar långa intervjuer har 
genomförts med samtliga deltagare i pensionsarbetsgruppen (1991-1994), bort-
sett från en person. Dessvärre har Leif Bergdahl, som deltog som representant 
för ny demokrati, inte varit möjlig för mig att lokalisera.130 För att väga upp detta 
bortfall, som lyckligtvis inte rör en av de centrala personerna, har jag granskat 
Bergdahls uttalanden i andra sammanhang, till exempel i pensionsarbetsgruppens 
betänkande och i riksdagens protokoll.  

Vid sidan av deltagarna i pensionsarbetsgruppen har jag gjort kompletterande 
intervjuer med två socialdemokrater som var centrala aktörer i reformprocessen 
på den partiinterna arenan, nämligen kongressombudet Göran Borg och dåvaran-
de riksdagsledamoten Karin Wegestål. I dessa fall har dock ambitionen varit att 
få en kompletterande bild som rör den partiinterna arenan.  

I genomförandegruppen (1994-), som 1994 efterträdde pensionsarbetsgrup-
pen, tillkom ett antal socialdemokrater som jag också har intervjuat.131 Den soci-
aldemokratiske statssekreteraren Hans Svensson kom emellertid också in i grup-
pen 1996 som ersättare för statsrådet Maj-Inger Klingvall. Honom har jag dock 
inte fått tag på för en intervju, vilket förstås är en brist. För att väga upp detta 
bortfall har jag granskat Svenssons uttalanden i protokoll och utredningar. Sam-
manlagt rör det sig om två bortfall från de båda grupperna och bortsett från dessa 
två potentiella informanter har jag haft tillgång till ett totalurval av deltagarna 
både pensionsarbets- och genomförandegruppen (fram till 1998).   

Samtliga intervjuer, undantaget två, genomfördes ansikte mot ansikte och har 
spelats in på band och skrivits ut. Två intervjuer – Karin Wegestål och Maud 
Björnemalm – har genomförts via telefon medan jag har antecknat deras svar för 
en senare renskrivning. De utskrivna intervjuerna har sedan skickats till mina in-
formanter.  

Ett sätt att dra slutsatser om varför pensionsreformen tillkom har jag ansett 
vara om de flesta deltagarna i grupperna – helst samtliga – gav uttryck för sam-
ma eller liknande uppfattningar i sina intervjusvar. Denna typ av slutsatsdragning 
härrör från källkritikens betoning av att säkerställa oberoende genom att jämföra 
källor med varandra.132 Informanterna gav också i väldigt stor utsträckning 
samma version av det skeende som intresserade mig. 

Samtliga informanter är politiker som kan antas ha intressen att föra ut mer el-
ler mindre tendensiösa versioner av pensionsfrågan. I den mån jag har dragit 
slutsatser från intervjuerna så har gruppens deltagare i de flesta fall gett samma 
version av skeendet. Intervjuerna har systematiskt jämförts med varandra och jag 
har hela tiden försökt verifiera påståenden som framkommer i intervjuerna med 
material från andra källor, i första hand offentliga utredningar och riksdagstryck.   

––––––––– 
130 De deltagare jag har intervjuat är Bo Könberg (fp) 2004-06-02, Barbro Westerholm (fp) 2004-12-

06, Margit Gennser (m) 2004-09-28, Åke Pettersson (c) 2004-09-27, Pontus Wiklund (kd) 2004-11-
19, Ingela Thalén (s) 2004-06-16, Anna Hedborg (s) 2004-09-27, Ulla Hoffmann (v) 2004-06-03. 

131 Dessa var Arne Kjörnsberg (s) 2005-02-16 och Maud Björnemalm (s) 2005-03-07. Jag har också 
gjort en uppföljande telefonintervju med Bo Könberg (fp) 2005-02-10 samt erhållit ett personligt 
brev från Pontus Wiklund. 

132 Se Esaiasson m.fl. 2003, s. 324.  
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Material och analys på väljararenan 
För att spåra budskapet i pensionsfrågan på väljararenan, vilket görs i del III i 
boken, har jag valt att fokusera på samtliga socialdemokratiska valkampanjer 
mellan 1956 och 1998. Detta kan låta som en massiv forskningsuppgift. Det är 
dock viktigt att notera att jag enbart har fokuserat på data, som är relevant för 
den definition av väljararenan som jag använder. Det handlar då om partiled-
ningens budskap till väljarna i pensionsfrågan samt väljarnas uppfattning om 
pensionsfrågan. Även denna del är uppdelad på tre episoder. Den första berör 
ATP-striden mellan 1956 och 1959, den andra berör valkampanjerna mellan 
1960 och 1988 och den tredje handlar om valkampanjerna 1991, 1994 och 1998. 
I slutet av varje episod har slutsatser sammanställts och relaterats till de kriterier 
som är nödvändiga för att trovärdighetshypotesen ska få stöd. Sammantaget mås-
te de fyra empiriska omständigheterna, som tidigare redogjordes, kunna observe-
ras. Hypotesen prövas rent praktiskt genom att omfattningen på budskapet och 
innehållet i detta budskap ställs i relation till väljarnas uppfattning om pensioner 
som en viktig fråga i samband med riksdagsvalen. Dessa omständigheter sam-
manställs i samband med ATP-striden och jämförs sedan med motsvarigheterna 
under valkampanjerna under den andra och den tredje episoden. 

Precis som på den parlamentariska arenan har jag ibland utnyttjat resultat från 
tidigare forskning för att uttala mig om partiledningens motiveringar under ATP-
striden. Till största del har dock material från Arbetarrörelsens arkiv använts. Det 
har då rört sig om partiledningens egna opinionsundersökningar från 1950- och 
1960-talet samt protokoll från partistyrelsen, verkställande utskottet och från 
Kommittén för linje 1, som propagerade för socialdemokraternas och LO:s linje i 
folkomröstningen om ATP 1957.  

För att kunna pröva trovärdighetshypotesen har jag behövt ett mått på pen-
sionsfrågans förekomst i socialdemokratiska valrörelser överhuvudtaget under 
tidsperioden (detta redogörs i detalj i del III). Det första måttet på omfattningen 
av budskapet har varit pensionsfrågans relativa förekomst i de borgerliga partier-
nas och socialdemokraternas valmanifest under hela 1900-talet (det vill säga i 
procent av alla frågor som nämns). Det andra måttet har varit pensionsfrågans re-
lativa förekomst i partiledardebatterna i radio och TV (procent av andra alla frå-
gor). Den statistik som ligger till grund för dessa undersökningar baserar sig på 
ett mycket omfattande material, som har insamlats av statsvetarna Peter Esaias-
son och Niklas Håkansson för ett annat forskningsprojekt. Generöst nog har jag 
fått ta del av materialet för denna undersökning.  

För att pröva hypotesen har också data om väljarnas uppfattning varit nödvän-
digt. Det tredje kvantitativa måttet som har använts på väljararenan är opinions-
data om väljarnas intresse för pensionsfrågan inför valen. Materialet kommer 
från väljarundersökningarna, som utförs vid Göteborgs universitet under ledning 
av professor Sören Holmberg. 

De statistiska måtten lämnar emellertid en lång rad frågor obesvarade och 
möjliggör ingen detaljerad analys av innehållet i partiledningens budskap på väl-
jararenan. För att väga upp detta har jag utfört analyser av valmanifest, valpam-
fletter och verksamhetsberättelser. Tidigare forskning samt i vissa fall intervjuer 
har fungerat som kompletterande material. De statistiska måtten tar alltså fasta på 
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när ett budskap överhuvudtaget har förekommit, och hur väljarna då har reage-
rat, medan de kvalitativa undersökningarna granskar innehållet i budskapet.    

Det begrepp som i analysmodellen kallas ”formella spelregler” operationalise-
ras på väljararenan som betydelsen av valsystemet. För att klargöra betydelsen av 
valsystemet har jag räknat ut hur majoritetsförhållanden i Sveriges riksdag hade 
sett ut med de faktiska valresultaten som partierna har erhållit, mellan 1956 och 
2002 i både en- och tvåkammarsystemet. Tanken har alltså varit att göra en si-
mulering, som belyser betydelsen av det förändrade valsystemet för partiled-
ningens incitament att söka konflikt eller konsensus (denna undersökning förkla-
ras i detalj i kapitel 8).  

Material och analys på den partiinterna arenan 
Precis som på de övriga har arenorna har insamlingen och bearbetningen av ma-
terial på den partiinterna arenan följt tre olika episoder. Den första berör ATP-
striden på 1950-talet, den andra tar fasta på tiden från 1960 fram till 1990 och 
den tredje behandlar pensionsreformen mellan 1991 och 1998. I slutet av varje 
episod har slutsatser sammanställts och relaterats till de kriterier som är nödvän-
diga för att lämplighetshypotesen ska få stöd. Sammantaget måste de tre empi-
riska omständigheterna, som tidigare redogjordes, kunna observeras. Rent prak-
tiskt prövas hypotesen genom att budskapet om pensioner och partinterna be-
slutsprocesser som rör denna fråga jämförs med varandra över tid. Detta under-
söks i samband med ATP-striden och jämförs sedan med motsvarigheterna under 
den andra och den tredje episoden. 

Till skillnad från den parlamentariska arenan finns det mycket lite tidigare 
forskning om vad som faktiskt kännetecknade partiledningens budskap om ATP 
till partimedlemmarna på 1950-talet. Forskningen har till övervägande del kon-
centrerats på partiledningens egna överväganden och åsikter och i väldigt liten 
utsträckning på den interna debatten på kongresser och i partiinterna tidskrif-
ter.133  I motsats till den parlamentariska arenan finns det således vissa avgöran-
de kunskapsluckor beträffande den första episoden i den partinterna processen. 
Material från det socialdemokratiska partiet är också mindre tillgängligt och an-
norlunda organiserat än material från riksdagen och från offentliga utredningar. 
Tidsavståndet gjorde också att intervjuer var ett omöjligt alternativ för att få in-
blick i vad som hände på den partiinterna arenan under 1950-talet.  

Bristen på material innebar att jag tvingades komplettera den tidigare forsk-
ning som finns på området med arkivstudier i Arbetarrörelsens arkiv och samtli-
ga socialdemokratiska kongressprotokoll samt verksamhetsberättelser från den 
undersökta perioden. Materialet från dessa källor var emellertid inte tillräckligt 
för att skapa en systemisk och sammanhängande bild av hur partiledningens opi-
nionsbildning såg ut när processen, som senare spåras, påbörjades på 1950-talet. 
För att fylla igen denna lucka valde jag att granska partiorganisationens största 
tidskrift Aktuellt i politik och samhälle mellan 1954 och 1960. Varför just denna 

––––––––– 
133 Se framförallt von Sydow 1978, se även Svensson 1994, som delvis studerar den partiinterna are-

nan. 
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tidskrift valdes utvecklas i del IV. Undersökningen av tidskriften baserar sig på 
en innehållsanalys av samtliga artiklar, som berörde pensioner under dessa år. 
Exakt hur denna undersökning har gått till förklaras närmare i del IV.  

Tanken med innehållsanalysen av tidskriften var ursprungligen att följa moti-
veringar i pensionsfrågan i samtliga tidskriftsartiklar under hela perioden fram 
till 1998, det vill säga i över fyrtio år. Att analysera alla dessa år visade sig emel-
lertid vara tämligen meningslöst. Efter att ATP-reformen roddes i hamn på 1960-
talet diskuterades inte pensionsfrågan särskilt mycket i tidskriften. Diskussioner 
om pensioner återkom först i stor skala på 1990-talet i samband med den nya 
pensionsreformen. Mellan åren 1991 och 1998 har jag således gjort samma inne-
hållsanalys som under den tidigare perioden, vilket möjliggjorde en jämförelse 
mellan hur de två pensionsreformerna motiverades på den partiinterna arenan.  

Precis som på den parlamentariska arenan präglades tiden mellan ATP-striden 
och den nya pensionsreformen på 1990-talet av en relativ stiltje på den partiin-
terna arenan. Episoden som rör tiden mellan 1960- och början av 1990-talet har 
granskats med utgångspunkt från samtliga socialdemokratiska kongressprotokoll 
och verksamhetsberättelser från perioden, men också med utgångspunkt från 
memoarer och tidigare forskning om socialdemokraternas historieskrivning.134

Analysen av denna episod har komprimerats så mycket som jag har funnit vara 
möjligt. 

Episoden mellan 1991 och 1998 upptar den största delen i del IV. För att ana-
lysera den nya pensionsreformen på den partiinterna arenan har jag, vid sidan av 
innehållsanalysen av Aktuellt i politiken, granskat diskussioner om pensioner vid 
samtliga partikongresser under 1990-talet – 1993, 1996 och 1997. Undersök-
ningen har även innefattat samtliga remisser som skickades ut från partiledning-
en till partiorganisationen. För att få en djupare inblick i hur de delar av partior-
ganisationen, som engagerade sig i den nya pensionsreformen, upplevde parti-
ledningens motiveringar har jag även gjort en innehållsanalys av samtliga re-
missvar från det samråd, som hölls 1996 (hur denna analys har genomförts redo-
görs i kapitel 11).  

Resten av studien är uppdelad på tre empiriska delar, som alla består av tre 
kapitel. Del II, kapitel 3-5, handlar om besluten på den parlamentariska arenan 
mellan början av 1950-talet och 1998. Del III, kapitel 6-8, berör budskapen om 
ATP på väljararenan mellan 1956 och 1998 och del IV, kapitel 9-11, handlar om 
pensionsfrågans roll på den partinterna arenan mellan 1954 och 1998.  

––––––––– 
134 Här har jag haft stor hjälp av historieavhandlingen Socialdemokraterna skriver historia av Åsa 

Linderborg (2002). 
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DEL II 

FRÅN ATP-STRIDEN TILL 
PENSIONSUPPGÖRELSEN

PÅ DEN 
PARLAMENTARISKA

ARENAN
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Introduktion till den parlamentariska arenan 
Många försök har gjorts för att uppnå enighet. Vi har gjort eftergifter. 
Kompromisser har prövats, men vi har inte lyckats. Låt oss öppet erkänna 
att detta beror på pensionsfrågan. De sakliga motsättningarna är för stora. 
De borgerliga partierna står inbördes splittrade. Högern och centerpartiet 
säger nej till allt utöver ökad folkpension. Folkpartiet säger sig slutligen 
ha insett, att frågan måste lösas med lagens försorg, men dess förslag är 
ihåligt. […] Socialdemokraternas förslag utgör ett snabbt steg mot en 
trygg och rättvis tillvaro för våra åldringar.1

På detta sätt beskrev den socialdemokratiske socialministern Torsten Nilsson lä-
get i pensionsfrågan på den parlamentariska arenan när ATP-striden rasade som 
värst i mitten av år 1958. Tjänstepensionsfrågans lösning vållade så stora mot-
sättningar mellan partierna att politisk konfrontation upplevdes som den enda ut-
vägen för socialdemokraterna. Knappt ett år efter Nilssons tillkännagivande 
trumfade socialdemokraterna, den 14 maj 1959, igenom ATP-systemet i riksda-
gens andra kammare efter att folkpartisten Ture Köningsson lade ner sin röst.  

När riksdagen fyrtio år senare, den 8 juni 1998, tog det slutgiltiga beslutet om 
att avskaffa ATP-systemet och införa ett nytt pensionssystem var tonläget i de-
batten helt annorlunda. Den moderata riksdagsledamoten Margit Gennser, som 
hade deltagit i förhandlingarna om det nya systemet mellan 1991 och 1998, fäll-
de ett uttalande som inte ifrågasattes vare sig av socialdemokrater eller av bor-
gerliga.  

Stora och avgörande beslut kräver konsensus […] En majoritet av oss 
som har arbetat med det reformerade pensionssystemet har lärt oss den 
läxan sedan 1950-talet. Mycket långsiktiga beslut – och det gäller pensio-
ner – som kommer att beröra medborgare långt in i framtiden måste byg-
ga på största möjliga enighet.2

Pensionsstriden på 1950-talet var alltså enligt beslutsfattarna bakom 1990-talets 
pensionsreform ett misstag, men politikerna hade nu lärt sig en läxa. Skillnaden 
mellan de två pensionsreformerna på den parlamentariska arenan ligger till grund 
för frågeställningen för del II:  

I vilka avseenden skiljde sig den socialdemokratiska partiledningens moti-
veringar till att driva igenom ATP-reformen på 1950-talet från motivering-
arna till att sanktionera pensionsreformen på 1990-talet och hur kan för-
ändring eller kontinuitet i dessa motiveringar förklaras på den parlamenta-
riska arenan? 

––––––––– 
1 Torsten Nilsson 1958 citerad i von Sydow 1978, s. 214. 
2  Prot. 1997/98: 120, anf. 98 (Gennser). 
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De tre kapitel som tillsammans utgör del II i boken handlar om den socialdemo-
kratiska partiledningens, och andra partiledningars, motiveringar till besluten i 
pensionsfrågan mellan början av 1950-talet och 1998. Det är inte detaljer i pen-
sionssystemet som sådant som berörs i första hand. Den som är intresserad av 
detaljkunskap om pensioner och pensionssystem rekommenderas att söka sin in-
formation på annat håll.3

Del II i avhandlingen är uppdelad på tre kapitel. I kapitel 3 Från samförstånd 
till konflikt studeras ATP-reformen på 1950-talet. I kapitel 4 ATP-systemet för-
stärks och försvagas berörs beslut om pensioner på den parlamentariska arenan 
fram till början av 1990-talet. Kapitel 5 Samförståndets triumf granskar pen-
sionsreformen, som avskaffade ATP-systemet, mellan 1991 och 1998. I slutet av 
varje kapitel sammanfattas slutsatser och kostnadshypotesen prövas med ut-
gångspunkt från det redovisade materialet. I avslutningen av del II, sist i kapitel 
5, besvaras frågeställningen. 

––––––––– 
3 Se SOU 1994: 20, Scherman 1994 för en god översikt, Lundberg 2003, s. 195-227, Borg 2004. Se 

också  Palme 1990, Palme 2001a, 2001b. 
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3. Från samförstånd till 
konflikt

I detta kapitel studerar jag ATP-reformen på 1950-talet, precis innan och i sam-
band med striden mellan partierna. Partistyrelsens protokoll, riksdagstryck, stat-
liga utredningar, memoarer samt tidigare forskning granskas. Förändringar i den 
socialdemokratiska partiledningens motiveringar i samband med ATP-striden 
står sedan i centrum för analysen. För att pröva kostnadshypotesen, som anger att 
partiaktörerna vägde fördelar i form av ökat röststöd mot nackdelar i form av 
ökade kostnader, är det nödvändigt att identifiera om alternativa förslag till ATP-
systemet förekom när pensionsfrågan utreddes. Av detta skäl granskas pensions-
utredningarna innan ATP-striden. Kapitel 3 utmynnar i en jämförande analys 
mellan partiledningens motiveringar före och efter pensionsstriden. Avslutnings-
vis sammanfattas de viktiga omständigheter som kännetecknade den första epi-
soden i processen och jag undersöker huruvida kostnadshypotesen har stöd.  

ATP-striden har getts utförliga behandlingar i andra sammanhang. Förhand-
lingsspelet i de offentliga utredningarna mellan 1947 och 1958, turerna kring 
folkomröstningen och konflikten i riksdagen har berörts ingående.4 ATP-striden 
kommer inte att granskas i detalj och tidigare forskning möjliggör denna av-
gränsning.  

Samförstånd i utgångsläget 
Det finns två huvudsakliga metoder för att konstruera ett pensionssystem. An-
tingen kan pensioner organiseras som premiereservsystem eller som fördelnings-
system. Ett system av den förra typen baserar sig på att individer betalar in avgif-
ter, som reserveras på individuell basis i fonder där de sedan växer och förräntas. 
I fördelningssystem betalar den aktiva generationen årligen avgifter för den pen-
sionerade generationen. ATP-systemet var ett fördelningssystem som garantera-
de medborgarna en förmånsnivå på 65 procent av slutlönen. Pensioner beräkna-
des som ett genomsnitt av de bästa femton av sammanlagt trettio verksamma yr-
kesår (15/30-regeln).  

Fram till att ATP-striden påbörjades i mitten av 1950-talet präglades pen-
sionsfrågan av ett grundläggande samförstånd mellan de politiska partierna. Den 
första omfattande pensionsreformen i Sverige baserades på ett premiereservsy-
stem och genomfördes i den svenska riksdagen år 1913. Flera forskare betecknar 

––––––––– 
4 Molin 1965, von Sydow 1978, Baldwin 1988, Olofsson 1993, Hermansson 1993, Lewin 2002a, 

Esping-Andersen 1985, Stråth 1998, Svensson 1994, Borg 2004. 
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reformen 1913 som början på en omfattande expansion av statens socialpolitiska 
åtaganden i Sverige.5 Partierna i riksdagen var eniga om att ett pensionssystem 
behövdes och att enbart staten kunde tillgodose detta behov. Folkpensionsrefor-
men 1946, som innebar att ett fördelningssystem för första gången introducera-
des, var det första principiellt viktiga genombrottet i Sverige för statliga bidrag 
utan inkomstprövning.6 Alla partier var inriktade på en expansion av statens be-
fogenheter gällande allmänna pensioner.7 Den grundläggande enigheten levde 
kvar när partierna i slutet av 1940-talet på allvar började diskutera att utöka sta-
tens ansvar till att även omfatta tjänstepensioner.  

Det är socialdemokraten Oscar Åkerströms motion till 1944 års riksdag som 
brukar beteckna startskottet på frågan om en obligatorisk tjänstepension i Sveri-
ge.8 Motionens krav på att utreda en obligatorisk arbetarepensionering godkän-
des trots farhågor om ökande kostnader av en enigt utskott.9 Exakt vilket ansvar 
staten skulle ta för tjänstepensioner var dock oklart när utredningskvarnarna bör-
jade mala. I början av 1950-talet förväntade sig emellertid inte den socialdemo-
kratiska partiledningen en strid om pensionerna. Detta framgår av följande utta-
lande, som Tage Erlander gjorde inför partistyrelsen den 22 oktober 1952: 

Vår socialpolitiska linje är ur vissa synpunkter lättare att följa nu än tidi-
gare. Vi möter nämligen ingen opposition, när det gäller de sociala refor-
merna. Vad vi bestämmer oss för, det kommer också att gå igenom. På ett 
annat sätt är vårt arbete med socialpolitiken värre än förut. Vi får räkna 
med att i varje fall folkpartiet i varje situation kommer att söka bjuda över 
de bud, som regeringen ger.10

I stället för att befara en strid om ett utbyggt pensionssystem trodde således den 
socialdemokratiska partiledningen att de skulle mötas av ”överbud” från folkpar-
tiet. En ny pensionsreform skulle, enligt den socialdemokratiska partiledningen, 
vara en gradvis förbättring för de sämst ställda – det vill säga en måttlig expan-
sion. Det fanns också en medvetenhet om att en framtida pensionsreform var ett 
stort åtagande och att de ekonomiska möjligheterna, trots en hög tillväxt, var be-
gränsade. 

Motiveringar av beslutsfattandet 
För att undersöka hur den socialdemokratiska partiledningen motiverade tillsätt-
ningen av de första pensionsutredningarna har jag studerat direktiven till pen-

––––––––– 
5 Se Olofsson 1993, s. 32, Uddhammar 1993, s. 163-178, Borg 2004, s. 57-95, Hermansson 1993, s. 

300-328. 
6Den nya principen om bidrag utan inkomstprövning förespråkades främst av högerpartiet – motivet 

var delvis att behovsprövning uppmanade till fusk – och socialdemokraterna övergav sina tidigare 
krav på behovsprövning. Se Ohlin 1975, s. 133, Baldwin 1988, Uddhammar 1993, Nilsson 2004, s. 
197.  

7 Molin 1965, s. 11-16, Uddhammar 1993, s. 174-178. 
8 Molin 1965, s. 11, Mot. AK 1944: 7 (Åkerström). 
9 Molin 1965, s. 11-16.  
10Partistyrelsens protokoll den 22 okt. 1952, s. 5-6 (Tage Erlander). 
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sionsutredningarna från 1950-talet, protokollen från partistyrelsen samt den tidi-
gare forskning som finns på området.11

Till skillnad från de tidigare utredningarna om pensioner under 1900-talet, 
alltså de som rörde folkpensionen, inneslöt de tre statligt tillsatta pensionsutred-
ningarna mellan 1947 och 1957 arbetsmarknadens parter och fick en korporativ 
sammansättning. Avsikten var hela tiden att nå ett brett samförstånd. Det var 
emellertid först 1956 i den allmänna pensionsberedningen – ledd av Per Ecker-
berg – som alla de politiska partierna fick plats i utredningen. Mot bakgrund av 
direktiven och tidigare forskning kan slutsatsen dras att den socialdemokratiska 
partiledningen motiverade den korporativa utredningen med att eventuella tjäns-
tepensioner med all sannolikhet skulle innefatta redan fattade avtal på arbets-
marknaden12 Samtidigt låg en sådan utredning i LO:s uttalade intresse.13 Inled-
ningsvis gavs utredningen ett stort handlingsutrymme att självständigt lösa pen-
sionsfrågan, även om valet av ett premiereservsystem definierades bort i direkti-
ven.14

Vad förväntade sig då den socialdemokratiska partiledningen av den korpora-
tiva utredningen? Enligt statsvetarna Björn von Sydow och Björn Molin strävade 
partiledningen efter samförstånd och inte i första hand någon allmän debatt om 
pensionssystemet.15 von Sydow har granskat den socialdemokratiska partiled-
ningens överväganden från tidpunkten och han hävdar att ingen i partiledningen 
förutsåg att det skulle bli konflikt i pensionsfrågan före år 1955.16 Denna slutsats 
bekräftas också av mina granskningar av de diskussioner, som fördes i partisty-
relsen.17

Deltagarna i de första pensionsutredningarna sågs i första hand som opolitiska 
experter. Detta innebär att de i samförstånd skulle utarbeta en tekniskt hållbar 
lösning på en mycket komplicerad fråga. I detta sammanhang upplevdes sakliga 
expertdiskussioner som nödvändiga. Utredningen skulle inte vara öppen för all-
män debatt. Den slutgiltiga partilinjen skulle, enligt den socialdemokratiska par-
tiledningen, mejslas ut i slutna rum.18 Den socialdemokratiska partiledningen 
knöt av allt att döma stora förhoppningar till att det svenska kommittéväsendet i 
tysthet skulle lyckas nå en smidig lösning på pensionsfrågan.19 Erlander skriver 
själv att ”vi var övertygade om att när vi väl hade ett tekniskt hållbart förslag, 

––––––––– 
11 Molin 1965, s. 16-25, Hermansson 1993, s. 300-328, von Sydow 1978. 
12 SOU 1950: 33, s. 11 (där direktiven återges). 
13 Ett viktigt skäl till att den socialdemokratiska partiledningen valde att tillsätta en korporativ utred-

ning var att LO sedan mitten av 1930-talet hade engagerat sig i tjänstepensionsfrågans lösning. von 
Sydow 1978, s. 48, Kassman 1991, s. 46, Se också Köningsson 1968, s. 78, Molin 1965, s. 14, 
Svensson 1994, s. 241.  

Stråth 1998, s. 31, 56. 
14 SOU 1950: 33, s. 11 (där direktiven återges).Molin 1965, s. 16.  
15 Jfr Erlander 1976, s. 130-133. 
16 Molin 1965 drar liknande slutsatser och hävdar att pensionsfrågan först kom in i den politiska het-

luften och politiserades våren 1956. Se Erlander 1976, s. 134-135, jfr Hadenius 1965. 
17 Den sista uttalade förhoppningen om en lösning i samförstånd – i första hand med bondeförbundet 

– som jag har hittat var i partistyrelsens protokoll den 25 sept. 1956, s. 10. 
18 Molin 1965, s. 16-25, von Sydow 1978, s. 48, 74-76. 
19 Denna slutsats kan dras utifrån tidigare studier som väl belyser den socialdemokratiska partiled-

ningens oro för att föra en öppen debatt om pensionsfrågan innan det fanns ett färdigt förslag i frå-
gan. Se von Sydow 1978, s. 98, 131, 139-140, 150-151, 285-286. 
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skulle vi kunna åstadkomma en allmän politisk samling kring detta på samma 
sätt som skett med flera stora reformer under efterkrigstiden.”20 Den socialde-
mokratiska partiledningen hävdade också, i flera uttalanden under 1950-talet, att 
det inte fanns någon anledning att föregripa utredningen eller att lägga sig i de-
taljer i arbetet.21

Den viktigaste förklaringen till att det inte fanns något intresse för en allmän 
debatt är, vilket både Molin och von Sydow lyfter fram, att det fanns ett grund-
läggande samförstånd mellan partierna och mellan arbetsmarknadens parter.22

En annan förklaring till att den socialdemokratiska partiledningen ville begränsa 
den inledande pensionsdebatten till de berörda parterna i pensionsutredningen 
var att de förmodade att pensionsfrågan splittrade väljarkåren. Ett tydligt ställ-
ningstagande var av denna anledning farligt för partiet (se vidare kapitel 6).23

Åkessonutredningens första förslag 
Tre år efter att den första pensionsutredningen tillsattes, 1950, avlämnades ett 
enigt principförslag om hur ett obligatoriskt pensionssystem borde vara utfor-
mat.24 Ett materialproblem i detta sammanhang är att pensionsfrågans detaljer 
diskuterades sparsamt i partistyrelsen och i det verkställande utskottet innan 
1956. Det principförslag som 1950 presenterades av Åkessons utredning är dock, 
menar jag, en indikator på hur den socialdemokratiska partiledningen ansåg att 
pensionsfrågan borde lösas innan ATP-striden bröt ut i mitten av år 1956.25  Par-
tiledningen slöt nämligen, precis som medlemmarna i pensionsutredningen, upp 
bakom de så kallade Åkessonska principerna.26

För att åstadkomma en smidig lösning på pensionsfrågan var pensionsutred-
ningen enig om att frångå premiereservsystemet och bygga upp ett obligatoriskt 
fördelningssystem, som omfattade ”i princip varje inkomsttagare.”27 I direktiven 
till utredningen angavs det vidare att pensioner inte skulle utgå som enhetliga be-
lopp, vilket var fallet gällande folkpensionen. I stället var avsikten att pensioner 
skulle relateras till den tidigare inkomsten.28 För att uppnå denna målsättning fö-
reslog utredningen att pensionens storlek skulle fastställas med en beräknings-
formel, som kallades för ”avgiftsregeln.”29 Denna ”regel” tog fasta på att utbe-

––––––––– 
20 Erlander 1976, s. 128. 
21 von Sydow 1978, s. 48-49, 74, Erlander 1976, s. 129. I den mån tilläggsdirektiv utfärdades var det-

ta en följd av direkta krav från utredningen. Molin 1965, s. 19. 
22 Molin 1965, s. 21, von Sydow 1978, s. 76. 
23 von Sydow 1978, s. 165-167. 
24 Utredningen enades om sju krav, som ansågs kunde ställas på ett tjänstepensionssystem, se SOU 

1950: 33, s. 9-14. 
25 Molin 1965, s. 141-142, jfr Hadenius 1965, s. 344. 
26 Molin 1965, s. 21, von Sydow 1978, s.76-77, Erlander 1976, s. 131.  
27 SOU 1950: 33, s. 132-145. Det främsta skälet till att premiereservsystemet frångicks var att värde-

säkrade pensioner upplevdes som mycket svåra att åstadkomma i ett sådant system. 
28 SOU 1950: 33, s. 10, Svensson 1994, s. 209. 
29 SOU 1950: 33, s. 100-101. 
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talda pensioner skulle stå i direkt relation till de individuellt erlagda avgifterna, 
som betaldes under hela yrkeslivet.30

Inom fördelningssystemet är som tidigare nämnts de försäkrades premier 
icke avsedda att finansiera de egna pensionerna utan de samtidigt levande 
åldringarnas pensioner. Härav följer, att det speciella samband mellan 
premie och pension som är utmärkande för premiereservsystemet icke 
finnes här. Det gäller därför att på detta område skapa särskilda regler för 
sambandet mellan premie och pension. Utredningen föreslår – tills vidare 
med bortseende från växlingar i de aktivas inkomststandard – att pen-
sionsförmånerna göres direkt proportionella mot de under den aktiva tiden 
erlagda premierna.31

Det citerade stycket kommer från betänkandet från Åkessons andra utredning 
(1951-1955), men det principiella resonemanget slogs fast redan i den första 
pensionsutredningen. Enligt utredningen var den mest kostnadseffektiva lösning-
en på pensionsfrågan, att framtida pensioner skulle baseras på inkomster under 
hela livet. I dessa sammanhang fördes inga principiella resonemang om vilka 
välfärdsrättigheter som var gynnsamma för alla löntagare. Tanken i utredningen 
var att kopplingen mellan avgifter och förmåner, som är utmärkande för ett pre-
miereservsystem, också skulle tillämpas i det föreslagna fördelningssystemet.32

Någon garanterad trygghet mot standardsänkningar – i form av på förhand defi-
nierade förmåner som var kännetecknande för ATP-systemet – var alltså inte ak-
tuell i Åkessons pensionsutredningar.33 Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras 
att tjänstepensioner framställdes som en oomstridd teknisk fråga.34 Lösningen 
som utredningen skisserade var ingalunda en betydande förändring av tänkandet 
om välfärdsrättigheter, utan snarare ett uttryck för det jag har kallat för måttlig 
expansion.

Att pensionsfrågan sågs som en oomstridd teknisk fråga var också tydligt i det 
övriga resonemanget om systemets funktion. För att värdesäkra pensionerna var 
Åkessons båda utredningar överens om att pensionens storlek skulle anpassas till 
medelinkomsten under det år som pensionen betalades ut. Motiveringarna till 
detta förslag var, precis som i fallet med avgiftsregeln, att det var den tekniskt 
mest rimliga lösningen utifrån ett ekonomiskt perspektiv.35 Ett pensionssystem 
var tvunget att anpassas till inkomstutvecklingen. Trots vissa motsättningar om 

––––––––– 
30 Intjänandetiden sattes formellt till 48 år och ersättningsnivåerna till 50 procent. Utbetalningar skul-

le värdesäkras genom att de gjordes beroende av medelinkomsten under det år som pensionen utbe-
talades.  Se Molin 1965, s. 19-20. 

31 SOU 1955: 32, s. 90. Här förs ett resonemang som direkt anknyter till hur utredningen tidigare 
hade resonerat. 

32 Tage Erlander menar i sina memoarer, där han hänvisar till partistyrelsens protokoll, att en bland-
ning mellan ett premiereserv- och ett fördelningssystem föredrogs av partiledningen. Erlander 
1976, s. 135. 

33 Jfr Svensson 1994, s. 208-209. 
34 Molin 1965, s. 16-25 kommer till samma slutsats, även om han använder en annorlunda terminolo-

gi. 
35 SOU 1955: 32, s. 59-60. 
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hur systemet skulle finansieras fanns det ett samförstånd om att den mest logiska 
lösningen var att arbetsgivarnas bidrag till pensionsavgiften skulle vara lika med 
den premie, som de anställda själva bidrog med. Motiveringen till att dela pen-
sionsavgiften mellan arbetstagare och arbetsgivare var helt enkelt att tydliggöra 
kostnaden för pensionssystemet för den enskilde.36

De två första utredningarna resonerade också på samma sätt när det gäller de 
ekonomiska möjligheterna att bygga ut ett pensionssystem. I en sammanfattning 
av dessa diskussioner, som gjordes i den andra pensionsutredningen gavs följan-
de motivering: 

Beträffande frågan huruvida ekonomiskt utrymme fanns för den planera-
de förbättringen av åldringarnas levnadsstandard framhölls att utgiftsök-
ningen måste finansieras antingen av en framtida produktionsstegring el-
ler genom en minskning av mängden varor som stode till den aktiva be-
folkningens disposition.37

Det stod alltså klart för alla i utredningen att de ekonomiska möjligheterna, trots 
den goda tillväxten, var begränsade för att bygga ut ett pensionssystem. Det 
fanns, enligt pensionsutredningen, en konflikt mellan välfärden hos pensionärer-
na och standarden hos de yrkesaktiva. Detta innebär att en reform som instiftade 
ett allmänt pensionssystem förutsatte en betydande ekonomisk tillväxt. Farhå-
gorna om att ett framtida pensionssystem skulle utgöra en belastning på sam-
hällsekonomin upptog också ett betydande utrymme i remisserna till det första 
principbetänkandet.38

Hur resonerade då den socialdemokratiska partiledningen? Diskussioner om 
att det gällde att vara vaksam mot ökade kostnader upptog ett stort utrymme i 
synnerhet när det gällde den förbättrade folkpensionen.39 Utöver detta befarade 
den socialdemokratiska partiledningen i början av 1950-talet, att folkpartiets of-
fensiva hållning inom socialpolitiken riskerade att göra ett framtida pensionssy-
stem alltför dyrt.40 När det gällde tjänstepensionen var den viktigaste målsätt-
ningen att lösa problemet och instifta ett system, och inte att exakt precisera vil-
ka förmåner systemet gav medborgarna. Ambitionen var att hålla nere kostna-
derna. Pensionsfrågan lämnades bland annat av detta skäl till professionella 
tjänstemän.41 Enligt von Sydow ansåg partiledningen att det viktiga med de så 
kallade Åkessonprinciperna var att de var obligatoriska och garanterade en viss 
värdebeständighet.42 I Åkessons första utredning, som stöddes av den socialde-
mokratiska partiledningen, var tjänstepensioner en oomstridd teknisk fråga. Lös-
ningen på problemet var en måttlig expansion. Den planerade pensionsnivån var 

––––––––– 
36 SOU 1950: 33, s. 148-149, 213-218, Molin 1965, s. 19. 
37 SOU 1955: 32, s. 34. 
38 Se SOU 1955: 32, s. 67-68 för en översikt av dessa remisser. 
39 von Sydow 1978, s. 99. 
40 Partistyrelsens protokoll 22 okt. 1952, s. 5-6, Partistyrelsens protokoll 20 okt 1953. 
41 Se Marier 2001, s. 88, Se också Heclo 1974, s. 303, för en sammanfattande beskrivning av admi-

nistratörers roll i den politiska processen i Sverige. 
42 von Sydow 1978, s. 76-77, Erlander 1976, s. 131. 

62



förhållandevis låg jämfört med det ATP-system, som sedan lanserades. Systemet 
skulle också gynna de sämst ställda och var inte väl avpassat efter människor 
med höga och stigande inkomster. De ekonomiska möjligheterna upplevdes ut-
över detta vara begränsade och en utbyggnad skulle ske utan att göra avkall på 
principer om ekonomisk följsamhet. 

Åkessons andra utredning – i princip samma förslag 
Remisskritiken mot Åkessons första utredning var betydande och den nytill-
trädda koalitionsregeringen mellan socialdemokraterna och bondeförbundet till-
satte i december 1951 en ny pensionsutredning.43 Behovet av ett obligatoriskt 
system, som omfattade samtliga inkomsttagare (inte bara anställda arbetare) 
klargjordes på ett tydligare sätt än i den föregående utredningen i direktiven.44

Direktiven beaktade kritiken från remisserna om problemet med ökade kostna-
der och anförde att utredningen skulle sträva efter en lägre pensionsnivå än vad 
den första utredningen hade föreslagit.45 I direktiven till den nya pensionsutred-
ningen menade det ansvariga statsrådet i handelsdepartementet, John Ericsson 
från Kinna, att de ekonomiska konsekvenserna av en reform måste prövas 
grundligt och han klargjorde ”att man inte redan nu borde binda sig för en viss 
hög framtida pensionsnivå med tillhörande automatiska utgiftsstegringar […]. I 
stället syntes man böra stanna vid en sådan lägre pensionsnivå, som kunde fixe-
ras efter en bedömning av hur stora avgifter som i och för sig skulle kunna utta-
gas under det närmaste årtiondet.”46 Uttalanden av detta slag gör att den social-
demokratiska partiledningens motiveringar i pensionsfrågan också i den andra 
pensionsutredningen kan tolkas som att tjänstepensioner till stor del sågs som en 
oomstridd teknisk fråga samt att det fanns en medvetenhet om att de ekonomis-
ka möjligheterna var begränsade. De första stegen mot en pensionsreform togs 
inte lättvindligt från en ekonomisk synvinkel av den socialdemokratiska parti-
ledningen. 

I Åkessons andra utredning fungerade utredningens deltagare fortfarande till 
stor del som opolitiska experter även om utredningen fick en ny sammansätt-
ning. Socialdemokraterna och bondeförbundet fick nu var sin plats, samtidigt 
som folkpartiet och högerpartiet inte bjöds in. Detta signalerade att socialdemo-
kratin delvis började se utredningen som ett forum för politiska intresserepresen-
tanter.47 Huvudsakligen sågs dock även den andra Åkessonutredningen som be-
stående av en samling opolitiska experter. 
––––––––– 
43 För remissyttrandena se SOU 1955: 32, s. 36-88.  
44 SOU 1955: 32, s. 69-71 (där direktiven återges), Svensson 1994, s. 267-270. 
45 Molin 1965, s. 19. 
46 SOU 1955: 32, s. 73. 
47 Pensionsutredningen bestod denna gång av två politiker från vartdera regeringsparti. Detta försvå-

rade sannolikt den tidigare uttalade strävan efter samförstånd i pensionsfrågan. I alla tidigare utred-
ningar om pensioner i Sverige hade alla partier, utom kommunisterna, fått vara med. Det faktum att 
folkpartiet och högern stängdes ute från kommittén irriterade folkpartiledaren Bertil Ohlin starkt 
och kan ha bidragit till att folkpartiet lade sig till med en allt offensivare linje i pensionsfrågan. Di-
rektiven till utredningen återges i SOU 1955: 32, s. 69-74. Se Larsson 1998, s. 323, Erlander 1976, 
s. 131. 
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I oktober 1955 lades utredningens betänkande fram och frånsett en del detaljer 
gick förslaget helt i linje med 1950 års principförslag.48 Utredningen höll be-
stämt fast vid avgiftsregeln, som var grunden i den tekniska lösningen. Vissa re-
missinstanser – i synnerhet från tjänstemannagrupper – hade dock föreslagit att 
pensionssystemet skulle inkomstgraderas så att inkomster närmast pensionsål-
dern skulle ge högre pensionspoäng än inkomster under tidigare år.49 En sådan 
inkomstgradering var ett av ATP-systemets främsta kännetecken – den så kallade 
15/30- regeln – men 1955 avvisades dessa förslag bestämt av pensionsutredning-
en.50 Med hänvisning till den höjda folkpensionen föreslogs istället ett poängbe-
räkningssystem som gav lägre pensionsnivåer än det första förslaget.51

Målsättningen var en pension för alla, utan att förmånsnivåer närmare specifi-
cerades. Den principiella grunden för det tänkta pensionssystemet – problemets 
lösning – var i detta läge något helt annat än det ATP-system som drevs igenom 
fyra år senare. Åkessons förslag innebar inga dramatiskt förbättrade förmåner för 
de stora medborgargrupperna. Det gällde blott att göra tillvaron dräglig för de 
sämst ställda grupper som inte hade någon pension. Enligt Björn von Sydow var 
det fortfarande (runt år 1955) det obligatoriska fördelningssystemet som var det 
oundgängliga kravet för den socialdemokratiska partiledningen och inte fonde-
ring, tekniker för värdesäkring, pensionsålder eller förmånsnivåer.52 Effekterna 
på samhällsekonomin berördes ingående i den andra utredningen. Det klargjor-
des på otaliga ställen att de ekonomiska möjligheterna att bygga ut ett pensions-
system av det slag som föreslogs var begränsade och att det var nödvändigt att 
uppväga ett utbyggt system med produktionsstegringar och ökat sparande.53

Samförståndet brakar samman 
När Åkessons andra utredning lade fram sitt betänkande var uppslutningen kring 
socialdemokratins hjärtefråga, ett obligatoriskt fördelningssystem, borta.54 En 
del av kritiken i pensionsutredningen, som riktades mot majoritetens förslag, var 
att ett obligatoriskt pensionssystem skulle tvinga in löntagare med helt olika för-
utsättningar i samma mall.55 Ernst Ahlberg, som representerade högerpartiet i ut-

––––––––– 
48 Hermansson 1993, s. 314. 
49 SOU 1955: 32, s. 91-96, Se också Molin 1965, s. 25. 
50 SOU 1955: 32, s. 93. 
51 Molin 1965, s. 25, SOU 1955: 32, s. 90. 
52 von Sydow 1978, s. 310. 
53 SOU 1955: 32, s. 467-476. 
54 En majoritet av utredningens ledamöter – fem av nio – stod fortfarande bakom betänkandet, medan 

fyra stycken avvisade förslaget fullständigt. Majoriteten var inget att förundras över. Regeringen 
hade sammansatt utredningen med avsikten, att det förslag de själva lutade åt skulle få majoritet. 
Molin 1965, s. 24-25. SAF tillsatte också en egen utredningskommitté och lade 1954 fram ett för-
slag för LO om att lösa pensionsfrågan avtalsvägen, utan att blanda in staten.  SAF försökte locka 
LO till en överenskommelse bland annat genom att lova att arbetsgivarna skulle betala hela pensio-
nen (avgiften). Båda parterna försökte närma sig varandra, men positionerna tycktes alltmer låsta 
och TCO var djupt splittrat i frågan. Se Kassman 1991, s. 71-73, Nilsson 1986, s. 310-315, Torekull 
1993, s. 72-77, Åman 1982, Kugelberg 1986, Erlander 1976, s 140, Larsson 1994. 

55 Molin 1965, s. 28. 
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redningen, hävdade också att avgiftsregeln missgynnade människor som inte 
hade möjlighet att arbeta hela livet.56 Vid tidpunkten hade emellertid inte en in-
komstgradering av pensionsnivåerna övervägts på allvar, även om den socialde-
mokratiska partiledningen var väl medveten om att avgiftsregeln kritiserades av 
TCO.57 Efter Åkessons andra utredning såg det mörkt ut för möjligheten att ro 
det ursprungliga förslaget i hamn och konflikten mellan partierna började blossa 
upp.58 De borgerliga partierna, i synnerhet högerpartiet och folkpartiet, satte sig 
på tvären och krävde i valrörelsen 1956 att tjänstepensioner skulle vara frivilli-
ga.59

I januari 1956, tre månader innan remisstiden hade gått ut för Åkessons andra 
utredning, tillsatte koalitionsregeringen mellan socialdemokraterna och bonde-
förbundet en tredje pensionsutredning, som fick namnet den allmänna pensions-
beredningen. Denna gång fick förutom socialdemokraterna och bondeförbundet 
även folkpartiet och högerpartiet delta i utredningen.60 Direktiven till utredning-
en angav att pensionsfrågan skulle lösas fortast möjligt i samförstånd, vilket in-
nebar att utredningen fick arbeta under en avsevärd tidspress. Erlander menar 
själv att han fortfarande hade en svag förhoppning om att frågan i detta läge kun-
de lösas i slutna rum.61

I partistyrelsens diskussioner från 1956 var det också tydligt att den socialde-
mokratiska partiledningen in i det sista ryggade för att forcera ett eget förslag. 
Även om detta hade varit möjligt, med stöd från kommunister och ett splittrat 
folkparti, tvekade partiledningen. Detta framgår bland annat av följande uttalan-
de, som Erlander gjorde inför partistyrelsen den 12 oktober 1956: 

Nog vore det osmakligt att tvingas genomföra en av industriarbetarklas-
sen efterlängtad reform med kommunisternas och arbetarliberalernas rös-
ter, även om det vore möjligt. Det skulle tillföra dessa två splittrargrupper 
en mycket stark prestigeökning.62

Den socialdemokratiska partiledningens förhoppning var alltjämt, mot slutet av 
1956, att pensionsfrågan skulle kunna lösas i ett brett samförstånd i slutna rum.
Strävan efter samförstånd misslyckades dock fullständigt. Samtidigt som utred-
ningen om pensioner pågick preciserade partierna fortlöpande sina ståndpunkter 
på väljararenan. Detta innebar, enligt Molin, att den allmänna pensionsbered-
ningen aldrig kunde arbeta förutsättningslöst.63 I stället för att i första hand fun-
gera som opolitiska experter, vilket hade varit fallet i Åkessons utredningar, blev 

––––––––– 
56 SOU 1955: 32. Särskilda yttranden och reservationer,  s. 269-300. 
57 von Sydow 1978, s. 74, Se också Svensson 1994. 
58 von Sydow 1978, s. 131-139. 
59 Molin 1965, s. 37-39. 
60 Hermansson 1993, s. 316. Se direktiven som återges i SOU 1957: 7. Ordförande blev statssekrete-

raren Per Eckerberg, som fick arbeta vid sidan av fyra parlamentariker (kommunisterna uteslöts) 
och en representant för vardera LO, TCO och SAF.  

61 Erlander 1976, s. 140, 153. 
62 Partistyrelsens protokoll, den 12 okt. 1956, s. 4. 
63 Molin 1965, s. 57. 
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den allmänna pensionsberedningen ett forum för alltmer oresonliga politiska in-
tresserepresentanter. Molin hävdar vidare att partierna och intressegrupperna 
började inta fasta ställningstaganden i pensionsfrågan runt årsskiftet 
1955/1956.64 Efter att dessa ställningstaganden väl var gjorda uppstod en kon-
flikt som successivt skärptes. Kompromisser blev bara möjliga där partierna 
ännu inte hade preciserat sina ståndpunkter inför väljarna.65 Detta innebar att alla 
partiaktörer började se sina förslag i pensionsfrågan i ljuset av vilka eventuella 
framgångar de skulle kunna leda till på väljararenan. Karaktären på den allmänna 
debatten innebar, enligt Molin, att den allmänna pensionsberedningen avvek från 
vad som var vanligt och brukligt gällande parlamentariska kommittéer i Sveri-
ge.66 Tage Erlander håller i sina memoarer med om Molins slutsatser och skri-
ver: ”Partierna lockades att ta ställning innan det tidsödande utredningsarbetet 
var färdigt. Härigenom flätades experternas arbete samman med de politiska par-
tiernas kamp om väljarna på ett för tidigt stadium.”67 Trots att det ansågs vara 
önskvärt kunde alltså inte utredningens deltagare fungera som opolitiska exper-
ter. Så sent som den 10 februari 1958 oroade sig socialminister Torsten Nilsson, 
i ett uttalande inför partistyrelsen, över vad medierna skulle anse om den alltmer 
konfliktfyllda utredningen:

Jag blir inte […] förvånad om man säger att denna fråga inte egentligen 
skulle ha överlåtits åt politikerna utan skulle ha avgjorts av det praktiska 
livets män, som skulle kunna ha klarat det hela utan sidoblickar på ovid-
kommande prestige.68

Vid sidan av Tage Erlander och Torsten Nilsson finns det flera aktörer som var 
verksamma under tidsperioden, som menar att den öppna och ideologiskt polari-
serade debatten var en mycket olycklig vändning på den tidigare samförståndsin-
riktade och expertdrivna beslutsprocessen.69 Det finns sammanfattningsvis klara 
belägg för att den socialdemokratiska partiledningen länge ryggade för att force-
ra en egen linje i konflikt med de borgerliga partierna. 

Ett mer generöst förslag 
Orsakerna till varför det blev konflikt i pensionsfrågan runt årsskiftet 1955/1956 
och framväxten av de tre lösningsförslag, som de olika partierna ställde sig bak-
om, är grundligt genomlyst av tidigare forskning och behöver inte granskas när-
––––––––– 
64 Tage Erlander menar att han själv definitivt tog ställning efter ett möte vid Harpsund 1955, där han 

fastnade för ett mycket dyrare förslag än tidigare, som sades förena arbetares och tjänstemäns in-
tressen. Erlander 1976, s. 134-135. 

65 Se t.ex. Partistyrelsens protokoll, 25 okt. 1957, s. 2-12. 
66 Molin 1965, s. 57. 
67 Erlander 1976, s. 128. 
68 Partistyrelsens protokoll den 10 feb. 1958, s. 2. 
69 För exempel på denna typ av resonemang, se Partistyrelsens protokoll den 18 jan. 1958, den 10 feb 

1958, den 11 apr. 1958. Se vidare Erlander 1976, s. 128-129, Nilsson 1986, s. 310, Torekull 1993, 
s. 76-78 (som är en biografi över Per Eckerberg), Kugelberg 1986, s. 117, jfr Tingsten 1964, s. 258-
260. 
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mare här.70 Vad som är av intresse för att senare pröva kostnadshypotesen är de 
förändringar som gjordes i det socialdemokratiska förslaget och hur dessa för-
ändringar motiverades.  

Samtidigt som alla partier var överens om en kostsam höjning av folkpensio-
nen utökades de planerade förmånerna i LO:s och socialdemokraternas tjänste-
pensionsförslag i Eckerbergs utredning.71 Den förändrade inställningen i frågan  
framgår redan av att utredningens betänkande bytte namn från Allmän pensions-
försäkring till det mer positivt klingande namnet Förbättrad pensionering.72

Pensionen beskrevs inte längre som en oomstridd teknisk fråga, utan i första 
hand som en principiellt viktig, men omstridd, förbättring för alla medborgare. 
Följande stod att läsa i inledningen av Eckerbergs utredning. ”Utvecklingen går 
nu i den riktningen att en förbättring av pensionsförhållandena för stora delar av 
vårt folk synes vara både önskvärd och möjlig. Den allmänna höjning av in-
komststandarden som skett, inte minst under det senaste årtiondet, har medfört 
att kraven på en bättre levnadsstandard även på pensionärsstadiet har stigit.”73

För första gången sattes den planerade pensionsreformen i direkt samband med 
den stora standardstegringen i samhället. Ett mer generöst pensionssystem blev 
möjligt eftersom den ekonomiska tillväxten var hög.74 De nya buden i pensions-
frågan kan delvis förklaras av att den socialdemokratiska partiledningen kring 
mitten av 1950-talet började uppfatta att Sverige var ett av världens rikaste län-
der. BNP som ett mått på tillväxt användes för första gången i Sverige i långtids-
utredningen 1955 och framtidsprognoserna var lysande.75 Den viktigaste förklar-
ingen till ökningen i de föreslagna utgifterna är dock striden mellan partierna. 

Avgiftsregeln som tidigare hade utgjort grunden för de tänkta pensionsförmå-
nerna övergavs helt till förmån för en väsentligt kortare intjänandetid (15/30).76

Björn Molin intervjuade Per Eckerberg under tidigt 1960-tal och i denna intervju 
hävdade Eckerberg att de ökade förmånerna var en effekt av den offentliga de-
batten och av valkampanjerna.77 När striden bröt ut var det nödvändigt för soci-
aldemokraterna att få med sig så många väljare som möjligt och helst också 
TCO. Därmed upplevdes det som omöjligt att stå för avgiftsregeln, som i första 
hand var avpassad efter arbetare. Detta bekräftas av flera andra källor.78 Alla 
löntagare, även bättre avlönade tjänstemän, skulle nu tjäna på pensionsreformen. 
Den tidigare lösningen, som blott var ett förslag till måttlig expansion, övergavs 
således för att appellera till så många väljare som möjligt. Den socialdemokratis-

––––––––– 
70 Molin 1965 beskriver alla partiernas och intressegruppernas ställningstaganden s, 37-58. Se också 

Lewin 2002a, Svensson 1994.  
71 SOU 1957: 7, s. 28. 
72 SOU 1957: 7. 
73 SOU 1957: 7, s. 18. 
74 SOU 1957: 7, s. 244 –260. Se särskilt s. 256, där det klargörs att pensionsreformen som föreslogs 

förutsatte betydande förstärkningar av inkomsterna under lång tid framöver. 
75 Andersson 2003, s. 32, Stråth 1998, s. 69-93, SOU 1956:33. 
76 SOU 1957: 7, s. 30, 129, 185. 
77 Molin 1965, s. 55. 
78 von Sydow 1978, s. 100, Torekull 1993, Svensson 1994, s. 209. Svensson understryker dock att 

LO inte på något sätt invände mot dessa förändringar. Alla förslag från de tre utredningarna om 
pensioner fick ett oreserverat stöd från LO. Svensson 1994, s. 241. 
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ka strategin blev att sammanfoga TCO:s och LO:s olika intressen till en gemen-
sam löntagarlinje (se del III).79

Förmånsnivåerna skulle alltså till skillnad från tidigare garanteras av staten till 
en förbestämd nivå på 65 procent av slutlönen.80 En annan förändring var att 
principen om att pensionsavgifter skulle delas mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare, som Åkessons båda utredningar hade föreslagit, övergavs. LO krävde att 
arbetsgivarna skulle stå för hela kostnaden.81 Det huvudsakliga motivet till de 
ökade förmånerna och den förändrade finansieringen i socialdemokraternas för-
slag var enligt Molin att detta krävdes för att få med sig LO och TCO och gå seg-
rande ur striden om väljarna.  

 Kompromisser blev omöjliga när ståndpunkterna väl var fastlagda i kampan-
jerna och eftersom folkpartiet upplevdes prioritera det strategiska målet att vinna 
regeringsmakten.82 Molins slutsats om ATP-striden är att ”[p]olitiseringen leder 
till att fler får mer.”83 Ett av den socialdemokratiska partiledningens viktigaste 
motiv till att föreslå förbättrade förmåner var alltså konflikten med de andra par-
tierna på väljararenan. Om tillväxten hade varit lägre eller om socialdemokrater-
na hade varit mer noga med att betona reformens framtida kostnadstäckning är 
det emellertid inte sannolikt att det hade blivit någon pensionsreform överhuvud-
taget. Den samlade bilden hittills tyder alltså på att det fanns en kalkyl från den 
socialdemokratiska partiledningens sida, där ökade kostnader i det nya förslaget 
upplevdes väga relativt lätt jämfört med eventuella vinster i form av ökat väljar-
stöd. Sverige var rikt nog för att klara en betydande expansion av det allmänna 
pensionssystemet.84

Förbättrade förmåner – men varför? 
Resultatet av socialdemokraternas och LO:s nya förslag till pensionsfrågans lös-
ning var enligt flera forskare att en välfärdsstat för medelklassen aktualisera-
des.85 Sociologen Gøsta Esping-Andersen har tolkat införandet av ATP-systemet 
som ett beslut, som väsentligt utökade välfärdsrättigheterna i Sverige. Beslutet 
om ATP byggde, enligt Esping-Andersen, på en medveten strategi från social-
demokraternas sida, som gick ut på att långsiktigt säkra maktinnehavet i Sveri-
ge.86 Ungefär samma slutsats dras efter en omfattande studie av statsvetaren Tor-
sten Svensson.87 Svensson hävdar att socialdemokraterna lyckades förena arbe-
tarnas och tjänstemännens intressen.88 Svenssons analys av partiledningens mo-
tiv till att bryta med Åkessonprinciperna på den parlamentariska arenan är dock 

––––––––– 
79 Svensson 1994, s. 155-157. 
80 SOU 1957: 7, s. 185. 
81 SOU 1957: 7, s. 185-187, Svensson 1994, s. 209. 
82 Partistyrelsens protokoll, den 25 okt. 1957, s. 2-5. Molin 1965, s. 165-172, Sjölin 2005, s. 127. 
83 Molin 1965, s. 182. 
84 Se Stråth 1998, s. 69-94. 
85 För en översikt av de som har hävdat detta, se Svensson 1994, s. 217-220. 
86 Esping-Andersen 1989, Esping-Andersen 1985. 
87 Svensson 1994. 
88 Svensson 1994, s. 219-245. 
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förvånansvärt tunn.89 Det faktum att striden om pensioner efter valet 1956 i för-
sta hand initierades av folkpartiet och högern, och inte av socialdemokraterna, 
beaktas egentligen inte alls av Svensson.90 Partiledningen var innan folkomröst-
ningen 1957 beredd att kompromissa om det mesta utom just det obligatoriska 
fördelningssystemet för att ro en lösning i hamn.91 Mot den bakgrunden framstår 
Svenssons slutsatser som aningen förhastade. De nya intjänandeprinciperna 
(15/30-regeln) tillkom ju först efter att pensionsstriden, som socialdemokraterna 
från början ryggade för, väl hade påbörjats. Min uppfattning är att en mer rimlig 
slutsats är att, som historikern Bo Stråth, hävda att partiledningens ställningsta-
gande i pensionsstriden var en spontan anpassning till rådande omständigheter, 
det vill säga det allt högre konfliktläget.92 Svängningen i partiledningens förslag 
kom nämligen först i samband med den folkomröstning, som partiet och LO till 
en början försökte undvika. När det sedan gick bra i folkomröstningen fanns det 
inte längre någon återvändo. Molin drar samma slutsats och hävdar att det var 
först efter 1956, och i samband med folkomröstningen, som socialdemokraterna 
på allvar började tänka väljarstrategiskt i pensionsfrågan.93 ATP-systemet blev 
av denna anledning mycket mer generöst än vad partiledningen från början hade 
planerat. 

Den 24 april 1958 ägde den första slutvoteringen om ATP rum. I riksdagens 
första kammare bifölls regeringens proposition med röstsiffrorna 82 mot 68, men 
den fälldes i andra kammaren med 117 röster mot 111. Detta var upphovet till 
nyvalet 1958, men någon större förändring av mandatfördelningen mellan block-
en ägde inte rum. Den 14 maj 1959 beslutade riksdagens första kammare med 81 
mot 69 röster att genomföra ATP. Riksdagens andra kammare fattade samma be-
slut med 115 mot 114 röster efter att folkpartisten Ture Köningsson hade gått 
emot partilinjen och lagt ner sin röst.94

I vems intresse? 
I utskottsbehandlingarna och i kammardebatterna kritiserade folkpartiet, höger-
partiet och centerpartiet reglerna för inkomstgradering som hade introducerats i 
det socialdemokratiska pensionsförslaget.95 Socialdemokraternas förslag skulle, 
hävdade flera borgerliga kritiker, permanenta arbetslivets orättvisor även efter 
pensionen. I riksdagsdebatten sade Ernst Ahlberg, som representerade högerpar-
tiet, följande: ”Genom denna utjämning i systemet får arbetarna betala den höga 
och gynnsamma pension de tjänstemän åtnjuter, vilka har en relativt kort för-

––––––––– 
89 Svensson 1994, s. 206-210. 
90 Att det i första hand var folkpartiets strävan efter ett regeringsskifte som utlöste pensionsstriden 

visar Björn Molin 1965, s. 47-49, Se också Molin 1984, där denna slutsats dras än mer explicit. 
91 von Sydows noggranna granskning av partistyrelsens protokoll visar detta tydligt. Se von Sydow 

1978, s. 328, 374, Torekull 1993, Erlander 1976. 
92 Stråth 1998, s. 63. 
93 Molin 1965, s. 173. 
94 FK 1959: 16, s. 6-11, AK 1959: 16, s. 4-9. 
95 Svensson 1994, s. 212-214. 
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värvstid och snabbt stigande lönekurva. Detta kallar vi för arbetarfientligt.”96

Centerpartiet och folkpartiet kritiserade med samma utgångspunkt socialdemo-
kraternas förslag för att det i praktiken lagstiftade om graderade rättigheter.97

Ture Köningsson, som senare bröt med folkpartiets linje och lade ned sin röst, 
uttryckte på samma sätt sin förvåning över att LO kunde gå med på de nya prin-
ciperna.98 Köningsson ansåg att regeringsförslaget ”på ett egendomligt sätt miss-
gynnar arbetare till förmån för tjänstemän.”99

Socialdemokraternas partiledning bemötte egentligen inte dessa påståenden 
om orättvisa villkor, men betonade starkt att reformen var i alla löntagares in-
tressen. Den socialdemokratiska partiledningen, bland annat Tage Erlander och 
Gunnar Sträng, försvarade partiets linje med att socialdemokraterna länge varit 
för inkomstgraderade förmåner samt att välståndsökningen skulle ta hand om de 
resterande orättvisorna i samhället.100 ATP-reformen framställdes som klassut-
jämnande eftersom den avskaffade den stora orättvisan mellan de som hade 
tjänstepensioner och det folkflertal som saknade dessa rättigheter.101 I den avslu-
tande pensionsdebatten i riksdagens andra kammare, den 14 maj 1959, påpekade 
Broderskapsrörelsens ordförande Åke Zetterberg de förändringar, som socialde-
mokraternas förslag hade genomgått. 

Det är intressant att iaktta hur det gamla ordet ’arbetarpension’ som förr 
var den gängse beteckningen på denna reform, har kommit att utbytas mot 
ordet ’tjänstepension’. Därigenom har man velat ge uttryck åt en önskan 
att reformen ska komma så stora grupper som möjligt till godo.102

ATP-reformen skulle alltså komma alla till godo, även de som redan hade en ga-
ranterad pension på en hög nivå. Av denna anledning blev reformen en betydan-
de expansion som var mer kostsam än vad utredningarna fram till 1955 hade pla-
nerat. 

ATP-reformen – en ekonomisk belastning? 
Enligt regeringens proposition om ATP som lades fram 1959 var syftet med det 
nya systemet att ”de äldre, när de drar sig tillbaka från arbetslivet, inte för sig 
och sina familjer skall behöva vidkännas en alltför kännbar sänkning av den lev-
nadsnivå, på vilken de kunnat inrätta sina liv medan de stod kvar i produktio-
nen.”103 Målet, som stadgades i propositionen, var att uppnå generell trygghet 
mot standardförsämringar, vilket skulle åstadkommas genom att ”de enhetliga 

––––––––– 
96 AK 1958A: 17, s. 31 (Ahlberg). 
97 Svensson 1994, s. 212. 
98 Folkpartiet valde emellertid att bortse ifrån att dess egna förslag i stort sett byggde på samma in-

komstgraderade princip. Molin 1965, s. 184, se Uddhammar 1993, s. 183-184. 
99 AK 1959: 16, s. 93 (Köningsson). 
100 AK 1958A: 14,  s. 44 (Erlander), AK 1958A: 22, s. 12 -17 (Sträng). 
101 von Sydow 1978, s. 215. 
102 AK 1959:16, s. 204 (Zetterberg). 
103 Prop 1959: 100, s. 42. 

70



folkpensionerna kompletterades med tilläggspensioner, som var avpassade efter 
vars och ens tidigare inkomstförhållanden.”104 De nya förmånerna skulle tillgo-
doses genom att alla löntagare garanterades en pension på 65 procent av slutlö-
nen.105 I samband med Åkessons två utredningar hade den socialdemokratiska 
partiledningen upplevt ett utbyggt pensionssystem, med lägre ersättningsnivåer 
än det slutliga ATP-systemet, som problematiskt att finansiera. I regeringens 
propositioner från 1958 och 1959 var emellertid den tidigare problemuppfatt-
ningen nedtonad. I särskilda utskottet menade socialminister Torsten Nilsson, 
som talade för socialdemokraterna, att ”[m]edvetenheten om de större ekonomis-
ka möjligheterna har väckt ett behov, som tidigare slumrade och hölls tillbaka 
därför att det inte fanns några möjligheter att tillgodose det.”106 ATP-reformen 
beskrevs alltså som en direkt reaktion på goda ekonomiska möjligheter. I propo-
sitionen från samma år sammanfattade socialministern Torsten Nilsson behovet 
av reformen: ”För min del finner jag det naturligt och riktigt, att vi nu beslutar 
oss för att så snart som möjligt införa ett pensionssystem, som motsvarar tidens 
krav och möjligheter.”107 I sina memoarer menar Tage Erlander att han resone-
rade på ett liknande sätt.  

Det var den kostsammaste reform som vi någonsin gett oss i kast med. De 
resurser vi hade på 1950-talet skulle inte förslå. För ett statiskt betraktel-
sesätt på samhället var förslaget omöjligt. Nationalekonomer, bland dem 
Bertil Ohlin, förkunnade att om det svenska folket väljer pensionsrefor-
men, så betyder det att man avstår från löneökningar de närmaste åren. 
Det lät lika dystert som när 8-timmarsdagen genomfördes.108

Efter folkomröstningen 1957 diskuterade inte den socialdemokratiska partiled-
ningen längre de ekonomiska problemen med att bygga ut pensionssystemet sär-
skilt utförligt, vilket hade varit fallet tidigare.109 Ekonomiska påfrestningar skul-
le, i den mån de förekom överhuvudtaget, bemötas med fonduppbyggnad och 
ökade pensionsavgifter.110 De borgerliga kritikerna hävdade dock – precis som 
socialdemokraterna själva hade antytt i direktiven till Åkessons andra utredning 
– att systemet riskerade att bli en ekonomisk belastning.111 I överläggningarna i 

––––––––– 
104 Prop 1959: 100, s. 42. 
105 Särskilda utskottet 1959:1, s 108-113. Se Borg 2004, s.179. 
106 Särskilda utskottet 1958A: 1, s. 9-15. 
107 Prop. 1958A:55, s. 74. 
108 Erlander 1976, s. 257. 
109 Efter 1957 var dessa diskussioner i princip borta från partiledningens diskussioner. Se Borg 2004, 

s. 176-180, 283-284, som hävdar att det fanns en medvetenhet om att ATP-systemet var mycket 
känsligt för variationer i tillväxten. 

110 Särskilda utskottet 1958A: 1, s. 65-66. 
111 SOU 1955: 32, s. 69-75, Molin 1965, s. 19. I beredningen uppstod motsättningar mellan de bor-

gerliga partierna och socialdemokraterna om de planerade fonderna och deras effekter på sparandet 
och kapitalbildningen. Kapitalmarknaden riskerade, enligt de borgerliga, att politiseras och fonder-
na riskerade att bidra med negativa effekter för det personliga sparandet. Särskilda utskottet 
1958A:1. Enligt socialdemokraterna skulle inte ett premiereservsystem kunna garantera värdebe-
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särskilda utskottet stod det dock klart att alla insåg att det planerade ATP-
systemet förutsatte en god ekonomisk tillväxt.112 Om tillväxten och löneökningar 
uteblev riskerade avgifterna till pensionssystemet att öka på ”ett outhärdligt sätt”, 
enligt oppositionens kritik i utskottsutlåtandet från 1958.113 Det fanns således en 
medvetenhet om bristerna i systemets konstruktion, trots att dessa insikter inte 
var särskilt utbredda bland socialdemokraterna.114

Slutsatser om ATP-striden på den parlamentariska arenan 
Den komprimerade analysen av förberedelserna till, och striden om, ATP-
reformen på den parlamentariska arenan kan nu sammanfattas i avhandlingens 
analysmodell. Efter detta har gjorts återkopplar jag till kostnadshypotesen. 

Tabell 3.1: ATP-striden på den parlamentariska arenan.  

Dimensioner Variabel Åkessons utredningar 
1947 och 1955 

ATP-striden 1956 till 
1959

Problemets omfatt-
ning

Betydande samhälls-
problem 

Betydande samhällspro-
blem 

Problemets karaktär Oomstridd teknisk fråga Omstridd principfråga 

Lösningen av pro-
blemet  

Måttlig expansion Betydande expansion 

DET POLITISKA 
PROBLEMET 

I vems intresse? De sämst ställda gynnas Alla löntagare gynnas 

EKONOMISKA 
MÖJLIGHETER 

Hur ser de ekono-
miska möjligheter-
na ut? 

Begränsade möjligheter Goda möjligheter 

Var ligger avgöran-
det? 

Brett samförstånd Den egna partiledningen 

Förväntningar på 
beslutsfattare 

Opolitiska experter Politiska intresserepre-
sentanter

BESLUTSFATTANDE

Hur bör beslut fat-
tas? 

I slutna rum Öppen debatt 

Beslutsbefogenheter Stort handlingsutrymme Litet handlingsutrymme FORMELLA SPEL-
REGLER 

Valsystemets bety-
delse

Valsystemets förändrade betydelse undersöks i del 
III

                                                                                                                                  
ständigheten, som eftersträvades. Se Särskilda utskottet 1958A: 1, s. 128, se också Kugelberg 1986, 
s. 123. 

112 Särskilda utskottet 1958A: 1, s. 9-15. 
113 Särskilda utskottet 1958A: 1, s. 158-163. 
114 Borg 2004, s.180 drar slutsatsen att de framtida kostnaderna sannolikt var väl kända vid tidpunk-

ten. Denna uppfattning delas också av Larsson 1998, s. 341, som menar att Bertil Ohlin, med sin 
ekonomiska kunskap, tidigt förutsåg bristerna i systemet. 
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Av tabell 3.1 framgår det att partiledningens motiveringar förändrades efter att 
ATP-striden på allvar satte i gång våren 1956.115 Nya uppfattningar växte suc-
cessivt fram i stridens hetta och det finns goda skäl för att hävda att utfallet av 
ATP-striden varken var förutsett eller planlagt.  

Alla inblandade partiaktörer som var verksamma på den parlamentariska are-
nan gav uttryck för att pensionsfrågan var ett betydande samhällsproblem under 
hela 1950-talet. Inget material tyder på att någon ifrågasatte pensionsfrågans be-
tydelse. När det gäller problemets karaktär, som handlar om den retoriska in-
ramningen på frågan, så beskrevs pensionsfrågan som relativt oomstridd och tek-
nisk i de två utredningarna innan pensionsstriden medan retoriken sedan svängde 
och beskrev pensioner som en omstridd principfråga efter att striden bröt ut. Att 
jag har gjort denna kategorisering ska inte tolkas som att den socialdemokratiska 
partiledningen inte betraktade ett utbyggt pensionssystem som en viktig princip-
fråga innan det blev strid. Resultatet visar snarare att ståndpunkterna inte var 
fastlåsta vid vissa bestämda principer innan ATP-striden, men att dessa stånd-
punkter senare låstes upp helt. Denna slutsats är också i linje med resultaten i 
Björn Molins studie.116

Samma förändring var tydlig gällande motiveringar av problemets lösning.
Innan pensionsstriden bröt ut tänkte sig den socialdemokratiska partiledningen 
att pensionsfrågan skulle lösas med utgångspunkt från de så kallade Åkesson-
principerna. Tanken som Åkessons utredningar och den socialdemokratiska par-
tiledningen slöt upp bakom var att pensionssystemet skulle baseras på avgiftsre-
geln. Detta var en måttlig expansion som knappast skulle ha revolutionerat lev-
nadsvillkoren för människor. Avgiftsregeln frångicks dock i samband med den 
allmänna pensionsberedningen och den påbörjade pensionsstriden. Pensionsre-
formen blev i samband med introducerandet av 15/30-regeln en betydande ex-
pansion som i grunden förändrade inriktningen på den svenska välfärdsstaten. 
Principen om standardtrygghet etablerades. Denna förändring inträffade eftersom 
pensionsfrågan under flera år befann sig i den politiska debattens hetluft.117 Pen-
sionsreformen utvecklades också från en reform som gynnade de sämst ställda 
till en reform för alla löntagare. 

ATP-reformen tillkom i en kontext när alla politiker upplevde att de levde i ett 
överflödssamhälle.118 Innan ATP-striden var dock den socialdemokratiska parti-
ledningens uppfattning att de ekonomiska möjligheterna att bygga ut ett pen-
sionssystem var begränsade. Efter att striden påbörjades 1956 och i takt med att 
socialdemokraternas nya pensionsförslag växte fram var det dock bara de borger-
liga kritikerna, som lyfte fram dessa problem.119 Socialdemokraterna valde att 
tona ned de ekonomiska prioriteringar som de tidigare hade gjort och ATP-
reformen blev mycket dyrare än vad som tidigare hade planerats. ”Det fanns ing-
en anledning att tro att inte näringslivet skulle utvecklas lika snabbt som det gjort 

––––––––– 
115 Våren 1956 är den tidpunkt som Molin anger för politiseringen. Tidpunkten är dock omstridd, se 

Hadenius 1965, s. 344-345. 
116 Molin 1965, s. 182. 
117 Molin 1965, s. 184-187, Svensson 1994, s. 206-213, 312. 
118 Molin 1965, s. 184-187. 
119 Se Borg 2004, s. 180, 283-284. 
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under efterkrigstiden” klargjorde Erlander i efterhand i sina memoarer.120 Sam-
ma optimism om den framtida ekonomiska utvecklingen var emellertid inte 
framträdande innan ATP-striden.

Partiledningens motiveringar av beslutsfattandet är inte lika grundligt utfors-
kade inom tidigare studier. Det har dock varit möjligt att dra slutsatser på grund-
val av protokoll, memoarer, utredningsdirektiv samt tidigare forskning. Att pen-
sionsfrågan skulle utredas i brett samförstånd var överhuvudtaget ingen konflikt-
fråga på 1950-talet. Att den socialdemokratiska partiledningen inledningsvis för-
väntade sig att utredningens deltagare i första hand skulle fungera som opolitiska 
experter finns det också belägg för. Det var detta som var själva syftet med det 
svenska kommittéväsendet och på det sätt hade pensionsfrågan utretts tidigare 
under 1900-talet.121 Förutsättningen för att en sådan utredning skulle fungera var 
dock att det fanns ett grundläggande samförstånd mellan partierna, vilket den so-
cialdemokratiska partiledningen inledningsvis trodde att det fanns. Partiledning-
en befarade till och med överbud från de borgerliga partierna, vilket de ville 
undvika. Utredningens tidigare långtgående befogenheter att lösa pensionsfrågan 
minskade dock i praktiken när pensionsfrågan sedan började politiseras. I takt 
med att pensioner berördes i valrörelser blev deltagarna i utredningen i mycket 
högre grad politiska intresserepresentanter än opolitiska experter. I stället för att 
nå fram till brett samförstånd fördes i den allmänna pensionsberedningen en öp-
pen debatt som blev alltmer polariserad. I slutändan blev det den egna partiled-
ningen som med alla medel försökte driva igenom en egen linje. Förändringen av 
beslutsprocessen bottnade emellertid inte i några direkta strategier från den soci-
aldemokratiska partiledningen. I stället upplevde den socialdemokratiska parti-
ledningen konflikten som en olycklig vändning på utredningsprocessen eftersom 
de hela tiden var osäkra på möjligheten att på egen hand driva igenom en egen 
lösning.122

ATP-striden och kostnadshypotesen 
Kostnadshypotesen anger att den socialdemokratiska partiledningen gjorde en 
kalkyl, där ökade ekonomiska kostnader vägdes mot vinster i form av förväntade 
framgångar på väljararenan. För att kostnadshypotesen ska ha stöd i detta läge 
förutsätts det att socialdemokraterna var medvetna om höga kostnader men att de 
var villiga att ta dessa kostnader eftersom de upplevde sig tjäna på det. I detta led 
hävdar jag, med vissa reservationer, att hypotesen har stöd (för framgångarna på 
väljararenan hänvisar jag dock till del III i avhandlingen). Två omständigheter 
talar för att kostnadshypotesen har stöd. Den första omständigheten är det fak-
tum att den socialdemokratiska partiledningen under fem år – mellan 1950- och 
1955 – planerade att införa principer för pensionsintjänande som var mindre 
kostsamma än den standardtrygghetsmodell, som ATP-systemets intjänandereg-
ler senare baserades på. Uppfattningen hos partiledningen att Sverige under om-

––––––––– 
120 Erlander 1976, s. 257. 
121 Se Meijer 1956, Hermansson 1993, s. 300. 
122 Se t.ex. Stråth 1998, von Sydow 1978. 
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ständigheterna hade råd med ett mer generöst pensionssystem än vad som ur-
sprungligen var tanken, får betecknas som helt avgörande för detta vägval.  

Den andra omständigheten som talar för kostnadshypotesen är att socialde-
mokraternas slutgiltiga ställningstagande var en tydlig reaktion på att pensions-
frågan var omstridd på väljararenan. Pensionsfrågan blev successivt ett sätt för 
socialdemokraterna att skapa en större maktbas i politiken. Vad som delvis kan 
sägas tala emot den rationalistiska utblick som ligger till grund för kostnadshy-
potesen är att ett obligatoriskt pensionssystem hela tiden var ett oundgängligt 
krav för den socialdemokratiska partiledningen. Detta krav blockerades av ar-
betsgivarna och de borgerliga partierna, vilket kan sägas ha tvingat fram det mer 
generösa ATP-systemet. I annat fall kanske det inte hade blivit något pensions-
system överhuvudtaget. Den samlade bilden ger dock vid handen att ökade kost-
nader i slutändan vägde lätt mot möjligheten att skapa ett ökat väljarstöd och att 
denna typ av kalkyler hela tiden fanns med i bilden. 

ATP-systemets konstruktion och genomdrivande var ett avsteg från den tidi-
gare samförståndspolitiken gällande pensioner på den parlamentariska arenan. 
Socialdemokraterna vann ATP-striden och en ny era påbörjades i svensk pen-
sionspolitik.  
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 4. ATP-systemet förstärks 
och försvagas 

Under circumstances where picking the wrong horse may have very high 
costs, actors must constantly adjust their behaviour in the light of expecta-
tions of how they expect others to act.123

Med dessa ord sätter Paul Pierson fingret på en av de primära orsakerna till spår-
beroende i politiken. Detta stämmer väl med utfallet av ATP-striden. De borger-
liga partierna satsade, för att använda Piersons uttryck, på ”fel häst” med sitt 
krav på frivilliga pensioner. Flera statsvetare som har granskat ATP-stridens 
följder har kommit fram till en sådan slutsats.124ATP-striden betecknas av flera 
bedömare som en av de stora brytpunkterna i den svenska välfärdspolitiken och 
efter valet 1964 ville alla partier – helt plötsligt – bidra med att bygga ut och för-
bättra ATP-systemet (se del III). Efter detta val gick högerpartiet till och med 
fram med parollen ”ATP-pension åt fler, personligt ägande åt alla.”125 Det an-
sågs helt enkelt inte realistiskt att stå emot det populära ATP-systemet.126 Även 
för folkpartiet blev motståndet mot ATP en stor belastning, och partiledningen 
försäkrade redan inför valet 1960 att systemet inte var hotat från deras sida.127

Den tidigare striden om ökade kostnader försvann helt och välfärdsstatens nya 
principer om en generös standardtrygghet accepterades av alla partier.128 Att de 
borgerliga partierna också slöt upp bakom ATP framgår i regeringsförklaringar-
na från 1976 och 1979.129

I detta kapitel berörs den tidsmässigt utsträckta perioden efter ATP-striden 
fram till det att pensionsberedningen lämnade sitt betänkande 1990. Beslut och 
förslag till beslut som förstärkte eller försvagade ATP-systemet identifieras och 
utgör grunden för den senare processpårningen. Granskningen av de dryga 20 år 
som förflöt efter ATP-striden, fram till den nya pensionsberedningen som tillsat-
tes 1984, blir emellertid mycket översiktlig. Anledningen till detta är att inga 
brytpunkter – det som i kapitel 2 kallas ”key decision points”– inträffade. I stäl-
let fattades en rad beslut i samförstånd som förstärkte strukturen på ATP-

––––––––– 
123 Pierson 2004, s. 33. 
124 Svensson 1994, s. 177-183, Pontusson 1993, s. 563, Hermansson 1993, s. 320, Uddhammar 1993, 

s. 185-189, Esaiasson 1990, s. 251, 258, Molin 1965, s. 182, Ljunggren 1992. 
125 Ljunggren 1992, s. 150. 
126 Nilsson 2004, s. 200. 
127 Molin 1984, s- 220-221. 
128 Se Molin 1984. 
129 Prot. 1976/77: 8, s. 46, Prot. 1979/80: 10, s. 18. 
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systemet. Detta innebär att den socialdemokratiska partiledningens motiveringar 
i de flesta fall, bortsett från dem som gäller beslutsfattande, gick i linje med mo-
tiveringar under ATP-striden. Även denna episod avslutas med en granskning av 
huruvida kostnadshypotesen har stöd.  

Den socialdemokratiska regeringen beslutade 1962 att tillsätta pensionsförsäk-
ringskommittén.130 Precis som under tiden innan ATP-striden ingick bara före-
trädare för partierna i den parlamentariska utredningen. Arbetsmarknadens parter 
och intressegrupper var av tradition inte representerade när folkpensionen utred-
des och inte heller denna gång. Beslutsfattandet återgick således till att basera sig 
på det jag kallar slutet samförstånd. Partirepresentanterna i utredningen föreslog 
i mitten av 1960-talet betydande förbättringar av folkpensionen, vilket var exakt 
vad regeringen sedan förordade 1969.131 Året efter, 1970, tillsatte socialminister 
Sven Aspling ytterligare en utredning – där enbart partierna var representerade – 
som skulle granska möjligheterna att sänka pensionsåldern. Utredningen föreslog 
1974 sänkt pensionsålder (till 65 år), en ny höjning av folkpensionen samt en 
höjning av pensionstillskotten.132 Den socialdemokratiska regeringens proposi-
tion följde nästan ordagrant betänkandet från utredningen.133 Bortsett ifrån att 
moderaterna reserverade sig och att centerpartiet krävde långtgående förbättring-
ar av reformen fattades beslutet i relativt stor enighet i Sveriges riksdag.134 Ända 
fram till slutet av 1970-talet fortsatte partierna att i samförstånd värna om ATP-
systemet.135

Hela perioden mellan 1960 och slutet av 1970-talet präglades av måttlig ex-
pansion och pensioner beskrevs som en oomstridd och teknisk fråga. Skillnaden 
jämfört med tiden innan ATP-striden var att samförståndet baserades på nya idé-
er. Tillväxtkänsligheten problematiserades inte närmare av något parti. Den mest 
anmärkningsvärda förändringen jämfört med ATP-striden är således att partier-
na, av beslutsunderlaget i riksdagen att döma, upphörde att tala om ekonomiska 
begränsningar. Det var ökade förmåner som stod i centrum. Samförståndet i 
pensionsfrågan efter ATP-striden kan i övrigt ses som ett normaltillstånd. Bort-
sett från ATP har alla viktiga pensionsbeslut i Sverige fattats i samförstånd och 
det är partierna som, utan assistans av intressegrupper, har stått för utredning, 
förslag och beslutsfattande.136 De statliga utredningarna har, enligt statsvetaren 
Jörgen Hermansson, fungerat som de är tänkta att fungera i just pensionsfrågan. 
Meningsbrytningar och konflikter har avklarats i det tysta i kommittéerna, vilket 
har lagt grund för samförstånd i de efterföljande besluten i riksdagen. I detta av-
seende är det ATP-striden, som har varit det avvikande fallet.137

––––––––– 
130 Hermansson 1993, s. 321. 
131 Prop. 1969: 38. Beslutet i riksdagen fattades i samförstånd och ingen reserverade sig i utskottet. 

Uddhammar 1993, s. 186. Moderaterna ville till och med gå längre i denna utbyggnad. 
132 SOU 1974: 15. 
133 Prop. 1974: 129. 
134 Hermansson 1993, s. 323. 
135 Se Hermansson 1993, s. 320-328. 
136 Hermansson 1993, s. 300-328. 
137 Hermansson 1993, s. 328. 
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Det rimligt att dra slutsatsen att ATP-beslutet 1959 öppnade upp en väg för 
ytterligare expansion av välfärdsrättigheter. De politiska partierna försökte under 
drygt tjugo år övertrumfa varandra med nya reformförslag, som förbättrade situa-
tionen för pensionärerna.138 Den huvudsakliga förklaringen till att partierna slu-
tade bråka om pensioner och fortsatte att expandera ATP-systemet är, enligt tidi-
gare forskning på området, att det var expansion av välfärdsrättigheter som gav 
störst genklang bland väljarna. Av denna anledning anpassade sig de borgerliga 
partierna till ATP-systemet.139 Det grundläggande samförståndet i pensionsfrå-
gan från början av 1960- till slutet av 1970-talet innebar dock att ATP-systemet 
svällde och knappt 20 år efter ATP-striden hade Sverige ett pensionssystem, som 
var mycket mer omfattande än vad någon hade tänkt sig när systemet infördes.  

I detta skede av processpårningen finns det emellertid få belägg för att denna 
utbyggnad skedde mot bakgrund av medvetna avvägningar mellan olika typer av 
kostnader, vilket är vad kostnadshypotesen anger. Mycket tyder snarare på att 
partiaktörerna, i alla fall socialdemokraterna, trodde att ATP-systemet höll också 
inför framtiden. Utbyggnaden av nya förmåner var inte heller någon stor fråga i 
valkampanjerna (se kapitel 7).  

Arkitekten bakom ATP-systemet, Per Eckerberg, ger dock uttryck för en upp-
fattning som går i linje med den hypotes som prövas på den parlamentariska are-
nan. I en intervju med Bertil Torekull beklagade han sig över de allt växande 
bristerna i ATP-systemet i början på 1980-talet och sade följande: 

Det är inte jag eller mina idéer som senare förstörde soliditeten i ATP-
systemet. Detta skedde genom olyckliga riksdagsbeslut att plocka in två 
extra generationer pensionärer som från begynnelsen inte var inräknade. 
Inte jag men politikerna har i största gemenskap sänkt pensionsåldern och 
slösat bort pengar på diverse extra förmåner. De har plottrat ut pengar till 
en massa som inte hör dit och som försvagar konstruktionen. Jag har 
framförallt inte varit med om den fundamentala fegheten att man aldrig 
vågat ta ut verklighetsbaserade avgiftshöjningar utan hela tiden duckat för 
detta av taktiska skäl.140

Om Eckerberg har rätt i sin kritik innebär det att partierna i samförstånd priorite-
rade expansion av ATP-systemet, delvis av taktiska skäl, eftersom de tillfälligt 
upplevde sig tjäna på det (se vidare del III, där socialdemokraternas valkampan-
jer granskas). Beläggen för kostnadshypotesen är dock relativt svaga i detta läge. 
Vad som är klart är dock att expansionen av pensionssystemet inte höll i läng-
den. Successivt kom samma gamla problem tillbaka till den politiska dagord-
ningen. Uppgiften i det följande är att klargöra hur det gick till när partierna kom 
fram till att ATP-systemet inte längre fungerade. 

––––––––– 
138 Svensson 1994, s. 219-221. 
139 Svensson 1994, s. 177-183, Pontusson 1993, s. 563, Hermansson 1993, s. 320, Esaiasson 1990, s. 

251, 258, Molin 1965, s. 182. 
140 Per Eckerberg citerad i Torekull 1993, s. 72-73. 
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ATP-systemets kostnader åter på dagordningen 
Så länge som ekonomin var god byggde beslutsfattarna på den parlamentariska 
arenan mer eller mindre oreflekterat ut ATP-systemet. Inget politiskt parti kunde 
riskera att förlora röster genom att avvika från systemet så länge som något annat 
parti var villigt att politisera en sådan förändring. Dessutom upplevdes det finnas 
ett ekonomiskt utrymme för att utöka pensionsförmånerna. I början av 1980-talet 
började emellertid flera aktörer att betrakta de ekonomiska möjligheterna för 
ATP-systemets framtid, precis som i diskussionerna i slutet av 1950-talet, som 
begränsade.141 Skillnaden var att det inte längre handlade om prognoser för 
framtiden, utan om bistra realiteter.142 De allt större ekonomiska problemen re-
sulterade bland annat i att den borgerliga regeringen, i en sparproposition hösten 
1980, föreslog en omläggning av beräkningsunderlaget för ATP-pensionernas 
basbelopp.143 Historikern Urban Lundberg visar att socialdemokraterna reagera-
de på det borgerliga förslaget med en hetsig ideologisk offensiv internt i partiet 
och inför väljarna i valrörelsen 1982 (se vidare del III och IV).144 De ekonomis-
ka svårigheterna aktualiserade dock ett problem som även socialdemokraternas 
representanter erkände och tog på allvar.  

En ny pensionsberedning men ingen lösning 
Den socialdemokratiska partiledningen beaktade de problem som hade uppmärk-
sammats av den borgerliga regeringen och i november 1984 tillsatte socialminis-
tern Sten Andersson pensionsberedningen.145 Socialdemokraterna motiverade
tillsättningen av denna utredning på ett sätt som påminner om hur de resonerade i 
början av 1950-talet. Direktiven till beredningen framställde det som en själv-
klarhet att översynen av ATP-systemets problem skulle hanteras i ett brett sam-
förstånd mellan partierna, arbetsmarknadens parter och de stora intressegrupper-
na.146

Trots att de ekonomiska svårigheterna att upprätthålla ATP-systemet intakt 
var tydliga slog direktiven till pensionsberedningen fast att systemets grundprin-
ciper inte fick förändras. Förhållningsregeln som beredningen skulle arbeta efter 
uttrycktes på följande sätt: ”Grunden för den fortsatta trygghetspolitiken är att 
den sociala standard som uppnåtts skall bevaras och att det allmänna pensionssy-
stemets grundvalar skall bibehållas. En utgångspunkt för arbetet bör således vara 

––––––––– 
141 Se Feldt 1991, s. 86-88, 358. 
142 Se t.ex. Torekull 1993, s. 72-73. 
143 Se prop. 1981/82: 2, 1981/82: 30. Denna åtgärd rubbade ATP-pensionernas värdesäkring, se 

Lundberg 2003, s. 42.  
144 Lundberg 2003, s. 38-74. Redan i finansutskottet föranledde ändringen av basbeloppsuppräkning-

en en massiv kritik från socialdemokraterna och vänsterparitet kommunisterna. Se FiU 1981/82: 1, 
s. 4-5. 

145 Se Lundberg 2003, s. 156. 
146 Se SOU 1990: 76, s. 3-4 för deltagarna. Dir 1984: 42, s. 8-9, SOU 1990: 76, s. 40. Pensionsbered-

ningens ordinarie ledamöter var fyra socialdemokrater, en kom från LO, och en ledamot från varde-
ra av de fyra riksdagspartierna. LO hade alltså en permanent plats i pensionsberedningen, något 
som varken SAF, TCO eller SACO hade.  
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att folk- och tilläggspensionen ligger fast i sina huvudlinjer.”147 Inga förändring-
ar av förmåner var således tillåtna och därför kan slutsatsen dras att pensionsbe-
redningens hade ett litet handlingsutrymme rent formellt.

Det första konkreta initiativet till en reform av ATP-systemet kom från den 
statliga förvaltningen, närmare bestämt från Riksförsäkringsverket.148 Precis som 
när ATP-systemet byggdes ut på 1960-talet var det ekonomiska överväganden 
som låg till grund för framtidskalkylerna. Riksförsäkringsverket (RFV) gjorde 
1987 en skrivelse, ATP och dess finansiering i det medel och långsiktiga per-
spektivet, som aktualiserade diskussionen om en reform.149 Pensionsfrågan an-
sågs vara ett betydande samhällsproblem i denna skrivelse. Skillnaden jämfört 
med 1950-talet var att det var pensionssystemet i sig som utgjorde problemet och 
inte frånvaron av ett sådant system. Enligt RFV var ATP-systemet alltför bero-
ende av en hög tillväxt, vilket var problematiskt när tillväxten uteblev i slutet på 
1970-talet.150 Den låga tillväxten i samhällsekonomin tvingade, enligt RFV, fram 
höjda pensionsavgifter och riskerade på sikt att leda till att AP-fonden tömdes.151

Riksförsäkringsverkets huvudsakliga förslag gick ut på att ATP-systemet skulle 
göras mer ekonomiskt följsamt genom att förändra 15/30-regeln till en 20/40-
regel.152

Pensionsberedningens färdiga betänkande, som gick på remiss 1990, pekade 
precis som Riksförsäkringsverkets skrivelse på otaliga problem i ATP-
systemet.153 Av utredningstexten att döma ansågs ATP-systemet vara ett bety-
dande ekonomiskt problem. Trots detta presenterades inga reformförslag i det 
slutliga betänkandet. I vaga ordalag diskuterades dock möjligheten att höja avgif-
ter, att sänka förmåner, att komplettera ATP-systemet med frivilliga försäkringar 
samt att, låt vara högst eventuellt, ge AP-fonderna en mer aktiv roll vid finansie-
ringen av pensionssystemet. Att döma av de borgerliga partiernas reservationer 
till betänkandet började dessa partier falla tillbaka på ungefär samma positioner 
som de intog i samband med ATP-striden.154 En ny pensionsstrid tycktes, enligt 
flera betraktare, vara under uppsegling.155

Pensionsberedningen kom trots vissa motsättningar mellan partierna och in-
tressegrupperna överens om att förändra delar av efterlevandepensionen. Den so-
cialdemokratiska regeringen föreslog 1987 i linje med detta att änkepensionen 
skulle avskaffas och beslutet fattades enhälligt i riksdagen.156 Statsvetaren Emil 

––––––––– 
147 SOU 1990: 76, s. 41. 
148 Marier 2001, s. 94-100. 
149 RFV 1987:9, Marier 2001, s. 94-97. 
150 Se Borg 2004, s. 185-186. 
151 RFV 1987:9. 
152 Se Marier 2001, s. 94-97. 
153 Se SOU 1990: 76, Marier 2001, s. 98. 
154 I reservationer och särskilda yttranden beklagade sig utredningens tre borgerliga ledamöter över 

de bristande direktiven och åtgärderna. De borgerliga ledamöterna kritiserade vidare, i en gemen-
sam reservation, utredningens diskussion om att AP-fonderna skulle kunna ges mer gynnsamma 
placeringsvillkor. Se SOU 1990: 76, s. 557-561, 563-572.  De tre borgerliga deltagarna hade också 
reformförslag, som dramatiskt avvek från de angivna direktiven. SOU 1990: 76, s. 573.  

155 Lundberg 2003, s. 158-162, Hermansson 1993, s. 325. 
156 SfU 1987/88: 29, s. 7. 
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Uddhammar drar följande slutsats om denna reform: ”För första gången beträf-
fande ålderspensionen under nittonhundratalet ser vi hur de offentliga befogen-
heterna – eller det offentliga ansvaret, om man så vill – med detta enhälliga be-
slut minskar dramatiskt.”157 Beslutet fattades i slutna rum och debatterades 
knappt alls i offentligheten. Några mer långtgående reformer av ATP-systemet 
var emellertid inte aktuella i pensionsberedningen. Vid sidan av utredningen för-
des dock en intensiv debatt om mycket mer långtgående förändringar. 

Ledamöterna i pensionsarbetsgruppen, som senare efterträdde pensionsbered-
ningen, lyfter särskilt fram Jan Bröms, som var sakkunnig i pensionsberedningen 
(och verksam vid SACO), som en inspiratör till nytänkande.158 Bröms lyckades 
kryssa runt de ingrodda principfrågorna som rörde ATP-systemet och i stället 
behandla pensioner som ett tekniskt problem, som krävde tekniska lösningar. 
Samma år som pensionsberedningens slutbetänkande gick ut på remiss gav 
Bröms ut en bok med titeln Ur Askan av ATP.159 Statsvetaren Partik Marier be-
skriver Bröms förslag som nyskapande i svensk pensionspolitik, men detta är en-
ligt mig en feltolkning.160 Bröms förslag anknyter nämligen till punkt och pricka 
till Åkessons två utredningar mellan 1947 och 1955. Bröms förslag var inget an-
nat än en återgång till principen om balans mellan förmåner och avgifter, som 
både socialdemokrater och borgerliga hade givit sitt stöd åt på 1950-talet innan 
det blev strid. Jan Bröms beskrev den nygamla principen för pensionsintjänande 
på följande sätt: ”Alla de omfördelande inslag som har sin grund i dagens 15- 
och 30-årsregler försvinner. Hela livsinkomsten görs pensionsgrundande. Med 
de synsätt som präglat den hittillsvarande debatten skulle detta i huvudsak vara 
till LO-gruppernas förmån och till SACO:s nackdel.”161 Intjänandereglerna i 
ATP-systemet kritiserades alltså på exakt samma grunder som på 1950-talet. Om 
kritiken från Bröms var ett eko från 1950-talet inställer sig frågan varför denna 
problembeskrivning inte fick ett större genomslag i slutet på 1980-talet.

Varför ingen lösning i pensionsberedningen? 
Ekonomihistorikern Per Borg drar slutsatsen att förändringar av ATP-systemet i 
pensionsberedningen uteblev eftersom beslutsfattarna var fast i en tankestruktur, 
som stadgade att grundläggande förändringar av ATP-systemet inte var tillåt-
na.162 Här vill jag dock revidera Borgs slutsats. Beslutsfattarna på den parlamen-
tariska arenan var, vilket jag kommer att visa, väl medvetna om ATP-systemets 
kostnadsproblem. Den huvudsakliga anledningen till att förändringar uteblev i 

––––––––– 
157 Uddhammar 1993, s. 191. 
158 Se Marier 2001, s. 99. 
159 Bröms 1990. Se också Marier 2001, s. 99. 
160 Marier 2001, s. 99. 
161 Bröms 1990, s. 21. Den av Bröms föreslagna livsinkomstprincipen är identisk med Åkessons av-

giftsregel. I sin bok spekulerade Bröms i varför pensionsberedningen inte hade förmågan att se pro-
blemen och komma fram till liknande förslag som han själv hade gjort. Han menade att sådana dis-
kussioner hade inneburit ”upprivande fördelningspolitiska diskussioner” mellan alla intressegrup-
per i beredningen. Bröms 1990, s. 19. 

162 Borg 2004, s. 188. 
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pensionsberedningen på 1980-talet var inte, hävdar jag, några starka mentala 
knytningar till ATP, utan det faktum att förändringar av ATP-systemet var ytterst 
svåra att genomföra inför öppen ridå och i samråd med berörda intressegrupper.  

Sekreteraren i pensionsberedningen och i den senare pensionsarbetsgruppen – 
hovrättsjuristen Lars Göran Abelsson – skyller trögheten i beslutsfattandet på 
1980-talet på intresseorganisationernas medverkan i pensionsberedningen och 
han skriver: 

Varje företrädare för en sådan påtryckningsgrupp bevakade intensivt sin 
grupps hjärtefrågor och motsatte sig kraftigt alla förändringar som kunde 
ses som negativa för gruppens medlemmar. Att i en kommitté av sådan 
storlek och med företrädare för alla dessa intresseorganisationer försöka 
åstadkomma något så genomgripande som en reform av hela det allmänna 
pensionssystemet, var nog en uppgift som var dömd att misslyckas redan 
från början.163

Det gick helt enkelt inte att förhandla om förändringar – vilket ofta var liktydigt 
med försämringar – med grupper, som själva hade intressen av att bevara sina 
medlemmars fördelar. Så fort ett förslag lades fram gick intressegrupperna, enligt 
Bo Könberg som deltog i pensionsberedningen för folkpartiets räkning, ut med 
det i medierna och blockerade diskussionen. Könberg berättar om sina erfarenhe-
ter från utredningen. 

Det var ständigt sammanträden i ett rum med nästan trettio personer, var-
av då 20 personer var åskådare och ofta då särintressen av olika slag, som 
hade sina fullt legitima intressen att bevaka, men som inte satt med i 
rummet för att åstadkomma en reform.164

Enligt Könberg var erfarenheterna från pensionsberedningen av stor betydelse 
för den borgerliga regeringens beslut att senare tillsätta en ny utredningskommit-
té, vid namn pensionsarbetsgruppen (detta berörs ingående senare). 

Socialdemokraterna tog initiativet till att avskaffa ATP
På de sista sidorna i bilaga 1 till 1991 års finansplan klargjordes den socialdemo-
kratiska regeringens uppfattningar om ATP-systemet: 

Regeringen avser att återkomma med konkreta förslag till förändringar av 
pensionssystemet. Det finns emellertid anledning att redan nu understryka 
att en reformering av pensionssystemet måste stå i överensstämmelse med 
inriktningen av den ekonomiska politiken.165

––––––––– 
163 Abelsson 1996, s. 23. 
164 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02. 
165 Prop. 1990/91: 100, bilaga 1, s. 33. 
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ATP-systemet kopplades alltså till samhällsekonomins problem och beskrevs i 
finansplanen som en oomstridd teknisk fråga. Denna beskrivning av problemet 
var inte en historisk nyhet, utan delvis en återgång till hur partiledningen resone-
rade innan ATP-striden bröt ut. Det var överväganden om begränsade ekono-
miska möjligheter, som stod i centrum för den socialdemokratiska partiledning-
ens motiveringar. Folkpensionen och ATP hade enligt finansplanen minskat hus-
hållens motiv till sparande, vilket innebar att en framtida reform av systemet 
borde åstadkomma ett väsentligt högre långsiktigt sparande.166 I finansplanen 
klargjordes det också att pensionssystemet i framtiden måste bidra till att stärka 
incitamenten för arbete, vilket kunde tolkas som att regeringen på allvar var be-
redd att revidera intjänandereglerna och förmånerna i ATP-systemet.167 I vilken 
mån ställdes då den socialdemokratiska partiledningen inför de avvägningspro-
blem som anges av kostnadshypotesen? 

När 1991 års finansplan skrevs var Ingela Thalén socialminister och Anna 
Hedborg var statssekreterare vid socialdepartementet. Båda berättar att finans-
planens formuleringar om pensionssystemets framtid inledningsvis skapade mot-
sättningar mellan social- och finansdepartementet. Enligt Thalén ville finansde-
partementet behandla pensionsfrågan som en renodlat teknisk och ekonomisk 
fråga, som i första hand hade att göra med kapitalbildningen i samhället.168 Hon 
menar att hon själv och flera andra i stället betonade det principiella djupet i frå-
gan. Enligt Thalén var ATP ”en partifråga och inte en fråga för finansen.”169 An-
na Hedborg delar Thaléns uppfattning och säger: ”Pensionsfrågan slank in på 
något sätt ifrån finansens sida och vi var skitförbannade över det. För det var så 
nära en kupp mot oss som man kan tänka sig. De gjorde plötsligt pensionssyste-
met till ett kapitalbildningsproblem. Det var fel på alla sätt och vis.”170

Trots vissa motsättningar var både Thalén och Hedborg överens med finans-
departementet om att det fanns ett behov av att i grunden reformera ATP-
systemet. Systemet var helt enkelt inte ekonomiskt hållbart på sikt. Diskussionen 
fördes dock, enligt både Thalén och Hedborg, på en mycket hög nivå i partiet 
och riksdagsgruppen var inte direkt informerad.171 Enligt Thaléns minnesbild var 
det faktiskt bara någon enstaka socialdemokratisk riksdagsledamot som upp-
märksammade att ATP-systemet utmanades. Denna slutenhet i diskussionen om 

––––––––– 
166 Den socialdemokratiska regeringen menade emellertid att detta nya sparande mycket väl kunde 

ske vid sidan av AP-fonderna. Detta framgår av följande formulering i finansplanen: ”För att stimu-
lera till ett högre sparande bör övervägas om fondering kan ske i mer individuella och försäkrings-
mässiga former än vad som nu är fallet i AP-fonderna.” Prop. 1990/ 91: 100, bilaga 1. s. 34. 

167 Prop. 1990/ 91: 100, bilaga 1. s. 34. Att finansdepartement till stor del såg pensionssystemet som 
en fråga om kapitalbildningen i samhället avspeglas delvis i en departementspromemoria, från fi-
nansdepartementet, som utkom 1991, Ds 1991: 7, I denna promemoria behandlades enbart placer-
ingsreglerna för AP-fonderna. Det finns dock en implicit antydan i skrivelsen, att finansdeparte-
mentet i första hand ville utnyttja pensionssystemet, som ett instrument för att öka sparandet i sam-
hället.

168 Se Borg 2004, s. 189, som visar att finansdepartementet hade en stor betydelse i att sätta en reform 
på agendan. 

169 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16.  
170 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27.  
171 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hedborg 2004-09-27. 
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ATP-systemets framtid tyder på att partiledningen försökte minimera skadorna 
som kunde följa av att diskutera en pensionsreform inför valet 1991.  

Under våren 1991 kallade Ingvar Carlsson till partiledaröverläggningar och 
pensionsfrågan fick då en framskjuten plats. Mellan hösten 1990 och våren 1991 
togs det avgörande beslutet inom den socialdemokratiska ledningen, att reforme-
ra pensionssystemet tillsammans med de borgerliga partierna.172 Thalén sam-
manfattar vad hon upplevde vara partiledningens huvudsakliga argument för att 
söka samförstånd: ”Ett av de argument vi hade för att starta förhandlingsarbetet 
och senare delta i det var att vi aldrig mer ville se att en stor och viktig välfärds-
reform vanns genom en nedlagd röst.”173 Även detta tyder på ett försök från so-
cialdemokraternas sida att undvika besvärliga konflikter och eventuella svekde-
batter i pensionsfrågan. Skulle ATP-systemet reformeras var det viktigt att alla 
partier var med i båten. 

Redan under våren 1991, utan att invänta remissvaren från pensionsbered-
ningen, började Thalén och Hedborg skissa på en lösning på ATP-systemets 
kostnadsproblem. Tanken var att göra det allmänna pensionssystemet mer av-
giftsberoende och ekonomiskt följsamt precis som Jan Bröms, och Oscar Åkes-
son före honom, hade föreslagit. Både Ingela Thalén och Anna Hedborg, som var 
de som drev reformprocessen i regeringskansliet, är noga med att understryka att 
initiativet till pensionsreformen på 1990-talet kom från den socialdemokratiska 
partiledningen.174

Episoden 1960 till 1990 och kostnadshypotesen 
För att kostnadshypotesen ska få stöd i detta led krävs det för det första att det 
går att påvisa att de borgerliga lade ner detta motstånd mot ATP eftersom de 
upplevde att de förlorade på att bibehålla detta motstånd. I detta avseende finns 
det stöd för hypotesen men här förlitar jag mig på tidigare forskning. Det måste 
också göras troligt att alla aktörer var medvetna om bristerna i systemet. Även 
om så var fallet under ATP-striden har kostnadshypotesen i detta avseende ett 
mycket begränsat stöd under den senare episoden. Det är nämligen svårt att dra 
slutsatsen att socialdemokraterna inte slöt upp bakom ATP-systemet av strikt 
normativa skäl fram till början av 1980-talet. Ingenstans har jag funnit stöd för 
att ATP-systemet under åren mellan 1960- och början av 1980-talet betraktades 
som ett problem, snarare tvärtom. Detta kan, tvärtemot vad hypotesen anger, be-
tyda ett relativt starkt spårberoende. 

De samlade omständigheterna ger dock stöd åt kostnadshypotesen. För att 
kostnadshypotesen ska ha stöd krävs det, för det andra, att kalkylen hos alla cen-
trala partiaktörer skiftade och att kostnaden för att bevara kontinuitet senare an-
sågs överstiga priset för att förändra systemet. Det finns underlag för att hävda 
att så var fallet. När de ekonomiska möjligheterna upplevdes som sämre i slutet 
av 1980-talet uppmärksammades ATP-systemets tidigare välkända brister av 

––––––––– 
172 Denna slutsats bekräftas av Borg 2004, s. 211. 
173 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
174 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hedborg 2004-09-27. 
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Riksförsäkringsverket och av experter samt partiföreträdare i pensionsberedning-
en. Förvisso tog det ett tag för dessa gamla uppfattningar att göra sitt återinträde 
på dagordningen. De socialdemokratiska och borgerliga partiledningarna var 
dock i slutet av 1980-talet eniga om att pensionsfrågan återigen var ett betydande 
samhällsproblem och att problemet i huvudsak var av ekonomisk och teknisk na-
tur. 

För det tredje började den socialdemokratiska partiledningen på egen hand, 
när de satt i regeringsställning, skissa på en reform som avskaffade stora delar av 
ATP-systemet. Det är således inte rimligt att hävda att partiet på grund av svag-
het blev tvingade att överge ATP. För det fjärde är det mycket som tyder på att 
partiaktörerna vägde priset, i form av en upphettad debatt eller eventuellt förlorat 
väljarstöd, för en förändring mot kostnaden för att bevara ATP (se även del III). 
Det fördes, låt vara indirekt, ett resonemang inom den socialdemokratiska parti-
ledningen för att minimera eventuell kritik, vilket bidrog till en betydande 
slutenhet. En viktig lärdom från pensionsberedningen var nämligen att förslag 
som utmanar existerande förmåner var mycket svårare att driva igenom än för-
slag som expanderade dessa förmåner.  

Sammanfattningsvis talar alltså de samlade omständigheterna för att kost-
nadshypotesen har stöd, låt vara tämligen begränsat i början av den studerade 
episoden. Det som knyter ihop aktörernas motiveringar i pensionsfrågan över tid 
är överväganden där ekonomiska kostnader vägs mot belöningar från väljarna. I 
mer än tjugo år efter ATP-striden bidrog dessa avvägningar till att ATP-systemet 
bevarades medan samma avvägningar, med motsatt utgång, bidrog till att syste-
met urholkades i slutet på 1980-talet. Detta tyder, precis som hypotesen anger, på 
ett ganska svagt spårberoende. För den socialdemokratiska partiledningen var 
den stora utmaningen att fatta ett nödvändigt beslut utan att förlora alltför myck-
et på det. Att hitta en metod för att fatta ett sådant beslut var dock ett problem 
som den nytillträdda borgerliga regeringen fick hantera. 
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 5. Samförståndets triumf 
Den episod av processpårningen som vi nu har kommit fram till berör tiden mel-
lan 1991 och 1998, då den nya pensionsreformen förhandlades fram mellan soci-
aldemokraterna och de borgerliga partierna. I detta kapitel läggs särskild vikt vid 
beslutsprocessen och förhandlingarna mellan socialdemokraterna och de fyra 
borgerliga partierna. Innehållet i det nya pensionssystemet granskas sedan och 
jämförs med tidigare beslut om pensioner. Kapitlet avslutas med en jämförelse 
över tid utifrån analysmodellen och en återkopplig till kostnadshypotesen. I slu-
tet av kapitlet besvaras frågeställningen som ställdes i början av del II.  

När förhandlingarna om det nya pensionssystemet granskas är det inte möjligt, 
och inte heller meningsfullt, att i alla avseenden försöka skilja ut den socialde-
mokratiska partiledningen från de borgerliga partiledningarna. I så gott som i alla 
avseenden har nämligen partiledningarna, vilket jag kommer att visa, samma 
åsikter i de viktiga frågorna. I detta sammanhang är det de motiveringar som an-
gavs av den socialdemokratiska partiledningens företrädare i pensionsarbets- och 
genomförandegruppen – i första hand Ingela Thalén och Anna Hedborg – som 
ligger till grund för slutsatser om den socialdemokratiska partiledningens moti-
veringar. Detta innebär att jag medvetet utelämnar de kontroverser som fanns om 
pensionsreformen i den socialdemokratiska partistyrelsen och i det verkställande 
utskottet. Jag är dock medveten om att det fanns vissa motsättningar i dessa 
sammanhang, även om de var marginella. Anledningen till att jag gör denna av-
gränsning är, vilket jag kommer att visa, att alla beslut i praktiken avgjordes i de 
två förhandlingsgrupperna, där bland andra Thalén och Hedborg var nyckelper-
soner.

En ny utredning med ovanligt stora befogenheter 
Det jag kallar samförståndets triumf – det vill säga det nyfunna samförståndet i 
pensionsfrågan – sammanföll tidsmässigt med en mycket turbulent period i 
svensk politik. Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten och alla ekono-
miska kurvor pekade åt fel håll. Politikerna var i detta läge övertygande om att 
drastiska åtgärder var nödvändiga, vilket har belysts väl inom tidigare forsk-
ning.175  När det gäller pensionssystemet var det den borgerliga regeringen som 
tillträdde 1991, som fick utforma de konkreta strategierna för att möjliggöra pen-
sionsreformen.176

––––––––– 
175 Se Lindvall 2004. 
176 När den nya statsministern Carl Bildt den 4 oktober 1991 meddelade regeringsförklaringen i riks-

dagens talarstol nämndes behovet av att i samförstånd se över ATP-systemet. Pensionsreformen var 
förstås förankrad på hög nivå och Carl Bildt sade följande: ”En central del av välfärdspolitiken är 
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Direktiven till den nya pensionsarbetsgruppen, som enbart upptar två sidor, 
beskrev den nya arbetsgruppens uppdrag på följande sätt:  

Syftet med arbetsgruppens arbete är att mot bakgrund av pensionsbered-
ningens betänkande och de inkomna remissvaren utarbeta förslag till ett 
nytt system för den allmänna pensioneringen. De utgångspunkter som 
återfinns i 1991 års finansplaner och i regeringens proposition 1991/92: 
38 om inriktningen på den ekonomiska politiken bör vara vägledande för 
gruppens arbete.177

Den nya sjukvårdsministern, folkpartisten Bo Könberg, var som ansvarigt stats-
råd i den nya borgerliga regeringen huvudpersonen för att administrera reformen 
av pensionssystemet. Enligt Könberg var formuleringarna i direktiven ett medve-
tet försök att närma sig socialdemokraterna och understryka den borgerliga re-
geringens strävan efter samförstånd.178 Direktiven stadgade att det nya pensions-
systemet skulle stimulera långsiktigt sparande, öka incitamenten till arbete och 
stärka sambanden mellan avgifter och förmåner. Därtill skulle ett färdigt förslag 
presenteras redan i mars månad 1992.179 Samma målsättningar, bortsett från tids-
pressen, hade också proklamerats av den föregående socialdemokratiska reger-
ingen. Båda regeringarna ansåg att ATP-systemet betingade alltför höga kostna-
der. 

Formellt sett var pensionsarbetsgruppen en vanlig statlig kommitté, som om-
fattas av kommittéförordningen.180 I praktiken var dock arbetsgruppen en nyhet 
inom det svenska kommittéväsendet. Enligt Könberg, som tillsatte kommittén, 
var arbetsgruppen avsedd att fungera som ett förhandlingsorgan mellan partierna, 
med direkt medverkan från det ansvariga statsrådet.181 Enligt direktiven skulle 
gruppen bestå av nio ledamöter från riksdagspartierna och ordföranden skulle ut-
ses inom denna grupp.182 Partiföreträdarna gavs av sina respektive partiledningar 
i princip helt öppna mandat att förhandla. Ingela Thalén understryker dock att 
allt hon gjorde i pensionsarbetsgruppen avrapporterades till och förankrades i det 
verkställande utskottet.183

                                                                                                                                  
pensionssystemet. En trygg pensionering är en rättighet för alla. Under hösten kommer regeringen 
att inbjuda alla partier till samråd om det fortsatta arbetet med att stärka pensionssystemet. Det är 
regeringens avsikt att på grundval av remissvaren från pensionsberedningens betänkande tillsätta en 
parlamentarisk arbetsgrupp för att behandla ATP-systemets framtid och frågor i anslutning till det-
ta. Detta bör bedrivas så, att förslag kan föreläggas riksdagen nästa höst.” Prot. 1991/92: 6 (anf. 
Carl Bildt). 

177 Dir. 1991: 102, s. 1. 
178 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02. 
179 Dir. 1991: 102, s. 1. 
180 Dir. 1991: 102, s. 1-2. 
181 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02. 
182 Socialdemokraterna representerades av Ingela Thalén och Anna Hedborg, folkpartiet av Bo Kön-

berg och Barbro Westerholm, moderaterna av Margit Gennser, kristdemokraterna av Pontus Wik-
lund, centerpartiet av Åke Pettersson, Ny demokrati av Leif Bergdahl och vänsterpartiet av Per-
Lennart Börjesson som senare ersattes av Ulla Hoffmann. 

183 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
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En annan innovation i pensionsarbetsgruppen var att reglerna för remissbe-
handlingen förändrades. I vanliga fall sker beredningar av remissynpunkter in-
ternt i departementen och i regeringen. I detta fall delegerades ansvaret till pen-
sionsarbetsgruppen, vars medlemmar i samförstånd fick avgöra i vilken mån 
propositionen till riksdagen skulle förändras i förhållande till det ursprungliga 
betänkandet.184

De formella spelreglerna, som angavs av regeringen, gav alltså pensionsar-
betsgruppen ett mycket stort handlingsutrymme. Skälet till detta var att utred-
ningen skulle kunna avskaffa ATP-systemet fortast möjligt i största möjliga sam-
förstånd mellan partierna.  

Varför en ny utredning? 
De fortlöpande jämförelserna mellan olika pensionsbeslut över tid visar att en av 
de största förändringarna på 1990-talet gäller uppfattningar om hur beslutsfat-
tandet bör gå till på den parlamentariska arenan. När tjänstepensioner tidigare 
hade utretts – 1947-1951, 1951-1955, 1956-1957 samt 1984-1990 – hade ar-
betsmarkandens parter deltagit, antingen som observatörer eller som ordinarie 
ledamöter. Denna tradition frångicks i och med pensionsarbetsgruppens till-
sättande och motivet till detta var enligt Könberg lärdomarna från pensionsbe-
redningen. Könberg förklarar hur han resonerade: ”Vi valde medvetet att bara ha 
med partierna för att inte ha alltför många i rummet, men också för att jag såg det 
som ett organ som skulle förhandla.”185 Enligt pensionsarbetsgruppens deltagare 
var den tidigare pensionsberedningen mellan 1984 och 1990 närmast ett av-
skräckande exempel på hur en utredning inte skulle gå till.186 Deltagarna i denna 
beredning fungerade i hög grad som politiska intresserepresentanter och detta 
skulle nu undvikas till varje pris. Enbart partierna borde ha tillträde till den för-
väntat problematiska reformprocessen, annars fanns risken att förhandlingen 
skulle gå i stå. Uppfattningen att detta var ett lämpligt förfarande delas av de 
andra deltagarna i pensionsarbetsgruppen, bortsett från vänsterpartiets represen-
tant Ulla Hoffmann som kom in i gruppen först 1993.187

 Centerpartiets representant i pensionsarbetsgruppen, Åke Petersson, exempli-
fierar hur resonemanget kunde se ut i gruppen och säger:  

Den stora skillnaden mot vad som är brukligt, det var att vi från början 
bestämde oss för att skulle vi kunna skapa ett samarbetsklimat oss emel-

––––––––– 
184 Se Prop. 1993/94: 250, s. 9. I ett regeringsbeslut den 26 juni S94/4536/F, s. 2 klargörs det också 

att de fem partierna tillsammans har behandlat remisserna och det förklaras att ”revideringar gjor-
des i enighet mellan partiernas företrädare.” Vissa smärre förändringar i pensionsarbetsgruppens 
förslag, som hade tillkommit i propositionen beskrevs som samförståndslösningar mellan de avtals-
slutande parterna. 

185 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02. 
186 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02,.Åke Petersson 2004-09-27, Margit Gennser 2004-09-28, Pon-

tus Wiklund 2004-11-19, Barbro Westerholm 2004-12-06, Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hed-
borg 2004-09-27. 

187 Intervju: Ulla Hoffmann 2004-06-03. 
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lan så var vi tvungna att hålla undan särintressena. Så vi var det lilla järn-
gänget hela tiden. Vi var helt överens om det. Det skulle aldrig gå att föra 
de öppna samtal oss emellan om vi inte var en begränsad grupp.188

Inskränkningar av förmåner skulle inte falla i god jord hos intressegrupperna, det 
var alla på det klara med efter pensionsberedningen. Ett nytt sätt att organisera 
utredningen skulle således möjliggöra slutet samförstånd. En öppen debatt om 
pensionssystemets framtid ansågs inte önskvärd. Vid sidan av detta påpekar flera 
av gruppens deltagare att det enbart var partierna i samförstånd som kunde nå 
fram till ett beslut som tjänade det allmänna bästa.189 Intressegrupperna ansågs 
sakna förmågan att ta ansvar för tuffa beslut. Denna uppfattning är en betydande 
tankeförskjutning jämfört med hur den socialdemokratiska partiledningen reso-
nerade på 1950-talet, men också jämfört med början av 1930-talet då korpora-
tismen fick sitt genomslag i svensk politik.190

En av anledningarna till att den socialdemokratiska regeringen på 1950-talet 
släppte in intressegrupper i utredningarna om tjänstepensioner var som bekant 
målsättningen att skapa samförstånd om en reform som rörde arbetsmarknaden. 
På 1990-talet var dock uppfattningen, precis som i alla andra utredningar som 
inte berörde tjänstepensioner under 1900-talet, att avgörandet skulle fällas i slutet 
samförstånd.191 Skillnaden jämfört med tidigare perioder var att denna strävan 
blev mycket mer angelägen när beslutet var impopulärt bland intressegrupper 
och väljare.  

Att utesluta fackföreningsrörelsen från en utredning om tjänstepensionerna 
var en mycket känslig fråga för socialdemokraterna.192 Både Ingela Thalén och 
Anna Hedborg, som representerade socialdemokraterna, betonar att pensionsar-
betsgruppen förmodligen hade varit svår för en socialdemokratisk regering att 
etablera. Thalén menar faktiskt att tillträdet av den borgerliga regeringen 1991 
sannolikt var av stor betydelse för att socialdemokraterna överhuvudtaget kunde 
överväga en genomgripande reform av ATP-systemet. Thalén säger: 

Om det hade blivit en socialdemokratisk regering 1991, då hade det blivit 
någon typ av pensionsarbetsgrupp, för det var vi överens om, men hade 
det då blivit en så genomgripande pensionsreform? På den frågan svarar 
jag nej. Det hade det inte blivit, därför att jag tror att en socialdemokratisk 

––––––––– 
188 Intervju: Åke Petersson 2004-09-27. 
189 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02, Åke Petersson 2004-09-27, Margit Gennser 2004-09-28, Pon-

tus Wiklund 2004-11-19, Barbro Westerholm 2004-12-06, Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hed-
borg 2004-09-27. 

190 När korporativismen hade sitt genomslag i svensk politik på 1930-talet så upplevdes intressegrup-
pers deltagande som nödvändigt för att säkra legitimiteten för omfattande omställningar och refor-
mer. Bo Rothstein visar att korporatismens genomslag motiverades av en kollektivistisk demokrati-
syn och en strävan efter det allmänna bästa. Se Rothstein 1992, s. 28-29, kap. 6, 118-123.  

191 Hermansson 1993, s. 300-328. 
192 Det ska dock tilläggas att det fanns en referensgrupp, där Tore Lidbom från LO hela tiden gav sitt 

aktiva stöd till reformen. Se Borg 2004, s. 214. 
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regering inte hade kunnat hantera det tryck som partiet [här namnges någ-
ra personer] satte på oss i partiledningen.193

Både Thalén och Hedborg hävdar att förhandlingarna i pensionsarbetsgruppen 
fungerade mycket bättre eftersom intresseorganisationer uteslöts. I detta avseen-
de delade de Könbergs uppfattning fullt ut.194 Den borgerliga regeringen lycka-
des också med en uppgift – den långtgående pensionsreformen – som en social-
demokratisk regering skulle ha haft svårt med. Den borgerliga regeringen och 
pensionsarbetsgruppen försvårade således inte för den socialdemokratiska parti-
ledningens målsättningar när det gäller att göra om ATP-systemet. Snarare un-
derlättades deras ambitioner av att sitta i opposition och inte behöva ta det fulla 
ansvaret.    

Förväntningar på deltagarna i pensionsarbetsgruppen 
En utgångspunkt i pensionsarbetsgruppen, som delvis särskiljer gruppen från 
andra statliga utredningar, var att det fanns en gemensam uppfattning bland soci-
aldemokraterna och de borgerliga om att det fanns ett egenvärde i att komma 
överens.195 Målsättningen i pensionsarbetsgruppen var att det gällde att nå en 
lösning snabbt innan valet 1994. Deltagarna i pensionsarbetsgruppen bekräftar 
samstämmigt att detta var riktlinjen. Barbro Westerholm, som representerade 
folkpartiet, säger till exempel: ”Vi ville ha riksdagsbeslutet taget i tid före valet 
1994. Det skulle inte bli en valfråga och det var alla överens om.”196 Anna Hed-
borg instämmer i Westerholms påpekande och säger: ”Det upplevde alla som 
viktigt att klara detta innan valet, just på grund av att det inte går att ha en sån 
här fråga i en valrörelse utan att någon profiterar på den och som då är förlorad 
för en uppgörelse.”197

Det fanns klara motiv till att begränsa pensionsarbetsgruppen till representan-
ter för partiledningarna och att inte blanda in väljarna. Gruppens deltagare menar 
samstämmigt att målsättningen att komma överens förutsatte att deltagarna i hu-
vudsak inriktade sig på pensionssystemets tekniska funktion och inte de välkän-
da ideologiska principfrågorna som kringgärdade pensionsfrågan. Det gällde så-
ledes att skapa en förhandlingssituation där deltagarna verkligen kunde sträva ef-
ter samförstånd utan att distraheras i denna strävan.198 Enligt pensionsarbets-
gruppens ordförande, Könberg, var detta hans målsättning redan från början. 
Hans avsikt var att skapa en speciell samarbetsmiljö, som underlättade att delta-

––––––––– 
193 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
194 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27, Ingela Thalén 2004-06-16. 
195 Tidigare forskning har lyft fram sociala normers betydelse för hur förhandlingsprocesser mellan 

partier bedrivs. Se Sannerstedt 1992, s. 208-213, Mattson 1996, s. 59-60, Hagevi 1998, Mattson 
1996, s. 59. 

196 Intervju: Barbro Westerholm 2004-12-06. 
197 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27. 
198 Dessa ambitioner stämmer till stor del överens med de förhandlingsnormer som enligt statsvetaren 

Anders Sannerstedt vanligen präglar förhandlingssituationer i den svenska riksdagen. Sannerstedt 
1992, s. 207-208. 
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garna kunde fungera som opolitiska experter snarare än politiska intresserepre-
sentanter:199

Min ambition var att försöka få till stånd så mycket av seminariekaraktär 
över det här i det inledande skedet, att man skulle känna så mycket förtro-
ende för varandra att man kunde tänka nya tankar och var beredd att 
backa om någon hade goda argument emot. Så initialt gjorde vi upp om 
att inte sitta och läsa innantill i partiprogrammet, för alla visste ju vad par-
tierna tyckte.200

De andra deltagarna i pensionsarbetsgruppen menar att Könbergs målsättning 
lyckades mer än väl. Anna Hedborg säger: ”Vi hittade en sorts talregler, som 
gjorde att vi kunde sortera våra konflikter. Vi lät systemens logik vara avgöran-
de.”201 Logiken – det vill säga systemets teknikaliteter – ställdes alltså före ideo-
logiskt inarbetade principfrågor. Margit Gennser håller med Hedborg och hon 
går så långt som att säga att hon aldrig tidigare har varit med om ett bättre sam-
arbetsklimat mellan partierna: ”Om vi inte förstod någonting så frågade vi. Efter 
att vi hade gjort det ett tag så frågade alla, man skämdes inte för att fråga. Ofta 
visade det sig då, att de som hade skrivit eller tänkt inte hade tänkt färdigt. Och 
det var alltså helt enkelt ett sätt att arbeta som du har i den akademiska världen. 
Och den typen av samarbetsklimat har jag aldrig varit med om mellan partier-
na.”202

Vänsterpartiets representant i pensionsarbetsgruppen, Ulla Hoffmann, har i 
flera sammanhang riktat hård kritik mot det hon upplever som en alltför sluten 
och hemlig utredningsprocess. I pensionsarbetsgruppens betänkande reserverade 
sig Hoffmann mot den föreslagna reformen. Hon hävdade att socialdemokraterna 
och den borgerliga regeringen valde att forcera ett beslut före valet 1994. Hoff-
mann anklagade också i sin reservation socialdemokraterna och de fyra borgerli-
ga partierna för att medvetet utesluta hennes eget parti och Ny demokrati från de 
verkliga förhandlingarna.203 I intervjun bekräftar Hoffmann sina anklagelser och 
hävdar att Könberg och de andra i gruppen agerade odemokratiskt.204 Företrä-
darna för socialdemokraterna och de borgerliga partierna menar att Hoffmann, 
genom att försöka föra en offentlig debatt som föregrep principbeslutet, bröt med 
vad de andra upplevde som lämpligt beteende i förhandlingar.205 Vänsterpartiets 

––––––––– 
199 Se Lundberg 2003, s. 175-178. 
200 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02. 
201 Intervju. Anna Hedborg 2004-09-27. 
202 Intervju: Margit Gennser 2004-09-28. 
203 SOU 1994. 20, s. 563-564 (reservation av Ulla Hoffmann). Ulla Hoffmann gick emellertid längre 

än att skriva en reservation till utredningens betänkande. Samma år som betänkandet presenterades 
för allmänheten anmälde hon pensionsarbetsgruppens ordförande Bo Könberg till konstitutionsut-
skottet. 1994/95: KU30, Bilaga A 23.1, s. 605-606, 207-209. 

204 Intervju: Ulla Hoffmann 2004-06-03. 
205 Enligt Könberg var inte Hoffmann intresserad av att nå en överenskommelse om pensionerna 

överhuvudtaget. Vänsterpartiet ville inte ens diskutera huvuddragen i den reforminriktning som de 
andra fem partierna var överens om. Därför kunde inte partiet, enligt Könberg, heller vara med och 
förhandla. Enligt Ingela Thalén placerade sig Hoffmann på ”avbytarbänken”, Åke Petersson hävdar 
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representant avvek med andra ord från normen och kunde därför inte vara med 
och förhandla om pensionssystemets framtid.  

I början av 1950-talet strävade den socialdemokratiska partiledningen efter en 
expertdriven utredning och de ville inledningsvis ha ett beslut som grundades på 
brett samförstånd. På 1990-talet fanns målsättningen om samförstånd kvar men 
begränsades till de politiska partier som ställde upp på en reform. Partierna var 
överens redan från början om att frågans tekniska aspekter stod i centrum och att 
pensionssystemets kostnader behövde bantas ned. Borgerliga såväl som social-
demokrater var också överens om att så långt som möjligt inte agera som politis-
ka intresserepresentanter utan som opolitiska experter. Pensionsarbetsgruppen 
var något av en nyordning i svenskt kommittéväsende, som upplevdes som nöd-
vändig för att ta sig an en reform av pensionssystemet. Genom att gruppen base-
rade sig på en uttalad förväntan om samförstånd, diskretion och slutenhet funge-
rade den också som ett sätt att lägga locket på en debatt som kunde ha varit skad-
lig för partierna, inte minst för socialdemokratin.  

Hur motiverades pensionsreformen? 
För att kostnadshypotesen ska få stöd måste det påvisas att pensionsreformen var 
en återkoppling till upplevda brister i ATP-reformen samt att de nya förslagen, 
utan betydande undantag, motiverades av just kostnader. I det följande ska dessa 
aspekter granskas närmare. 

I pensionsarbetsgruppen ansågs ATP-systemets förmånsgarantier vara kärnan 
i problemet.206 I pensionsarbetsgruppens slutbetänkande från 1994 underströks 
det med emfas att de ekonomiska möjligheterna såg helt annorlunda ut i början 
av 1990-talet jämfört med i slutet på 1950-talet. ATP-systemet inrättades, mena-
de pensionsarbetsgruppen, för att förbättra de äldres välfärd utan att större hän-
syn togs till den demografiska och samhällsekonomiska utvecklingen. Detta an-
sågs vara en helt omöjlig utgångspunkt på 1990-talet. Lösningen på problemet 
var således att göra om principerna för vilka förmåner, som utlovades i pensions-
systemet. Denna målsättning framgår av pensionsarbetsgruppens slutbetänkande, 
där följande står att läsa:  

Det dominerande perspektivet i tidigare reformarbete har varit de äldres 
välfärd. Pensionssystemet har förändrats i huvudsak för att förbättra pen-
sionsvillkoren, speciellt för grupper med svagt pensionsskydd. Som ut-
vecklas nedan omprövas pensionssystemet av delvis andra skäl. Det är 

                                                                                                                                  
att hon gjorde sig omöjlig genom att ställa till bråk, Margit Gennser menar att hon bara represente-
rade särintressen, Pontus Wiklund menar att hon försökte politisera pensionsfrågan och Barbro 
Westerholm anser att Hoffmann försökte skapa en massmedial debatt. 

206 SOU 1994: 20, s. 27, 435-440. Alla avgifter betalades genom arbetsgivaravgifter – även om de 
togs av bruttolönen – och kostnaden för systemet doldes till stor del för den enskilde. Det grund-
läggande problemet var att ATP-systemet var förmånsbestämt, vilket innebar att pensionerna skulle 
utgå som en viss procentsats av lönen.  
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närmast dess stabilitet och därmed den ekonomiska hållbarheten i utfäs-
telserna som står i centrum.207

Det gick inte att fortsätta med samma expansion av välfärdsrättigheter som tidi-
gare och detta var deltagarna i pensionsarbetsgruppen överens om. Anna Hed-
borg säger: ”Det fanns i alla partier en insikt om att det låg problem och lurade i 
vassen. Alla hade klart för sig, att ATP-systemet hade en bakvänd mekanism, 
som handlade om att det var för dyrt när det var dåliga tider och billigare när det 
var goda tider.”208 ATP-systemets kostnader var alltså kärnan i problemet. Bo 
Könberg, som också deltog i pensionsberedningen på 1980-talet, menar att denna 
insikt var stark redan i början av 1980-talet, men att ”behovet av en genomgri-
pande reform på 1980-talet dämpades av de goda tiderna.”209 När pensionsar-
betsgruppen problematiserade de höga kostnaderna i ATP-systemet kunde de se-
dan direkt hänvisa till de resonemang som hade förts i Åkessons utredningar. In-
för principbeslutet 1994 tog Gennser fasta på detta när hon tog till orda i riksda-
gens talarstol: 

Redan 1958 års proposition, som avslogs, uppvisade stora avvikelser från 
de Åkessonska och Eckerbergska utredningarna, framförallt vad gällde in-
tjänandereglerna. 15/30-årsreglerna introducerades mycket sent efter 
folkomröstningen […] När man nu i efterhand läser de två propositioner-
na, från 1958 och 1959, slås man av den totala bristen på analys av de 
ändrade intjänandereglerna och av de ekonomiska aspekterna överhuvud-
taget.210

Syftet med pensionsreformen var enligt pensionsarbetsgruppens deltagare att 
komma bort ifrån det ekonomiskt ”osunda” och alltför kostsamma ATP-
systemet.211 I detta avseende var den ekonomiska krisen, som råkade sammanfal-
la med reformarbetet, relativt sekundär. För den socialdemokratiska partiled-
ningen som agerade på den parlamentariska arenan reviderades inte inställningen 
till ATP under galgen. De två representanterna för den socialdemokratiska parti-
ledningen, Ingela Thalén och Anna Hedborg, understryker detta.212 Hedborg sä-
ger följande: ”Pensionsreformen var inte ett akut krisprogram. Det tror ju folk ef-
tersom den kom i samband med att den ekonomiska krisen. Den associeras ju 
väldigt mycket med ett krisprogram, men det är en missuppfattning. Det handla-
de snarare om förutseende inför demografi och framtida ekonomiska risker än att 
det var en akut krisinsats.”213 Flera av deltagarna från de borgerliga partierna 

––––––––– 
207 SOU 1994: 20, s. 85. 
208 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27. 
209 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02. 
210 Prot 1993/94: 120, anf. 3 (Margit Gennser). 
211 De enda som hade avvikande uppfattningar i detta avseende var representanterna för vänsterpartiet 

och delvis ny demokrati. SOU 1994: 20, s. 561-575, reservationer: Leif Bergdahl (Nyd) och Ulla 
Hoffmann (v). 

212 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hedborg 2004-09-27. 
213 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27. 
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menar emellertid att den ekonomiska krisen fungerade som ett smörjmedel för 
reformprocessen. Det utbredda krismedvetandet i början av 1990-talet ansågs 
vara betydelsefullt i den meningen att det fungerade som en väckarklocka, som 
gjorde att det blev än mer angeläget att en gång för alla göra något åt ATP-
systemets brister.214

Precis som när ATP infördes i slutet av 1950-talet var det alltså uppfattningar 
om de ekonomiska möjligheterna som i första hand vägledde beslutsfattarna. 
Skillnaden på 1990-talet var att dessa möjligheter upplevdes som mycket sämre.

Åkessons bärande princip realiseras slutligen 
Det ursprungliga förslag till hur ATP-systemet borde byggas upp som den 
Åkessonska utredningen presenterade överensstämmer förbluffande väl 
med det reformerade pensionssystemet som riksdagen nu har fattat prin-
cipbeslut om. Sålunda fanns redan i det Åkessonska förslaget sådana för 
det nu reformerade systemet centrala inslag som att pensionerna skulle 
grundas på inkomsterna under hela livet, att pensionernas storlek skulle 
vara avhängiga av de avgifter som erlades och värdet av intjänad pen-
sionsrätt omräknas i paritet med den allmänna inkomstutvecklingen i 
samhället. Man kan således säga att den Åkessonska utredningens förslag 
i 1955 års betänkande nu 40 år senare är på väg att sent omsider bli reali-
serat.215

I början av 1990-talet hade ansvariga politiker, enligt Abelsson, besinnat sig och 
lyft blicken över intresseorganisationernas snäva perspektiv. Pensionsreformen 
på 1990-talet var en reaktion på de överbud som trissades upp på 1950-talet. 
Lösningen på problemet på 1990-talet var en neddragning av ATP-systemets 
förmåner och en återgång till den princip för pensionsintjänande, som på 1950-
talet kallades avgiftsregeln.  

Pensionsarbetsgruppen började sitt arbete på luciadagen, den 13 december 
1991. Efter några månader, våren 1992, hade gruppen nått ett samförstånd om 
livsinkomstprincipen, som den gamla avgiftsregeln nu kallades. I augusti 1992 
presenterade pensionsarbetsgruppen en första promemoria med namnet Ett re-
formerat pensionssystem – bakgrund, principer och skiss.216 Den nygamla livs-
inkomstprincipen presenterades på följande sätt: 

En grundläggande utgångspunkt är att åstadkomma en ökad direkt kopp-
ling mellan avgifter och förmåner. Sambandet mellan de pensioner som 
betalas ut från det allmänna pensionssystemet och de avgifter som betalas 
in till systemet, liksom de inkomster som ligger till grund för avgiftsutta-
get, bör stärkas väsentligt. Detta bör komma till stånd på så sätt att pen-

––––––––– 
214 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02, Barbro Westerholm 2004-12-06, Åke Pettersson 2004-09-27, 

Margit Gennser 2004-09-28, Pontus Wiklund 2004-11-19. 
215 Abelsson 1996, s. 28. 
216 Ds 1992: 89. 
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sionerna storleksmässigt relateras till hela den samlade livsinkomsten och 
inte till inkomsterna under enbart ett begränsat antal år. För att åstad-
komma detta bör löften inte utställas om en viss pensionsnivå i förhållan-
de till slutlönen eller till inkomsterna under vissa år, utan pensionen bör 
storleksmässigt i huvudsak vara beroende av de avgifter som inbetalas 
under hela den yrkesverksamma tiden.217

Det nya pensionssystemet skulle alltså, precis som Åkesson hade förslagit redan 
på 1950-talet, baseras på en tydlig koppling mellan avgifter och förmåner.218

Även en annan diskussion från 1950-talets pensionsdebatt återkom så gott 
som oförändrad i pensionsarbetsgruppen. Arbetstagare med långa karriärer och 
låg inkomstutveckling – i första hand arbetare – fick enligt pensionsarbetsgrup-
pen en orättvist liten pension i förhållande till de inbetalda avgifterna i ATP-
systemet.219 Exakt på detta sätt hade de borgerliga motiverat sitt motstånd mot 
ATP på 1950-talet och nu gick socialdemokraterna utan vidare diskussioner med 
på denna problembeskrivning. Ingela Thalén säger:  

ATP var en förhandlingsöverenskommelse. Den tekniska lösningen blev 
ju en uppgörelse för att innesluta tjänstemannagrupperna och det är därför 
vi fick konstruktionen de bästa 15 av de 30 yrkesverksamma åren. En LO-
arbetare, man eller kvinna, hade ju en helt annan inkomstprofil än vad 
tjänstemännen hade över livscykeln. Varför jag nämner det här nu det är 
att det är en av förklaringarna till varför jag, som socialdemokrat, accepte-
rade och tyckte att livsinkomstprincipen var en bra princip.220

Ungefär på samma sätt hade den socialdemokratiska partiledningen resonerat om 
pensionsfrågans lösning före ATP-striden. Detta var innan de gjorde om syste-
met för att det skulle passa tjänstemän med stigande lönekurvor.  

På 1990-talet fanns det emellertid ingen beredskap att öppet diskutera vilka 
försämringar neddragningen av förmåner innebar. Motivet till att pensionsar-
betsgruppen nu föreslog en livsinkomstprincip var inte heller att de var intresse-
rade av att göra det bättre för de sämst ställda. Reformen var en reaktion på säm-
re ekonomiska möjligheter och avsikten med reformen var enligt alla socialde-
mokrater och borgerliga i arbetsgruppen att arbeta för det de kallar allmänintres-
set. Allmänintresset anses i dessa sammanhang vara liktydigt med ett pensions-
system som är hållbart oavsett hur det går för samhällsekonomin.

––––––––– 
217 Ds 1992: 89, s. 45. 
218 Se SOU 1955: 32, s. 90. 
219 Ds 1992: 89, s. 45, SOU 1994: 20, s. 154-155, 523-525. 
220 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
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Ett 1950-talsförslag i repris 
Förhandlingarna om det nya pensionssystemet stötte på svårigheter gällande fyra 
principiellt viktiga frågor.221 För det första var omfattningen av det framtida sy-
stemet och i vilken grad det skulle följa med i inkomstutvecklingen en betydande 
knäckfråga. För det andra uppstod kontroverser om huruvida avgifter skulle tas 
ut även över taket på 7,5 basbelopp. För det tredje återuppstod frågan om hur sy-
stemet skulle finansieras och om avgifter skulle tas som egen- eller arbetsgivar-
avgift.222 För det fjärde uppstod motsättningar om det nya inslaget med premie-
reserver.  

Socialdemokrater och moderater var inledningsvis oeniga om vilken omfatt-
ning det nya systemet skulle ha i framtiden och huruvida det överhuvudtaget 
skulle följa med i inkomstutvecklingen.223 Enighet uppnåddes dock i slutet av 
förhandlingarna om att taket på det nya systemet skulle följa med i inkomstut-
vecklingen och löneindexeras.224 Precis som Åkessons utredningar föreslog skul-
le pensioner nu värdesäkras genom att kopplas till inkomstutvecklingen i sam-
hället. Motiveringen var att det fanns ett egenvärde i att pensionssystemet var 
ekonomiskt följsamt. Denna ekonomiska följsamhet ansågs precis som på det ti-
diga 1950-talet vara svår att uppnå om pensionsutbetalningar skrevs upp efter 
prisökningarna i samhället i stället för att de följa den faktiska standard- och in-
komstutvecklingen. 

Enligt Thalén var det en stor seger för socialdemokraterna att de borgerliga nu 
godtog att pensionssystemet var allmänt och obligatoriskt.225 När de borgerliga 
tillfrågas menar dock samtliga att någon genomgripande systemförändring aldrig 
var aktuell från deras sida.226 Det var helt enkelt inte realistiskt att tänka sig ett 
dramatiskt annorlunda pensionssystem. Moderaternas representant, Margit 
Gennser, säger till exempel följande: ”Vi hade inte bara kunnat klippa av det 
gamla pensionssystemet. Sorry, vi tänkte fel 1960, nu blir det ingenting. Det går 
inte alltså. Det behövdes inte mycket reflektion kring detta och det hade egentli-
gen inte så mycket med politik att göra. Man måste komma ihåg att om man gör 
så mot folk så skapar man väldigt mycket social frustration, som antagligen leder 

––––––––– 
221 Samtliga intervjupersoner lyfter fram fler frågor än de jag har valt att ta upp. Till exempel berörs 

storleken på garantipensionen som en avgörande tvistefråga. I detta avseende var det emellertid 
centern och kristdemokraterna, som i första hand var drivande. 

222 SOU 1994: 20, s. 220. I de inledande förhandlingarna uppstod också en annan kontrovers. Social-
demokraterna ville ta ut pensionsavgifter för inkomster, som översteg 7,5 basbelopp – alltså i prak-
tiken skatt – vilket de borgerliga kraftigt motsatte sig. Enligt Könberg, Wiklund och Petersson blev 
lösningen att socialdemokraterna och moderaterna möttes på halva vägen. Eftersom finansieringen 
av det nya systemet skulle delas upp mellan egen- och arbetsgivaravgifter blev överenskommelsen 
att enbart arbetsgivaravgifter skulle betalas i form av skatt över taket.  

223 Förmånerna i ATP-systemet begränsades av ett tak på 7,5 basbelopp, som var indexerat efter pri-
ser. På sikt riskerade ATP-systemet, om tillväxten och inflationen följde tidigare erfarenheter, att 
krympa samman och anta karaktären av ett mer renodlat grundtrygghetssystem. En majoritet av 
löntagarna skulle inom en snar framtid ha inkomster ovanför taket, vilket skulle tvinga fram privata 
försäkringsalternativ. Se Bröms 1990, s. 25-30. 

224 SOU 1994: 20, s. 146-160. 
225 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
226 Se också Lindbom 2001, s. 58. 
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till mycket långsiktiga skadeverkningar.”227 ATP-systemet i sig påverkade alltså 
vilka beslut om förändringar som upplevdes vara möjliga att genomföra.228 Ett 
kontrakt mellan generationerna – det vill säga ett fördelningssystem – var redan 
fastlagt och detta var i princip omöjligt att förändra.  

En delad avgift mellan arbetsgivare och arbetstagare hade föreslagits redan i 
Åkessons två utredningar på 1950-talet och på 1990-talet återkom exakt samma 
krav i pensionsarbetsgruppen. Tanken med avgiftsväxlingen är att hälften av 
pensionsavgiften, 9,25 procent, skall tas ut som avdragsgill egenavgift via in-
komstskatten. Motivet som angavs i betänkandet var att ”synliggöra kostnaderna 
för det inkomstskydd för ålderdomen som det offentliga pensionssystemet 
ger.”229 Liknande motiveringar hade anförts i Åkessons båda utredningar. Det 
upplevdes även då att det fanns ett värde i att synliggöra kostnaden för den en-
skilde.230 Till skillnad från diskussionen på 1950-talet blev dock fördelningen av 
avgiftsbördan en verklig knäckfråga för förhandlarna i pensionsarbetsgruppen.231

Avgiftsväxlingen stötte på omfattande kritik från socialdemokraternas fotfolk (se 
kapitel 11).232

Sammanfattningsvis var syftet med löneindexeringen och avgiftsväxlingen att 
pensionssystemet skulle bli mer ekonomiskt följsamt samtidigt som det skulle 
skicka ut rätt signaler till medborgarna. Förslagen föll tillbaka på överväganden 
som, med exakt samma motiveringar, gjordes redan i Åkessons utredningar. För-
ändringarna som föreslogs i början av 1990-talet var alltså reaktioner på höga 
kostnader och skeva signaler till medborgarna, som ansågs ha byggts in i ATP-
systemet.  

Premiepensioner och individuellt sparande – den enda 
nyheten 

Inslaget av premiereserver i det nya pensionssystemet var en avgörande ideolo-
gisk knäckfråga och är den enda egentliga nyheten jämfört med Åkessons förslag 
från 1950-talet. Pensionsarbetsgruppen kom överens om att 2 procent av den 
samlade pensionsavgiften skulle placeras av individen i ett premiereservsy-
stem.233 Införandet av ett begränsat premiereservsystem möjliggjordes, vilket kan 
tyckas smått paradoxalt, av att de tidigare kontroversiella AP-fonderna kunde fi-
nansiera övergången till det nya systemet.234

––––––––– 
227 Intervju: Margit Gennser 2004-09-28. 
228 Jfr Heclo 1974, s. 5. 
229 SOU 1994: 20, s. 435-437. Problemet var att Pensionsarbetsgruppen, eller åtminstone vissa delta-

gare i den, förutsatte att sänkningen av arbetsgivaravgiften skulle medföra höjd bruttolön för ar-
betstagarna. Växlingen skulle, som det står att läsa i betänkandet, vara neutral. Däremot kunde inte 
politikerna göra annat än att på politisk väg rekommendera denna höjning av bruttolönen.  

230 SOU 1955: 32, s. 5-6, 71, 80-82. 
231 Enligt deltagarna i Pensionsarbetsgruppen var avgiftsväxlingen den största och mest svårlösta frå-

gan. Frågan är inte heller löst i skrivande stund utan ligger kvar på den så kallade genomförande-
gruppens bord. 

232 Intervju: Arne Kjörnsberg 2005-02-16. 
233 SOU 1994: 20, s. 190, 448-453. 
234 SOU 1994: 20, s. 39, 224-225, 445–453. Se Lindbom 2001. 
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AP-fondens roll skulle, enligt betänkandet från pensionsarbetsgruppen, mins-
ka i betydelse och på sikt skulle framtidens fonduppbyggnad förskjutas till pre-
miereservsystemet.235 AP-fondens nya roll markerar därmed en betydelsefull 
förändring jämfört med ATP-systemet. I och med pensionsreformen neutralise-
rades nämligen den tidigare konfliktfrågan om makten över kapitalmarknaden, 
som hade skapat motsättningar mellan socialdemokraterna och de borgerliga par-
tierna sedan ATP-striden. Avsteget från tanken om kollektivt sparande i AP-
fonder uppmärksammades och kritiserades av ett fåtal socialdemokrater i riks-
dagsgruppen, men på det stora hela uteblev debatten.236

Hur var det då möjligt för socialdemokraterna att utan vidare överge de fonder 
som enligt flera forskare har utgjort arbetarrörelsens kanske mest radikala inslag 
under efterkrigstiden?237 Svaret anknyter både till historia och till nutid. På den 
parlamentariska arenan var aldrig AP-fonderna något annat än en praktisk lös-
ning när ATP drevs igenom på 1950-talet och den socialdemokratiska partiled-
ningen var hela tiden beredda att göra långtgående kompromisser om fondernas 
utformning.238 Anna Hedborg, som tillsammans med Rudolf Meidner stod bak-
om det ursprungliga löntagarfondsförslaget 1975, menar också att hela diskus-
sionen om nationella fonder som en motvikt mot privat kapital hade blivit obso-
let i början av 1990-talet.239 Den ekonomiska globaliseringen medförde, enligt 
Hedborg, att fonddebatten självdog.  

De borgerliga representanterna i pensionsarbetsgruppen framhåller socialde-
mokraternas pragmatiska inställning till AP-fonden som helt avgörande för att 
förhandlingarna gick så bra som de gjorde. Hade socialdemokraterna hållit fast 
vid AP-fondernas ursprungliga roll hade det aldrig blivit något premiereservsy-
stem och inte heller någon pensionsreform. Varken Thalén eller Hedborg tycker 
att omsvängningen i AP-fondsfrågan är särskilt märklig. Kompromissen om pen-
sionssystemet krävde enligt dem ett öppet förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis var förslaget till pensionsreform 1994, bortsett från pre-
miereservsystemet, reaktioner på upplevda brister och kostnader i ATP-systemet. 
Utrymmet att skapa något helt nytt, till exempel ett mer omfattande premiere-
servsystem, var uppenbarligen mycket begränsat. Det ATP-system som redan 
fanns på plats hade ett stort inflytande över de beslut som upplevdes vara möjliga 
att fatta. Den livsinkomstprincip som ersatte ATP-systemets intjänanderegler 
hade redan övervägts i detalj på 1950-talet, inom ramen för samma fördelnings-
system. Det enda aktörerna behövde göra på 1990-talet var att skala bort garanti-
erna om förmåner, som tillkom i samband med ATP-striden och som på 1990-
––––––––– 
235 SOU 1994: 20, s. 39, 224-225, 445 –453. 
236 Socialdemokraten Arne Kjörnsberg, som länge hade arbetat med ekonomiska frågor i finans- och 

skatteutskotten, menar att han var djupt oroad över vad förskjutningen från offentligt till privat 
sparande skulle innebära för maktfördelningen i samhället. Mot den bakgrunden yrkade han avslag 
på pensionsreformen, dock utan att få gehör från någon i riksdagsgruppen. Kjörnsberg konstaterar 
visserligen att AP-fonderna aldrig hade använts makroekonomiskt, men han menar att diskussio-
nerna i partiet alltid hade utgått ifrån att det fanns en sådan möjlighet. Intervju: Arne Kjörnsberg 
2005-02-16. 

237 Lewin 1967, s. 410-412,  Bergström 1989, s. 48-54, Pontusson 1984. 
238 von Sydow 1978, s. 85, 328-338, Pontusson 1984. 
239 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27, jfr Greider 1997. 
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talet ansågs kosta för mycket. Pensionsreformen är därmed en viktig principiell 
förändring som rör rättigheterna i svensk välfärdspolitik, som i princip enbart 
motiverades av kostnadsskäl. Förslaget till pensionsreform som utarbetades i 
pensionsarbetsgruppen ger mot denna bakgrund stöd till kostnadshypotesen.  

Det är emellertid inte rimligt att säga att pensioner helt och hållet betecknades 
som en oomstridd teknisk fråga inne i pensionsarbetsgruppen. Tvärtom fanns det 
en del svåra förhandlingsfrågor. Vad som är rimligt att hävda är att konflikterna 
löstes inne i denna grupp och att pensioner efter detta motiverades just som en 
oomstridd och teknisk fråga. 

Principbeslut i riksdagen 1994 
Den 21 februari 1994 gick pensionsarbetsgruppens betänkande ut på en sex 
veckor lång remiss till 107 remissinstanser.240 Efter att remissvaren hade in-
kommit – med ett 90-tal svarande – lade regeringen fram propositionen med 
namnet Reformering av det allmänna pensionssystemet.241  När riktlinjerna för 
det reformerade pensionssystemet diskuterades i socialförsäkringsutskottets be-
tänkande höll en majoritet av utskottets ledamöter med om pensionsarbetsgrup-
pens motiveringar av problemet. ATP-systemet var ett betydande samhällspro-
blem och pensioner beskrevs som en oomstridd teknisk fråga. Detta innebar att 
diskussioner om rättigheter och förmåner i allt väsentligt lyste med sin frånvaro. 
Det gällde att få systemet att fungera när de ekonomiska förutsättningarna var 
sämre. Utskottet menade precis som pensionsarbetsgruppen att den nya tiden – 
1990-talet – krävde helt andra reformer än vad som var motiverat på 1950-
talet.242  Både finans- och skatteutskottet, som ombads inkomma med yttranden 
till socialförsäkringsutskottets betänkande, höll med.243

––––––––– 
240 Prop 1993/94: 250, Bilaga 1, s. 228-229. 
241 Prop. 1993/94: 250. Enligt regeringen valdes det snabba remissförfarandet med hänsyn till att pen-

sionsfrågan skulle hinna med att behandlas under vårriksdagen. Det gavs dock ingen närmare för-
klaring till varför detta i sig motiverade brådskan i propositionen. Propositionens inledning hänvisar 
dock till att pensionsfrågan faktiskt hade utretts sedan 1984 och att berörda remissinstanser således 
borde ha haft möjlighet att sätta sig in i frågan tidigare. Se Dir. 1984: 42 jfr med Dir. 1991: 102. 
Regeringen hänvisar vidare till pensionsarbetsgruppens promemoria, Ds 1992: 89, och menar att 
principerna som skickades ut på remiss 1994 hade varit allmänt kända i minst två år. Prop. 1993/94: 
250, s. 8-9. Den korta remisstiden för betänkandet och bristen på konsekvensanalyser kritiserades 
dock i en del inkomna remisser och i några motioner till riksdagen. Se Motion 1993/94:Sf52 
(Schyman m.fl.), Motion 1993/94:Sf56 (Winberg m.fl.). För en sammanställning av remisser se 
Lundberg 2003, s. 254 samt Socialdepartementets sammanställning av remissvaren i ärendet (Dnr 
S94/1350/F). Kritiken mot pensionsarbetsgruppens förslag var mycket marginell i riksdagen. En-
bart sju kritiska motioner – från vänstern, ny demokrati och från fyra socialdemokratiska riksdags-
ledamöter – berördes i socialförsäkringsutskottets betänkande. Se 1993/94: SfU24, s. 3-5. 

241 Prop. 1993/94: 250, s. 9. 
242 1993/94: SfU24, s. 2, 12, 45. Socialförsäkringsutskottet tillstyrkte regeringens proposition men 

föreslog ett tillkännagivande om spärregler för uttag av pension. Utskottet föreslog också vissa för-
tydliganden i första hand gällande den så kallade avgiftsväxlingen. 

243 Finansutskottets yttrande 1993/94: FiU13y, Skatteutskottets yttrande 1993/94SkU10y. Se 
1993/94: SfU24, Bilaga 1 samt Bilaga 2. Till finansutskottets yttrande fogades dock ett en avvikan-
de mening från Ian Wachtmeister, som menade att hela ATP-systemet borde skrotas och helt ersät-
tas av ett premiereservsystem. 1993/94: SfU24, Bilaga 1, s. 65. Även vänsterpartiet avgav en me-
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En samlingsregering i pensionsfrågan 
Pensionsreformen var långt ifrån färdig när riksdagen den 8 juni 1994 godkände 
principerna för det framtida systemet. Av denna anledning tillsatte den borgerli-
ga regeringen en ny förhandlingsgrupp, som fick namnet genomförandegruppen.
När regeringen den 23 juni 1994 fattade det formella beslutet om denna tillsätt-
ning beskrevs gruppens uppdrag på följande sätt:  

Genomförandegruppen skall medverka i den fortsatta beredningen av 
pensionsfrågan i regeringskansliet. Den ges därför formen av en arbets-
grupp inom socialdepartementet, som inte omfattas av kommittéförord-
ningen. […] Arbetsgruppens arbete skall ledas av det statsråd som är fö-
redragande i frågor som rör ålderspensionen. Genomförandegruppens 
uppgift skall, som anges i propositionen, vara att vårda överenskommel-
sen mellan de fem partierna om en reformering av det allmänna pensions-
systemet.244

Direktiven, som delvis anges i den borgerliga regeringens beslut, ger genomfö-
randegruppen ett mycket stort handlingsutrymme rent formellt. Den borgerliga 
regeringen slog inledningsvis fast att alla avtalsslutande partier skulle vara med 
om att implementera reformen – alltså inte vänsterpartiet och miljöpartiet – och 
att alla tillsammans skulle ansvara för att reformen vårdades och levde vidare.245

I praktiken innebär detta att regeringens propositioner i pensionsfrågor måste 
godkännas av genomförandegruppen, som kan liknas vid en samlingsregering i 
just pensionsfrågan.246 Genomförandegruppen är således av stor betydelse för 
pensionsfrågans behandling på den parlamentariska arenan. En granskning av 
förhandlingarna inne i denna grupp kan ge ytterligare stöd till kostnadshypote-
sen. Principbeslutet från 1994 rev nämligen upp ett mycket populärt välfärdssy-
stem och själva syftet med genomförandegruppen var att försvåra attacker mot 
pensionsreformen.  

Samtliga deltagare i genomförandegruppen argumenterar för, och ger exempel 
på, att gruppen är en helt ny samarbetsmetod i svensk politik.247 Ingela Thalén 
säger: ”Så vitt jag känner till så har det aldrig förekommit den här typen av för-
handlingar, möjligen att man under krigsåren hade kriskommissioner och sånt 
här. Det är möjligt att det förekom då. Men det här var ju i någon mening en 

                                                                                                                                  
ningsyttring, där Johan Lönnroth menade att det nya pensionssystemet var ett ideologiskt system-
skifte.

244 Regeringsbeslut 23/6 1994 S94/4536/F. 
245 Prop. 1993/94: 250, s. 9. 
246 Se Abelsson 1996, s. 26. 
247 Deltagarna i gruppen var Margit Gennser, Pontus Wiklund, Åke Pettersson och Bo Könberg som 

gick direkt över från Pensionsarbetsgruppen. Från socialdemokraterna tillkom emellertid två repre-
sentanter, nämligen riksdagsledamöterna Arne Kjörnsberg och Maud Björnemalm, medan Thalén 
gjorde en liten paus från pensionsfrågan. I övrigt var den gamla pensionsarbetsgruppen intakt, bort-
sett ifrån att den socialdemokratiske statssekreteraren Hans Svensson och Maj-Inger Klingvall kom 
in i gruppen 1996. 
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oprovocerad situation.”248 Enligt Thalén var alltså genomförandegruppen något 
av en extraordinär åtgärd, som avviker från svensk praxis. Anna Hedborg håller 
med och menar att gruppen kan liknas vid en ”stat i staten.”249 Arne Kjörnsberg 
som kom med i den inre kretsen 1994, som representant för socialdemokraterna, 
menar att genomförandegruppen ger veton åt partier som för tillfället är i minori-
tet, om motsättningar mellan partierna uppstår.250 Grundprincipen i gruppen är 
enhällighet. Därmed inte sagt att det inte kompromissas. Poängen är att det inte 
har skrivits reservationer och det har inte förekommit någon opposition. Krist-
demokraten Pontus Wiklund, som satt i genomförandegruppen fram till riks-
dagsbeslutet 1998, förklarar varför han uppfattar att detta arrangemang är lämp-
ligt: ”Man kan ju inte ha en genomförandegrupp där man har opposition. Utan 
det måste ju vara de som ställer upp bakom den systemförändring, som också får 
ta ansvar för att den ska fungera bra i framtiden. Oppositionen får ju finnas utan-
för den.”251 Alla deltagare i gruppen tycks vara överens om att den nydanande 
arbetsformen tjänar ett högre syfte. Att vårda pensionsöverenskommelsen är lik-
tydigt med att lyfta bort pensionsfrågan från den politiska hetluften.  

Förhandlingar och beslut i genomförandegruppen 
Arne Kjörnsberg beskriver den principiella grunden i genomförandegruppens ar-
betssätt på följande sätt: ”Vi är överens om att principöverenskommelsen från 
1994 gäller tills vi går ifrån den. Och då måste vi vara överens om att vi är över-
ens om att gå ifrån den.”252 Deltagarna i genomförandegruppen ger samma ver-
sion. Genomförandegruppen syftar till att bevara den ursprungliga uppgörelsen 
och att skapa samförstånd mellan partierna om alla tänkbara justeringar och för-
ändringar. Skillnaden jämfört med tidigare utredningar om pensioner är att ge-
nomförandegruppen skapar en struktur som försvårar att representanterna kan 
vara något annat än opolitiska experter. Gruppen låser nämligen partierna vid 
den ursprungliga uppgörelsen. Utgångspunkten, som de fem partierna är överens 
om, sammanfattas på följande sätt av Ingela Thalén: ”Man ska inte vid tillfälliga 
majoriteter kunna ruska om det här pensionssystemet, för det är faktiskt så att 
varje enskilt beslut i den här pensionsreformen är noggrant avvägt.”253

Maud Björnemalm och Arne Kjörnsberg, som representerade socialdemokra-
terna, kom in i genomförandegruppen efter valet 1994. Maud Björnemalm säger 
att hon upplevde att det var svårt att komma in i gruppen eftersom alla, som hon 
uttrycker det, redan var så samkörda och tekniskt kunniga. Målsättningen att till 
varje pris nå samförstånd mellan partierna upplever hon som unik i svensk poli-
tik.254 Arne Kjörnsberg håller med och berättar om när han först kom till genom-
förandegruppen: 

––––––––– 
248 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
249 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27. 
250 Intervju: Arne Kjörnsberg 2005-02-16. 
251 Intervju: Pontus Wiklund 2004-11-19. 
252 Intervju: Arne Kjörnsberg 2005-02-16. 
253 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
254 Intervju: Maud Björnemalm 2005-03-07. 
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När jag första gången kom till genomförandegruppen där borta på social-
departementet, då kände jag de flesta som satt där. Men när jag hälsade, 
så sade Bosse Könberg, som hade varit den som hade haft ansvar för frå-
gan: ’Det här ska du ha klart för dig Arne, att här har vi bara en uppgift 
och det är att bli överens. Vi har en principöverenskommelse och den 
gäller tills vi är överens om att ändra den. Här är det inte som en vanlig 
utredning, där man diskuterar och vissa kan reservera sig’. Detta uttalande 
speglade stämningen i de fem partier som stod bakom principöverens-
kommelsen. Det var en väldigt speciell stämning.255

Kritiker mot genomförandegruppen, till exempel Ulla Hoffmann, menar att de-
batten i pensionsfrågan har försvunnit in bakom gruppens slutna dörrar. Enligt 
Hoffmann ”äger genomförandegruppen pensionsfrågan” på bekostnad av de öv-
riga folkvalda i riksdagen.256 Flera av gruppens deltagare håller med om detta, 
men de hävdar att detta arrangemang var helt nödvändigt för att garantera refor-
mens överlevnad efter principbeslutet 1994.257 Genomförandegruppen skapades 
för att möjliggöra slutet samförstånd om ett mycket svårt beslut. Problemet är att 
gruppens struktur i praktiken omöjliggör en öppen debatt. I ett uppföljande brev 
till intervjun med mig skriver kristdemokraten Pontus Wiklund följande: ”I ar-
betssättet och mandatet ingår fortfarande att så långt som möjligt presentera lös-
ningar som man är överens om med tidigare fattade beslut som grund, där sådana 
finns. Därmed blir det en begränsad öppenhet utåt under processen. Den eventu-
ella allmänna debatten i en viss fråga torde ibland bli lite som att kasta in jästen 
efter degen i ugnen.”258 Diskussioner ska hållas mellan deltagarna och sedan, när 
samförstånd har uppnåtts, släppas ut till debatt. Det finns i detta avseende likhe-
ter med hur beslutsprocesser som rör pensionsfrågan tidigare har motiverats. Nå-
gon allmän debatt om pensioner har egentligen aldrig eftersträvats. Den stora 
skillnaden jämfört med tidigare perioder är att genomförandegruppen neutralise-
rar den politiska debatten om pensioner och tvingar fram samförståndsbeslut.

Genomförandegruppen och svårigheterna att ångra sig 
Den föreslagna pensionsreformen möttes inte av någon som helst entusiasm in-
ternt i det socialdemokratiska partiet. (Jag kommer att återkomma till detta när 
den partiinterna arenan senare undersöks i del IV).259 Efter den socialdemokra-
tiska partikongressen i Sundsvall 1997 ville de socialdemokratiska förhandlarna 
ändra delar i det ursprungliga principförslaget från 1994. Dels ville förhandlarna 
ta bort avgiftsväxlingen, dels ville de införa ett bra placeringsalternativ för de 

––––––––– 
255 Intervju: Arne Kjörnsberg 2005-02-16. 
256 Intervju: Ulla Hoffmann 2004-06-03. Flera övriga kritiker stämmer in i detta påstående. Se debat-

ten i riksdagen 1998, Prot. 1997/98: 120, samt Scherman 2004, s. 133. 
257 Interjvu: Bo Könberg 2004-06-02, Åke Petersson 2004-09-27, Margit Gennser 2004-09-28, Pon-

tus Wiklund 2004-11-19, Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hedborg 2004-09-27. 
258 Personligt brev från Pontus Wiklund 21/11 2004. 
259 Se Lundberg 2003, s. 225-299. 
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människor som inte gjorde några aktiva val i premiereservsystemet. I det följan-
de berörs de återupptagna förhandlingarna om avgiftsväxlingen och premiepen-
sionen. 

Samtliga borgerliga ledamöter menar att genomförandegruppen i detta läge 
skapade en struktur som gjorde att avhopp från pensionsuppgörelsen hade varit 
liktydigt med avtalsbrott. De socialdemokrater som satt i gruppen upplever dock 
att ett brott mot principöverenskommelsen hade varit otänkbart från deras 
sida.260 Alla justeringar av uppgörelsen skulle göras i samförstånd, vilket innebar 
att socialdemokraterna fick köpslå om de förändringar de ville ha, oavsett parti-
ets tillfälliga parlamentariska styrka. Oberoende av vad partiorganisationen 
krävde var partiledningen låsta vid en mycket detaljerad uppgörelse. När de soci-
aldemokratiska förhandlarna krävde att avgiftsväxlingen, från finansiering via 
arbetsgivarna till hälften egen- och hälften arbetsgivaravgift, skulle slopas kunde 
de borgerliga i gengäld kräva att en större del av pensionsavgiften skulle gå till 
premiereserven.  

Förändringen av premiereservsystemets storlek var emellertid ett betydande 
avsteg från principbeslutet 1994. I princippropositionen från 1994 står nämligen 
följande att läsa: ”Det kan noteras att det inom ramen för en försäkringsmässig 
pensionsavgift på den nivå som föreslås i denna proposition inte går att ens på 
sikt öka inslaget av premiereserver. Det enda sättet att åstadkomma ett ökat in-
slag är att övergångsvis ta ut avgifter som överstiger den pensionsrätt som tillgo-
doräknas.”261 Uppfattningen att det var omöjligt att öka premiereserverna ytterli-
gare frångicks nu utan vidare efter förhandlingar i genomförandegruppen. Detta 
är ett exempel på gruppens mycket långtgående befogenheter. 

Genomförandegruppen kom överens om att tillsvidare lägga avgiftsväxlingen 
på is och de socialdemokratiska förhandlarna gav i gengäld med sig om att ge 
mer pengar till premiereservsystemet.262 Avgiften till premiereservsystemet höj-
des med 0,5 procentenheter till 2,5 procent av pensionsavgiften. Socialdemokra-
ternas förklaring till eftergiften är att de kände sig tvungna att snabbt ge med sig 
eftersom det var deras medlemmar som hade velat bryta delar av överenskom-
melsen från 1994.263 Partiet bröt mot överenskommelsen och då gällde det att 
snabbt hitta tillbaka till den goda stämningen igen. Rubbas pensionssystemet åt 
ett håll vägs det följaktligen genast upp åt det andra hållet. Detta är idén bakom 
genomförandegruppen. Alltså är det svårt för gruppens deltagare att fullt ut fun-
gera som politiska intresserepresentanter i pensionsfrågan.

Det är inte meningsfullt att gå in på djupet i någon av förhandlingarna. Här 
räcker det att konstatera att frågan om avgiftsväxling och premiereserver är ett
exempel på den låsande struktur som genomförandegruppen innebär. Är en en-
skild person, som representerar ett parti, ovillig att ge med sig fortsätter förhand-

––––––––– 
260 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-02, Anna Hedborg 2004-09-27, Arne Kjörnsberg 2005-02-16, 

Maud Björnemalm 2005-03-07. 
261 Prop. 1993/94: 250, s. 56. 
262 Avgiftsväxlingens uppskjutande diskuteras utförligt i en offentlig utfrågning med socialförsäk-

ringsutskottet den 7 maj 1998. 1997/98: SfU: 13, Bilaga 5, s. 339f, 358-359, 364, 367-368. 
263 Intervju: Arne Kjörnsberg 2005-02-16, Maud Björnemalm 2005-03-07. 
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lingsprocessen tills alla är överens.264 Principen om samförstånd är således likty-
dig med att alla partier i praktiken har vetorätt. Samtliga beslutsfattare på den 
parlamentariska arenan – det vill säga deltagarna i förhandlingsgruppen – upple-
ver detta som ett lämpligt sätt att fatta beslut och skälet till detta faller i stor ut-
sträckning tillbaka på tidigare lärdomar. Alla aktörer i genomförandegruppen 
upplevde nämligen att kostnaden för att bevara ATP vida översteg den eventuella 
belöning som kunde följa av att fortsätta som tidigare.  

Genomförandegruppen, och den föregående pensionsarbetsgruppen, möjlig-
gjorde att partierna kunde söka skydd hos varandra för att undvika kritik och be-
straffningar från väljare och intressegrupper. Gruppen sprider de risker som ett 
parti eller block av partier ogärna hade velat ta själv. Detta kan ses som en bety-
dande innovation jämfört med tidigare. När pensioner har berörts i öppen debatt 
har beslut varit svåra att fatta och pensionsfrågan har antingen stått stilla (pen-
sionsberedningen 1984-1990), eller förlorat sina proportioner (ATP-striden). De 
hårda tiderna på 1990-talet aktualiserade och förstärkte en lång strävan efter 
samförstånd på den parlamentariska arenan. Exakt fyra år efter principbeslutet 
kunde slutligen beslutet om den nya allmänna pensionen fattas i Sveriges riks-
dag, den 8 juni 1998.265

Pensionsreformen beslutas i riksdagen 1998 
Den socialdemokratiska regeringen lade våren 1998 fram två propositioner om 
det nya pensionssystemet.266 Den socialdemokratiske statssekreteraren Hans 
Svensson var sedan 1996 ordförande i genomförandegruppen. Vid socialförsäk-
ringsutskottets offentliga utfrågning, den sjunde maj 1998, intog han en central 
roll i att motivera pensionsreformen och beslutsprocessen som hade möjliggjort 
den. Svensson påbörjade sitt anförande vid utfrågningen på följande sätt: ”Det är 
naturligtvis en stor glädje för mig som representant för regeringen att också kun-
na tala för fyra andra partier, vilket kanske inte är så vanligt.”267 Propositionen 
baserade sig på en orubblig konsensus, vilket Svensson vidare underströk genom 
att förklara hur förhandlingarna inne i genomförandegruppen hade bedrivits: ”Vi 
har […] klarat av att förhandla fram propositionerna genom att vara överens om i 
princip varje ord, varje kommatecken och varje punkt. Vi är alla delaktiga och vi 

––––––––– 
264 Det finns andra exempel på detta, som exempelvis det faktum att ickevalsalternativet i sjunde AP-

fonden ännu inte har formaliserats i lagtext. Även detta skulle strida mot den ursprungliga princi-
perna som ligger till grund för premiereservsystemet. Intervju: Bo Könberg 2004-06-02, Margit 
Gennser 2004-09-29, Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 

265 Prot. 1997/98: 120. 
266 Prop. 1997/98: 151 Inkomstgrundad ålderspension m.m. samt, prop. 1997/98: 152 Garantipension 

m.m. I den första propositionen klargjorde regeringen att en betydande förändring hade tillkommit. 
Genomförandegruppen hade börjat förbereda en automatisk balansering av pensionssystemets in-
komster och utgifter, även kallad bromsen. Prop. 1997/98: 151, för bromsen 608-609, 643-647. 
Bromsen var en nyhet i förhållande till principbeslutet från 1994, men detta framgick knappast i 
propositionen. Bromsens nackdelar och dess förhållande till den ursprungliga uppgörelsen från 
1994 diskuteras utförligt av Riksförsäkringsverkets f.d. Generaldirektör K. G. Scherman. Se 
Scherman 2004, s. 33-79,81-116. 

267 1997/98: SfU13, Bilaga 5, s. 337. 
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tar alla ett gemensamt ansvar för resultatet.”268 Svensson förklarade sedan ge-
nomförandegruppens huvudsakliga motiv till pensionsreformen: ”Det system vi 
har idag, dagens ATP-system, byggdes efter förutsättningar som fanns under 50- 
och 60-talen. Det fungerade efter dessa förutsättningar på ett bra sätt inlednings-
vis. I den konstruktionen tog man emellertid inte hänsyn till att samhället kunde 
förändras, att de förutsättningar som gällde på 1950-talet de facto inte var de som 
skulle komma att gälla 40, 50, 60 år senare.”269 Samhällsekonomins förändrade – 
det vill säga försämrade – förutsättningar var alltså det huvudsakliga motivet till 
pensionsreformen.  

Socialförsäkringsutskottet ordförande, socialdemokraten Börje Nilsson, ställ-
de den kanske mest avgörande frågan till genomförandegruppen vid den offent-
liga utfrågningen i riksdagens andrakammarsal. Nilssons fråga gick ut på hur bra 
förmånerna i det nya systemet kan tänkas bli i jämförelse med ATP-systemet.270

Hans Svensson svarade på följande sätt. ”Genom att ATP är förmånsbaserat och 
det nya systemet är avgiftsbaserat har vi 4½ miljoner individexempel som vi ska 
jämföra.”271 Han fortsatte sedan med att med tillägga att ”vi har från de fem par-
tierna […] försökt att konstruera ett pensionssystem som skall ge samma utrym-
me som dagens pensioner. Därför blir mitt svar något vagt och öppet. Det går 
inte att ge exakta besked på ett allmänt sätt.”272 Faktum är att frågan om vilka 
förmåner det nya pensionssystemet ger är näst intill omöjlig att besvara. Medel-
livslängd, tillväxt, den ekonomiska balansen i systemet och graden av sysselsätt-
ning är nämligen variabler, som måste tryckas in i framtidsprognoserna.273 Jäm-
fört med ATP-systemets garanterade förmånsnivåer är pensionsreformen, precis 
som andra forskare har lyft fram, en neddragning av förmåner i den svenska väl-
färdsstaten.274 Standardtryggheten i ATP-systemet är borta och risken för ålder-
domens trygghet ligger numera på individen.  

Slutsatser på den parlamentariska arenan 
Jag ska nu redogöra för de huvudsakliga slutsatserna i de tre kapitel, som utgör 
del II i avhandlingen. För att möjliggöra detta jämförs resultatet från analysmo-
dellens kategorier vid de viktigaste beslutstillfällen, Åkessons utredningar, ATP-
reformen och den nya pensionsreformen i avhandlingens analysmodell. Föränd-
ringar som inträffade mellan dessa historiska beslut kommenteras sedan i den lö-
pande texten. Efter detta prövar jag huruvida den uppställda kostnadshypotesen 
kan förklara förändring eller kontinuitet i partiledningens motiveringar och av-
slutningsvis besvaras frågeställningen.

––––––––– 
268 1997/98: SfU13, Bilaga 5, s. 338. 
269 1997/98: SfU13, Bilaga 5, s. 337. 
270 1997/98: SfU13, Bilaga 5, s. 342. 
271 1997/98: SfU13, Bilaga 5, s. 342. 
272 1997/98: SfU13, Bilaga 5, s. 342. 
273 Se Prop. 1993/94: 250, s. 50-51. Förhoppningen är att det nya systemet kommer att vara jämbör-

digt med ATP:s förmåner vid 2 % tillväxt. Förändringen gällande förväntade framtida förmåner 
framställs genomgående som små. Se Borg 2004, s. 201-207. 

274 Lundberg 2003, s. 191-221, Borg 2004, s. 192-200. 
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Tabell 5.1: Från ATP till den nya pensionsreformen på den parlamentariska 
arenan.

Dimensioner Variabler Åkessons utred-
ningar
1947-1955 

ATP-striden 
1956-1959 

Pensionsreformen 
1991-1998 

Problemets om-
fattning

Betydande  
samhällsproblem 

Betydande  
samhällsproblem 

Betydande  
samhällsproblem 

Problemets  
karaktär 

Oomstridd teknisk 
fråga 

Omstridd princip-
fråga 

Oomstridd teknisk 
fråga 

Lösningen av 
problemet  

Måttlig expansion Betydande expan-
sion

Neddragning 

DET
POLITISKA  
PROBLEMET 

I vems intresse? De sämst ställda 
gynnas 

Alla löntagare 
gynnas 

Allmänheten  
gynnas 

EKONOMISKA 
MÖJLIGHETER

Hur ser de eko-
nomiska möjlig-
heterna ut? 

Begränsade möj-
ligheter

Goda möjligheter Sämre möjligheter 

Var ligger avgö-
randet? 

Brett samförstånd Den egna parti-
ledningen

Slutet samförstånd 

Förväntningar på 
beslutsfattare 

Opolitiska exper-
ter

Politiska intresse-
representanter

Opolitiska experter 

BESLUTS-
FATTANDE

Hur bör beslut 
fattas? 

I slutna rum Öppen debatt I slutna rum 

Beslutsbefogen-
heter  

Stort handlingsut-
rymme 

Litet handlingsut-
rymme 

Stort handlingsut-
rymme FORMELLA 

SPELREGLER Valsystemets be-
tydelse

Valsystemets förändrade betydelse undersöks i del III, kapi-
tel 8. 

Av jämförelsen som redovisas i tabellen framgår det att både omfattande föränd-
ring och viss kontinuitet kännetecknade partiledningens motiveringar i pensions-
frågan över den undersökta tidsperioden. Förändringarna som rör uppfattningen 
om det politiska problemet och de ekonomiska möjligheterna tyder på en bety-
dande anpasslighet över tid. Därför finns det knappast något utrymme att tala om 
några institutionaliserade idéer – det vill säga informella handlingsmönster – 
som rör politikens syfte och möjligheter på den parlamentariska arenan. Spårbe-
roendet framstår, precis som kostnadshypotesen anger, som svagt. Däremot är 
det tydligt att normer som rör beslutsfattande och tillämpningen av de formella 
spelregler som anges av kommittéväsendet har verkat åt samma håll under hela 
perioden. Det viktiga undantaget är ATP-striden. Strävan efter samförstånd och 
slutenhet har, bortsett från denna strid, varit framträdande. Skillnaden över tid är 
att denna strävan förstärktes väsentligt när beslut inte var populära. 

Jämförs den socialdemokratiska partiledningens motiveringar under ATP-
striden med pensionsreformen på 1990-talet är förändringen över tid mycket stor. 
Om vi däremot jämför med partiledningens ställningstaganden i Åkessons utred-
ningar innan pensionsstriden är snarare en viss kontinuitet framträdande. Mot 
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denna bakgrund bör historikern Urban Lundbergs slutsatser om socialdemokra-
ternas deltagande i pensionsreformen revideras.275 Principerna bakom 1990-
talets pensionsreform framställs av Lundberg som främmande i en svensk och 
framför allt i en socialdemokratisk välfärdstradition. Standardtryggheten som 
följde av ATP-systemets intjänanderegler var, enligt Lundberg, ett oberoende 
svenskt kriterium på vad som är ett rättvist utfall i ett generellt pensionssy-
stem.276 Denna slutsats kan emellertid bara dras eftersom tiden innan ATP-
striden inte granskas i Lundbergs studie. Mycket av den nya pensionsreformen är 
nämligen en direkt återgång till det system, som en gång planerades i Åkessons 
utredningar. Med andra ord kan standardtryggheten i ATP-systemet, som tidigare 
forskning har betraktat som den principiella grunden i svensk välfärd, ses som en 
kontextberoende tillfällighet.277 Principen om en generös standardtrygghet föd-
des ur en partipolitisk strid när de ekonomiska möjligheterna var goda och av-
skaffades i partipolitiskt samförstånd när de ekonomiska möjligheterna upplev-
des vara sämre.  

På den parlamentariska arenan har den socialdemokratiska partiledningen och 
alla andra partiledningar ansett att pensionsfrågan var ett betydande samhälls-
problem vid två tillfällen under den undersökta tidsperioden. På 1950-talet, före 
och i samband med ATP-striden, var bristen på pensionsrättigheter i samhället 
grunden i problemet. På 1990-talet var det istället ATP-systemet i sig som ansågs 
vara källan till problem. Den socialdemokratiska partiledningen och de borgerli-
ga partierna har, trots dessa helt olika politiska omständigheter, varit överens om 
att pensioner var ett betydande samhällsproblem, som krävde betydande politis-
ka insatser, vid båda dessa tillfällen. Denna samsyn mellan partierna gäller också 
tidsperioden mellan ATP-reformen och den nya pensionsreformen, då pensions-
frågan knappast uppmärksammades och ansågs vara ett marginellt eller ett obe-
fintligt samhällsproblem.

Pensioner har också, vilket framgår i tabellen, växlat mellan att betraktas som 
en oomstridd teknisk fråga och en omstridd principfråga. Motiveringarna har 
emellertid, vilket har framgått i kapitel 3 till 5, varit beroende av hur utredning-
arna har bedrivits och om det har varit en öppen debatt eller inte. När pensioner 
har debatterats i det offentliga, vilket var fallet i samband med ATP-striden och 
delvis i pensionsberedningen på 1980-talet, har problemets karaktär framställts 
på ett principiellt och politiskt plan. Då har pensioner handlat om vilka förmåner 
som är rättvisa. Tekniska problem, kostnader och ekonomiska resonemang i 
största allmänhet har, trots kända problem, haft ett ganska begränsat genomslag i 
dessa sammanhang. Pensionsfrågans relativt opolitiska och tekniska beskrivning 
på 1990-talet är emellertid ingen historisk nyhet på den parlamentariska arenan. 
Det starkaste belägget för denna slutsats är att i princip samma diskussioner för-
des i Åkessons utredningar på 1950-talet som i pensionsarbetsgruppen på 1990-
talet. Det gällde i båda fallen att få pensionssystemet att fungera rent tekniskt 

––––––––– 
275 Lundberg 2003. 
276 Lundberg 2003, s. 195-221, 281-299. 
277 Esping-Andersen 1985, Esping-Andersen 1989, Lundberg 2003. 
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under begränsade ekonomiska förutsättningar. I dessa sammanhang var utred-
ningarna slutna och expertdrivna.  

En mycket central förändring över tid handlar om hur den socialdemokratiska 
partiledningen, och även de andra partiledningarna, motiverade vems intresse be-
sluten i pensionsfrågan skulle tjäna. Efter ATP-striden, fram till början av 1980-
talet, uppfattades det som självklart att pensionsreformer skulle var en måttlig 
expansion av förmåner, ofta till gagn för de sämst ställda folkpensionärerna. 
Pensionsreformen på 1990-talet bröt denna trend. Reformen var en strukturell 
omvandling, den första av sitt slag i svensk välfärdspolitik, som drevs igenom i 
vad som uppfattades vara allmänhetens intresse. Det som kallas allmänhetens in-
tresse handlar då om systemets ekonomiska hållbarhet, utan att några särskilda 
förmånstagare pekas ut. Intresset för medborgarnas förmåner var inte ett tungt 
vägande skäl i reformprocessen på 1990-talet.  

Före ATP-striden upptog diskussioner om pensionssystemets eventuella käns-
lighet för samhällsekonomin ett betydande utrymme och de ekonomiska möjlig-
heterna ansågs då vara begränsade. Diskussioner om ekonomiska problem för-
svann till stor del från den socialdemokratiska partiledningens motiveringar i 
samband med ATP-striden. ATP infördes bland annat för att den socialdemokra-
tiska partiledningen såg ljust på den ekonomiska utvecklingen. Fram till början 
av 1980-talet upptog inte diskussioner om ekonomiska möjligheter något stort 
utrymme i beslutsunderlagen. ATP-systemet byggdes ut och reproducerades så 
länge det fanns ett ekonomiskt utrymme, låt vara ansträngt. Pensionsreformen på 
1990-talet motiverades emellertid, precis som ATP-reformen, som en reaktion på 
de ekonomiska möjligheterna. Dessa möjligheter var sämre på 1990-talet, vilket 
också var den huvudsakliga motiveringen till den nya reformen. 

Beslutsfattandet som rör pensioner har successivt förändrats över tid men des-
sa nyanser framgår inte fullt i tabell 5.1. Resultaten i tabellen ska tolkas som att 
strävan efter slutenhet, expertis och samförstånd, som alltid har funnits på den 
parlamentariska arenan, har förstärkts väsentligt över tid. Samförstånd och 
slutenhet var på 1990-talet ytterst rationellt givet omständigheterna. Den största 
förändringen är att aktörerna på den parlamentariska arenan i samförstånd av-
skaffade den korporativa utredningsform, som tidigare hade tillämpats i utred-
ningar om tjänstepensioner. Motiveringen var i hög grad pragmatisk och byggde 
på lärdomar från tidigare utredningar. Slutet samförstånd upplevdes som helt 
nödvändigt eftersom intressegrupper tenderade att blockera obekväma föränd-
ringar. Skillnaden jämfört med tidigare perioder är att strävan efter slutet samför-
stånd hade formaliserats på ett sätt som i praktiken gjorde deltagande från andra 
grupper omöjligt.278

I början av 1950-talet förväntades beslutsfattarna i första hand fungera som 
opolitiska experter. Så var också fallet på 1990-talet, men skillnaden över tid är 
att strukturen på pensionsutredningarna gör det mycket svårt för deltagarna att 
välja rollen som politiska intresserepresentanter. En annan viktig skillnad över 

––––––––– 
278Bortsett från Åkessons och Eckerbergs utredningar på 1950-talet samt pensionsberedningen på 

1980-talet har inte korporativa utredningar haft något starkt fäste på pensionsområdet. Hermansson  
1993, s. 300-328. 

108



tid är att beslut i princip måste fattas i slutet samförstånd inne i förhandlings-
gruppen, vilket gör att offentlig debatt i bästa fall sker efter att besluten redan är 
fattade.  

Motiveringar som rör beslutsprocesser i pensionsfrågan har alltså genomgått 
betydande förändringar över tid. Pensionsfrågans avpolitisering blev under 1990-
talet i praktiken institutionaliserad. Den pragmatiska anpassningen till de nya 
utmaningarna framgår också i de direktiv som de borgerliga regeringarna har gett 
till utredningarna och som utan diskussion har accepterats av socialdemokrater-
na. Precis som på 1950-talet gavs utredningarna på 1990-talet ett stort hand-
lingsutrymme att lösa pensionsfrågan. Skillnaden är att 1990-talets genomföran-
degrupp baserar sig på en nytolkning av kommittéväsendet, som ger så pass 
långtgående befogenheter att gruppen kan liknas vid en samlingsregering i pen-
sionsfrågan.  

Kostnadshypotesen och frågeställningen för del II 
På den parlamentariska arenan har jag i varje steg av den studerade processen 
sökt efter stöd för kostnadshypotesen. Hypotesen anger att ett omstritt beslut som 
en gång har införts kommer att bevaras och förstärkas så länge som partiaktörer-
na upplever att priset för att fatta nya beslut, som avviker från det ursprungliga 
beslutet, överstiger kostnaden för att upprätthålla kontinuitet. Hypotesen anger 
också att förändring kan inträffa när aktörerna är överens om att kostnaden för att 
upprätthålla kontinuitet överstiger priset, som är förknippat med att driva igenom 
en impopulär förändring. I dessa sammanhang måste det finnas en medvetenhet 
bland alla centrala partiaktörer om att det finns ett pris, som är förknippat med 
att driva igenom förändringar. Om kostnadshypotesen får stöd erbjuds en förklar-
ing till hur beslut hänger samman över tid på den parlamentariska arenan. Där-
med förklaras på vilket sätt beslutet om ATP-reformen på 1950-talet lade grun-
den för beslutet om pensionsreformen på 1990-talet. Jag ska nu sammanfatta de 
omständigheter som talar för att hypotesen har stöd samt de omständigheter som 
kan tala emot hypotesen. Efter detta besvaras frågeställningen.  

Den första omständigheten som talar för att hypotesen har stöd knyter an till 
kapitel 3. I detta kapitel framgick det att det fanns en medvetenhet inom den so-
cialdemokratiska partiledningen om de höga kostnaderna som riskerade att följa 
av ett utbyggt system för tjänstepensioner. Risken för överbud från folkpartiet 
utgjorde inledningsvis ett problem för partiledningen och det förslag som utarbe-
tades före 1956 var mindre generöst än det slutliga ATP-systemet. När ATP-
striden sedan blossade upp, och socialdemokraterna nådde framgångar på väljar-
arenan, riktades pensionsreformen till alla löntagare och farhågor om ökande 
kostnader tonades ned. ATP-systemet anpassades även till löntagare som redan 
hade pension på en hög nivå och blev därför mycket mer kostsamt än vad som 
tidigare hade planerats. Det är i detta läge rimligt att hävda att belöningen i form 
av ett ökat röststöd upplevdes överstiga risken för framtida kostnader. Dessa 
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överväganden ägde rum i en samhällsekonomisk kontext där den samlade stan-
darden växte så att det knakade.279

Den andra omständigheten som delvis talar för att hypotesen har stöd baserar 
sig på svagare belägg och anknyter till resultaten i början av kapitel 4. Det är 
rimligt att hävda att de borgerliga partierna, mellan 1960 och slutet av 1970-talet, 
upplevde att priset – i form av bestraffningar från väljarna – var för högt för att 
bevara motståndet mot ATP. Det är dock svårare att hävda att socialdemokrater-
na, och även mittenpartierna, sedan slöt upp bakom ATP-systemet av strategiska 
skäl. Mycket tyder i stället på att brister i ATP-systemet inte övervägdes närmare 
under denna period, vilket tyder på ett visst spårberoende.  

Den samlade bilden i kapitel 4 gör att kostnadshypotesen kan anses ha stöd. 
Den tredje omständigheten som talar för kostnadshypotesen är nämligen att 
ATP-systemets kostnadsproblem successivt gjorde sitt återinträde på dagord-
ningen på 1980-talet. En reform blockerades dock av intressegrupper i pensions-
beredningen, vilket bidrog till att socialdemokraterna i det tysta började diskutera 
en reform. Priset för att förändra ATP ansågs högt men kostnaden för att bevara 
systemet ansågs nu uppenbarligen vara högre.  

Den fjärde omständigheten ger kostnadshypotesen ett starkt stöd och baserar 
sig på resultaten i kapitel 5. Precis som hypotesen anger motiverades pensionsre-
formen – av alla inblandade partiaktörer – i huvudsak av de höga kostnader, som 
också uppmärksammades på 1950-talet. Bortsett ifrån det begränsade premiere-
servsystemet är det svårt att hitta diskussioner i utredningarna på 1990-talet, som 
inte också fördes på 1950-talet. Detta tyder på ett svagt spårberoende eftersom 
det var förhållandevis lätt att söka stöd för ett beslut som avvek från det ur-
sprungliga beslutet. Det som talar för att det fanns en kalkyl, där kostnaden för 
att upprätthålla ATP vägdes mot priset för förändring, är de medvetna åtgärder 
som företogs för att undvika insyn i utredningarna och kritik mot pensionsrefor-
men. Pensionsarbetsgruppen och i ännu högre grad genomförandegruppen låser 
upp partierna vid en gemensam uppgörelse och sprider risken för tänkbara be-
straffningar, som ett parti eller ett block av partier ogärna hade velat ta på egen 
hand. Frågeställningen för del II i avhandlingen kan nu besvaras. 

I vilka avseenden skiljde sig den socialdemokratiska partiledningens moti-
veringar till att driva igenom ATP-reformen på 1950-talet från motivering-
arna till att sanktionera pensionsreformen på 1990-talet och hur kan för-
ändring eller kontinuitet i dessa motiveringar förklaras på den parlamenta-
riska arenan? 

Den socialdemokratiska partiledningen motiverade ATP-reformen som en bety-
dande expansion, som var önskvärd givet de goda ekonomiska möjligheterna. På 
1950-talet var valet att ta strid om framtidens pensioner ett lyckosamt sätt att 
locka till sig röster och maximera partiets parlamentariska inflytande. Pensions-
reformen på 1990-talet motiverades i stället som en neddragning, som ansågs 
nödvändig givet de sämre ekonomiska möjligheterna. En neddragning i tyst sam-

––––––––– 
279 Molin 1965, s. 182. Den förklaring jag presenterar är i stort sett samma som Molins. 
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förstånd uppfattades av partiledningen som det enda rimliga sättet för att partiet 
att utöva parlamentariskt inflytande i en ny tid med nya och sämre förutsättning-
ar. Både på 1950- och 1990-talet var kostnader avgörande för de beslut som fat-
tades. ATP-systemet bevarades och byggdes ut så länge som kostnaderna för att 
bevara systemet ansågs vara mindre än vinsterna i form av stöd från väljare och 
intressegrupper. Systemet avskaffades sedan när kostnaden för att bevara syste-
met ansågs överstiga priset för att ta sig an en potentiellt smärtsam reform. När 
detta beslut aktualiserades i slutet på 1980-talet utvecklades successivt en myck-
et sluten metod för att förhandla mellan partierna. Denna förhandlingsmetod, 
som baserar sig på gamla och med tiden stärkta samförståndsnormer, innebär att 
inget parti ensamt behöver betala priset för den potentiellt impopulära föränd-
ringen. Ett resultat av detta var emellertid att de ideologiska skillnader som en 
gång präglade pensionsfrågan i princip kortslöts i slutet på 1990-talet. Socialde-
mokraterna och de borgerliga partierna sitter tillsammans i regeringskansliet och 
förhandlar tills alla är överens. Detta innebär att den socialdemokratiska parti-
ledningen numera är mycket svår att skilja från de borgerliga partierna i just pen-
sionsfrågan. 
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DEL III 

FRÅN ATP-STRIDEN TILL 
PENSIONSUPPGÖRELSEN

PÅ VÄLJARARENAN 
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Introduktion till väljararenan 
Riksdagsvalet 1956 innebar kännbara mandatförluster för det socialdemokratiska 
partiet och de tre borgerliga partierna fick tillsammans majoritet i riksdagens 
andra kammare.1 Efter detta val gjorde Tage Erlander följande uttalande inför 
den socialdemokratiska partistyrelsen: 

Allteftersom reformerna har genomförts och standarden höjts har mot-
sättningarna mellan partierna på denna punkt blivit mindre […] Det blir 
väl också så att valprogrammen hos partierna mer och mer kommer att 
likna varandra. Vi kämpar om ungefär samma väljare. Om man förutsätter 
att socialdemokraterna har omkring 40 procent av väljarkåren, gäller stri-
den för de 10 procenten ovanför det och samma väljare vädjar folkparti 
och i viss mån högern till.2

Införandet av ATP-systemet vände dock en neråtgående trend för socialdemokra-
terna bland väljarna. Partiet gjorde ett betydande inbrott bland tjänstemannaväl-
jare och lade antagligen därigenom grunden för sitt maktinnehav för ytterligare 
femton år framåt i tiden.3

I början av 1990-talet ställdes socialdemokraterna inför utmaningar på väljar-
arenan som var helt annorlunda än när ATP-systemet byggdes upp på 1950-talet.  
Ingvar Carlsson, som var socialdemokraternas partiledare mellan 1986 och 1996, 
skriver: 

Svenska folket hade på sätt och vis blivit sina egna framgångars fångar. 
Kanske måste vi under de närmaste åren strama åt ekonomin. Då måste vi 
kunna redovisa varför åtgärderna var nödvändiga och övertyga medbor-
garna om att politiken var riktig.4

ATP-reformen på 1950-talet var en mycket populär utbyggnad av välfärdsför-
måner medan pensionsreformen på 1990-talet i praktiken skar ned på dessa för-
måner. Frågan är för att följa citatet från Carlssons memoarer vad den socialde-
mokratiska partiledningen gjorde för att övertyga väljarna om riktigheten i denna 
åtgärd. Skillnaden mellan hur de två pensionsreformerna framställdes av den so-
cialdemokratiska partiledningen på väljararenan ligger till grund för frågeställ-
ningen för del III: 

––––––––– 
1 För första gången sedan 1936 förfogade de borgerliga partierna, folkpartiet, högerpartiet och bonde-

förbundet, över en majoritet av mandaten i riksdagens andra kammare (118 av 231 mandat). Se 
Esaiasson 1990, s. 200. 

2 Erlander inför socialdemokraternas partistyrelse 1956, citerad i von Sydow 1978, s. 81- 82. 
3 Se Lewin 2002a, s. 272-277, Svensson 1994, s. 176. 
4 Carlsson 2003, s. 202. 
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I vilka avseenden skiljde sig partiledningens motiveringar till att driva ige-
nom ATP på 1950-talet från motiveringarna till att sanktionera pensionsre-
formen på 1990-talet och hur kan förändring eller kontinuitet i dessa moti-
veringar förklaras på väljararenan? 

Frågeställningen har delvis besvarats i del II som rör den parlamentariska arenan, 
där kostnadshypotesen prövades och ansågs hålla. Det har redan framgått att par-
tiaktörerna försökte minimera eventuell kritik genom att tillämpa en sluten be-
slutsprocess i pensionsarbets- och genomförandegruppen. Den undersökning 
som gjordes i kapitel 5 ska givetvis inte upprepas igen. Ytterligare belägg som 
gäller för trovärdighets- och kostnadshypotesen kommer dock att presenteras. 
Den förklaring som presenterades på den parlamentariska arenan är inte fullstän-
dig när det gäller väljararenan.  

I del III av boken ska vi, för att följa den definition av väljararenan som till-
lämpas, återigen gå tillbaka till ATP-striden och denna gång följa budskapet till 
väljarna om pensioner och väljarnas uppfattningar om denna fråga fram till den 
nya pensionsreformen på 1990-talet. På det sättet kan underlag skapas för att 
pröva trovärdighetshypotesen, som anger att partiledningen över tid skapar inci-
tament att inte avvika från ett budskap som en gång har mött ett stort bifall från 
väljarna. När trovärdighetshypotesen prövas görs emellertid hela tiden jämförel-
ser med resultaten från den parlamentariska arenan i del II. Om trovärdighetshy-
potesen håller streck skapas ytterligare belägg som också gäller kostnadshypote-
sen på den parlamentariska arenan.

Del III i boken består av tre kapitel. Kapitel 6 Konfliktens triumf berör bud-
skapet om pensioner i samband med ATP-striden mellan 1956 och 1958. Kapitel 
7 ATP – garanten för en trygg ålderdom följer pensionsfrågan i valen mellan 
1960 och 1988. Kapitel 8 Pensionsfrågan försvinner belyser pensionsfrågans be-
tydelse i de socialdemokratiska valrörelserna på 1990-talet. I detta kapitel grans-
kas också betydelsen av det förändrade valsystemet för partiledningens incita-
ment att söka samförstånd eller att sträva efter konflikt. I slutet av varje kapitel 
sammanfattas slutsatser som ligger till grund för att pröva trovärdighetshypote-
sen. Kapitel 8 avslutas med en jämförande analys mellan ATP-striden och pen-
sionsreformen. Det som framkommer ställs i relation till resultaten från del II, 
som rör den parlamentariska arenan. I slutet av kapitel 8 besvaras frågeställning-
en.
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6. Konfliktens triumf 
Folkpartiets ”Efterkrigstidens samhälle” [innebar] en mycket positiv håll-
ning till en utbyggnad av socialvården, bland annat folkpensionering, 
barnbidrag samt skydd vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet. Stor 
uppmärksamhet ägnades även åt den fulla sysselsättningen och de partiellt 
arbetsföras problem. Någon större skillnad fanns inte mellan folkpartiets 
sociala framtidsprogram och det som man framlade från socialdemokra-
tiskt håll ett par månader senare.5

Citatet kommer från folkpartiledaren Bertil Ohlins memoarer. Socialdemokra-
terna befann sig, enligt Ohlin, i ett dilemma i början av 1950-talet. Socialdemo-
kraternas väljarprofil, som en garant för socialpolitiken, var i praktiken långt 
ifrån exklusivt socialdemokratisk. Alla partier från kommunisterna till höger-
partiet var inställda på en ganska betydande expansion av välfärdsstaten.6 Det är 
i detta sammanhang som ATP-striden på väljararenan måste ses. Pensionsfrågan 
utvecklades, vilket framgick i kapitel 3, till en strid mellan partierna om hur det 
ökande välståndet i Sverige bäst skulle förvaltas.7 Socialdemokraterna gick som 
bekant segrande och stärkta ur denna strid.  

ATP-striden är grundligt genomforskad på just väljararenan av statsvetarna 
Björn Molin, Björn von Sydow och Torsten Svensson.8 Tillsammans med de re-
dovisade resultaten i kapitel 3, som berörde ATP-striden på den parlamentariska 
arenan, innebär detta att min studie på väljararenan kan bli översiktlig. Tidigare 
forskning om kampanjerna om ATP har emellertid nästan uteslutande fokuserat 
på socialdemokraternas framgångar, hur de planerades och möjliggjordes.9 Vad 
som inte har betonats nämnvärt är de inledande bekymmer den socialdemokra-
tiska partiledningen hade att skapa en vinnande och trovärdig linje i pensionsfrå-
gan. Detta kapitel syftar inledningsvis till att fylla igen denna kunskapslucka.  

I föreliggande kapitel kommer partiledningens budskap i pensionsfrågan i 
samband med ATP-striden samt väljarnas uppfattningar om pensionsfrågans be-
tydelse i valet 1956 och i folkomröstningen 1957 att granskas. Avslutningsvis 
kommenteras valet 1958 och kapitlet rundas av med en sammanfattning utifrån 
analysmodellen, där resultaten från väljararenan ställs i relationen till resultaten 
från den parlamentariska arenan. Sist i kapitlet sammanfattas de omständigheter 
som är av betydelse för att i senare kapitel kunna pröva trovärdighetshypotesen. 
––––––––– 
5 Ohlin 1975, s. 132. 
6 Se Svensson 1994, s. 262. 
7 Molin 1965, s. 184-187. 
8 Molin 1965, von Sydow 1978,  Svensson 1994. 
9 Svensson 1994. 
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Problemet med att skapa en trovärdig linje 
I kapitel 3 framgick det att partiledningen, i början av 1950-talet, var mycket 
osäker på möjligheten att driva igenom en egen linje i pensionsfrågan. Partiled-
ningen befarade överbud från folkpartiet och ambitionen var inledningsvis att 
behålla koalitionen med bondeförbundet till nästan varje pris. ”Utan koalitions-
regering blir det heller ingen obligatorisk tjänstepension” deklarerade Erlander 
dystert inför partistyrelsen några veckor efter valet 1956.10 Partiledningens pro-
blem var att väljarna uppvisade ett mycket svalt intresse för den obligatoriska 
tjänstepension, som partistyrelsen otaliga gånger hade betecknat som ett ”ound-
gängligt krav” från partiets sida. Problematiken var tydlig i valet. I valrörelsen 
var pensionsfrågan långt ifrån den största sakfrågan för väljarna, men två mot-
stridiga linjer om tjänstepensionens eventuella lösning presenterades för första 
gången. Folkpartiet, som till stor del var drivande i debatten, betonade fördelar-
na med ett frivilligt alternativ och socialdemokraterna, som försökte tona ned 
pensionsfrågans eventuella lösning, lyfte fram behovet av lagstiftning.11 Av par-
tiernas budskap att döma befann sig alltså pensionsfrågan på ett politiserat plan 
vid valet 1956 och det grundläggande samförståndet som hade präglat utred-
ningarna fram till 1955 berördes inte alls. Efter valet konstaterade partistyrelsen 
att det var ”svårt att sälja socialpolitiken” och denna problematik skylldes delvis 
på en ”reaktionär tendens i tiden.”12

Socialdemokraternas problem uppmärksammades av Tage Erlander med föl-
jande ord inför partistyrelsen i början av 1957. 

Våra medborgare har på intet sätt förstått att samhället måste vara starkt 
för att kunna uträtta allt det som alla partier lovar att samhället skall göra. 
Vi har helt misslyckats med att klargöra dessa sammanhang. Ett stärkande 
av samhällets resurser måste vara en oundgänglig förutsättning för att 
framåtskridandet skall fortsätta.13

Citatet sammanfattar det dilemma den socialdemokratiska partiledningen befann 
sig i när tjänstepensionsfrågans lösning började beröras på väljararenan. På den 
socialdemokratiska partikongressen året innan, 1956, beskrev Erlander proble-
men som konfronterade partiet på ett liknande sätt och sade: ”[…] vi ska ha klart 
för oss att dagens problem är så invecklade att vi inte kan begära att medborgar-
na skall kunna tränga igenom dem, om vi inte bedriver en energisk upplysnings-
verksamhet. […] Vi ska stimulera medborgarna att själva sätta sig in i problema-
tiken, så att de hjälper oss att komma fram till rationella lösningar av sina egna 
problem.”14 För den socialdemokratiska partiledningen gällde det såldes att öpp-
na upp väljarnas ögon för ett behov som inte uppfattades från början. I valet 
1956 var inte intresset för lagstiftad tjänstepension särskilt utbrett bland väljarna, 

––––––––– 
10 Partistyrelsens protokoll, den 12 okt. 1956, s. 20 (Tage Erlander), se också s. 4-19. 
11 Molin 1965, s. 47-49.   
12 Partistyrelsens protokoll, den 25 sept, s. 19 (Sven Aspling). 
13 Tage Erlander (1957) citerad i von Sydow 1978, s. 134. 
14 SAP kongressprotokoll 1956, s. 271-272. 
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inte ens bland de grupper som saknade pensionsrättigheter utöver folkpensionen. 
I tabell 6.1 redovisas en väljarundersökning som redogör för den samlade väljar-
kårens intresse för pensionsfrågan i valet 1956. 

Tabell 6.1: Andel väljare och väljare efter parti som nämnt pension som en vik-
tig valfråga 1956 (procent).

Parti Lagstiftning om
tjänstepension 

Högre folkpen-
sioner

Andel som nämnt 
pension som vik-

tig valfråga 

Antal svarande 

Kommunisterna 36 64 86 14
Socialdemokraterna 22 59 72 454
Bondeförbundet 5 58 60 81
Folkpartiet 17 48 59 242
Högerpartiet 14 40 46 138
Samtliga 17 51 61 1131

Kommentar: Frågan som ställdes i intervjuerna löd: På kortet finns en förteckning över några frå-
gor, som diskuterats mycket i radio och tidningarna före valet. Skulle Ni vilja se igenom listan och 
välja ut tre eller fyra frågor, som Ni själv tycker var särskilt viktiga vid det här valet? Svarspersoner-
na presenterades en lista där de bland annat kunde välja att svara Lagstiftning om tjänstepension
och/eller Högre folkpensioner. Andelen personer som angivet något av eller båda dessa svar redovi-
sas som Andel som nämnt pension som viktig valfråga. Tabellen summerar inte till 100 procent. Mel-
lanskillnaden på 202 svarspersoner mellan samtliga och antal svarande från de fem partierna förkla-
ras av att samtliga även redogör för väljare som har röstat på övriga partier, röstat blankt eller inte 
röstat alls. Källa: Väljarundersökningarna, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

I väljarundersökningen definierades pensionsfrågan som två frågor vid tidpunk-
ten, lagstiftning om tjänstepension och högre folkpension. Problemet för den so-
cialdemokratiska partiledningen var att intresset för den version av problemet 
som partiledningen och LO-ledningen ville föra fram, nämligen lagstiftad tjäns-
tepension, var tämligen lågt bland väljarna. Enbart 17 procent av samtliga väljare 
nämnde just denna fråga som viktig i valet medan en majoritet, 51 procent, i stäl-
let nämnde högre folkpension. Andelen väljare som nämnde pensioner som en 
viktig valfråga var, vilket vi kan utläsa i tabell 6.1, störst på politikens vänster-
kant, med 72 procent bland socialdemokrater och hela 86 procent bland kommu-
nisterna. Problemet för den socialdemokratiska partiledningen var att enbart 22 
procent av partiets egna väljare lyfte fram profilfrågan om lagstadgad tjänstepen-
sion i väljarundersökningen. Bland socialdemokratiska väljare nämnde en majo-
ritet på 59 procent istället högre folkpension som den viktiga valfrågan. Partilin-
jen hade alltså inget större förtroende bland väljarna. Efter valet 1956 upplevde 
den socialdemokratiska partiledningen att tjänstepensionsfrågan var en belast-
ning för partiet.15

––––––––– 
15 von Sydow 1978, s. 131, 151, Erlander 1976, s. 134, Partistyrelsens protokoll 25 sept. 1956, 12 

okt. 1956. 
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Väljarna ansågs inte uppfatta problemet 
I samband med valet 1956 var alltså pensionsfrågan två möjligen motstridiga 
frågor i väljarnas medvetande. Att väljarna inte uppfattade den version av pen-
sionsfrågan som socialdemokraterna företrädde, det vill säga både lagstadgad 
tjänstepension och högre folkpension, som en särskilt angelägen prioritering 
framgick också av partistyrelsens egna opinionsundersökningar från tidpunk-
ten.16 I en sammanställning av opinionsläget efter valet 1956 skrev kommittén 
för lagstiftad tjänstepension, som propagerade för socialdemokraternas och 
LO:s linje i folkomröstningen 1957, följande i en rapport till partistyrelsen: ”Det 
finns uppenbarligen även bland socialdemokratiska väljare en viss mättnad i 
fråga om socialpolitik.”17 En av de opinionsundersökningar som kommittén 
hade beställt visade att 49 procent av väljarna ansåg att ”det hade gått för långt 
med sociala reformer här i landet.” En minoritet – visserligen betydande – på 40 
procent av väljarna instämde dock inte.18 Eftersom partiledningen i motsats till 
de borgerliga partierna strävade efter en betydande utbyggnad av det statligt ga-
ranterade pensionssystemet var siffrorna tämligen bekymmersamma.19 Opini-
onsmätningarna gav en signal om att väljarna ville ha mindre kostnader, lägre 
skatter och till och med sänkta bidrag. Skulle partiet nå framgång i pensionsfrå-
gan var en förändring av opinionen nödvändig. Partiledningen försökte inled-
ningsvis, vilket framgick i kapitel 3, hålla frågan borta från den politiska hetluf-
ten genom att lämna den till slutna och expertdrivna utredningar.  

Det var året innan valet 1956 som Tage Erlander tog definitiv ställning i pen-
sionsfrågan.20 Erlander blev efter samtal med övriga aktörer i parti- och LO-
ledningen förvissad om att det skulle vara möjligt att vinna arbetarna, och delar 
av tjänstemannaväljarna, för ett förslag som var mer omfattande och kostsamt än 
det som tidigare hade lagts fram i Åkessons utredningar.21 Det gällde dock att 
vara ytterst försiktig med hur budskapet till väljarna utformades. Enligt Erlander 
handlade pensionsfrågan om ”att söka vända den konservativa trenden i svensk 
väljaropinion.”22 von Sydow menar i linje med detta att den socialdemokratiska 
partiledningen trodde att pensionsfrågan möjligen kunde vinnas om partiledning-
en lyckades dramatisera motsättningarna mellan partierna i kampanjerna.23 Även 

––––––––– 
16 Se Svensson 1994, s. 166-168, 272. 
17 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16, s. 3. 
18 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16. I undersökningen ställdes 
följande fråga till de svarande: ”En del anser, att det har gått för långt med sociala reformer här i 
landet och att staten i fortsättningen hellre borde minska än att öka bidrag och hjälp till medborgar-
na. Instämmer Ni för egen del i den åsikten?” (se Tabell 1). 

19 Se Svensson 1994, s. 166. 
20 Innan dess menar Erlander att den socialdemokratiska ledningen hade uttryckt oro för den omfat-

tande kostand som en pensionsreform skulle innebära. Socialdemokratin hade, menar Erlander, fal-
lit till föga för de borgerligas propaganda och, med hans egna ord var propagandan extra slagkraftig 
”när det gällde tjänstepensioneringen.” Erlander 1976, s. 138. 

21 Svensson 1994, s. 166-168. 
22 Erlander 1976, s. 52. 
23 von Sydow 1978, s. 140. 
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de borgerliga partierna såg dock taktiskt på pensionsfrågan.24 I synnerhet folk-
partiet upplevde enligt flera betraktare pensionsfrågan som en möjlighet att vrida 
regeringsmakten ur socialdemokratins händer.25 Pensionsfrågan bidrog därmed 
till att låsa partiernas positioner. Socialdemokraternas förslag anpassades till fle-
ra socialgrupper och blev som ett resultat av detta allt kostsammare. 

Partiledningens budskap om ATP inför folkomröstningen 
Den 13 oktober 1957 skulle folkomröstning hållas om pensionsfrågan och fram 
till detta avgörande gällde det att vända den negativa opinionen till ytterligare 
satsningar inom socialpolitiken. Partiledningens propaganda för ATP har nog-
grant redogjorts av statsvetaren Torsten Svensson.26 I detta sammanhang räcker 
det således att kortfattat sammanfatta de viktiga slutsatserna. 

Kommittén för linje 1, som propagerade för socialdemokraternas och LO:s 
linje i folkomröstningen, utarbetade en strategi för att göra partiledningens linje i 
pensionsfrågan mer populär bland väljarna. Det gällde med andra ord att få väl-
jarna att se partiledningens version av pensionsfrågan som ett betydande sam-
hällsproblem. Under rubriken ”strängt förtroligt” redogjorde kommittén – i ett 
beslutsunderlag till partistyrelsen – för de utmaningar som konfronterade partiet i 
den stundande folkomröstningen. Opinionsundersökningar som kommittén hade 
beställt visade än en gång att en majoritet av väljarna var skeptiska till kostsam-
ma satsningar på socialpolitiken, bortsett från när det gällde folkpensionen (för 
inställningen till folkpensionen se tabell 6.1).27 Följande slutsats drogs: ”Eventu-
ellt kunde man tolka läget så att negativismen mot socialpolitiken främst har 
formen av en viss misstro mot att staten ger ut pengar till ’folk som inte behöver 
dem’, men att denna misstänksamhet inte riktar sig mot folkpensionerna – de har 
så att säga fått en särställning och betraktas inte som socialpolitiken i övrigt.”28

Efter detta förklarade företrädarna för kommittén hur problemet borde framstäl-
las för att få största möjliga genklang bland väljarna. 

Tjänstepensionen bör behandlas som en del av pensionsfrågan i stort. 
Man bör m.a.o. ta sikte på att låta den stora good-will, som folkpensio-
nerna har, spridas över till tjänstepensioneringen. Sambandet mellan folk-
pensionen och tjänstepensionen bör alltså betonas, och man bör undvika 
en uppläggning, som isolerat ställer den obligatoriska tjänstepensionen i 
motsats till den s.k. frivilliga.29

––––––––– 
24 Stråth 1998, s.46-68, Molin 1984, Larsson 1993. 
25 Tingsten 1964, s. 223, Larsson 1998, Stråth 1998, Kugelberg 1986, s. 117. 
26 Svensson 1994, s. 206-207. 
27 Se Torekull 1993, s. 67. 
28 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16, s. 3. 
29 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16, s. 3. 
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Tjänstepensioner skulle alltså beskrivas som en del av pensionsfrågan generellt 
sett. I övrigt skulle kostnader och tekniska detaljer som var förknippade med en 
utbyggnad av pensionssystemet tonas ned i kampanjen, vilket jag också berörde i 
kapitel 3. Enligt kommittén för linje 1 borde propagandan i folkomröstningen 
”sätta in stöten på i första hand den enskildes känsla av osäkerhet inför framti-
den. Särskilt gäller detta propagandan till kvinnorna.”30 Problemet som motive-
rade en lagstiftad tjänstepension definieras av den socialdemokratiska partiled-
ningen som en laglig rätt och inte som ett tvång.  Kommittén för linje 1 formule-
rade sig på följande sätt: ”Ordet tvång bör bannlysas ur all argumentation. Det 
bör inte ens tas upp till diskussion ’ingen rök ut eld.’ Inte heller ordet obligato-
risk bör användas i onödan – t.o.m. inträdet till paradiset ter sig mindre lockande 
om det är obligatoriskt.”31 Det gällde således att undvika tekniska resonemang 
om systemets utformning. Även resonemang om kostnader skulle undvikas och 
kampanjen skulle helt inriktas på pensionsfrågans principiella karaktär. Statsve-
taren Torsten Svensson drar en liknande slutsats och hävdar att den socialdemo-
kratiska propagandan i pensionsfrågan medvetet gjordes till en viktig intressefrå-
ga för den enskilde.32

I kommittén för linje 1 betonades betydelsen av att inte spela ut olika intressen 
i samhället emot varandra. Pensionsfrågan fick inte bli en strid mellan klassin-
tressen. Det gällde enligt kommittén att ”man inte i onödan aktualiserar de bor-
gerliga väljarnas lojalitet mot sina partier.”33 Kommittén beskrev huvuddragen i 
den planerade propagandan inför folkomröstningen och hävdade att framgång 
låg i att ”man överhuvudtaget inte ställer de borgerligas ståndpunkter i centrum, 
utan i stället koncentrerar sig på motsatsparet löntagare-företagare.” Skrivelsen 
hävdade sedan att denna strategi har ”den fördelen att den ändå direkt appellerar 
till de socialdemokratiska väljarnas traditionella syn på de politiska motsättning-
arna, och alltså inte hindrar den önskvärda uppslutningen till den egna parti-
ståndpunkten bland dessa. Vidare tar den […] hänsyn till klassattityder bland 
folkpartiväljarna.”34 På väljararenan byttes ordet arbetarpensionering konsekvent 
ut mot det intresseneutrala ordet tjänstepension.35 Ett utbyggt pensionssystem 
var en betydande expansion som förklarades vara i alla löntagarnas intresse.36

Enligt Svensson blev ”ATP-striden en kamp om hur tjänstemännens klassin-
tressen skulle uttryckas.”37 Striden handlade till stor del om marginalväljarna, 
vars stöd var nödvändigt för att nå framgång.38 Den socialdemokratiska ledning-

––––––––– 
30 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16, s. 4. 
31 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16, s. 4. 
32 Svensson 1994, s. 272. 
33 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16, s. 4. 
34 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 

propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16, s. 4. 
35 Svensson 1994, s. 268. 
36 Se Svensson 1994, s. 278, som drar liknande slutsatser. 
37 Svensson 1994, s. 277. 
38 von Sydow 1978, s. 81-82, Svensson 1994, s. 239 –276. 
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en slog offentligt fast två svårförenliga mål. Tjänstepensionsfrågan skulle rasera 
klassgränserna och samtidigt skulle inga existerande förmåner försämras.39

Hur reagerade väljarna i folkomröstningen 1957? 
Folkomröstningen i ATP-frågan 1957 har behandlats utförligt i andra samman-
hang och kommer inte att ges den detaljerade behandling, som annars brukar 
vara fallet med just denna fråga.40 Utgången av folkomröstningen blev 45,8 pro-
cent för linje 1, som var socialdemokraternas och LO:s linje, 15,0 procent för lin-
je 2, som var bondeförbundets linje och 35,3 procent för linje 3, som var folkpar-
tiets och högerns linje. Alla partier utropade sig till segrare. Socialdemokraterna 
för att deras linje fick flest röster, bondeförbundet för att deras linje fick mer rös-
ter än vad de själva fick i valet 1956 och folkpartiet och högerpartiet för att fri-
villigalternativen – linje två och linje tre – tillsammans fick en majoritet av rös-
terna.41 Det var dock tydligt i eftervalsanalyser att de väljare som direkt berördes 
av socialdemokraternas version av pensionsfrågan – löntagare utan tilläggspen-
sion – till överväldigande del valde just socialdemokraternas linje.42 Någon se-
gerskräll var det emellertid inte fråga om. Den socialdemokratiska partiledningen 
hade dock med stor möda lyckats vända den negativa opinionen från valet 1956. 
En opinionsundersökning som gjordes på den socialdemokratiska partiledning-
ens begäran efter folkomröstningen visade trots detta på en fortsatt skepsis bland 
väljarna till ökade kostnader. Denna opinion kommenterades på följande sätt i 
partistyrelsens beslutsunderlag: 

Det finns ganska stora sympatier för en lägre pension och motsvarande 
lägre konstanter […]. De som har den inställningen utgör en majoritet 
bland linje 2:s väljare och framförallt bland blankröstarna. Men tom. 
bland linje 1:s väljare finns en övervikt för att pension och kostnader ska 
sänkas något.43

Budskapet från opinionsundersökningen var klart och tydligt. Väljarna var skep-
tiska till en kostsam expansion av välfärdsstaten. I partistyrelsen drogs slutsatsen 
att de borgerliga partiernas kampanjer i folkomröstningen till stor del handlade 
om just kostnader i det socialdemokratiska förslaget. Detta upplevdes som en be-

––––––––– 
39 Se von Sydow 1978, s. 109. 
40 Andersson 1996, s. 460-46, Lewin 2002a, s. 272-302. von Sydow 1978, s. 124-129, Molin 1965, s. 

66-81. 
41 Enligt opinionsundersökningar som gjordes på beställning av partiledningen var det bara 11 pro-

cent av väljarna som ansåg att folkomröstningen var oavgjord. Bland linje 1:s väljare ansåg 71 pro-
cent att linjen vann, medan denna andel sjönk till 17 procent (linje 2) och 12 procent (linje 3). Se 
Folkomröstningen om ATP, tjugoen punkter om folkomröstningen 1957 i hela riket, i arkiv volym F 
07: a: 018, s. 11. 

42 Kugelberg 1986, s. 117, Kassman 1991, s. 59 
43 Folkomröstningen om ATP, tjugoen punkter om folkomröstningen 1957 i hela riket, i arkiv volym 

F 07: a: 018, s. 12. 
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tydande nackdel.44 För partiledningen gällde det således att hårt rikta in budska-
pet på tjänstepensionens principiella aspekter och även fortsättningsvis undvika 
diskussioner om ökade kostnader. Detta är också helt i linje med resultaten från 
kapitel 3, som berör den parlamentariska arenan. För att få med sig väljarna gäll-
de det att framställa ökade kostnader som ett marginellt problem, trots att just 
dessa aspekter hade upplevts som tämligen problematiska innan pensionsfrågan 
politiserades.  

Statsvetaren Bo Särlvik har utifrån en frågeundersökning ställt till ett repre-
sentativt urval av svenska väljare sammanställt hur de röstade i folkomröstning-
en 1957. En utgångspunkt i hans undersökning är röstning i olika socialgrupper 
med fokus på inkomstskillnader i väljarkåren.45 I Särlviks undersökning framgår 
det att folkpartiet och högerpartiets linje samlade en klar majoritet av de bäst av-
lönande väljarna, 61 procent, medan enbart 17 procent i denna grupp röstade på 
socialdemokraterns och LO:s linje. Störst anslutning fick socialdemokraternas 
och LO:s linje i stället i medelinkomstskikten med 47 procent av dessa röster.46

Detta kan tolkas som att socialdemokraternas försök att appellera till medelklas-
sen och tjänstemännen fick ett genomslag i folkomröstningen.47 Väljarna i dessa 
grupper reagerade förhållandevis positivt på den socialdemokratiska partiled-
ningens budskap. Detta tyder på att socialdemokraternas inkomstgraderade pen-
sionsförslag främst tilltalade de grupper, som hade en relativt hygglig inkomst.48

Genomslaget för socialdemokraternas och LO:s linje är dock tydligare när 
Särlvik analyserar röstning i förhållande till existerande pensionsrättigheter. En 
majoritet av de väljare som saknade rätt till pension, 63 procent, valde socialde-
mokraternas och LO:s obligatoriska linje i folkomröstningen.49 Folkpartiets och 
högerpartiets linje fick enbart majoritet inom de grupper som redan hade pensio-
nerna säkrade.50 Utfallet i folkomröstningen tolkades av den socialdemokratiska 
ledningen som att de grupper som verkligen berördes av frågan valde deras lin-
je.51

Socialdemokraternas förslag att införa ATP-systemet var enligt flera bedöma-
re en tydlig anpassning till tjänstemannaväljarnas ekonomiska intressen. Pen-
sionsfrågan kunde enligt partiledningens retorik tillfredsställa både arbetares tra-
ditionella önskemål om rättvisa och tjänstemännens intressen om bevarade och 

––––––––– 
44 Partistyrelsens protokoll, den 25 okt. 1957, s. 2, Partistyrelsens protokoll, den 10 februari 1958, 

s.13. 
45 Särlvik 1959, s 26. 
46 Det är det dock tydligt att tjänstemannagrupper ingalunda var överrepresenterade inom linje 1. En-

bart 10 procent av tjänstemännen eller 24 procent  av socialgrupp II valde socialdemokraterns linje. 
Särlvik 1959, s. 99) 

47 Se Svensson 1994, s. 166-167. Svensson visar att det i första hand var väljare från tjänstemanna-
grupperna som skiftade sina sympatier till socialdemokraterna på grund av socialpolitiken.  

48 Särlvik 1959, s. 26. 
49 Särlvik 1959, s. 31.  
50 Särlvik 1959, s. 31. 
51 Partistyrelsens protokoll, den 25 okt. 1957, s. 2. 
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ökade förmåner.52 Paradoxen var dock att förslaget om ATP sades rasera klass-
gränser samtidigt som det bevarade inkomstskillnader efter pensionen. Molin 
förklarar socialdemokraterns väljarstrategi efter att ATP-striden startade på föl-
jande sätt: ”Partiet satsar från 1957 på en ståndpunkt […] som förväntas vinna en 
så bred anslutning bland arbetstagarna att socialdemokraterna kan dra sådana 
röstmässiga fördelar av den politiserade tjänstepensionsfrågan att partiets parla-
mentariska underlag skall medge det att ensamt bilda regering – på kortare eller 
längre sikt.”53 Denna slutsats är helt i linje med vad som framkom i kapitel 3. De 
höga kostnaderna vägde lätt mot strävan efter att få ett ökat underlag i väljarkå-
ren. 

Extravalet i juni 1958 
Det finns inga väljarundersökningar från det extra valet 1958. I sammanhanget är 
detta underlag inte heller nödvändigt. Det extra riksdagsvalet utlöstes av pen-
sionsfrågan och det är rimligt att anta att väljarna betecknade denna fråga som en 
av de viktigaste i valet. Det var också på detta sätt som partistyrelsen bedömde 
läget. Enligt Erlander var valet 1958 ”i hög grad ett pensionsval.”54 Av social-
demokraternas verksamhetsberättelse 1957-1962 framgår det också att valet i 
juni 1958 helt dominerades av pensionsfrågan.55 Enligt denna verksamhetsberät-
telse var det mest vanligt förekommande affischbudskapet under valrörelsen 
1958: ”Gärna medalj, men först rejäl pension.”56 Budskapet som förmedlades av 
den socialdemokratiska partiledningen var att det egna partiet stod för en säkrad 
pension för alla medan de borgerliga egentligen inte hade något aktivt förslag i 
pensionsfrågan.57 Ett budskap som hårt inriktade sig på pensionsfrågans om-
stridda och principiella karaktär blev helt nödvändigt. Inför valet hade nämligen 
partistyrelsens egna opinionsundersökningar visat att enbart 36 procent av väl-
jarna stödde den socialdemokratiska regeringens förslag.58

I valrörelsen var socialdemokraterna helhjärtat för ATP, högerpartiet och 
bondeförbundet var skarpt kritiska medan folkpartiet hade övergett sin tidigare 
linje från folkomröstningen och presenterade nu ett kompromissförslag. Utfallet i 
valet 1958 och förändringen jämfört med valet 1956 anges i tabell 6.2.

––––––––– 
52Torsten Svensson visar att propagandan under kampanjen hade differentierats av den socialdemo-

kratiska partiledningen och att olika budskap hade skickats ut till olika socialgrupper. Tjänstemän-
nen serverades ett budskap medan arbetarna fick höra något annat. Svensson 1994, s. 290.  

53 Molin 1965, s. 179. 
54 Partistyrelsens protokoll, den 22 juli  1958 § 29 (Tage Erlander). 
55 SAP verksamhetsberättelse 1957-1962, s. 92-110.  
56 SAP verksamhetsberättelse 1957-1962, s. 110.  
57 Molin 1965, s. 95-96. 
58 Partistyrelsens protokoll, den 11 apr. 1958, s. 11. 
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Tabell 6.2: Utgången av det extra andrakammarvalet 1 juni 1958 samt föränd-
ringen sedan 1956.

Röster i procent och mandat i andra kammaren 
1956 1958 förändring 1956 1958 förändring 

Kommunisterna 5,0 3,4 -1, 6 6 5 -1 
Socialdemokraterna 44,6 46.2 +1, 6 106 111 +5
Centerpartiet 9,4 12,7 +3, 3 19 32 +13
Folkpartiet 23,8 18,2 -5, 6 58 38 -20 
Högerpartiet 17,1 19,5 +2, 4 42 45 +3

Extravalet 1958 innebar att de ATP-kritiska partierna tappade sin majoritet i 
riksdagens andra kammare. Folkpartiet gick tillbaka med 5,6 procentenheter i 
väljarkåren och förlorade 20 mandat i andra kammaren. Alla andra partier utom 
kommunisterna gjorde bättre valresultat än i valet 1956. Sammantaget minskade 
det borgerliga blocket med 3 mandat, till 115 mandat, medan det socialistiska 
blocket ökade med 4 mandat till 116 mandat. Eftersom den socialdemokratiska 
talmannen saknade rösträtt innebar valutgången total jämvikt i riksdagens andra 
kammare. Därmed innebar resultatet på väljararenan att pensionsfrågan helt lås-
tes i riksdagen. Pensioner var i slutet av 1950-talet liktydigt med öppen konflikt 
mellan partierna.  

Statsvetaren Leif Lewin sätter fingret på en viktig slutsats om ATP-reformen 
på väljararenan och skriver: 

I slutet av femtiotalet genomfördes den obligatoriska tjänstepensionen, ett 
förslag som avvisats av en majoritet inte bara bland de borgerliga utan 
också bland de socialdemokratiska sympatisörerna.59

ATP-systemet var en betydande expansion av statens ansvar, som inledningsvis 
bemöttes med stor skepsis bland väljarna. Den socialdemokratiska partiledningen 
lyckades efter betydande kampanjinsatser vända denna negativa opinionstrend. 
Partiledningen investerade därmed ett stort mått av politisk trovärdighet i en be-
stämd linje i pensionsfrågan. En linje som helt betonade att pensioner var en om-
stridd principfråga samtidigt som den tonade ned pensionssystemets framtida 
kostnader. Det kontroversiella införandet av det nya pensionssystemet ledde ock-
så till betydande framgångar.60

För att kunna införa ATP-systemet behövde socialdemokraterna stöd från 
marginalväljarna.61 Detta stöd vanns med generösa reformer som gick utöver ga-
rantier för minimistandard och gynnade alla löntagare.62

––––––––– 
59 Lewin 2002a, s. 272. 
60 Partistyrelsens protokoll, den 14 april 1959, s. 1-2, Svensson 1994, s. 167-170. 
61 Svensson 1994. 
62 Svensson 1994, s. 166-168, 177-183, Stråth 1998, s. 66-68, Molin 1965. 
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Slutsatser om ATP-striden på väljararenan i relation till den 
parlamentariska arenan 

Analysen av ATP-striden på väljararenan har medvetet gjorts kortfattad eftersom 
partiernas kampanjer och budskap redan är så pass väl utforskade. Slutsatserna 
från kapitel 6 kan nu sammanfattas i analysmodellen och samtidigt ställas i rela-
tion till resultaten från kapitel 3, som berörde ATP-striden på den parlamentaris-
ka arenan. 

Tabell 6.3: ATP-striden på väljararenan i relation till den parlamentariska are-
nan.

Dimensioner Variabel ATP-striden på väljarare-
nan 1956-1959 

ATP-striden på den par-
lamentariska arenan 1956-
1959

Problemets omfatt-
ning

Betydande samhällsproblem Betydande samhällsproblem 

Problemets karak-
tär

Omstridd principfråga Omstridd principfråga 

Lösningen av pro-
blemet  

Betydande expansion Betydande expansion 

DET POLITISKA 
PROBLEMET 

I vems intresse? Alla löntagare gynnas Alla löntagare gynnas 

EKONOMISKA 
MÖJLIGHETER 

Hur ser de ekono-
miska möjligheter-
na ut? 

Berörs ej Goda möjligheter 

Var ligger avgö-
randet? 

Den egna partiledningen Den egna partiledningen 

Förväntningar på 
beslutsfattare 

Politiska intresserepresen-
tanter

Politiska intresserepresen-
tanter

BESLUTSFAT-
TANDE

Hur bör beslut fat-
tas? 

Öppen debatt Öppen debatt 

Beslutsbefogenhe-
ter

Litet handlingsutrymme FORMELLA 
SPELREGLER 

Valsystemets bety-
delse

Mindre begränsat hand-
lingsutrymme 

Det framgår att partiledningens motiveringar i samtliga fall, utom gällande eko-
nomiska möjligheter, var helt samstämmiga på väljararenan och den parlamenta-
riska arenan. Det budskap som skickades ut till väljarna framställde pensionsfrå-
gan i politiserade ordalag. Partierna hade med andra ord fasta ståndpunkter och 
debatten fördes nästan enbart i ideologiska termer. På väljararenan var alltså det 
samförståndstema, som var framträdande på den parlamentariska arenan innan 
1956, helt frånvarande. Pensionsfrågans avgörande låg mellan 1956 och 1958 i 
en betydande strid mellan partierna och budskapet var att det var den egna parti-
ledningen eller den egna partiorganisationen som skulle avgöra – eller försöka 
avgöra – frågan. Beslutsfattarna var politiska intresserepresentanter (för alla lön-
tagare) och beslut fattades, som det framställdes på väljararenan, i öppen debatt. 
För att gå segrande ur striden valde partiledningen, delvis av strategiska skäl, att 
åsidosätta sin tidigare strävan efter samförstånd om ett billigare system, som i 
första hand var anpassat till arbetare (se kapitel 3). De borgerliga partiernas håll-
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ning omöjliggjorde emellertid kompromisser. Ett obligatoriskt tjänstepensionssy-
stem, som hela tiden var ett oundgängligt krav för partiet, trissade upp buden till 
marginalväljarna och blev i slutändan ett sätt för socialdemokraterna att vinna 
fler röster. 

I samband med andrakammarvalet 1956 var inte en majoritet av väljarna sär-
skilt välvilligt inställda till socialdemokraternas förslag om lagstiftad tjänstepen-
sionering. Det var först i samband med folkomröstningen 1957 som opinionen 
vände och en stor del av väljarna (dock ej en majoritet) tog till sig den socialde-
mokratiska partiledningens budskap. Detta innebär att partiledningen, som parti-
ledningen själv lyfte fram otaliga gånger, lyckades öppna upp väljarnas ögon för 
ett betydande samhällsproblem, som inte uppfattades från början. För att få ett 
genomslag bland väljarna framställdes pensionsfrågan som en omstridd princip-
fråga. Lagstiftad tjänstepension handlade inte om tekniska detaljer eller nya 
kostsamma förmåner utan om rättigheter som var i alla löntagares intresse. Bud-
skapet från partiledningen berörde inte ekonomiska möjligheter i någon större 
utsträckning.  

I tabell 6.3 har jag dragit slutsatsen att valsystemet innebar ett mindre be-
gränsat handlingsutrymme för partiledningen på 1950-talet, jämfört med senare 
när valsystemet ändrades. Slutsatserna baserar sig på jämförelse över tid, som 
bygger på en simulering av valsystemets olika regler, och redovisas i slutet av 
kapitel 8. Poängen med denna slutsats är att socialdemokraterna tillsammans 
med kommunisterna dominerade riksdagens båda kammare 1956, trots att de 
borgerliga partierna fick majoritet i den andra kammaren vid detta val. Att soci-
aldemokraterna kunde sitta kvar vid regeringsmakten och driva sin egen linje var 
alltså till stor del beroende av att valsystemet fungerade som det gjorde på 1950-
talet. Valsystemet underlättade möjligheterna för partiledningen att ta konflikt.63

ATP-striden och trovärdighetshypotesen 
I detta läge kan inte trovärdighetshypotesen prövas. Slutsatserna i detta kapitel 
ger dock ytterligare stöd för kostnadshypotesen som prövas i del II. En grund har 
också lagts för att pröva trovärdighetshypotesen i senare kapitel.  

Socialdemokraterna gjorde i samband med ATP-striden en medveten kalkyl 
där ökade kostnader för ett mer generöst pensionssystem ställdes mot belöningar 
i form av ökat väljarstöd. Resultaten i detta kapitel visar att framgången var långt 
ifrån given, vilket drev fram ett budskap som var helt inriktat på det principiellt 
riktiga med att införa ATP. I slutändan vägde de ökade kostnaderna lätt mot möj-
ligheten att göra stora insteg bland tjänstemannaväljare och samtidigt behålla ar-
betarna.64 De goda ekonomiska möjligheterna var, vilket vi såg i kapitel 3, avgö-
rande för dessa överväganden.  

––––––––– 
63 Sammanlagt fick socialdemokraterna och kommunisterna 50,9 procent av mandaten (båda kam-

marna tillsammans) 1956 mot 49,1 procent för de borgerliga. 1958 fick de 51,7 procent mot 48,3 
procent för de borgerliga. 

64 Se Svensson 1994, s. 286-290. 

128



I detta kapitel har budskapet till väljarna samt de inledande svårigheterna att 
skapa en trovärdig linje granskats. Det står klart att den socialdemokratiska parti-
ledningen och hela den socialdemokratiska partiorganisationen investerade ett 
mycket stort förtroendekapital i ett visst budskap i pensionsfrågan. Den social-
demokratiska partiledningen lyckades under stridens gång, med stor möda, ut-
mejsla ett budskap som successivt fick ett genomslag bland väljarna. Budskapet 
handlade nästan helt och hållet om rättigheter och framtida trygghet och i mycket 
liten utsträckning om kostnader och eventuella tekniska problem. Mot denna 
bakgrund är det rimligt att hävda att väljarnas förtroende för den socialdemokra-
tiska hållningen i ATP-frågan i utgångsläget gällde vissa principer och inte pen-
sionssystemets uppbyggnad i sig.  
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 7. ATP – Garanten för en 
trygg ålderdom 

Hur stor segern är kan vi inte mäta bara med den kvarts miljon nya väljare 
som vi fått utan också av reaktionen från våra motståndare, som tydligen 
tolkat valutslaget på samma sätt som jag nyss gjorde. Utåt ter sig högerns 
kapitulation som mest anmärkningsvärd […] Efter segervalet 1960 har de 
borgerliga oppositionspartierna accepterat socialdemokraternas politik i 
de omstridda frågorna. Folkpartiet och centern har i sin kapitulation gått 
så långt att de knappast tar upp andra reformkrav än sådana som genom 
en livaktig debatt inom socialdemokratin förts fram i förgrunden för det 
praktiska reformarbetet.65

Med dessa ord redogjorde Tage Erlander för socialdemokraternas triumf på väl-
jararenan. De borgerliga partierna lade ner sitt tidigare intensiva motstånd mot 
ATP av väljartaktiska skäl, vilket även framgick i kapitel 4.  

Trovärdighetshypotesen anger att ett budskap som en gång har mött ett stort 
bifall reproduceras i väljarnas medvetande när samma budskap upprepas under 
senare valkampanjer. För att pröva denna hypotes måste vi alltså undersöka om 
socialdemokraterna, trots det nyfunna samförståndet som Erlander talade om, 
försökte använda pensionsfrågan i valkampanjerna efter striden på 1950-talet. Vi 
måste då granska innehållet i budskapet om pensioner samt vad väljarna – både 
socialdemokratiska och borgerliga – ansåg om pensionsfrågans betydelse vid 
riksdagsvalen.  

Förestående kapitel inriktar sig på att undersöka eventuella återkopplingar till 
ATP-striden i partiledningens budskap mellan år 1960 och år 1988. För att skapa 
ett underlag för att pröva trovärdighetshypotesen börjar jag dock med att under-
söka när ett budskap om pensioner överhuvudtaget har förekommit i partiernas 
valkampanjer. Detta görs genom att granska pensionsfrågans förekomst i social-
demokraternas och de borgerliga partiernas valmanifest samt i de avslutande par-
tiledardebatterna i radio och TV under 1900-talet. Kapitlet berör sedan innehållet
i den socialdemokratiska partiledningens budskap om pensioner i riksdagsvalen 
mellan 1960 och 1988, samt väljarnas uppfattning om pensioner som en viktig 
valfråga fram till valet 1970. Väljarundersökningar mellan 1979 och 1998 redo-
visas först i kapitel 8, men kommenteras redan i detta kapitel fram till valet 1988. 
Kapitlet avslutas med en granskning av huruvida det finns stöd för trovärdig-
hetshypotesen. 

––––––––– 
65 Partistyrelsens protokoll, den 25 okt. 1960 (Tage Erlander). 
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När har socialdemokraterna och de borgerliga partierna 
uppmärksammat pensioner? 

För att få en helhetsbild av den studerade tidsperioden måste det klarläggas när 
den socialdemokratiska partiledningen och de borgerliga partiledningarna över-
huvudtaget har uppmärksammat pensioner i mötet med väljarna. Det gäller då att 
få ett mått på graden av politisering samt hur det som i analysmodellen kallas 
problemets omfattning har uttryckts i partiernas valkampanjer över tid. Detta 
mått är en nödvändig grund, dock inte tillräcklig för sig själv, för att senare prö-
va trovärdighetshypotesen.  

Det första måttet som används är den relativa förekomsten av pensionsfrågan 
(procent av alla andra frågor) i socialdemokraternas och de borgerliga partiernas 
valmanifest mellan 1902 och 1998. Det andra måttet utgår ifrån pensionsfrågans 
relativa förekomst (procent av alla andra frågor) i de avslutande partiledardebat-
terna i radio mellan 1932 och 1956 och i TV mellan 1960 och 1998.66 Valmani-
festen och de avslutande partiledardebatterna har av statsvetarna Peter Esaiasson 
och Niklas Håkansson utsatts för en systematisk innehållsanalys. Utgångspunk-
ten i dessa analyser har varit att koda ”meningsbärande enheter.”67 Kärnan i me-
toden har varit att en ny meningsbärande enhet har registrerats varje gång pen-
sionsfrågan har tagits upp, och varje gång nya argument i sakfrågan har framförts 
i manifesten och i valdebatterna.  

Förekomsten av en fråga i valmanifest och avslutande partiledardebatter är ett 
möjligt mått på en frågas grad av politisering i valkampanjer. När jag undersöker 
om pensionsfrågan har tagits upp av socialdemokraterna och de borgerliga hand-
lar det enbart om hur ofta i förhållande till andra sakfrågor som pensionsfrågan 
har nämnts i valmanifest och i avslutande partiledardebatter. Innehållet i detta 
budskap, och väljarnas uppfattning, har redan studerats i samband med ATP-
striden. Dessa aspekter analyseras senare, mellan 1960 och 1998,  i detta kapitel 
samt i nästföljande kapitel.  

Sammanställningen av den relativa förekomsten av pensionsfrågan i social-
demokraternas och de borgerliga partiernas valmanifest redovisas i figur 7.1.  

––––––––– 
66 Detta baserar sig på materialinsamlingar som har gjorts av statsvetarna Peter Esaiasson och Niklas 

Håkansson vid Göteborgs universitet.  
67 Se Brandorf, Esaiasson & Håkansson 1996, s. 4. 
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Figur 7.1: Nämnande av pensioner i partiernas valmanifest år 1902-1998 (pro-
cent av samtliga sakfrågor som nämns i valmanifesten).
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Källa: Data insamlade av statsvetarna Nicklas Håkansson och Peter Esaiasson vid statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs universitet.

Av figur 7.1 framgår det att pensionsfrågans relativa förekomst i socialdemokra-
ternas och i de borgerliga partiernas valmanifest enbart var omfattande i sam-
band med ATP-striden. Det var bara i samband med valen 1958, 1960 och 1964, 
som alla hölls i anslutning till denna strid, som pensioner upptog en betydande 
del – mellan 20 och 40 procent – av innehållet i valmanifesten. Det är rimligt att 
hävda att pensioner i dessa val framställdes som ett betydande samhällsproblem,
som krävde betydande politiska åtgärder. Det vill säga en mobilisering av väljar-
na till strid (1958) och en mobilisering till försvar (1960 och 1964). Även vid va-
len 1960 och 1964, som granskas senare, ansåg väljarna att pensioner var en 
mycket viktig valfråga.  

I undersökningen av valmanifesten framgår det att pensioner inte uppmärk-
sammades nämnvärt i partiernas valmanifest före extravalet i juni 1958 då ATP-
striden redan var i full gång. Mellan 1902 och 1956 upptog aldrig pensioner mer 
än fem procent av det totala utrymmet i valmanifesten, varken hos socialdemo-
kraterna eller hos de borgerliga partierna. Utbyggnaden av folkpensionen fram 
till början på 1950-talet var, vilket framgick i kapitel 3, något som partierna be-
slutade om i samförstånd. Det fanns således ingen anledning för något parti att 
betona dessa frågor inför riksdagsvalen. Mellan valrörelserna 1968 och 1998 var 
också pensionsfrågans relativa förekomst i valmanifesten ungefär lika liten som 
under tiden före ATP-striden. Mot denna bakgrund är det rimligt att hävda att 
pensioner, både före och efter ATP-striden på 1950- och 1960-talet, har fram-
ställts som ett marginellt eller ett obefintligt samhällsproblem i förhållande till 
andra sakfrågor i partiernas valmanifest. 
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Innehållsanalysen av pensionsfrågans relativa förekomst i partiledardebatterna 
i radio och TV utgår ifrån en mer begränsad tidsperiod än undersökningen av 
valmanifesten. Undersökningen, som presenteras i figur 7.2, ger dock i huvudsak 
samma resultat som undersökningen av valmanifesten. 

Figur 7.2: Nämnande av pensioner i valkampanjernas avslutande partiledarde-
batter i Sveriges radio år 1932-1958 och Sveriges television 1960-1998 (procent 
av samtliga sakfrågor som nämndes under partiledardebatterna).
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Källa: Data insamlat av statsvetarna Nicklas Håkansson och Peter Esaiasson vid statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs universitet. 

Figur 7.2 kommenteras senare i den löpande texten och här räcker det med att 
sammanfatta de viktigaste slutsatserna. I undersökningen framgår det att pen-
sionsfrågan knappt uppmärksammades alls i de avslutande partiledardebatterna i 
radio innan ATP-striden, vilket tyder på en låg grad av politisering. När pen-
sionsfrågan sedan blev central i valmanifesten, och således politiserad inför 
sammandrabbningen om ATP, upptog den också ett mycket stort utrymme i de 
avslutande partiledardebatterna. Den stora skillnaden jämfört med sammanställ-
ningen av valmanifesten är att pensionsfrågan upptog en mycket större roll i par-
tiledardebatterna inför valet 1956, 18 procent för socialdemokraterna och 17 pro-
cent för de borgerliga. I övrigt ger de två undersökningarna i stort sett samma re-
sultat. Valen 1958, 1960 och 1964 står återigen i centrum för pensionsfrågans 
uppmärksammande.  

I figur 7.2 ser vi att pensionsfrågan i princip försvann från valkampanjernas 
avslutande partiledardebatter efter valet 1964, vilket också var fallet i valmani-
festen. Enbart vid tre val efter 1964 upptog pensionsfrågan mer än fem procent 
av den socialdemokratiska partiledningens totala talartid i partiledardebatterna i 
TV. Det var fallet 1968 (14 procent), 1982 (5 procent) och 1988 (6,6 procent). 
Budskapet i de avslutande partiledardebatterna torde således ha gått ut på att 
pensionsfrågan var ett marginellt eller ett obefintligt samhällsproblem, i förhål-
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lande till andra sakfrågor, efter valet 1964. Sammantaget talar detta för att bud-
skapet gick ut på att pensionsfrågan löstes i samband med att socialdemokraterna 
avgick med segern i ATP-striden. 

Undersökningen av valmanifesten och partiledardebatterna kan inte visa inne-
hållet i partiernas budskap över tid. Det är således inte möjligt att avgöra när 
pensioner har varit en viktig del av det samlade socialdemokratiska budskapet i 
valrörelserna, men inte varit den centrala valfrågan. Trots denna invändning 
framgår det vilken oöverträffad betydelse pensionsfrågan hade i valkampanjerna 
på 1950- och början av 1960-talet, jämfört med tidigare och senare kampanjer. 
Av de två undersökningarna är det rimligt att dra slutsatsen att väljarna under 
1900-talet, med undantag från ATP-striden, har fått budskapet att pensioner inte 
var en särskilt angelägen, och inte heller en särskilt omstridd, politisk fråga i för-
hållande till andra sakfrågor. Pensionsfrågan uppmärksammades enbart på bred 
front i samband med ATP-striden på 1950-talet och valen 1960 och 1964 och då 
gick budskapet ut på att pensioner var en omstridd principfråga.  

För att pröva trovärdighetshypotesen är uppgiften i det följande att granska 
innehållet i det budskap som faktiskt förekom i valkampanjerna efter ATP-
striden fram till 1988, samt hur väljarna bedömde pensionsfrågans betydelse i 
samband med dessa riksdagsval. 

Pensioner i riksdagsvalen fram till 1970 
ATP-striden innebar på 1960-talet delvis en omgruppering av den svenska väl-
jarkåren och socialdemokraterna byggde upp ett stort förtroendekapital för väl-
färdspolitik bland väljarna.68 Det var alltså först på 1960-talet som socialdemo-
kraterna definitivt vann ATP-striden. Fram till dess var dödläget mellan blocken 
ett faktum.69 Pensionsfrågan fortsatte, vilket framgår i figur 7.1 och 7.2, att vara 
en central fråga i valkampanjerna inför 1960 och 1964 års val och spelade en stor 
roll för socialdemokraternas framgångar bland väljarna.70 Partistyrelsens egna 
opinionsundersökningar från början av 1960-talet visade att det ökade förtroen-
det för partiet bland väljarna härrörde från socialpolitiken i allmänhet och ATP-
frågan i synnerhet.71 Socialdemokraternas genomsnittliga röstandel under de tre 
valen på 1950-talet var 45,6 procent och den genomsnittliga röstandelen under 
1960-talet var 48,4 procent, vilket är en genomsnittlig ökning på 2,8 procenten-
heter.72

Inför valet 1960 var pensioner politiserade och beskrevs av den socialdemo-
kratiska partiledningens som ett betydande samhällsproblem. Detta indikeras av 
att nästan en tredjedel av socialdemokraternas valmanifest upptogs av pensions-

––––––––– 
68 Svensson 1994, s. 166-170. 
69 Svensson 1994, s. 175, Molin 1965, s. 180. 
70 Esaiasson 1990, s. 225.  Se också Brandorf, Esaiasson & Håkansson 1996, s. 18, 20, 34-36.
71 Svensson 1994, s. 167. 
72 I valet 1952 fick socialdemokraterna 46,1 procent, i 1956 års val 44,6 procent, i 1958 års val 46,2 

procent. Den genomsnittliga rösteandelen för socialdemokraterna var under 1960-talet 48,4 procent. 
I valet 1960 fick socialdemokraterna 47,8 procent, i 1964 års val 47,3 procent och i 1968 års val 
50,1 procent. 
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frågan (31 procent) och att 20 procent av Tage Erlanders debattid i TV berörde 
pensioner (se figur 7.1 och 7.2). Pensioner beskrevs som ett betydande samhälls-
problem eftersom det nya pensionssystemet, som enligt socialdemokraterna löste 
pensionsfrågan, var hotat av de borgerliga partierna. För att bevara ATP krävdes 
uppslutning bland väljarna. Pensionsfrågan framställdes precis som under valen i 
slutet på 1950-talet som en omstridd principfråga. Under valrörelsen 1960 pryd-
des en vanligt förekommande socialdemokratisk valaffisch, enligt partiets verk-
samhetsberättelse, med följande budskap: ”1, 2, 3 nu har vi ATP.”73 För att be-
vara ATP skulle väljarna förstås rösta på socialdemokraterna, som till skillnad 
från de borgerliga partierna representerade alla löntagares intressen.  

I vilken omfattning uppfattade då väljarna det budskap som den socialdemo-
kratiska partiledningen förde fram vid valet 1960? Hela valmanskårens bedöm-
ning av pensionsfrågan, och väljarnas uppfattning efter partival, vid 1960 års val 
framgår i en väljarundersökning som redovisas i tabell 7.1. 

Tabell 7.1: Andel väljare som nämnt pension som en viktig valfråga efter parti 
år 1960 (procent).

Parti Pensioner är en viktig 
fråga att arbeta med i 

framtiden

Pensioner var en vik-
tig fråga den gångna 

mandatperioden 

Andel som 
nämnt pen-

sion som vik-
tig valfråga 

Antal sva-
rande

Kommunisterna 19 38 46 26
Socialdemokraterna 27 47 60 660
Bondeförbundet 7 10 17 193
Folkpartiet 15 16 27 212
Högerpartiet 6 7 11 142
Samtliga  18 31 37 1461

Kommentar: Andel som nämnt pension som viktig valfråga är lägre än summan av pensioner är en 
viktig fråga att arbeta med i framtiden och pensioner var en viktig fråga under den gångna mandat-
perioden. Anledningen till detta är att svarspersonerna har kunnat välja att svara på en eller på båda 
av dessa svarsmöjligheter. Samtliga redovisar alla som har svarat på ett av svarsalternativen eller på 
båda. Tabellen summerar inte till 100 procent. Mellanskillnaden på 228 svarspersoner mellan samtli-
ga och antal svarande från de fem partierna förklaras av att samtliga även redogör för väljare som 
har röstat på övriga partier, röstat blankt eller inte röstat alls. Källa: Väljarundersökningarna, Stats-
vetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 

I tabell 7.1 framgår det att 37 procent av alla väljare nämnde pensioner som en 
viktig valfråga, 31 procent menade att pensioner var en viktig fråga under den 
gångna mandatperioden och 18 procent nämnde pensioner som en viktig fråga 
för framtiden. Detta indikerar att pensionsfrågan till stor del påverkade röstning-
en vid valet. I tabell 7.1 framgår det också att det i första hand var de väljare som 
röstade på socialdemokraterna och kommunisterna, som tog till sig den social-
demokratiska partiledningens budskap om pensioner. En klar majoritet av de so-
cialdemokratiska väljarna, 60 procent, nämnde pensioner som en viktig valfråga. 
Andelen väljare som nämnde pensioner som viktiga var dock markant mindre 

––––––––– 
73 SAP verksamhetsberättelse 1957-1962, s. 129. 
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när borgerliga väljare tillfrågades. Detta tyder på att socialdemokraternas bud-
skap om pensioner hade störst betydelse för partiets egna väljare.  

Valet 1960 var en framgång för socialdemokraterna, som ökade sina röstsiff-
ror med 1,6 procentenheter från 1958 års val och fick 47,8 procent av rösterna. 
Budskapet i valkampanjen föll tillbaka på det viktiga framsteg som hade gjorts i 
samband med pensionsstriden två år innan.  

Under valrörelsen 1964 upprepades i stort sett samma mönster som 1960.74

Trots att pensioner bara nämndes i 3 procent av socialdemokraternas valmanifest 
– se figur 7.1 –  berörde valdebatten i TV till stor del pensionsfrågan. Pensioner 
berördes i 21 procent av socialdemokraternas samlade debattid i TV och i 25,6 
procent av de borgerliga partiledarnas (se figur 7.2). Det var högerpartiets ledare 
Gunnar Heckscher som satte fart på debatten och det var AP-fonderna som stod i 
centrum för högerpartiets kritik av ATP. Högerpartiet ville stoppa utbyggnaden 
av AP-fonderna, vilket socialdemokraterna beskrev som ett angrepp på hela 
ATP-systemet.75 Väljarnas uppfattning om pensioner som en viktig valfråga i 
riksdagsvalet 1964 redovisas i tabell 7.2. 

Tabell 7.2: Andel väljare som nämnt pension som en viktig valfråga efter parti 
år 1964 (procent).

Parti Pensioner är en vik-
tig fråga att arbeta 

med i framtiden 

Pensioner var en vik-
tig fråga den gångna 

mandatperioden 

Andel som 
nämnt pension 
som viktig val-

fråga

Antal sva-
rande

Kommunisterna 22 31 42 67
Socialdemokraterna 33 61 72 1248
Bondeförbundet 20 21 35 390
Folkpartiet 25 18 39 408
Högerpartiet 31 16 41 265
Samtliga  28 40 54 2489

Kommentar: Andel som nämnt pension som viktig valfråga är lägre än summan av pensioner är en 
viktig fråga att arbeta med i framtiden och pensioner var en viktig fråga under den gångna mandat-
perioden. Anledningen till detta är att svarspersonerna har kunnat välja att svara på en eller på båda 
av dessa svarsmöjligheter. Samtliga redovisar alla som har svarat på ett av svarsalternativen eller på 
båda. Tabellen summerar inte till 100 procent. Mellanskillnaden på 111 svarspersoner mellan samtli-
ga och antal svarande från de fem partierna förklaras av att samtliga även redogör för väljare som 
har röstat på övriga partier, röstat blankt eller inte röstat alls.  Källa: Väljarundersökningarna, Stats-
vetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 

Av tabell 7.2 framgår det att den totala andelen väljare som nämnde pensionsfrå-
gan i väljarkåren hade ökat med 17 procentenheter jämfört med valet 1960 (54 
procent 1964 och 37 procent 1960). En majoritet av hela väljarkåren, 54 procent, 
nämnde nu pensioner som en viktig valfråga. Förklaringen till det ökade intresset 
torde stå att finna i att ATP-frågan inför valet 1964 också utgjorde ett centralt 

––––––––– 
74 Valdebatten koncentrerades dock till stor del kring konstitutionella frågor. Se Brandorf, Esaiasson 

& Håkansson 1996, s. 20. 
75 Esaiasson 1990, s. 232, SAP kongressprotokoll 1964, s. 5-9. 
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element i högerpartiets budskap till väljarna.76 Denna gång var också pensions-
frågan viktigare för de borgerliga väljarna. Intresset för pensionsfrågan var trots 
detta överlägset störst bland socialdemokratiska väljare. I tabell 7.2 framgår det 
att hela 72 procent av de socialdemokratiska väljarna betecknade pensionsfrågan 
som en viktig fråga i valet 1964. Värnandet om ATP-systemet var alltså en av de 
viktigaste frågorna, kanske den viktigaste frågan, för socialdemokratiska väljare 
under detta val. Den positiva återkopplingen till ATP-striden fortsatte därmed för 
det socialdemokratiska partiet. Valet 1964 innebar en marginell tillbakagång för 
socialdemokraterna. Partiet behöll ungefär samma del av väljarkåren men mins-
kade sitt valresultat med 0,4 procentenheter till 47,3 procent av rösterna. 

Det finns inga tillgängliga data som kan visa väljarnas uppfattning om pen-
sioner vid valet 1968. Statsvetaren Peter Esaiasson visar dock att socialdemokra-
ternas viktigaste profil i det stora segervalet 1968 – socialdemokraterna fick egen 
majoritet med 50,1 procent av rösterna – var den aktiva näringspolitiken.77 När-
ingspolitiken var emellertid inte den främsta anledningen till socialdemokrater-
nas stora framgångar. Valutgången har av Esaiasson tolkats som ett förtroende-
votum för Tage Erlander personligen som precis hade annonserat sin förestående 
avgång. Detta vid sidan av att många gamla kommunistväljare, efter Sovjetunio-
nens invasion av Tjeckoslovakien, bytte till socialdemokraterna förklarar de sto-
ra framgångarna.78 Jämfört med valet 1964 tonades pensionsfrågan ned, men so-
cialdemokraternas valmanifest utlovade förbättringar av folkpensionen (dessa 
frågor upptog 6 procent av valmanifestet, se figur 7.1) och pensioner nämndes i 
14 procent av Erlanders TV-framträdande (se figur 7.2). Pensioner började nu 
försvinna från väljararenan och de borgerliga partierna hade definitivt lagt ned 
sitt motstånd mot systemet. Det var snarast förbättringar för de sämst ställda som 
stod i centrum (se kapitel 4). 

Sammanfattningsvis innebar valen på 1960-talet att socialdemokraterna stärk-
te sin position i svensk politik. I de tre riksdagsvalen på 1960-talet fick social-
demokraterna i genomsnitt 48,4 procent av rösterna och kunde bilda mycket 
starkare regeringar än på 1950-talet, antingen med stöd av kommunisterna eller 
på egen hand (1968). Framgångarna på väljararenan på 1960-talet har inom 
forskningen förklarats med att socialdemokraterna, tack vare att ATP-systemet 
infördes, gjorde ett stort inbrott bland tjänstemannaväljare.79 Tillströmningen av 
nya väljare ägde rum efter ATP-striden, vilket tyder på att ställningstagandet i 
samband med ATP-striden successivt ökade partiets trovärdighet bland väljarna 
på 1960-talet. 

––––––––– 
76 Högerledaren Gunnar Hechscher betecknade emellertid, i efterhand, sitt utspel om AP-fonderna, 

som ett misstag som han menar att hans motståndare av taktiska skäl missförstod. Se Esaiasson 
1990, s. 232. 

77 Esaiasson 1990, s. 252. Sysselsättningen uppmärksammades också för första gången sedan 1936  
och upptog en stor del av partiledardebatten, 17 procent. Se Brandorf, Esaiasson & Håkansson 
1996, s. 21. I socialdemokraternas verksamhetsberättelse bekräftas detta. ATP-systemet berördes 
indirekt genom att AP-fondernas betydelse för den aktiva näringspolitiken lyftes fram. SAP verk-
samhetsberättelse 1967-70, s. 27. 

78 Esaiasson 1990, s. 250.  
79 Svensson 1994, s.170-184. 
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I valkampanjen inför det första enkammarvalet, 1970, som i grunden föränd-
rade valsystemet, lyste ideologiska motsättningar mellan partierna till stor del 
med sin frånvaro.80 Valdebatten inför detta riksdagsval var, enligt statsvetaren 
Peter Esaiasson tråkig och ideologiskt innehållslös och flera av partierna hade 
jämlikheten som ett framstående tema.81 Problemen med pensionsfrågan var lös-
ta och de borgerliga partierna ifrågasatte inte ATP. Jag har inte funnit att pensio-
ner nämndes i antagonistiska ordalag en enda gång i de valpamfletter, broschyrer 
och protokoll som jag haft tillgång till från det socialdemokratiska partiet. I den 
mån pensionsfrågan uppmärksammades var det precis som i valrörelsen 1968 
standardökningar åt folkpensionärerna som stod i centrum för budskapet.82 För-
bättringar av pensionärernas grundtrygghet var i valet 1970 en profilfråga för 
centerpartiet, och hade så varit sedan ATP-striden på 1950-talet. Detta avspeglar 
sig i tabell 7.3, som redogör för väljarnas uppfattning om pensionsfrågan i valet 
1970. 

Tabell 7.3: Andel väljare som nämnt pension som en viktig valfråga efter parti 
år 1970 (procent).

Parti Procent Antal svarande
Kommunisterna 18 45
Socialdemokraterna 17 601
Centerpartiet 20 282
Folkpartiet 9 193
Moderaterna 8 104
Samtliga 15 1425

Kommentar: Vid väljarundersökningen 1970 fick väljarna för första gången själva, i intervjuer, 
nämna en fråga som hade varit betydelsefull för deras val av parti. Frågan löd: Det finns ju olika upp-
fattningar om vad partierna och regering och riksdag borde försöka genomföra eller arbeta för un-
der de närmaste åren. Vad anser Ni personligen att partierna och regering och riksdag skall genom-
föra eller arbeta för under de närmaste åren? Tabellen summerar inte till 100 procent. Mellanskill-
naden på 200 svarspersoner mellan samtliga och antal svarande från de fem partierna förklaras av att 
samtliga även redogör för väljare som har röstat på övriga partier, röstat blankt eller inte röstat alls.  
Källa: Väljarundersökningarna, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. 

Av tabell 7.3 framgår det att andelen väljare som nämnde pensioner som en vik-
tig valfråga i valet 1970 hade sjunkit väsentligt jämfört med valet 1964. Denna 
gång var intresset störst bland centerpartiets väljare, 20 procent. För första gång-
en sedan ATP-striden var det också främst borgerliga partiledare som berörde 
pensioner i debatterna i TV (8 procent se figur 7.2). Intresset för pensioner hos 
socialdemokratiska och kommunistiska väljare var dock större än hos folkparti-
ets och moderaternas väljare. Vid valet 1970 var ATP-systemet ett etablerat fak-
tum, som inget parti aktivt ifrågasatte. Pensionsfrågan befann sig med andra ord 
på ett icke-politiserat plan och betecknades som ett marginellt eller obefintligt 
samhällsproblem i den socialdemokratiska partiledningens budskap till väljarna.  
––––––––– 
80 Socialdemokraterna fick i valet 1970 45,3 procent av rösterna och kunde på håret fortsätta att rege-

ra.
81 Esaiasson 1990, s. 257-258. 
82 SAP verksamhetsberättelse 1967-70, s. 27. 
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I kapitel 4 framgick det att pensionsfrågans avpolitisering i mitten på 1960-
talet kan förklaras med ATP-systemets folkliga popularitet. Inget parti vågade 
utmana ATP-systemet.83 Att hela 17 procent av socialdemokraternas väljare, 
trots den låga graden av politisering, ansåg att pensionsfrågan var central vid va-
let 1970 kan tolkas som att den tidigare propagandan för ATP hade etablerat sig 
starkt bland partiets väljare.84

I de valrörelser som jag översiktligt har analyserat avvek inte budskapet i pen-
sionsfrågan, när det hade en central plats i valkampanjerna, från det som förekom 
i samband med ATP-striden. Efter valet 1964 började budskapet i pensionsfrågan 
tonas ned. Inte under någon av valrörelserna berördes emellertid pensionssyste-
mets tekniska detaljer eller de kostnader som hade diskuterats i samband med 
ATP-striden. Om pensionen togs upp i valkampanjerna beskrevs denna fråga så-
ledes, precis som under ATP-striden, som en omstridd princip. Då ansåg också 
väljarna, i första hand de socialdemokratiska, att frågan var viktig. Detta ger ett 
visst stöd åt trovärdighetshypotesen. Socialdemokraterna skapade sig en profil 
som en garant för ATP-systemet och socialdemokratiska väljare betecknade pen-
sioner som viktigare än vad borgerliga väljare gjorde. Vid 1968 års och 1970 års 
val var dock pensioner, trots ett ganska stort intresse från väljarna, en icke-
politiserad fråga och alla partier i den svenska riksdagen accepterade, mer eller 
mindre motvilligt, ATP-systemet.  

Pensionsfrågan  försvinner i  riksdagsvalen 1973 till 1979 
Det finns inga tillgängliga data som visar väljarnas intresse för pensionsfrågor 
från valen 1973 och 1976.85 Sammanställningen av pensionsfrågans förekomst i 
valmanifest och valdebatter (se figur 7.1 och 7.2) visar dock att pensionsfrågan 
knappast berördes alls vid något av valen 1973, 1976 eller 1979. Genomgången 
av dessa tre val blir därför översiktlig och förlitar sig till största del på det social-
demokratiska partiets verksamhetsberättelser och tidigare forskning. 

Inför valet 1973 var de tre borgerliga partierna mer eniga än någonsin och fle-
ra opinionsmätningar inför valet visade att de mycket väl kunde vinna för första 
gången sedan 1956. Blockpolitiken verkade vara stabil, men grunden i det starka 
samhället och ATP-systemet ifrågasattes inte av de borgerliga partierna. Enligt 
Esaiasson lyckades den borgerliga oppositionen under valrörelsen 1973 angripa 
socialdemokraterna på deras traditionella hemmaplan. Valrörelsen handlade till 
stor del om sysselsättningen och den ekonomiska politiken.86 Debattonen i valrö-

––––––––– 
83 Molin 1965, s. 187, Svensson 1994, s. 183. 
84 I den mån partierna hade delade meningar i pensionsfrågan inför valet 1970 gick dessa snarast ut 

på i vilken omfattning ytterligare insatser skulle skjutas till för att öka grundtryggheten i pensions-
systemet. Riksdagens beslut 1969 om tilläggspensioner visade att centerpartiet och moderaterna – 
högerpartiet bytte till detta namn 1969 – faktiskt ville gå ännu längre än socialdemokraterna när det 
gällde att öka bottentryggheten för pensionärerna. Se Uddhammar 1993, s. 195. 

85 Pensionsfrågor har i väljarundersökningarna kodats tillsammans med andra frågor, som har med 
äldrevård att göra. 

86 Esaiasson 1990, s. 260. 
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relsen 1973 var enligt Esaiasson mycket hetsig och en central socialdemokratisk 
paroll inför valet 1973 var: ”Rösta inte bort tryggheten.”87

I en broschyr inför valet 1973, som skickades ut till partiets valarbetare, inter-
vjuades socialministern Sven Aspling. Under rubriken ”Varför är valet 1973 så 
viktigt?” stod följande att läsa: ”Vårt sociala reformverk med ATP och andra 
viktiga trygghetsanordningar har ofta fått drivas igenom i hård strid med de bor-
gerliga partierna. Det finns anledning att erinra om detta när den fackliga och po-
litiska arbetarrörelsen nu står mitt uppe i det omfattande arbetet att förbättra vill-
koren i arbetslivet och öka tryggheten för människorna. Valet i år gäller om soci-
aldemokratin och fackföreningsrörelsen ska få möjlighet att fullfölja detta viktiga 
arbete.”88 Trots att pensioner lyftes fram som en principfråga i vissa utspel i den 
socialdemokratiska kampanjen var debatten om ATP så gott som obefintlig i val-
rörelsen 1973.89

Valresultatet 1973 ledde till absolut jämvikt i Sveriges riksdag. Socialdemo-
kraternas position försvagades markant bland annat på grund av enkammarsy-
stemet och de nya utjämningsmandaten. Partiet gjorde sitt sämsta val sedan 1932 
och fick bara 43,6 procent av rösterna.90 Det partipolitiska samförståndet om 
ATP-systemet manifesterades dock, vilket också framgick i kapitel 4, på ett tyd-
ligt sätt när socialdemokraterna tillsammans med mittenpartierna – centern och 
folkpartiet – 1974 beslutade om att förbättra folkpensionen, sänka pensionsål-
dern till 65 år, höja pensionstillskottet och möjliggöra flexibel pensionsålder.91

De förändrade förmånerna var emellertid inget som betonades nämnvärt i val-
kampanjerna. Partierna var eniga. 

Det så kallade maktskiftesvalet 1976, när socialdemokraterna för första gång-
en på 40 år förlorade regeringsmakten, liknade i flera avseenden valet tre år tidi-
gare. Meningsutbytet mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna var 
hetsigt och valrörelsen har inom forskningen betecknats som ovanligt ideolo-
gisk.92 Trots oljekrisen och dess efterverkningar beskrev socialdemokraterna i 
valrörelsen de ekonomiska möjligheterna som goda. I den allmänpolitiska debat-
ten i riksdagen i februari 1976 deklarerade Olof Palme att ”vi nu äntligen [kan] 
skönja slutet på den internationella lågkonjunkturen.”93 ATP-systemet berördes 
inte i dessa sammanhang och kopplades alltså inte heller vid detta val, som hölls 
i anslutning till en begynnande ekonomisk kris, till ekonomisk tillväxt eller höga 
kostnader. Precis som vid valet tre år tidigare lyste pensioner med sin frånvaro i 
valrörelsen. Pensionsfrågan nämndes inte ens i socialdemokraternas valmanifest 
och en mycket liten del av partiledardebatterna handlade om denna fråga. Valut-
gången innebar att socialdemokraterna fick 42,7 procent av rösterna, vilket med-

––––––––– 
87 Esaiasson 1990, s. 260.  
88 Varför är socialpolitiken så viktig Sven Aspling?  Informationsbroschyr inför valet 1973 – SAP. 
89 I det socialdemokratiska valmanifestet upptog pensioner 4 procent av allt utrymme och enbart 1 

procent av valdebatten ägnades åt dessa frågor (Se figur 7.1 och 7.2) 
90 Tillsammans med kommunisterna, som fick 5,3 procent av rösterna, uppgick det socialistiska 

blocket till 48,9 procent vilket var exakt vad de borgerliga fick. 
91 Reformen återfinns i Prop. 1974: 124, Se Löwdin 1998, s. 41, Uddhammar 1993, s. 196. 
92 Esaiasson 1990, s. 264-270. Se också Brandorf, Esaiasson & Håkansson 1996, s. 21. 
93 Prot. 1975/76: 59, s. 36. 
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förde att de förlorade valet. De borgerliga partierna angrep inte heller denna gång 
ATP-systemet. Flera betraktare har i stället betecknat de borgerliga regeringsåren 
på 1970-talet som en vidarebefordring av en traditionellt socialdemokratisk poli-
tik.94

Inte heller vid valrörelsen 1979 ifrågasattes ATP av de borgerliga partierna. 
Socialdemokraterna försökte trots detta, enligt verksamhetsberättelsen från 1979, 
mobilisera arbetarrörelsen och väljarna inför det påstådda hotet mot välfärdssta-
ten, vilket bland annat gjordes under parollen ”upp till kamp.”95 Socialdemokra-
ternas budskap i valrörelsen 1979 var betydligt radikalare än under tidigare val-
kampanjer och kom till stor del att handla om ekonomisk demokrati och lönta-
garfonder.96 Att Sverige skulle gå mot ekonomisk stagnation, vilket de borgerli-
ga partierna antydde i sina krispaket redan 1977, avvisades i starka ordalag.97

Av valmanifesten och partiledardebatterna att döma berördes knappt pen-
sionsfrågan överhuvudtaget i valrörelsen 1979.98 Från valet 1979 finns det till-
gängliga väljarundersökningar som berör pensionsfrågan. Drygt fem procent av 
de socialdemokratiska väljarna nämnde i denna undersökning pensionsfrågan 
som en viktig valfråga (se figur 8.2 i kapitel 8), vilket är den lägsta noteringen 
sedan ATP-striden. Socialdemokraternas andel av rösterna ökade i valet 1979 
med 0,5 procentenheter, till 43,2 procent, men partiet fick stanna i opposition. 

I de tre valen på 1970-talet var pensionsfrågan i princip helt avpolitiserad och 
de tre borgerliga partierna gick till val på en politik som till stor del liknade soci-
aldemokraternas. Alla partier slöt upp bakom ATP systemet, vilket också fram-
gick i kapitel 4. Trots att socialdemokraterna emellanåt berörde ATP-systemet i 
valkampanjerna var frågan av marginell betydelse både i partiets budskap och för 
väljarnas röstning.  

ATP politiseras igen på 1980-talet 
Den begynnande ekonomiska krisen i början av 1980-talet satte återigen pen-
sionsfrågan i centrum för svensk politik.99 Den borgerliga regeringens sparpro-
positioner hösten 1980 innebar bland annat en omläggning av beräkningsunder-
laget för basbeloppet, som i sin tur låg till grund för ATP-pensionernas värdesäk-
ring.100 Lundberg visar i sin studie att socialdemokraterna reagerade på det bor-
gerliga förslaget med en ideologisk offensiv, som bland annat gick ut på att riva 
upp det borgerliga förslaget och återställa värdesäkringen i ATP-systemet.101

Vad Lundberg inte undersöker är hur betydelsefull pensionsfrågan var i förhål-
––––––––– 
94 Se Lundberg 2003, s. 54, Heclo & Madsen 1987, s. 160-173, Löwdin 1998, s. 49. 
95 SAP verksamhetsberättelse 1979, s. 42. 
96 Se Åsard 1985. 
97 Löwdin 1998, s. 79. 
98 I valmanifest och avslutande partiledardebatter upptog pensionsfrågan under 1 procent av alla sak-

frågor som nämndes (se figur 7.1 och 7.2). 
99 Lundberg 2003, s. 38-44. 
100 Se Prop. 1981/82: 2, 1981/82: 30, jfr Lundberg 2003, s. 42.  
101 Lundberg 2003, s. 38-74. Redan i finansutskottet föranledde ändringen av basbeloppsuppräkning-

en en massiv kritik från socialdemokraterna och vänsterparitet kommunisterna. Se FiU 1981/82: 1, 
s. 4-5. 
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lande till andra frågor i valet 1982 och inte heller hur viktig frågan var för väljar-
na. I min granskning av valmanifesten framgår det att pensioner – och då hand-
lade det nästan enbart om ATP-systemets värdesäkring – nämndes på något en-
staka ställe och 5 procent av Palmes talartid i den avslutande partiledardebatten i 
TV upptogs av just pensionsfrågan (se figur 7.2). Budskapet kan sammanfattas 
med att ATP-systemet fanns på plats, men att vissa justeringar var nödvändiga 
för att få det att fungera som vanligt. Pensioner beskrevs alltså som ett marginellt 
samhällsproblem i budskapet till väljarna. I väljarundersökningarna från 1982, 
som närmare redovisas i figur 8.2 i kapitel 8, framgår det att 12 procent av de so-
cialdemokratiska väljarna betecknade pensionsfrågan som en viktig valfråga in-
för valet 1982, vilket är mer jämfört med omkringliggande val.  

I samband med valet 1982 upphöjdes värdesäkringens tekniska detaljer till en 
omstridd principfråga när socialdemokraterna gick till val.102 Olof Palme mena-
de att den borgerliga regeringen hade fört väljarna bakom ljuset och sade bland 
annat följande i kammaren: ”Ni fick inte mandat [av väljarna] att urholka pen-
sionernas värdebeständighet.”103 Inför valet 1982 målade socialdemokraterna 
upp en dyster bild av Sveriges ekonomi och den borgerliga regeringen anklaga-
des för att sakta men säkert rasera den välfärdsstat, där ATP-systemet utgjorde 
flaggskeppet. Trots att ATP-systemets problem hade börjat uppmärksammas av 
Riksförsäkringsverket berördes inte pensionssystemets kostnader överhuvudta-
get. Fyra vallöften utfärdades i riksdagens kammare, i samband med att valrörel-
sen påbörjades: 

Vi utlovar inga nya reformer inför nästa valperiod. Men vi lovar att på 
fyra punkter återinföra den sociala grundtryggheten: karensdagarna i sjuk-
försäkringen skall bort, arbetslöshetsförsäkringen återställas, pensionerna 
värdesäkras och stödet till barnomsorgen ges enligt tidigare principer.104

ATP-systemet och pensionernas värdesäkring blev alltså en av fyra viktiga pro-
filfrågor för socialdemokraterna i valrörelsen 1982.105 En av socialdemokrater-
nas valaffischer från valrörelsen 1982 – som redovisas i verksamhetsberättelsen 
– hade följande budskap: ”Slå vakt om pensionerna – rösta med socialdemokra-
terna.”106

I sina memoarer menar emellertid Kjell-Olof Feldt att han själv och flera i 
partiledningen, trots vallöftet om att återställa ATP-systemet, var medvetna om 
svårigheterna att under rådande omständigheter värdesäkra pensionerna. Ekono-

––––––––– 
102 Den borgerliga regeringens urholkning av ATP-systemets värdesäkring var också en av anled-

ningarna till att Olof Palme onsdagen den 15 oktober 1980 krävde förtroendeomröstning och nyval. 
Prot. 1980/81: 9, s. 133. Voteringen om misstroendeförklaring hölls den 22 oktober 1980 och utföll 
med 174 ja-röster och 175 nej-röster. 

103 Prot. 1980/81: 7, s. 4-6, 11. 
104 Prot. 1981/82:172, s. 12 (Feldt). 
105 Se Esaiasson 1990, s. 278-283. En av de huvudsakliga frågorna vid detta val var enligt Esaiasson 

löntagarfonderna. Den frågan fick dock hård konkurrens från sysselsättningsfrågan, den ekonomis-
ka krisen och socialpolitiken, som framförallt uppmärksammades av socialdemokraterna. 

106 SAP verksamhetsberättelse 1982, s. 53. 

142



min tycktes inte tillåta detta. Feldt skriver: ”Både våra egna och andras bedöm-
ningar av 1980-talets ekonomiska förutsättningar landade i slutsatsen att det 
skulle bli mycket trångt om utrymme för en höjning av konsumtionen. Och hu-
vudparten av detta utrymme skulle tas om hand av det snabbt stigande antalet ål-
derspensionärer, som dessutom tack vare ATP trädde in i pensionsåldern med 
allt högre pensioner.”107 Trots att flera inom partiledningen gjorde en tekniskt 
och relativt neutral beskrivning av ATP-systemets ekonomiska problem menar 
Feldt att det verkställande utskottet kom fram till att pensioner skulle behandlas 
som en principfråga i valrörelsen.108 Feldt igen: 

Gunnar Sträng, som vid det här laget hade lämnat partistyrelse och VU – 
Verkställande utskottet – inkallades för att ge råd. Han var mycket tydlig: 
lovade vi inte att återställa värdesäkringen, kunde vi säja adjö till ett stort 
antal pensionärsröster. Dessutom skulle en mycket obehaglig debatt upp-
stå kring vår förmåga att fullfölja ATP-reformen.109

Dilemmat som Feldt beskriver bestod alltså i att socialdemokraterna var medvet-
na om de höga kostnader som det innebar att behålla ATP-systemet intakt samti-
digt som de upplevde att bevarad trovärdighet inför väljarna ställde krav på ett 
ovillkorligt försvar av systemet.  

Enligt statsvetarna Mikael Gilljam och Sören Holmberg vann socialdemokra-
terna valet 1982 mycket på grund av deras löften om att ”återupprätta” välfärden, 
det vill säga i första hand ATP-systemet, och att föra Sverige ur krisen.110 Partiet 
gick fram med 2,4 procentenheter i den svenska valmanskåren och erövrade åter-
igen regeringsmakten med 45,6 procent av rösterna.111 Återkopplingar till de 
överväganden som gjordes i samband med ATP-striden fungerade alltså som ett 
sätt att stärka socialdemokraternas trovärdighet inför valet. Anledningen till att 
denna slutsats kan dras är att partiledningens budskap explicit återknöt till hur de 
sades ha resonerat under ATP-striden.112

Något överraskande valde socialdemokraterna att inte värdesäkra pensionerna 
under mandatperioden och pensionsfrågan var mycket perifer i valrörelsen tre år 
senare. Valrörelsen 1985 var annars ideologiskt orienterad och koncentrerades 
kring teman som systemskifte och nyliberalism.113 ”Folkhem eller systemskifte” 
var en slogan, som redogörs för i socialdemokraternas verksamhetsberättelse från 
1985.114 En annan paroll i valrörelsen 1985 formulerades på följande sätt: ”Årets 
val gäller om den svenska välfärden ska utvecklas eller avvecklas.”115 Även i 
denna valrörelse berördes värdesäkringen av pensionerna i en av partiets val-

––––––––– 
107 Feldt 1991, s. 32. 
108 Se dock Andersson 1993, s. 342. 
109 Feldt 1991, s. 32. 
110 Gilljam & Holmberg 1990, s. 34, Löwdin 1998, s. 25. 
111 Se Esaiasson 1990, s. 458. 
112 Se Lundberg 2003. 
113 Esaiasson 1990, s. 284. Se också Brandorf, Esaiasson & Håkansson 1996, s. 21. 
114 SAP verksamhetsberättelse 1985, s. 56, 64. 
115 SAP verksamhetsberättelse 1985, s. 56, 64. 
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böcker, där det poängterades att socialdemokraternas mål fortfarande var att åter-
ställa denna värdesäkring. Varför partiet ännu inte hade fullföljt detta vallöfte 
från 1982 framgick emellertid inte.116 I samband med valet deklarerade den soci-
aldemokratiska regeringen att ”Sverige är på rätt väg.” Det var också under den-
na paroll, som partiet gick till val.117 Trots att pensionsberedningen hade tillsatts 
1984 berördes nästan inte pensioner alls i valrörelsen 1985 (se figur 7.1 och 7.2). 
Socialdemokraterna gick vid valet 1985 tillbaka med 0,9 procentenheter i väljar-
kåren, till 44,7 procent av rösterna, men kunde behålla regeringsmakten med 
stöd av vänsterpartiet kommunisterna.118

I socialdemokraternas verksamhetsberättelse från 1988 framgår det att parti-
styrelsen upplevde att valet 1988 var ytterligare ett ”systemskiftesval.”119 Åter-
igen målades bilden av mycket goda tider men till skillnad från de två föregåen-
de valrörelserna utlovades nya och omfattande reformer.120 Pensioner var inte en 
betydande del av valrörelsen 1988 (se figur 7.1-7.2). Fram till valet 1988 hade 
pensionssystemet enbart byggts ut och förbättrats med pensionstillskott, ökad 
trygghet och sänkt pensionsålder. Vid årsskiftet 1987/88 inträffade dock ett 
trendbrott i svensk pensionspolitik, när änkepensionen avskaffades i partipoli-
tiskt samförstånd (se kapitel 4). Beslutet berördes emellertid inte i partiernas val-
kampanjer.  

Valrörelserna 1960 till 1988 och trovärdighetshypotesen 
För att trovärdighetshypotesen ska ha stöd i detta skede måste det vara möjligt att 
visa att socialdemokraterna betonade att de hade en egen, ideologiskt omstridd, 
profil i pensionsfrågan samt att partiets väljare betecknade frågan som viktig in-
för valen om den fanns med i budskapet. Det måste också vara möjligt att visa att 
budskapet rörande ATP aldrig avvek från grunden i det budskap som förekom i 
samband med ATP-striden. I dessa avseenden menar jag att hypotesen har stöd. 
Efter ATP-striden försvann i princip pensionsfrågan från alla partiers budskap 
till väljarna. När frågan emellanåt togs upp framställdes den emellertid alltid som 
politiserad. Mellan 1960 och 1988 handlade pensionsfrågan antingen om förbätt-
ringar av folkpensionerna (och dessa frågor var inte särskilt uppmärksammade 
och definitivt inte omstridda) eller ett villkorslöst försvar av ATP-systemet från 
socialdemokraternas sida (valen 1960, 1964 och 1982).  

––––––––– 
116 SAP Valbok nr 1, 1985, s. 36-37. Devalveringen på 16 procent 1982 gjorde att värdesäkringen 

blev än mer komplicerad och Palme bjöd in PRO:s ordförande, Lars Sandberg, och fick honom och 
därmed PRO att gå med på att vallöftet om pensionernas värdesäkring skulle skjutas upp. Feldt 
1991, s. 87.

117 Se Löwdin 1998, s. 258. 
118 Esaiasson 1990, s. 458. Tillsammans med vpk (5, 4 procent ) hade socialdemokraterna en knapp 

majoritet med 50,1 procent av rösterna. 
119 SAP verksamhetsberättelse 1988, s. 46-62. 
120 Socialdemokraterna lovade en utbyggnad av föräldraförsäkringen från 9 till 18 månader, att se-

mestern skulle öka till sex veckor, att marginalskatten skulle sänkas samt att barnomsorgen skulle 
byggas ut. Se Löwdin 1998, s. 281-282. Trots detta var miljön en fråga som tycktes slå ut alla andra 
frågor i valrörelsen. Gilljam & Holmberg 1990, s. 19-26. Välfärdsfrågor kom först på fjärde plats 
och pensioner på femte, när viktiga valfrågor sammanställdes. 
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När ATP-systemet togs upp i socialdemokraternas budskap efter ATP-striden 
beskrevs systemet alltid som en omstridd principfråga och då har partiets väljare 
– mer än borgerliga väljare – ansett att pensioner var en viktig valfråga, låt vara i 
varierande utsträckning. Väljarna kunde således, i alla undersökta valkampanjer 
fram till 1988, förvänta sig att socialdemokraterna hade samma uppfattning om 
pensioner som på 1950-talet. Något annat har aldrig signalerats på väljararenan. 
Återkopplingar till motiveringar som förekom i samband med ATP-striden i par-
tiledningens kampanjbudskap, och väljarnas positiva reaktioner på just detta 
budskap, kan till viss del förklara varför socialdemokraternas budskap i pen-
sionsfrågan, trots kända problem med värdesäkringen, såg ut som det gjorde i 
valrörelsen 1982. Det är rimligt att hävda att den trovärdighet som etablerades 
bland väljarna i samband med ATP-striden, och i samband med valen 1960- och 
1964, underlättade senare valframgångar. Samtidigt är det rimligt att hävda att 
denna trovärdighet också försvårade ett budskap med ett annat innehåll. Den so-
cialdemokratiska trovärdighetsprofilen i pensionsfrågan följde fram till 1988 det 
spår som påbörjades i slutet av 1950-talet. 
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8. Pensionsfrågan 
försvinner

Citizens monitor party promises and performances over time, encapsulate 
their observations in a summary judgment […] and rely on this core of 
previous experience when they assign responsibility for current social 
conditions and evaluate ambiguous platforms.121

Tidiga ställningstaganden som partiledningar gör påverkar möjligheten att med 
framgång ställa sig bakom ny politik i framtiden. På väljararenan uppnås trovär-
dighet, enligt flera partiforskare, genom att kontinuitet med tidigare ställningsta-
ganden upprätthålls.122 I kapitel 5 har det redan framgått att socialdemokraterna 
och de borgerliga, på den parlamentariska arenan, medvetet strävade efter sluten 
debatt om pensioner för att reducera eventuell kritik mot pensionsreformen. I 
detta kapitel kommer budskapet till väljarna under 1990-talet – om det nu före-
kom något – samt väljarnas uppfattningar om pensioner i valen 1991, 1994 och 
1998 att ställas i relation till tidigare socialdemokratiska budskap. Detta är nöd-
vändigt för att pröva trovärdighetshypotesen som anger att det finns incitament 
att inrikta budskap på tidigare populära beslut och att inte föra ut ett avvikande 
budskap.  

Detta kapitel berör pensionsfrågans roll i de tre valkampanjerna på 1990-talet. 
I början av kapitlet redovisas dock väljarnas opinioner i pensionsfrågan mellan 
1979 och 1998. Budskapet om pensioner i socialdemokraternas valkampanjer 
1991, 1994 och 1998, som hölls i anslutning till pensionsreformen, granskas se-
dan i valmanifest, valböcker, organisationstryck och pamfletter. Därefter ställs 
förändringarna av det svenska valsystemet i relation till partiernas möjlighet att 
söka konflikt i stora frågor, som till exempel pensionsfrågan. Sedan vidtar en 
analys, där resultaten från väljararenan ställs i relation till resultaten från den par-
lamentariska arenan. Sist i kapitlet återkopplar jag till trovärdighetshypotesen, 
och delvis till kostnadshypotesen, och frågeställningen för del III besvaras.  

Väljarnas uppfattning om pensionsfrågan mellan 1979-1998 
Väljarundersökningarna från riksdagsvalen mellan 1970 och 1998 har utgått 
ifrån annorlunda insamlingsmetoder än de som tillämpades vid undersökningar-

––––––––– 
121 Fiorina 1981, s. 83 citerad i Svensson 1994, s. 179. 
122 Gunnar Sjöblom kallar detta för kontinuitetsfaktorn. Sjöblom 1968, s. 151, se också Downs 1957, 

s. 113. 
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na för perioden 1956-1964. Under perioden 1956 till 1964 fick väljarna ta ställ-
ning till fasta svarsalternativ medan frågorna till väljarna lämnades öppna mellan 
1970 och 1998. Vid dessa undersökningar har svarspersonerna själva fått berätta 
vilka frågor som har varit viktiga under valet. Detta innebär att perioden 1956 till 
1964 inte utan vidare kan jämföras med perioden 1970 till 1998.  

I detta sammanhang kommer jag först att redovisa väljarnas uppfattning om 
pensioner vid valen mellan 1979 och 1998 och sedan väljarnas uppfattning efter 
partival. De tre valen på 1990-talet berörs sedan i var sitt avsnitt.  

Figur 8.1 redovisar uppfattningen om pensioner som en viktig valfråga i ett 
representativt urval av den samlade svenska väljarkåren mellan 1979 och 1998.

Figur 8.1: Andel väljare som nämnt pension som en viktig valfråga 1979-1998 
(procent).
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Kommentar: I väljarundersökningarna mellan 1979 och 1998 ställdes följande fråga i intervjuerna: 
Om Ni tänker rösta i valet i år. Är det någon eller några frågor som är viktiga för Er när det gäller va-
let av parti Ni tänker rösta på vid riksdagsvalet den 16 september? Källa: Väljarundersökningarna, 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

I början av perioden, vid valet 1979, var intresset för pensioner synnerligen lågt i 
den svenska väljarkåren, jämfört med tidigare mätningar från 1950- och 1960-
talet. Drygt 3 procent av väljarna nämnde pensioner som en viktig valfråga. Det-
ta är en nedgång med 12 procentenheter jämfört med valet 1970. På nio år hade 
således pensionsfrågan definitivt förflyttat sig till periferin i svensk politik, inte 
bara i partiernas kampanjer (se figur 7.1 och 7.2) utan också i väljarnas med-
vetande.  

Vid 1982 års val nämnde 7 procent av väljarna pensioner som en viktig val-
fråga. Det ökade intresset i hela den svenska väljarkåren var inte särskilt bety-
dande. Den marginella ökningen av andelen väljare som nämnde pensioner kan 
förklaras med att socialdemokraterna vid valet 1982 försökte politisera värdesäk-
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ringen i ATP-systemet, vilket redovisades tidigare. Det sammanlagda intresset 
för pensioner i den svenska väljarkåren sjönk sedan till 5 procent 1985 och till 4 
procent 1988. Väljarnas låga intresse korresponderar väl med resultaten från in-
nehållsanalyserna av valmanifest och partiledardebatter (figur 7.1 och 7.2) samt 
analyserna av material från valkampanjerna fram till 1988. Bortsett från valen 
1982 och 1991 var aldrig pensioner en viktig fråga inför riksdagsvalen mellan 
1979 och 1998.  

Vid valet 1991 ökade emellertid andelen väljare som nämnde pensionen som 
en viktig valfråga med 5 procentenheter till 9 procent. Det ökade intresset bland 
väljarna var rimligen, vilket jag kommer att beröra i nästföljande avsnitt, ett re-
sultat av att partierna i valrörelsen 1991 gav uttryck för motsatta uppfattningar 
om AP-fondernas placeringsregler. Vid valet 1994 sjönk sedan det sammanlagda 
intresset bland väljarna till 4 procent. Precis innan detta val hade principbeslutet 
om pensionsreformen, den 8 juni 1994, klubbats av Sveriges riksdag. Andelen 
väljare som nämnde pensioner som en viktig valfråga ökade marginellt till strax 
över fyra procent 1998, men pensionsfrågan hade en mycket liten betydelse även 
vid detta val (ökningen är statistiskt obetydlig).  

Undersökningen av väljarnas opinioner ger ett något annat resultat när social-
demokratiska och borgerliga väljare undersöks var för sig. En sådan analys redo-
visas i figur 8.2 

Figur 8.2: Andel väljare som nämnt pension som en viktig valfråga bland soci-
aldemokratiska och borgerliga väljare år 1979-1998 (procent).
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Kommentar: I väljarundersökningarna mellan 1979 och 1998 ställdes följande fråga i intervjuerna: 
Om Ni tänker rösta i valet i år. Är det någon eller några frågor som är viktiga för Er när det gäller va-
let av parti Ni tänker rösta på vid riksdagsvalet den 16 september? Källa: Väljarundersökningarna, 
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Av figur 8.2 framgår det att pensioner under hela den undersökta perioden var en 
viktigare valfråga för de socialdemokratiska väljarna än för de borgerliga fram 
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till valet 1994, vilket är i linje med vad som anges av trovärdighetshypotesen.  
Skillnaden följer, vilket jag har visat, samma mönster som under perioden 1956-
1964, då ATP-frågan var som mest politiserad på väljararenan. Det var först vid 
valen 1994 och 1998, i samband med pensionsreformen, som skillnaden mellan 
socialdemokratiska och borgerliga väljare inte längre var statistiskt signifikant.  

I väljarundersökningarna mellan 1979-1998 var pensioner en viktigare valfrå-
ga för de socialdemokratiska väljarna vid valen 1982 och 1991. Analysen av val-
kampanjerna 1982 och 1991 (som för 1991 års val redovisas i följande avsnitt) 
visar också att pensioner berördes med tillspetsade formuleringar i kampanjerna 
inför dessa två val. Socialdemokraternas budskap i valrörelsen 1982 om att ATP-
systemet skulle försvaras hade emellertid nästan bara ett genomslag på social-
demokratiska väljare. Av dessa väljare angav 12 procent att pensioner var en vik-
tig valfråga medan motsvarande andel bara var 2 procent bland borgerliga välja-
re. Att partiledningens budskap i pensionsfrågan inte avvek från budskapet under 
ATP-striden, samtidigt som en större andel av de socialdemokratiska väljarna än 
vanligt mellan 1979 och 1998 nämnde pensioner, kan ses som ett stöd för trovär-
dighetshypotesen. Socialdemokraternas trovärdighet härrörde från att de försva-
rade välfärdsstaten och ATP. Dessa ställningstaganden bidrog till att de vann va-
let.

 När AP-fondernas placeringsregler sedan berördes i valrörelsen 1991 före-
kom också återkopplingar till ATP-striden i budskapet – vilket jag visar i nästföl-
jande avsnitt – och då var det precis som i 1982 års val i första hand socialdemo-
kratiska väljare som ansåg att pensionerna var en viktig valfråga (12 procent). 
Andelen borgerliga väljare som uppmärksammade pensionsfrågan var dock hög-
re än 1982. Av de borgerliga väljarna ansåg 8 procent att pensionsfrågan var vik-
tig vid valet 1991, vilket kan tyda på att borgerliga väljare reagerade mot talet 
om fonder starkare än vad de gjorde på budskapet om värdesäkring. 

Andelen socialdemokratiska väljare som nämnde pensioner som en viktig val-
fråga sjönk med nästan 9 procentenheter vid riksdagsvalet 1994 jämfört med va-
let 1991. Enbart 4 procent av dessa väljare nämnde pensioner som en viktig val-
fråga. Detta är den lägsta andel bland socialdemokratiska väljare som jag har 
kunnat notera efter ATP-striden på 1950-talet. Pensionsfrågan var lika oviktig 
för både socialdemokratiska och borgerliga väljare i valet 1994. I figur 8.2 fram-
går det att andelen socialdemokratiska väljare som nämnde pensioner ökade nå-
got vid valet 1998, men skillnaden jämfört med valet 1994 är inte statistiskt sig-
nifikant.    

Om vi blickar tillbaka på undersökningarna av valmanifest och avslutande 
partiledardebatter (figur 7.1 och 7.2) kan följande slutsats dras: Förändringen av 
pensionssystemet på 1950-talet föregicks av betydande uppmärksamhet i valma-
nifest och partiledardebatter medan avskaffandet av ATP-systemet på 1990-talet 
i stort sett lämnades oberört. Samtidigt var väljarnas intresse för pensioner som 
vi har sett rekordlågt. Pensioner berördes överhuvudtaget inte i socialdemokra-
ternas valmanifest inför 1994 års val och knappt alls i valmanifestet 1998.123

––––––––– 
123 Det socialdemokratiska valmanifestet från 1994 är tillsammans med manifesten från 1976, 1979 

och 1988 de enda tillfällen efter ATP-striden där pensionsfrågan inte berördes alls. Vid valet 1998 
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Undersökningen av pensioners förekomst i de avslutande partiledardebatterna 
ger ett liknande resultat (figur 7.2). Inför valen 1994 och 1998 uteblev pensions-
frågan nästan helt från socialdemokraternas inlägg i de avslutande partiledarde-
batterna. Med utgångspunkt från de socialdemokratiska valmanifesten och de av-
slutande partiledardebatterna från 1994 och 1998 kunde således inte väljarna för-
vänta sig några omvälvande förändringar av ATP-systemet. I samband med des-
sa riksdagsval var också intresset för pensionsfrågan rekordlågt i den svenska 
väljarkåren. Pensionsfrågan försvann således från partiledningens budskap när 
det blev dags att avskaffa ATP-systemet. Det är rimligt att hävda att frånvaron av 
ett budskap också är en förklaring till väljarnas låga intresse för pensioner vid 
dessa val.  

Slutsatserna hittills ska nu sammanfattas. Efter ATP-striden har pensioner va-
rit en tämligen perifer fråga i den socialdemokratiska partiledningens budskap i 
valkampanjerna samt i väljarnas uppfattning om de viktiga valfrågorna. Det är 
bara när ATP-systemet har beskrivits som hotat som pensioner har kommit upp i 
valkampanjerna, vilket var fallet 1960, 1964, 1982 och 1991 (se följande avsnitt 
för valrörelsen 1991). Budskapet har i dessa sammanhang varit återkopplingar 
till ungefär samma principiella argument som förekom i samband med ATP-
striden. ATP-systemets principer har alltid beskrivits som rätta i sig själva och 
problem har inte lyfts fram. Mellan 1979 och 1998 har pensioner beskrivits, och 
av väljarna uppfattats, som ett marginellt samhällsproblem (valen 1982 och 
1991) eller ett obefintligt samhällsproblem (de övriga valen). Anledningen till att 
pensionsfrågan har klassats som ett marginellt samhällsproblem i valen 1982 och 
1991 är att justeringar av ATP-systemets funktion – och definitivt inga större 
förändringar – då togs upp i partiledningens budskap till väljarna. Vid dessa val 
har också en större andel av väljarna än vanligt nämnt pensioner som en viktig 
valfråga.  

Förekom ett budskap om pensionsreformen under 1990-talet? 
På den parlamentariska arenan var skälen till pensionsreformen grundade i en 
uppfattning om att ATP-systemets kostnader tvingade fram en reform och pen-
sioner framställdes i detta sammanhang som en oomstridd teknisk fråga (se kapi-
tel 5). Det har också framgått att aktörerna på den parlamentariska arenan med-
vetet försökte gardera sig mot kritik. Vad som nu måste studeras är om risken för 
att förlora trovärdighet bland väljarna också bidrog till att pensionsfrågan tona-
des ned i valkampanjerna på 1990-talet eller om det fanns med ett budskap som 
faktiskt redogjorde för den förändring som ägde rum.  

I valet 1991 ansåg en lika stor andel av socialdemokraternas väljare att pen-
sioner var en viktig valfråga som vid valet 1982 (12 procent). När valrörelsen 
började 1991 var emellertid, vilket jag visade i slutet av kapitel 4, den socialde-
mokratiska partiledningen redan överens med de borgerliga partierna om att 

                                                                                                                                  
upptog pensionsfrågor knappt 2 procent av det socialdemokratiska partiets valmanifest men då 
handlade budskapet inte om pensionsreformen, utan snarast om förbättrade pensioner (se följande 
avsnitt).
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ATP-systemet var i behov av en omfattande reform. Det fanns också en infor-
mell överenskommelse om att samarbeta över blockgränserna. För att undersöka 
vad socialdemokraterna gick till val på, och vad de eventuellt valde att tona ned, 
har textanalyser av socialdemokratiska valmanifest, valbroschyrer och verksam-
hetsberättelser, från valrörelserna 1991, 1994 och 1998, utförts. Undersökningen 
har också kompletterats med material från mina intervjuer samt tidigare forsk-
ning.  

ATP-systemet försvaras för sista gången i valrörelsen 1991 
Statsvetarna Mikael Gilljam och Sören Holmberg betecknar i boken väljarna in-
för 90-talet valet 1991 ”som det mest omvälvande i modern svensk historia.”124

Gilljam och Holmberg visar att klassröstning, den ideologiska vänster-
högerröstningen samt röstningen efter partiidentifikation tenderade att försvagas 
i detta val. Ett resultat av dessa förändringar var att socialdemokraterna gjorde 
sitt sämsta val sedan kosackvalet 1928. Valresultatet på 37,7 procent av rösterna 
innebar att partiet förlorande regeringsmakten. Väljarna ansåg att det socialde-
mokratiska partiet rörde sig höger ut på den ideologiska skalan.125 Pensionsfrå-
gan och pensionsreformen på 1990-talet måste ses i detta sammanhang. ATP-
systemet var som bekant det dyraste och bland socialdemokrater mest populära 
välfärdssystemet.126

För att förbereda valrörelsen 1991 hade partistyrelsen utgivit ett dokument 
med namnet ”Politisk plattform för 1990-talet.”127 Inga omfattande förändringar 
signalerades i denna text och redogörelser för planerade förändringar av ATP-
systemet lyste med sin frånvaro. De dalande opinionssiffrorna i början på det nya 
årtiondet beskrevs dock som ett betydande bekymmer och inför valrörelsen 
framställdes partiarbetarnas huvudsakliga uppgift vara att förstärka tilltron de 
traditionella socialdemokratiska värderingarna.128 Det socialdemokratiska parti-
ets uppgift gick enligt den politiska plattformen ut på att ”reformera och förnya 
det svenska folkhemmet, som byggts upp av tidigare generationer.”129 Vad re-
formerna skulle gå ut på framgick inte, men socialdemokraterna sade sig vilja 
”bygga vidare på den generella välfärdspolitiken och öka människornas valfri-
het.”130 Folkhemmet förklarades vara hotat av den borgerliga offensiven och den 
socialdemokratiska valplattformen påminde om att ”detta folkhemsbygge […] 
dramatiskt [har] minskat klassklyftorna och gett medborgarna en grundläggande 
trygghet.”131

Några större nedskärningar eller systemförändringar var det inte tal om när 
socialdemokraterna gick till val 1991. I stället målades bilden av en stark svensk 

––––––––– 
124 Gilljam& Holmberg 1993, s. 234. 
125 Gilljam & Holmberg 1993, s. 41, Håkansson 1994. 
126 Lundberg 2003, Svallfors 1996. 
127 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 114. 
128 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 114. 
129 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 114. 
130 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 115. 
131 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 114. 
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modell och en ekonomi i uppgång.132 Titlarna på två av partiets valböcker är ta-
lande i detta sammanhang. ”Våra 32 starka sidor” var namnet på den första val-
boken och ”Sverige är unikt” var namnet på den andra. Den andra valboken av-
slutades med en analys av det ekonomiska läget, som ter sig märklig i efterhand. 
Under rubriken ”vändpunkter” stod följande att läsa: 

Carl Bildt förutspådde i slutet av förra året en fortsatt försämring av den 
svenska ekonomin under 1991, 1992 och 1993 med höga räntor och hög 
arbetslöshet. Det är ett påstående som går stick i stäv med flera interna-
tionella bedömare. Sverige befinner sig bland de länder som kommer att 
vara först i den uppgång som är på väg under 1991-1992, tack vare vår 
stabiliseringspolitik.133

Det var detta och liknande budskap som låg till grund för den socialdemokratiska 
valkampanjen 1991. Huruvida den socialdemokratiska ledningen verkligen be-
dömde läget på detta relativt problemfria sätt, eller om de förde ut detta budskap 
av taktiska skäl, kan jag dessvärre inte uttala mig om. Det viktiga i detta sam-
manhang är att de ekonomiska möjligheterna och de höga kostnaderna inte be-
rördes alls i förhållande till pensionssystemet, trots att detta i hög grad var fallet 
när reformarbetet påbörjades under samma år på den parlamentariska arenan.  

I materialet från valrörelsen 1991 togs ATP-systemet, och i första hand AP-
fondernas placeringsregler, upp.134 Det var emellertid inte en reform av ATP-
systemet som diskuterades. I stället lyftes ATP-systemet och AP-fonderna fram 
som garanter för stabiliteten i den svenska välfärdsmodellen.135 Pensionsfrågan 
beskrevs alltjämt, i den mån den berördes, som en omstridd principfråga. Under 
valrörelsen cirkulerade ett flygblad som riktade sig till landets pensionärer, med 
följande budskap: ”I Sverige ska pensionärerna ha råd att göra verklighet av sina 
drömmar.”136 En socialdemokratisk valaffisch under valspurten inför 1991 års 
val, som annonserades mellan den 2-15 september, sände ut följande budskap till 
väljarna: ”Trygg ålderdom? Då måste Sverige ha en stark regering.”137 En stark 
regering var förstås liktydigt med en socialdemokratisk. Förslaget att ge AP-
fonderna friare placeringsregler kopplades i valkampanjen samman med ATP-
systemets långsiktiga överlevnad men också med balansen i samhällsekonomin i 

––––––––– 
132 Trots att tiderna hade varit mycket hårda, och regeringens åtgärder hade varit synnerligen impopu-

lära, stod följande att läsa i socialdemokraternas finansplan från 1991: ”Under loppet av 1991 bör 
vändpunkten kunna nås, när tillväxten på nytt börjar ta fart. 1992 blir ett år av återhämtning. Infla-
tionstakten reduceras under 1991 och bör under 1992 ha kommit klart ner under inflationen i våra 
konkurrentländer.” Prop. 1990/91: 100, Bilaga 1, s. 35. 

133 Valbok nr 2, Sverige är unikt 1991, s. 66-67. 
134 Enligt statsvetarna Mikael Gilljam och Sören Holmberg var förslaget om att ge AP-fonderna friare 

placeringsregler tillsammans med den problematiska samhällsekonomin de två sakfrågor som fick 
störst utrymme i press, radio och TV inför valet 1991. Gilljam & Holmberg 1993, s. 18. 

135 I det tryckta valmaterial, som partiet gav ut finns det några exempel på detta. Se t.ex. Politisk re-
dovisning 1991 ”PENSIONÄRERNA – omsorgen, pensionerna, skattereformen”, Snabbfakta 1991 
”pensionärernas ekonomi.” 

136 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 127. 
137 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 127. 
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stort.138 Socialdemokraternas förslag om att ge AP-fonderna nya placeringsregler 
framställdes som en mycket omtvistad fråga, vilket framgår av följande formule-
ring i socialdemokraternas valbok nummer 2: ”De borgerliga partierna och SAF 
är emot förslaget och kallar det för den största socialiseringen någonsin av 
svenskt näringsliv.”139 Den debatt som signalerades till väljarna gav tydliga ekon 
från 1950-talets ATP-strid och är sannolikt en av förklaringarna till att 12 pro-
cent av de socialdemokratiska väljarna nämnde pensioner som en viktig valfråga 
1991 (se figur 8.2).  

Efter en partiledarutfrågning i TV 2 i augusti 1991, som till största del hand-
lade om just AP-fonderna, gjorde den socialdemokratiske partiledaren Ingvar 
Carlsson förutsägelsen att valet till stor del skulle handla om just pensioner: ”Det 
här blir ett pensionsval” deklarerade Carlsson efter utfrågningen i en intervju 
med tidningen Expressen.140 Väljarna kunde alltså förvänta sig att socialdemo-
kraterna även inför 1990-talet försvarade ATP-systemet.  

På det stora hela var dock pensionsfrågan perifer inför valet 1991. Gilljam och 
Holmberg visar att den överlägset viktigaste frågan för de som röstade på social-
demokraterna var sysselsättningen (43 procent av alla röstande).141

De primära orsakerna till valförlusten 1991 redogjordes för på följande sätt i 
det socialdemokratiska partiets verksamhetsberättelse:  

Bland orsakerna fanns 1989 års strama budget, striden kring den föreslag-
na momshöjningen i april-maj 1989, diskussionen om skattereformen hös-
ten 1989 och i början av 1990 stoppaketet och förslaget om ”strejkförbud” 
vårvintern 1990 och åtstramningspaketet i slutet av 1990.142

Tillbakagången i valet 1991 tillskrevs alltså socialdemokraternas kärva beslut, de 
strama budgeterna och strejkförbudet. Det var med andra ord den förändrade so-
cialdemokratiska politiken som upplevdes vara den huvudsakliga orsaken till att 
det nu gick dåligt för partiet. Trots att partiet mycket tydligt gick till val på att 
framhålla att tiderna var goda och att traditionell socialdemokratisk politik, sna-
rare än omfattande förändringar, var att vänta bestraffades de av väljarna. Den 
förstående reformen av ATP-systemet hade inte berörts alls under valrörelsen. 
Utan att ha några säkra belägg är det troligt att partiledningen resonerade på 
samma sätt som de hade gjort inför valet 1982. Att överge ATP-systemet inför 
ett riksdagsval skulle allvarligt skada partiets trovärdighet.  

I denna översiktliga analys framgår det att budskapet i valkampanjen 1991 var 
att ATP-systemet skulle justeras en aning med hjälp av AP-fonderna. Partiled-
ningens motiveringar kan således kategoriseras som att pensioner var ett margi-
nellt samhällsproblem. I den mån pensioner togs upp berördes emellertid inte 
tekniska detaljer och ökade kostnader, utan ATP-systemet var precis som alltid 
en omstridd principfråga. Samtliga övriga variabler i analysmodellen kategorise-
––––––––– 
138 Valmanifest 1991 i SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 121. 
139 Valbok nr 2, Sverige är unikt 1991, s. 18. 
140 Expressen 910824.  
141 Gilljam & Holmberg 1993, s. 35. 
142 SAP verksamhetsberättelse 1991, s. 97. 
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ras som berörs ej. Den förestående pensionsreformen nämndes inte någonstans 
och således gavs inget budskap om ekonomiska möjligheter eller beslutsfattande.

Inför valet 1991 uppstod sammanfattningsvis en spricka mellan partiledning-
ens agerande på den parlamentariska arenan och budskapet på väljararenan. På 
den parlamentariska arenan signalerades förändringar medan budskapet till väl-
jarna snarare signalerade kontinuitet. Denna dubbelhet förutsatte, vilket både 
kostnads- och trovärdighetshypotesen gör gällande, en betydande slutenhet i be-
slutsfattandet. Risken för förlorad trovärdighet kan således vara en förklaring till 
att partiledningen, trots planerna på den parlamentariska arenan, sände ut ett 
budskap om status quo. Partiledningen försökte hantera ATP-systemets växande 
kostnader, vilket förutsatte en genomgripande förändring, och samtidigt bibehål-
la sin trovärdighet inför väljarna, vilket sedan 1960-talet hade baserat sig på ett 
villkorslöst försvar av ATP-systemet.  

Pensioner utelämnas i valrörelsen 1994 
Oppositionsrollen var gynnsam för den svenska socialdemokratin. Två år efter 
det stora förlustvalet 1991 var opinionssiffrorna rekordhöga och spådde att parti-
et skulle få över 50 procent av rösterna vid ett riksdagsval. I verksamhetsberät-
telsen från 1993 ansågs skälet till opinionsframgångarna vara ”den sittande bor-
gerliga regeringens orättfärdiga politik och styrkan i det socialdemokratiska al-
ternativet.”143 Valmanifestet från 1994 hade namnet ”Sverige kan bättre” och 
pekade ut riktningen för framtiden: ”Våra mål under de kommande fyra åren är 
att få igång tillväxten, minska arbetslösheten, skapa sunda finanser och stabilise-
ra statsskulden samt klara välfärden. Vi vill återskapa samling och framtids-
tro.”144 Något solklart budskap om vilken politik som skulle föras av socialde-
mokraterna klargjordes emellertid inte i valmanifestet och pensionsreformen 
nämndes inte alls. Det stod dock klart att tuffa tider var att vänta och partiet be-
gärde vad som har kallats ett ”öppet mandat” av väljarna. ”Vi begär fullmakt av 
svenska folket att under valperioden vidta de ytterligare åtgärder, som kan krävas 
för att rädda Sveriges ekonomi.”145 Vidare klargjorde valmanifestet klart och 
tydligt att Sverige inte under rådande omständigheter hade råd med nya reformer 
eller ökade ersättningsnivåer.146

Valrörelsen 1994 var första gången sedan 1982 som socialdemokraterna gick 
till val på ett budskap om att de ekonomiska möjligheterna var dåliga (vid båda 
tillfällena var partiet i opposition). Några omfattande förändringar av existerande 
system berördes dock inte och de sämre ekonomiska möjligheterna kopplades 
inte heller i denna valrörelse till pensionssystemet.  

Det finns inte mycket material att förlita sig på om hur den socialdemokratis-
ka partiledningen bedömde pensionsreformen i valrörelsen 1994. Partiets så kal-
lade 20-års regel utgör en barriär för forskningen i partistyrelsens och VU:s pro-

––––––––– 
143 SAP verksamhetsberättelse 1993, s. 4. 
144 SAP verksamhetsberättelse 1994, s. 98. 
145 SAP verksamhetsberättelse 1994, s. 98. 
146 SAP valmanifest 1994, s. 20-21. 
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tokoll och mötesanteckningar. Det enda material som finns att tillgå är organisa-
tionstryck, valbroschyrer och valmanifest från valrörelsen 1994. Ingenstans i det-
ta material har jag noterat att pensionsreformen nämndes. Klart är dock att parti-
ledningen var medveten om att ATP-systemet åtnjöt en betydande folklig popu-
laritet.147 I kapitel 5 framgick det också att företrädarna för de fem partierna i 
pensionsarbetsgruppen var överens om att lyfta bort pensionsfrågan ur valrörel-
sen. Ingela Thalén förklarar närmare varför partiledningen kom fram till att det 
var bäst att utelämna pensioner i detta val. 

Hur skulle någon av oss i en valrörelse på till exempel ett torgmöte kunna 
beskriva förändringen som pensionsreformen innebar? Rent krasst, när 
det krävdes seminarier för att ens börja med att beskriva hur ATP funge-
rade och sen gå in på övergången till ett nytt system? Jag hittade nu alla 
mina gamla föredrag liggande i en kartong, där jag själv hade gjort hand-
skrivna overheadbilder. Hur ATP-systemet såg ut och fungerade tog un-
gefär en timme att förklara. Detta innan jag kom över till att förklara, att 
därför föreslår vi att man gör så här. Det fungerar inte i en valrörelse. Så 
att kalla det taktik eller en klok avvägning, det är vilket som. En sån sak 
funkar inte i ett val.148

Ingela Thalén är bara en representant för partiledningen och några långtgående 
slutsatser kan knappast dras på grundval av hennes uttalande.149 Thaléns uppfatt-
ning stämmer dock med vad som har framkommit i kapitel 5. Att pensionssyste-
mets tekniska detaljer och problem upplevdes vara alltför komplicerade för att 
beröras under en valrörelse är inte heller förvånande. ATP-systemet hade alltid 
framställts som en omstridd principfråga på väljararenan efter striden på 1950-
talet. Att tona ned pensionsfrågans tekniska detaljer, det vill säga pensionsrefor-
men överhuvudtaget, beskrivs således som en klok avvägning av Thalén. Anna 
Hedborg ger sin syn på pensionsreformen i valet 1994:  

Det är svårt att förklara en reform av det här slaget. Ibland kan man fak-
tiskt sakna det politiska bråket. Jag brukar säga det, att det enda jag är lite 
missnöjd med i samband med pensionsreformen, det är just det. Det blev 
aldrig en tillräckligt stark debatt och diskussion och där saknades förmod-
ligen det politiska bråk som skulle ha gjort att tillräckligt många skulle ha 
känt att de verkligen ville lära sig alla argumenten.150

I sammanhanget bör det noteras att debatten om pensioner på 1950-talet först 
började när det blev strid mellan partierna. Det var då det politiska bråk, som 
Hedborg berör, började. Det är också när pensionsfrågan har varit politiserad 
som ett budskap överhuvudtaget har förekommit på väljararenan. Efter ATP-
––––––––– 
147 Se Svallfors 1996. 
148 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
149 Ingvar Carlsson ger dock, låt vara indirekt, uttryck för samma uppfattning. Carlsson 2003, s. 523-

524.
150 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27. 
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striden har det aldrig förts någon egentlig debatt om pensioner och någon bred 
debatt om ATP-systemets kostnader har inte förkommit. Förklaringen till att 
pensionsreformen inte berördes alls i valet 1994 ligger i att partierna var överens 
om långtgående åtgärder, som lätt kunde upplevas som en försämringar av för-
måner. Hedborg betonar detta och säger: ”Det är en otrolig skillnad jämfört med 
ATP-systemet, för då byggde man från noll och uppåt. Det är så fantastiskt 
mycket lättare att bygga ut än att bygga om. Att bygga om ett populärt system, 
det blir man ingen hjälte på alltså.”151 Det som hade varit kärnan i det tidigare 
budskapet om pensioner – nämligen ATP-systemets rättvisa principer – övergavs 
i samband med pensionsreformen. I valrörelsen 1994 fanns det alltså taktiska 
skäl att undvika att tala om pensioner. Ett sådant budskap riskerade att försvåra 
målsättningen om att maximera rösterna när regeringsmakten hägrade. 

Enligt Gilljam och Holmberg hade socialdemokraterna den starkaste partipro-
filen bland de svenska partierna i valet 1994.152 När väljarna ombads bedöma 
partiernas politik inom olika sakområden fick socialdemokraterna högst betyg på 
sitt traditionella område, social trygghet (58 procent). Förtroendet för socialde-
mokraternas hållning i välfärdsfrågor var alltså avgörande för valutgången.153

Socialdemokraterna fick 45,2 procent av rösterna i valet 1994 och ökade således 
sitt valresultat med 7,7 procentenheter jämfört med 1991 års val. Den ekonomis-
ka krisen var, enligt Gilljam och Holmberg, en huvudorsak till valframgången. 
Det var framförallt sysselsättningen, ekonomin och den sociala välfärden som 
var de stora socialdemokratiska röstvinnarfrågorna.154 Blandat med en ideologisk 
vänsterförskjutning i väljarkåren innebar detta knappast att väljarna förväntade 
sig något annat än att en traditionell socialdemokrati skulle ta över efter de tre 
borgerliga åren.155 Den socialdemokratiska valrörelsen 1994 var den första efter 
ATP-striden på 1950-talet där pensioner inte berördes alls.  

Är det då rimligt att hävda att den socialdemokratiska partiledningen medvetet 
kalkylerade med risken för att förlora trovärdighet i väljarnas ögon och att de av 
detta skäl undvek att beröra pensionsreformen i valet 1994? I detta avseende är 
beläggen relativt få och slutsatserna får basera sig på ett rimlighetsresonemang. 
Den samlade bilden, det vill säga resultaten från den parlamentariska arenan 
blandat med vad som har framkommit i denna del (III), pekar dock på att så var 
fallet. Även om det är svårt att uttala sig om vad väljarna egentligen anser är det 
också rimligt att socialdemokraterna sedan 1950-talet hade etablerat en stark pro-
fil i pensionsfrågan, som partiledningen upplevde att det vara kostsamt att avvika 
från.  

Pensionsfrågan i valet 1998 
Den så kallade saneringspolitiken mellan 1994 och 1998 var inte populär bland 
väljarna och valutgången 1998 innebar en smärtsam tillbakagång för det social-
––––––––– 
151 Intervju: Anna Hedborg: 2004-09-27. 
152 Gilljam & Holmberg 1995, s. 51. 
153 Gilljam & Holmberg 1995, s. 54, 146. 
154 Gilljam & Holmberg 1995, s. 188. 
155 Möller 2001, s. 48. 
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demokratiska partiet. Med 36,4 procent av rösterna gjorde socialdemokraterna 
sitt sämsta val sedan 1914.156 I verksamhetsberättelsen från 1998 förklarades 
nedgången i väljarkåren med att det visade sig svårt att ”bryta den misstro den 
både nödvändiga och framgångsrika saneringen av statsfinanserna hade ska-
pat.”157 Ännu en gång var det alltså den förändrade socialdemokratiska politiken, 
som ansågs vara orsaken till det misslyckade valet. Uttalanden av detta slag ger 
ett indirekt stöd åt trovärdighetshypotesen. Socialdemokraternas trovärdighet i 
väljarnas ögon var förknippad med välfärdspolitiken och när denna politik för-
ändrades bestraffades partiet med röstflykt. 

Valbudskapet 1998 fokuserade emellertid på något helt annat än kärva beslut. 
Återigen beskrevs de ekonomiska möjligheterna som goda. Enligt valmanifestet 
1998 hade de dåliga tiderna vänt och socialdemokratin skulle satsa samhällets re-
surser på vård, skola och omsorg.158 I valstudieboken Valseger 98, som riktade 
sig till partiets valarbetare, förklarade Ingela Thalén, som nu var partisekreterare, 
det politiska läget inför 1998 års val med följande ord: 

Även om vi i valrörelsen framförallt ska blicka framåt, har vi också behov 
av att diskutera tiden som har gått sedan valet 1994. Jag är den förste att 
säga att det varit en svår tid. Vi har tvingats att ta beslut som inte alltid 
har överensstämt med vad vi egentligen skulle vilja göra. Du och många 
andra har dessutom haft den otacksamma rollen att försvara dessa beslut. 
Mot den bakgrunden är det speciellt glädjande att vi lyckats med vårt 
uppdrag, och den ekonomiska situationen ser nu mycket ljus ut.159

Budskapet var alltså att politiken sedan 1994 inte hade varit verkligt socialdemo-
kratisk. Citatet ger också en signal om att socialdemokraterna nu ansåg att det 
var dags att återigen ta ett ökat ansvar för välfärden. I valmanifestet från 1998 
lyftes Sverige fram som ett föregångsland och följande budskap riktades till väl-
jarna: ”Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. 
Vi är stolta över Sverige – men inte nöjda.”160

Inför valet 1998 berördes, till skillnad från under valrörelsen 1994, pensions-
reformen i socialdemokraternas tryckta valmaterial. Mellan 1994 och 1998 hade 
också pensionsreformen uppmärksammats en del i medierna.161 I valboken från 
1998 framställdes det emellertid som att det nya systemet i huvudsak innebar 
förbättrade förmåner jämfört med ATP-systemet. Det klargjordes först att pen-
sionerna kommer att höjas ordentligt och budskapet var sedan: ”Nu garanteras ett 
stabilt, tryggt och kollektivt finansierat pensionssystem för alla. Detta är en vik-
tig framgång i en tid då individuella lösningar hävdas av allt fler.”162 Någon re-
dogörelse för skillnaderna mellan ATP och den nya allmänna pensionen förekom 

––––––––– 
156 Esaiasson 1990, s. 458, Holmberg 2000, s. 15. 
157 SAP verksamhetsberättelse 1998, s. 153. 
158 SAP verksamhetsberättelse 1998, s. 153. 
159 Valseger 98, SAP valstudiebok, s. 6. 
160 Socialdemokraternas valmanifest 1998, s. 3. 
161 Lundberg 2003, s. 264. 
162 Valbok 1998 – med omtanke om framtiden 1998, s. 19. 
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inte någonstans.163 Valrörelsen 1998 handlade emellertid om helt andra saker än 
det reformerade pensionssystemet. Detta framgår också av det låga intresset för 
pensioner i väljarkåren vid detta val (drygt fyra procent, se figur 8.2). Sysselsätt-
ningen blandat med just vård, skola och omsorg var socialdemokraternas vikti-
gaste profilfrågor i valet 1998.164

Trots att pensioner delvis berördes i valrörelsen 1998 klassas de flesta av ana-
lysmodellens kategorier, under både 1994 och 1998, som berörs ej. Sammanfatt-
ningsvis visar innehållsanalyserna av valmanifest och partiledardebatter, väljar-
undersökningarna samt textanalyserna att pensionsfrågan lyftes bort ifrån det so-
cialdemokratiska partiets budskap till väljarna i valrörelserna på 1990-talet. Till 
detta kan läggas att inte heller de borgerliga partierna uppmärksammade pensio-
ner i valrörelserna på 1990-talet. Det skulle, som Bo Könberg uttrycker saken, 
vara ofint ”att först göra upp med socialdemokraterna och ta i hand och sedan gå 
ut och försvåra för dem genom att sticka kniven i ryggen på dem.”165

I början av år 2005, sju år efter att den nya pensionsreformen hade klubbats i 
Sveriges riksdag, gjorde statsminister Göran Persson ett utspel om pensionerna 
på en resa i Australien. Inför en samling journalister sade Persson följande om 
det nya pensionssystemet:

Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när 
de som går i pension ser vad vi gjort.166

Vilken betydelse som kan tillmätas detta uttalande från den socialdemokratiske 
partiledaren är oklart. Klart är dock att pensionsreformen inte går i takt med so-
cialdemokraternas tidigare budskap i pensionsfrågan och att partiledningen är väl 
medveten om att detta kan vara ett problem när partiet går till val.  

Vilken betydelse hade då bristen på debatt om den nya pensionsreformen för 
medborgarna? Det är givetvis svårt att fullständigt svara på denna fråga. Det är 
dock viktigt att notera att medborgarnas brist på kunskap om det nya pensionssy-
stemet har varit ett betydande huvudbry för de myndigheter, bland annat försäk-
ringskassan, Riksförsäkringsverket och PPM, som är satta att administrera den 
stora pensionsöverenskommelsen. I samband med att pensionsreformen slutligen 
klubbades i riksdagen 1998 menade Konsumentverkets generaldirektör, Axel Ed-
ling, i ett pressmeddelande att det nya pensionssystemet krävde ett ”kunskaps-
lyft.”167 I undersökningar som har gjorts av institutet Demoskop, på uppdrag av 
Riksförsäkringsverket, framträder en relativt dyster bild av medborgarnas kun-
skaper. Kännedomen bland medborgarna om det nya pensionssystemet redovisas 
i tabell 8.1. 

––––––––– 
163 I boken valseger 1998, s. 32-33 klargjordes det dock att pensionsreformen hade föranlett kritik på 

den partiinterna arenan. Pensionsreformen framställdes på ett neutralt sätt som absolut nödvändig. 
Det påstods vidare att kritiken följdes upp och ledde till ett nytt samlande förslag, som skulle vara 
färdigt efter valet 1998. 

164 Holmberg 2000, s. 114-115. 
165 Intervju: Bo Könberg 2004-06-02. 
166 Göran Persson citerad i Dagens Nyheter Ekonomi 18/2 2005. Se också Aftonbladet 2005-02-18. 
167 Pressmeddelande från Konsumentverket/KO 1998-03-31. 
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Tabell 8.1: Medborgarnas kännedom om det nya pensionssystemet enligt Demo-
skop mellan 1998 och 2001 (procent).

Svarsalternativ 1998 1999 2000 2001
Känner till väl eller ganska väl 18 33 37 42
Känner till ganska dåligt 50 50 46 42
Känner inte alls till 31 17 18 16
Totalt procent 99 100 101 100
Antal intervjuer 1004 979 1000 4450

Kommentar: Resultaten i den ursprungliga undersökningen bygger på en sammanslagning av två 
frågor nämligen (1) Känner du till att Sverige har fått ett nytt pensionssystem som kommer att ersätta 
folkpension och ATP samt (2) Hur väl känner du till vad det nya allmänna pensionssystemet innebär? 
Sammanslagningen av fråga 1 och 2, kallas Kännedom om det nya pensionssystemet. Resultat från 
fyra svarsalternativ i den ursprungliga undersökningen har i detta fall slagits samman till två. ’Känner 
till mycket väl’ har slagits samman med ’känner till ganska väl’ och ’känner inte alls till’ har slagits 
samman med ’känner inte till att vi har fått ett nytt pensionssystem’. Ibland summerar inte tabellen 
till 100 procent, vilket beror på avrundningsfel i den ursprungliga undersökningen. Källa: Riksför-
säkringsverket (RFV) Den nya allmänna pensionen, RFV 1005, 2001.  

Tabell 8.1, som bygger på fyra undersökningar av Demoskop, visar att känne-
domen om det nya pensionssystemet var mycket låg bland medborgarna när den 
nya allmänna pensionen genomfördes 1998. Enbart 18 procent av de tillfrågade 
ansåg sig känna till systemet mycket väl eller ganska väl. 31 procent av medbor-
garna kände inte alls till den nya pensionen och 50 procent sade sig känna till 
den ganska dåligt. Tabellen visar dock att svarspersonernas uppfattning om sin 
kunskap gradvis har ökat, även om den faktiska utvecklingen är oviss då inga 
faktiska kunskapsfrågor ställdes till svarspersonerna. I slutet av undersökningen, 
2001, uppgav dock en majoritet av medborgarna att de fortfarande var oklara 
över vad det nya pensionssystemet innebar.   

Huruvida bristen på kunskap om pensionssystemet har något att göra med 
frånvaron av debatt på väljararenan kan jag inte uttala mig om. Det finns inte 
heller någon information om medborgarnas kunskap om ATP-systemet på 1950-
talet, så en jämförelse är inte möjlig. Det är dock intressant att notera att pen-
sionsreformen på 1990-talet inte hade något större genomslag bland väljarna. Det 
är knappast långsökt att anta att detta åtminstone till viss del har att göra med 
partiernas gemensamma överenskommelse om att tona ned debatten om den re-
form de i samförstånd hade lotsat igenom riksdagen.  

Betydelsen av det förändrade valsystemet 
En delförklaring till att pensionsfrågan utvecklades från konflikt till samförstånd, 
och att den under 1990-talet försvann från väljararenan, kan tänkas finnas i det 
förändrade valsystemet. Valsystemet är också en aspekt av stor betydelse för 
möjligheterna att agera på väljararenan, som vägs in i avhandlingens analysmo-
dell (dimensionen formella spelregler). Författningsreformen som trädde i kraft 
inför valet 1970 innebar nya institutionella begränsningar för partierna jämfört 
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med dem som existerade i samband med 1950-talets ATP-strid.168 Förändringen 
av valsystemet – avskaffandet av första kammaren med eftersläpande mandat 
(som baserade sig på kommunal- och landstingsval) och införandet av utjäm-
ningsmandat – har ökat konkurrensen om väljarna, varit mindre gynnsamma för 
stora partier och gjort att sannolikheten för att partierna delar makt över tid har 
blivit större.169 De institutionella incitamenten till uppgörelser i samförstånd kan 
därmed antas ha varit större för just socialdemokraterna, om 1990-talets valsy-
stem jämförs med 1950-talets. En analys av dessa förändringar är den sista delen 
av studien på väljararenan, som delvis faller vid sidan av den övriga undersök-
ningen. 

Statsvetaren Ellen Immergut har utfört en simulering där hon har räknat ut hur 
valresultaten i Sverige hade kunnat se ut, mellan 1970 och 1994, om det gamla 
valsystemet hade varit kvar.170 Immerguts simulering bygger på beräkningar där 
tänkbara valresultat i en hypotetisk tvåkammarriksdag presenteras. Beräkningar-
na görs med utgångspunkt från hur valdistrikten tidigare såg ut, baserat på folk-
mängd och faktiska mandatfördelningsregler som dessa stadgades i den gamla 
konstitutionen.171 Gällande den första kammaren har Immergut dessutom tilläm-
pat den D’Hontska metoden för att räkna ut tänkbara valresultat under åttaåriga 
perioder, fram till 1994. I simuleringen kommer Immergut fram till att socialde-
mokraterna hade vunnit majoritet i riksdagen efter alla val i Sverige mellan 1970 
och 1994 om det gamla valsystemet hade varit kvar. Författningsreformen på 
1970-talet kan av denna anledning sägas ha försvagat den svenska socialdemo-
kratin.172

Valsystemets betydelse är den sista variabeln i analysmodellen och denna va-
riabel tar fasta på samma resonemang som Immergut för. I detta sammanhang 
kommer jag inte att förlita mig på Immerguts undersökning och jag tänker inte 
heller göra om den. För att jämföra valsystemets betydelse över tid har jag till-
lämpat ett något enklare kontrafaktiskt resonemang än Immergut, men till skill-
nad från henne har jag även vägt in nuvarande enkammarriksdag som en jämfö-
relse. Till skillnad från Immergut har jag också räknat med alla partier, vilket jag 
tror är mer rättvisande än att bara räkna med de partier som var representerade i 
1960-talets tvåkammarriksdag.173

Den simulering jag har utfört baserar sig på hur mandatfördelningen mellan 
det borgerliga och det socialistiska blocket hade kunnat se ut, med utgångspunkt 
från faktiska valresultat mellan 1956 och 2002, i de två olika valsystemen.174 En 

––––––––– 
168 Andra betydelsefulla förändringar är att antalet partier har ökat, att partiidentifikationen bland väl-

jarna har minskat samt att alltfler väljare byter parti mellan valen. Se Hagevi 1998, s. 251-256. 
169 Hagevi 1998, s. 251-256. 
170 Immergut 2002. 
171 Immergut 2002, s.246, 265. 
172 Immergut 2002, s. 251-252. 
173 Immerguts undersökning baserar sig på en tänkt valallians mellan moderaterna, folkpartiet och 

centerparitet, som då ställs mot en tänkt valallians mellan socialdemokraterna och kommunisterna. 
174 Socialdemokraterna och kommunisterna har räknats till det socialistiska blocket medan modera-

terna, folkpartiet och centerpartiet har räknats till det borgerliga blocket. Vid 1991 års val kom 
kristdemokraterna in i riksdagen och därefter har även detta parti räknats till det borgerliga blocket. 
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approximation av detta slag ska givetvis tolkas med försiktighet, men utgångs-
punkten har bara varit att presentera ett ungefärligt värde. Undersökningen kan 
dessutom fungera som en jämförelse med Immerguts simulering.  

För att simulera hur mandatfördelningen ungefär hade kunnat se ut om en-
kammarriksdagen hade varit på plats i riksdagsvalen mellan 1956 och 1968 (då 
tvåkammarriksdagen fortfarande fanns), har valresultaten i procent från de båda 
blocken summerats. Valresultatet från respektive block har sedan dividerats med 
totalsumman för de två blocken tillsammans. På detta sätt har proportionaliteten 
mellan blocken i flera fall ökat jämfört med den andra kammarens mandatfördel-
ning. Syftet har varit att valresultatet, i procent, ska bli ungefär det samma som 
mandatfördelningen i kammaren, vilket är fallet i enkammarriksdagen.  

För att simulera hur mandatfördelningen hade kunnat se ut i en fortsatt två-
kammarriksdag har jag summerat partiernas fasta mandat, och utelämnat utjäm-
ningsmandat, mellan 1970 och 2002 års riksdagsval. Mandaten har sedan delats 
upp i det socialistiska och i det borgerliga blocket. Summan för respektive block 
har i varje val dividerats med det totala antalet mandat (310).175

För att simulera valresultaten i den första kammaren, där landsting och vissa 
kommuner valde riksdagsledamöterna till ungefär en åttondel av kammaren varje 
år, har jag räknat på valresultaten från lanstingsvalen åtta år tillbaka i tiden.176

Efter 1970 har jag utgått ifrån de i tid närmast liggande landstingsvalen. Val till 
första kammaren hölls på hösten varje år och jag har räknat på sammanlagt 151 
mandat och fördelat 19 mandat på sju år och 18 mandat för ett år.177 Till exempel 
1998 års val i en tänkt första kammare har således simulerats genom att jag har 
räknat på valresultaten (i procent) från alla valkretsar i landstingsvalen 1994 
(procent för respektive block multiplicerat med 76 mandat 4/8), samt 1991 års 
val (57 mandat 3/8) och slutligen 1988 års val (18 1/8).178 Resultaten är således 
bara en approximation och ska inte läsas exakt.  

För att simulera mandatfördelningen i de två kamrarna tillsammans har fasta 
mandat från riksdagsvalen och de simulerade mandaten från första kammaren 
lagts samman för respektive block och dividerats med det totala antalet mandat 
för kamrarna tillsammans (461). Undersökningen redovisas i tabell 8.2.

                                                                                                                                  
Miljöpartiet som kom in i riksdagen 1988, åkte ur 1991, och kom in igen 1994 har inte räknats in i 
något av blocken. 

175 Jag har alltså utgått ifrån nuvarande riksdag och tagit bort de 39 utjämningsmandaten. Jfr Immer-
guts metod, 2002, s.253-254. 

176 I detta sammanhang har jag inte beaktat att valkretsarna i vissa fall slogs samman, utan jag har 
räknat på samma valkretsar som har använts efter 1970. 

177 Detta är en approximation av hur eftersläpningen i den första kammaren hade kunnat se ut om det-
ta valsystem hade levt kvar. 

178 Anledningen till att valresultaten 1998 inte vägs in är att de nya landstingen hade tillträtt först i 
januari och att de hade gjort sina första val till första kammaren hösten samma år. Denna del av för-
sta kammaren hade då tillträtt först i januari 2000. Startpunkten för simuleringen av första kamma-
ren har varit 1970 års val och den tänkta mandatfördelningen har då baserat sig helt på 1968 års re-
sultat i första kammaren. I 1973 års val har sedan 3/8 räknats på 1970 års val och resten på 1968 års 
faktiska resultat. Simuleringen har sedan fortsatt på detta sätt inför 1976 års val (3/8 1973 års val, 
3/8 1970 och 2/8 1968 och för 1979 3/8 1976, 3/8 1973 och 2/8 1978 osv). 
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Tabell 8.2: Valresultat efter valsystem – svenska valresultat mellan 1956 och 
2002 med enkammar- och tvåkammarsystem (procent av mandat per block).

Valresultat Enkammar- 
riksdag  
Andel mandat

Andra
Kammaren 
Andel mandat 

Första kam-
maren 
Andel mandat 

Tvåkammar-
riksdag. 
Andel mandat 

Valår Borg. Soc. Borg. Soc. Borg. Soc. Borg. Soc. Borg. Soc.
1956 50,3 49,6 50,3 49,6 51,5 48,5 45,3 54,6 49,1 50,9
1958 50,4 49,6 52,1 47,8* 49,8 50,2 45,7 54,3 48,2 51,8
1960 47,6 52,3 47,6 52,3 48,7 51,3 47,7 52,3 48,3 51,7
1964 43,9 52,3 45,3 54,5 48,1 51,9 46,4 53,6 47,4 52,6
1968 42,9 53,1 46,1 53,9** 45,0 55,0 47,1 52,9 45,8 54,2
1970 47,6 50,1 48,6 51,4 48,4 51,6 47,1 52,9 47,9 52,1
1973 48,8 48,9 50,0 50,0 49,7 50,3 47,1 52,9 48,8 51,2
1976 50,8 47,5 51,6 48,4 52,6 47,4 47,7 52,3 51,0 49,0
1979 49,0 48,8 50,1 49,9 50,6 49,4 49,7 50,3 50,3 49,7
1982 45,0 51,2 46,7 53,3 46,8 53,2 50,4 49,6 48,0 52,0
1985 45,3 50,1 49,0 51,0 49,4 50,6 47,0 51,6 49,1 50,9
1988 41,8 49,0 43,5 50,7 45,5 51,9 47,0 51,6 46,4 51,8
1991 46,6 42,2 48,7 44,1 48,7 44,8 46,4 50,3 47,9 46,6
1994 41,4 51,5 42,4 52,4 42,6 55,5*** 48,3 47,0 44,4 52,7
1998 44,4 48,4 45,5 49,8 42,6 55,8**** 45,0 47,6 43,3 52,9
2002 43,7 48,1 45,3 49,9 44,8 53,2 45,0 50,1 44,9 52,5

Kommentar: * Kommunisterna fick bara 3.4 procent av rösterna och hade åkt ur riksdagen med 4 
procentspärren. Socialdemokraterna hade på egen hand erövrat 47.8 procent av mandaten. Även till-
sammans med kommunisterna hade emellertid inte partiet nått majoritet.** Eftersom kommunisterna 
hade åkt ur riksdagen 1968, med 3.0 procent av rösterna hade socialdemokraterna på egen hand er-
hållit 53.9 procent av riksdagens mandat.*** Socialdemokraterna hade fått egen majoritet, 158 av 
310 vilket är 50.9 procent av mandaten, vid valet 1994 med det gamla systemet.**** Socialdemokra-
terna och vänsterpartiet hade haft möjlighet att regera tillsammans, utan stöd från miljöpartiet. Väns-
tern hade fått 43 mandat och socialdemokraterna hade fått 130, vilket är 173 av totala 310 mandat. 

Simuleringen som anges i tabell 8.2 visar att tvåkammarriksdagen gynnade soci-
aldemokraterna i samband med ATP-striden. Slutsatsen är kontrafaktisk, men det 
är rimligt att hävda att valsystemet innebar ett mindre begränsat handlingsut-
rymme för partiledningen på 1950-talet jämfört med om enkammarriksdagen 
hade varit på plats. Det enda som beaktas i detta sammanhang är dock de institu-
tionella spelreglerna och inte att väljarbeteendet hade kunnat tänkas vara annor-
lunda i ett annat valsystem.179 Skillnaden mellan min simulering och den som 
har utförts av Immergut är att socialdemokraterna, i hennes simulering, hade 
vunnit alla val mellan 1970 och 1994.  

I den simulering som redovisas i tabell 8.2 hade socialdemokraterna, precis 
som i verkligheten, sannolikt förlorat valen 1976, 1979 och 1991. Simuleringen 
visar dock att partiet hade bevarat sin majoritet i den första kammaren vid alla 
dessa val, så det parlamentariska läget hade varit osäkert. Jämfört med Immer-
guts undersökning ger min simulering socialdemokraterna färre mandat i det 
gamla valsystemet. Denna skillnad beror på att jag har vägt samman blocken och 
även räknat med småpartier som kristdemokraterna, ny demokrati samt miljöpar-
tiet, vilket inte Immergut gör. Vidare har jag inte försökt räkna på hur valdistrik-

––––––––– 
179 Immergut 2002, s. 244-245, beaktar emellertid detta, men hävdar att väljarbeteendet och strategisk 

röstning i det gamla systemet var till socialdemokraternas fördel jämfört med i det nya systemet. 
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ten faktiskt såg ut i valet till den första kammaren, utan i stället utgått från fak-
tiska landstingsval. Jag har inte heller använt den D’Hontska metoden för att för-
dela mandaten.  

Även om min simulering, jämfört med Immerguts, ger socialdemokraterna 
färre mandat finns det ett betydande stöd för den poäng som jag vill göra. Oav-
sett hur vi räknar hade socialdemokraterna varit mycket starkare om det gamla 
valsystemet hade fortsatt att vara verksamt efter 1970. 

Trots förlorade röstandelar och borgerlig majoritet i andra kammaren hade det 
socialistiska blocket majoritet i de båda kamrarna tillsammans efter valet 1956. 
Simuleringen visar emellertid att de borgerliga partierna hade fått en majoritet av 
mandaten i detta val och även vid valet 1958, om enkammarriksdagen hade exi-
sterat vid tidpunkten. Innehavet av regeringsmakten var av stor betydelse för 
ATP-stridens förlopp vid båda dessa val. Med ett annat valsystem är det inte sä-
kert att ATP-striden hade blossat upp eller att striden hade haft samma förlopp 
som den hade. Socialdemokraternas möjlighet att fortsätta att regera efter valen 
1956 och 1958 ansågs vara mycket betydelsefullt inom partiledningen.180 Tage 
Erlander skriver att ”hösten 1956 var det enda tillfället under min långa reger-
ingstid då jag betraktade regeringsinnehavet som livsviktigt för socialdemokra-
tin.”181 Hade enkammarriksdagen funnits på plats hade de borgerliga partierna 
vunnit både valet 1956 och 1958. Detta innebär att valsystemet var av stor bety-
delse för partiledningens möjligheter att fatta de beslut som fattades. 

Efter att enkammarriksdagen infördes 1970 har socialdemokraterna alltid, när 
de har haft regeringsmakten, varit beroende av stöd från andra partier. Detta har 
rimligen framtvingat ett större behov av att söka lösningar i samförstånd på stora 
beslut än vad som tidigare var fallet. Utfallet av riksdagsvalen på 1990-talet var, 
vilket framgår i tabell 8.2, en mycket jämn mandatfördelning mellan blocken, 
utom i valet 1994. Jämfört med det parlamentariska läget på 1950-talet var hand-
lingsutrymmet begränsat för den socialdemokratiska partiledningen på 1990-
talet.

Ett resultat av den hårda konkurrensen på väljararenan under 1990-talet är att 
partierna delar på regeringsmakten över tid. Därmed är incitamenten till samför-
stånd i stora frågor, som pensionssystemet, långt större än på 1950-talet. Förut-
om att socialdemokraterna ställning bland väljarna försvagades på 1990-talet in-
nebar det nya valsystemet och enkammarriksdagen begränsningar, som inte 
fanns på 1950-talet. En betydande politisk strid mellan jämnstarka politiska 
block hade varit mycket svårare att föreställa sig på den parlamentariska arenan 
på 1990-talet jämfört med om det gamla systemet som fanns på 1950-talet allt-
jämt hade varit i bruk.  

Förändringarna av valsystemet är långt ifrån den viktigaste förklaringen till 
tystnaden i pensionsfrågan på väljararenan. Den enda poängen jag vill göra är att 
valsystemet sannolikt har bidragit till att incitamenten att söka samförstånd har 
ökat jämfört med 1950-talet. Den socialdemokratiska partiledningens handlings-

––––––––– 
180 von Sydow 1978, s. 131-140. 
181 Erlander 1976, s. 153, 
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utrymme har, som ett resultat av det förändrade valsystemet, minskat sedan 
ATP-stridens dagar. 

Slutsatser på väljararenan i relation till den parlamentariska 
arenan

Budskapet i pensionsfrågan har i kapitel 6, 7 och 8 följts i socialdemokraternas 
valkampanjer, från ATP-striden som började valet 1956, fram till pensionsrefor-
men som drevs igenom i samband med valen 1994 och 1998. Valsystemets bety-
delse för partiledningens möjligheter har slutligen analyserats i en simulering. 
Jag ska nu redogöra för slutsatserna som kan dras av processpåringen på väljar-
arenan. För att överblicka dessa slutsatser jämförs kategorierna i analysmodellen 
vid de två viktiga tillfällena, folkomröstningen och riksdagsvalen på 1950-talet 
samt riksdagsvalen 1994 och 1998. Dessa resultat ställs också i relation till resul-
taten från kapitel 5, som berör pensionsreformen på den parlamentariska arenan. 
Förändring eller kontinuitet mellan 1950- och 1990-talet kommenteras i den lö-
pande texten. Avslutningsvis återkopplar jag till trovärdighets- och delvis till 
kostnadshypotesen och frågeställningen besvaras.  

Av jämförelsen som redovisas i tabell 8.3 framgår det att pensionsfrågan i 
princip försvann från socialdemokraternas budskap till väljarna på 1990-talet, 
vilket är en betydande förändring sedan ATP-striden på 1950-talet. En förklaring 
till tystnaden på 1990-talet, som senare utvecklas, är att budskapet om pensioner 
i alla tidigare kampanjer gjorde tydliga återkopplingar till just ATP-striden. Des-
sa återkopplingar förekom ända fram till valet 1991 och några förändrade posi-
tioner signalerades aldrig. Om budskapet, eller bristen på budskap, på väljarare-
nan ställs i relation till motiveringarna på den parlamentariska arenan är diskre-
pansen anmärkningsvärd. De kostnader som beskrevs som det huvudsakliga skä-
let till pensionsreformen på den parlamentariska arenan berördes inte alls i parti-
ledningens budskap till väljarna. Detta innebär inte att det inte fanns information, 
som var tillgänglig för allmänheten. Det förekom nämligen kommenterarer i me-
dia. Poängen är att den pågående reformen medvetet lyftes bort från partiernas 
valkampanjer, vilket också framgick i kapitel 5. Detta var ett sätt att undvika kri-
tik och bestraffningar från väljarna. Det fanns en upplevd risk att pensionsrefor-
men kunde skada partiets trovärdighet och försvåra målet om att maximera rös-
terna. ATP-systemets principer för intjänande var lätta att ta bort bakom slutna 
dörrar på den parlamentariska arenan medan dessa förändringar upplevdes som 
mycket svåra att förklara inför en bred allmänhet när det var riksdagsval. Tyst-
naden i pensionsfrågan kan alltså betecknas som fullt rationell mot bakgrund av 
tidigare budskap. Uppfattningen tycks vara att socialdemokraternas trovärdighet 
ligger i det förflutna, vilket försvårar en öppen nyorientering. 
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Tabell 8.3: ATP och den nya allmänna pensionen på väljararenan i relation till 
pensionsreformen på den parlamentariska arenan. 

Dimensioner Variabler ATP-striden på 
väljararenan
1956-1959 

Pensionsrefor-
men på väljar-
arenan
1991-1998 

Pensionsreformen 
på den parlamen-
tariska arenan 
1991-1998 

Problemets om-
fattning

Betydande  
samhällsproblem 

Obefintligt sam-
hällsproblem 

Betydande  
samhällsproblem 

Problemets  
karaktär

Omstridd princip-
fråga 

Berörs
ej/Omstridd prin-
cipfråga

Oomstridd teknisk 
fråga 

Lösningen av 
problemet 

Betydande expan-
sion

Berörs ej/Status 
quo

Neddragning 

DET
POLITISKA  
PROBLEMET 

I vems intresse? Alla löntagare 
gynnas 

Berörs ej Allmänheten  
gynnas 

EKONOMISKA 
MÖJLIGHETER

Hur ser de eko-
nomiska möjlig-
heterna ut? 

Berörs ej Berörs ej Sämre möjligheter 

Var ligger avgö-
randet? 

Den egna parti-
ledningen

Berörs ej Slutet samförstånd 

Förväntningar på 
beslutsfattare

Politiska intresse-
representanter

Berörs ej Opolitiska experter 

BESLUTS-
FATTANDE

Hur bör beslut 
fattas? 

Öppen debatt Berörs ej I slutna rum 

Beslutsbefogen-
heter

Stort handlingsut-
rymme FORMELLA 

SPELREGLER Valsystemets be-
tydelse  

Mindre begränsat 
handlingsutrym-
me 

Begränsat hand-
lingsutrymme 

Kategorierna som utgår från variabeln problemets omfattning tar fasta på när 
pensioner har beskrivits som ett problem i valkampanjer och om väljarna har 
uppfattat detta budskap. I tabellen framgår det att pensionsfrågan enbart motive-
rades som ett betydande samhällsproblem i samband med ATP-striden på 1950-
talet. Efter detta har aldrig pensioner uppmärksammats på bred front och när 
pensionsreformen drevs igenom var budskapet att pensioner var ett obefintligt 
samhällsproblem, låt vara indirekt eftersom det inte förekom något budskap. 
Bristen på flexibilitet i budskapet står i bjärt kontrast till den mer pragmatiska in-
ställning, som blev synlig på den parlamentariska arenan i början på 1980-talet. 
Från mitten av 1960-talet fram till valet 1998 har pensioner alltid beskrivits som 
en mindre viktig fråga utom i valrörelserna 1982 och 1991 då den socialdemo-
kratiska partiledningen snarare sände ut ett budskap om att ATP-systemet skulle 
försvaras. Vid båda dessa val ansåg också en större andel av väljarna än vanligt 
att pensioner var en viktig valfråga. Socialdemokraternas budskap till väljarna 
har varit att pensionsfrågan löstes på 1950-talet. Tillströmningen av nya väljare i 
mitten av 1960-talet befäste detta budskap. 

I den mån pensioner har tagits upp i valkampanjer har de alltid, ända sedan 
ATP-striden, beskrivits som en omstridd principfråga. I annat fall har pensioner 
inte berörts såvida inte förbättringar för de sämst ställda har lyfts fram (t.ex. va-
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len 1968 och 1970 då folkpensionens förbättring stod i centrum). ATP-systemet 
framställdes så sent som 1991 som en konfliktfråga trots att partiledningen sam-
tidigt planerade för en uppgörelse med de borgerliga partierna. I den mån even-
tuella lösningar på pensionsfrågan har berörts så har de alltid beskrivits som 
mindre justeringar eller förbättringar av medborgarnas förmåner. ATP-systemet 
var en betydande expansion och något tydligt budskap om att pensionsreformen 
på 1990-talet faktiskt drog ner på denna expansion förekom inte.  

Vare sig tekniska problem eller ekonomiska möjligheter har berörts ingående 
på väljararenan. På 1950-talet var det, vilket har framgått, en medveten strategi 
från partiledningens sida att undvika tal om ökade kostnader och i stället inrikta 
budskapet på rättvisa principer. Efter 1950-talet har inte heller pensionssystemets 
kostnader berörts ingående, inte heller när ekonomiska problem på 1990-talet an-
sågs tvinga fram en ny reform på den parlamentariska arenan. 

Variablerna som rör dimensionen beslutsfattande i analysmodellen är på väl-
jararenan mycket enkla. I den mån pensioner har tagits upp har frågan varit poli-
tiserad. Detta innebär att det budskap som har förekommit alltid har gått ut på att 
avgörandet i pensionsfrågan ligger i en strid mellan partierna och att det är den 
egna partiledningen eller partiorganisationen som fäller, eller försöker att fälla, 
avgörandet. I dessa sammanhang har också pensioner varit föremål, åtminstone i 
budskapet, för en strid mellan politiska intresserepresentanter som avgör frågor i
öppen debatt eller till och med i strid. Samförståndslösningar mellan partierna 
har inte lyfts fram någon gång när pensioner har tagits upp inför väljarna. 

Simuleringen av valresultat i olika valsystem är den enda variabeln i analys-
modellen, som inte berör partiledningens motiveringar. I simuleringen drog jag 
slutsatsen att partiledningens handlingsutrymme var mer begränsat på 1990-talet 
än vad det var på 1950-talet. Slutsatsen tar fasta på att det förändrade valsystemet 
sannolikt har haft stor betydelse för de institutionella incitamenten att söka upp-
görelser i samförstånd i stora frågor. Även det förändrade valsystemet kan såle-
des ses som ytterligare ett incitament för socialdemokraterna att lägga locket på 
den tidigare kontroversiella pensionsfrågan.  

Partiledningens budskap i pensionsfrågan skapar ett mönster över tid, som vi-
sar att det finns en grund för antagandet om institutionalisering på väljararenan. 
De idéer om politik som socialdemokraterna har fört ut i sina valkampanjer mel-
lan 1956 och 1998 – när det gäller just pensioner – har alltid fallit tillbaka på ti-
digare ställningstaganden. Budskapet har alltid lyft fram de principiella aspek-
terna av politiken medan tekniska problem, ekonomiska möjligheter och kostna-
der har tonats ned eller lyfts bort från kampanjerna. Samtidigt finns det en ten-
dens till att beslutsfattande har beskrivits i politiserade termer. Strävan efter sam-
förstånd, som alltid har varit avgörande på den parlamentariska arenan, har aldrig 
berörts närmare. Detta mönster kan ses som resultatet av rationella partistrategi-
er. Maximerandet av röster förutsätter en egen profil, som tydligt avviker från 
andra partier. Det huvudsakliga argumentet i detta sammanhang är emellertid att 
tidigare budskap i pensionsfrågan sedan 1950-talet har skapat en tradition, som 
partiledningen inte har kunnat förhålla sig helt självständig till. För att maximera 
rösterna även i fortsättningen är partiledningen beroende av att inte avvika för 
mycket från partiets tidigare budskap, vilket i praktiken snävar in möjligheterna 
att söka stöd bland väljarna. 

166



Trovärdighetshypotesen och frågeställningen för del III 
På väljararenan har jag i varje val som har studerats mellan ATP-striden och den 
nya pensionsreformen sökt efter stöd för trovärdighetshypotesen. Hypotesen an-
ger att ett tidigt beslut, som har mött ett stort bifall från väljarna, över tid förstär-
ker en känsla av vad som är lönsamt att säga på väljararenan. Hypotesen anger 
också att upprepningen av samma budskap på sikt leder till att partiledningens 
autonomi att utforma budskap snävas in relativt kraftigt över tid. Detta innebär 
att spårberoendet är starkt. Om hypotesen stämmer erbjuds en tänkbar förklaring 
till hur framgångarna i samband med ATP-striden bidrog till tystnaden i pen-
sionsfrågan på 1990-talet.  

Beläggen som har presenterats i del III för att pröva trovärdighetshypotesen är 
emellertid indirekta och fullständiga bevis saknas. I idealfallet hade väljarnas 
åsikter om det nya pensionssystemet samt en mer systematisk bild av partiled-
ningens bedömningar varit önskvärda. Trots denna invändning menar jag att de 
samlade omständigheterna, det vill säga budskapet i valkampanjerna samt väl-
jarundersökningarna fram till 1998, talar för att hypotesen har stöd. Jag ska nu 
sammanfatta de omständigheter som stöder hypotesen och sedan besvara fråge-
ställningen. 

Den första omständigheten anknyter till de resultat som presenterades i kapitel 
6, där det framgick att socialdemokraterna efter betydande ansträngningar lycka-
des vända en negativ opinion till ökade sociala förmåner. Detta gjordes genom 
att betona den principiella grunden i pensionsfrågan och samtidigt undvika pro-
blem med ökade kostnader (se också kapitel 3 som rör hur detta beslut motivera-
des på den parlamentariska arenan). Införandet av ATP-systemet bidrog också 
till betydande framgångar bland väljarna i slutet på 1950-talet och i början på 
1960-talet. Den andra omständigheten som talar för att hypotesen har stöd är att 
ungefär samma budskap – trots att problemen med ATP-systemet var kända på 
den parlamentariska arenan – upprepades vid valen 1982 och 1991. Trovärdighe-
ten i pensionsfrågan, som etablerades på 1950-talet, användes i dessa samman-
hang för att maximera rösterna. Den tredje omständigheten som talar för att hy-
potesen har stöd är att de socialdemokratiska väljarna enbart har betecknat pen-
sioner som en viktig valfråga när frågan har berörts i socialdemokratiska kam-
panjer, samtidigt som de borgerliga väljarna då har uppvisat ett väsentligt svalare 
intresse. Detta tyder på att partiet har haft ett förtroende i pensionsfrågan. 

Den fjärde omständigheten som talar för att hypotesen har stöd relaterar både 
till resultaten som har presenterats i denna del (III) samt i den föregående delen 
(del II som berör den parlamentariska arenan). Det har framkommit att partiled-
ningen var medvetna om risken att förlora stöd från väljarna i samband med pen-
sionsreformen och att de, till stor del av detta skäl, försökte minimera denna risk 
genom att begränsa debatten till de slutna utredningarna. Vid sidan av detta har 
det framgått att partiledningen själva tolkade andra politikförändringar under 
1990-talet – till exempel stoppaketet, skattereformen och saneringspolitiken – 
som en direkt orsak till de väljarförluster partiet gjorde. Det är rimligt att anta att 
resonemanget var likadant i förhållande till pensionsreformen och att detta för-
klarar att pensionsfrågan lyftes bort ifrån valkampanjerna 1994 och 1998. Fråge-
ställningen kan nu besvaras: 
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I vilka avseenden skiljde sig partiledningens motiveringar till att driva ige-
nom ATP på 1950-talet från motiveringarna till att sanktionera pensionsre-
formen på 1990-talet och hur kan förändring eller kontinuitet i dessa moti-
veringar förklaras på väljararenan? 

ATP-reformen beskrevs i partiledningens budskap till väljarna som en omfattan-
de expansion av rättigheter – inte kostnader – som kom alla löntagare till del. 
Detta beslut, och det senare försvaret av ATP, etablerade ett betydande förtroen-
de för partiet bland de egna väljarna, som också bidrog till att socialdemokrater-
na dominerade svensk politik under 1960-talet. Pensionsreformen på 1990-talet, 
som avskaffade ATP-systemets grundläggande principer, berördes emellertid 
knappast alls i partiledningens budskap till väljarna, trots att denna förändring 
var nästan lika betydelsefull som införandet av ATP-systemet. En förklaring till 
tystnaden på 1990-talet, som jag har föreslagit, är att det framgångsrika budska-
pet i samband med ATP-striden, som senare upprepades med varierande skärpa 
ända fram till valet 1991, i praktiken begränsade vilket budskap, som 1994 och 
1998 upplevdes vara gynnsamt givet målet att maximera rösterna. På 1950-talet 
var det strategiskt rationellt att öppna upp väljarnas ögon för ett behov som inte 
fanns från början genom att appellera till så många väljare som möjligt. På 1990-
talet var det strategiskt rationella valet, givet samma målsättning, snarare att 
förmå väljarna att uppmärksamma andra frågor än just pensioner. Sedan ATP-
stridens dagar har partiledningen bidragit till att befästa förväntningar om att so-
cialdemokraterna står för vissa idéer i pensionsfrågan. Detta innebär att partiled-
ningens strategiska frihet att utforma nya budskap, som också får stöd av väljar-
na, i praktiken var tämligen begränsade när pensionsreformen drevs igenom.  

Förklaringen som har föreslagits överensstämmer med resultat från tidigare 
forskning. Statsvetaren Anders Håkansson skriver följande, som väl stämmer 
överens med mina slutsatser: ”En viktig faktor i det svenska partisystemet, lik-
som i alla andra partisystem, är de band som existerar mellan de sociala grupper-
na i samhället och de politiska partierna. Band som har skapats genom partiernas 
ställningstaganden under en lång följd av år.”182 ATP-systemet är ett exempel på 
ett sådant band mellan det socialdemokratiska partiet och deras väljare. Social-
demokraternas budskap i pensionsfrågan på 1950-talet, och fram till mitten av 
1990-talet, har skapat förväntningar bland partiets väljare, som partiledningen 
aldrig har avvikit ifrån när de har diskuterat pensioner i valrörelser.  

I detta sammanhang har jag inte berört medierna, annat än att pensionsrefor-
men inte berördes särskilt ingående vare sig i TV eller i pressen. Flera betraktare 
menar dock att medierna bidrar till att tona ned svåra frågor i valtider och att de i 
stället koncentrerar sig på konflikter mellan partierna.183 Denna ”medialogik” 
riskerar att medföra att svåra och komplexa frågor där partierna är eniga, som till 
exempel pensionsreformen, försvinner och tonas ned i mediernas bevakning.184

––––––––– 
182 Håkansson 1994, s. 14. 
183 Brandorf, Esaiasson & Håkansson 1996, s. 24. 
184 Se Brandorf, Esaiasson & Håkansson 1996, s. 29. 

168



Statsvetaren Niklas Håkansson menar i sin avhandling Valretorik att partierna 
själva i hög grad bidrar till att bara konflikter lyfts fram i valtider.185 Enligt Hå-
kansson finns det ett stabilt mönster i de svenska partiernas valretorik över tid. 
”Partierna håller sig med likartade sätt för att förpacka sina budskap oavsett 
sammanhanget” skriver Håkansson.186 Håkanssons forskningsresultat kan tolkas 
som att en viss form av budskap och retorik institutionaliseras över tid på väljar-
arenan. Förklaringen i detta kapitel pekar åt samma håll. Pensionsfrågan har, när 
den inte har varit upphov till konflikt, tonats ned och nästan försvunnit ur alla 
partiers budskap.  

––––––––– 
185 Håkansson 1999. 
186 Håkansson 1999, s. 221. 
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DEL IV 

FRÅN ATP-STRIDEN TILL 
PENSIONSUPPGÖRELSEN

PÅ DEN PARTIINTERNA 
ARENAN
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Introduktion till den partiinterna arenan 
Vi skulle med vår röst få medverka till den väldigaste sociala reform som 
genomförts i vårt land. Mina dagboksanteckningar innehåller ingen reto-
rik. Jag bara konstaterar att den trygghetsskapande socialpolitiken inte 
längre blev socialdemokratins huvuduppgift. I framtiden skulle våra kraf-
ter koncentreras kring samhällets institutionella omvandling.1

Så beskrev Tage Erlander ATP-reformens betydelse för den svenska socialde-
mokratin och på ett liknande sätt brukar detta epokgörande beslut beskrivas i 
partiledningens memoarer, i den socialdemokratiska historieskrivningen och i re-
toriken på kongresserna.2 ATP-reformen var en vattendelare i partiets historia 
och samhällets institutionella omdaning stod inför dörren. 

När den socialdemokratiska partiledningen i början på 1990-talet beredde 
marken för den nya pensionsreformen på den partiinterna arenan var inte retori-
ken lika offensiv, men den var inte heller nämnvärt annorlunda. Ingela Thalén, 
som förde partistyrelsens talan på partikongressen 1993, valde att beskriva den 
pågående pensionsreformen på följande sätt:  

Av partistyrelsens utlåtande framgår det mycket tydligt att vi socialdemo-
krater vill behålla ATP. Det är världens kanske bästa pensionssystem. 
Men vi har också vissa bekymmer när det gäller att kunna bibehålla ett 
starkt ATP också för kommande generationer.3

På den parlamentariska arenan var pensionsreformen, vilket framgick i kapitel 5, 
en neddragning som motiverades med höga kostnader. På väljararenan förekom 
nästan inget budskap alls i valkampanjerna 1994 och 1998, vilket framgick i ka-
pitel 8. Att döma av Thaléns uttalande på partikongressen kunde emellertid par-
timedlemmarna dra slutsatsen att ATP-systemet var ungefär lika viktigt för soci-
aldemokraterna som det var på 1950-talet. Dessa skillnader mellan motiveringar 
på olika arenor innebär att det finns anledning att även granska det partiinterna 
budskapet i pensionsfrågan, från ATP-striden på 1950-talet till pensionsreformen 
på 1990-talet. 

Frågeställningen som ska besvaras i detta kapitel lyder: 

I vilka avseenden skiljde sig partiledningens motiveringar till att driva ige-
nom ATP-reformen på 1950-talet från motiveringarna till att sanktionera 

––––––––– 
1 Erlander 1976, s. 256. 
2 Erlander (1976) ägnar en tredjedel av sina memoarer, som rör tiden mellan 1955-1960, åt ATP-

striden. Förutom Erlander så har Torsten Nilsson (1986), Ulla Lindström (1969), Sven Aspling 
(1970) samt Tage G. Pettersson (1999) bidragit till lyriska beskrivningar av ATP-striden. För en 
översikt av partiets egen historieskrivning om ATP-striden se Linderborg 2002, s. 356-359. 

3 Kongressprotokoll 1993, C72 (Ingela Thalén). 
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pensionsreformen på 1990-talet och hur kan förändring eller kontinuitet i 
dessa motiveringar förklaras på den partiinterna arenan? 

Del IV i avhandlingen är uppdelad på tre kapitel. Kapitel 9 Mobiliseringen kring 
pensionsfrågan handlar om ATP-striden på 1950-talet. Kapitel 10 Den partiin-
terna bekräftelsen berör budskapet på partikongresser mellan 1960 och 1990. 
Processpårningen på den partiinterna arenan avslutas i kapitel 11 En ny reform i 
socialdemokratins namn. Detta kapitel tar sig an motiveringarna av pensionsre-
formen på 1990-talet.  

I slutet av varje kapitel redovisas slutsatser från de studerade perioderna. Det 
skapar en grund för att pröva lämplighetshypotesen som anger att ett tidigt be-
slut, som en gång har mött ett stort bifall från partimedlemmar, skapar uppfatt-
ningar om vad som är lämpligt att säga, vilket på sikt snävar in partiledningens 
möjligheter att skapa stöd för sina beslut. Omständigheter som är av betydelse 
för att pröva hypotesen sammanfattas i slutet av varje kapitel. Det är emellertid i 
slutet av kapitel 11 som det blir möjligt att pröva hypotesen fullt ut. De redovisa-
de resultaten ställs fortlöpande i relation till det som har framkommit i tidigare 
kapitel avseende den parlamentariska arenan och väljararenan. I slutet av kapitel 
11 besvaras frågeställningen. 

174



9. Mobiliseringen kring 
pensionsfrågan

Hur ATP-frågan motiverades på socialdemokraternas partinterna arena på 1950-
talet har i vissa aspekter berörts ingående av statsvetarna Björn von Sydow och 
Torsten Svensson.4 Dessa studier gör det möjligt för mig att komprimera delar 
av min egen undersökning.  

Detta kapitel består av en undersökning av hur partiledningen motiverade 
pensionsfrågan i samband med ATP-striden. Arkivmaterial, protokoll från parti-
styrelsen samt från det verkställande utskottet, organisationstryck, kongresspro-
tokoll samt tidigare forskning studeras inledningsvis. Det huvudsakliga utrym-
met upptas dock av en innehållsanalys av tidskriften Aktuellt i politiken mellan 
1954 och 1960. Studien av ATP-striden på den partiinterna arenan avslutas med 
en analys utifrån analysmodellen, där partiledningens motiveringar på olika are-
nor ställs i relation till varandra. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de vik-
tiga omständigheter som är av betydelse för att pröva lämplighetshypotesen.

Både sjukförsäkringsreformen från 1954 och ATP-reformen 1959 innebar att 
socialdemokraterna distanserade sig från den linje i välfärdspolitiken som fastla-
des under den tidigare socialministern Gustav Möller.5 Omsvängningen upplev-
des inte alltid som positiv bland arbetarrörelsens gräsrötter. Välfärdsförmåner 
som var knutna till den tidigare inkomsten – vilket var fallet i ATP-systemet – 
ansågs i flera motioner till LO: s kongresser på 1950-talet permanenta den ojäm-
lika inkomstfördelningen i samhället.6 Förändringen av välfärdstänkandet, som 
låg bakom principen om standardtrygghet i sjukförsäkringen och ATP-systemet, 
var inte heller given för ideologerna på den partiinterna arenan.7 Olof Palme och 
Assar Lindbeck gjorde så sent som 1955 följande uttalande:  

Kräver inte i stället vår socialistiska ideologi, med sitt krav på solidaritet 
med missgynnade grupper, att vi hjälper upp eftersatta minoriteter, innan 
vi beviljar oss själva fortsatt standardhöjning genom skattesänkning, höj-
da indirekta subventioner, arbetstidsförkortning, tjänstepensionering eller 
höjda barnbidrag?8

––––––––– 
4 Svensson 1994, von Sydow 1978. 
5 Svensson 1994, s. 216. 
6 Svensson 1994, s. 242 och där angivna referenser, som redogör för remisserna till LO:s kongresser. 
7 Flera forskare har betecknat övergången från det så kallade Beveridgesystemet till system som 

ATP, som i huvudsak var inriktade på medelklassen, som en betydande övergång i välfärdstänkan-
det. Se Svensson 1994, s. 217-220. Svensson menar dock att LO hela tiden tänkte sig en pensions-
försäkring som var baserad på inkomstbortfallsprincipen. ATP-reformen hade, hävdade LO, förfe-
lats om den alltför tydligt gynnade arbetare och låginkomsttagare. Svensson 1994, s. 245. 

8 Palme och Lindbeck citerade i Svensson 1994, s. 211. 
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I uttalandet från 1955 var alltså budskapet att en pensionsreform borde tjäna de 
sämst ställda. Senare på 1950-talet gjorde Palme ett uttalande som helt avvek 
från hans tidigare inställning: ”Ungdomen skulle inte komma att nöja sig med att 
år 2000 få ett bottenskydd i pensionerna, som högern talat om. Det är en 30-tals 
målsättning. En bevarad standard är 50-talets målsättning.”9 Denna omsvängning 
i det socialdemokratiska partiets välfärdspolitik ventilerades emellertid, vilket 
jag kommer att visa i detta kapitel, mycket sparsamt på den partiinterna arenan.10

Partiledningens breda opinionsbildning, och den partiinterna mobiliseringen för 
ATP, satte inte igång på allvar förrän efter att Eckerbergs utredning hade tillsatts 
1956. Då fanns det inte tid för opposition och kritiska diskussioner. För partiled-
ningen gällde det att få partimedlemmarna att sluta upp bakom samma linje. In-
ledningsvis var dock diskussionerna om tjänstepensionsfrågans lösning mycket 
begränsade på den partiinterna arenan. Detta kommer att framgå när jag nu un-
dersöker de två partikongresserna på 1950-talet. 

Tjänstepensionsfrågan på partikongresserna 1952 och 1956 
Vad som är av intresse när kongressprotokollen granskas är partiledningens mo-
tiveringar av det politiska problemet, som gav skäl för en reform, och kostnader-
na som var förknippade med att bygga ut ett nytt pensionssystem. Undersök-
ningen blir i detta avseende mycket kortfattad. Pensionsfrågan hade nämligen en 
mycket tillbakaskjuten plats vid båda dessa kongresser. På partikongressen 1952 
berördes inte frågan om tjänstepensioner alls medan diskussionen mellan parti-
ledning och ombud kom igång en aning vid kongressen fyra år senare.11

Inför partikongressen 1956 gav partiledningen ut en programskrift med nam-
net Framstegets politik.12 I programskriften beskrevs de ekonomiska möjlighe-
terna för reformpolitiken som exceptionellt goda. Några konkreta redogörelser 
för hur pensionsfrågan skulle tacklas och hur de ekonomiska möjligheterna såg 
ut i dessa sammanhang berördes dock inte, vilket var fallet på den parlamentaris-
ka arenan.13 Pensionsfrågan lyftes fram som en omstridd principfråga.14

Partikongressen 1956 var det enda tillfällde där partiets högsta beslutande or-
gan berörde pensioner innan ATP-reformen drevs igenom. Enbart fyra motioner 
– motionerna nummer 52 till 55 – till 1956 års partikongress berörde pensioner 

––––––––– 
9 Palme citerad i Elmbrant 1989, s. 34, se också Svensson 1994, s. 213-214. 
10 Enligt Svensson var den motivering som partiledningen (och LO-ledningen) genomgående anförde 

i reaktion mot den partiinterna kritiken mot inkomstgraderade förmåner, att standardökningen i 
samhället automatiskt skulle ta hand om resterande orättvisor i samhället. Svensson 1994, s. 245. 

11 Ombuden och ledningen diskuterade på partikongressen 1952 allt från bostäder till socialiserings-
frågor, men pensioner berördes inte med ett ord. Förklaringen är att ledningen inte hade någon ut-
arbetad linje. Frågan utgjorde i detta läge en risk för partiet, vilket även understryks av Erlander. Se 
Erlander 1976, s. 139. 

12 Framstegets politik 1956. 
13 Framstegets politik 1956, s. 34-35.
14 Framstegets politik 1956, s. 35. 
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och endast en, motion nummer 52, handlade om tjänstepensioner.15 Bolidens ar-
betarkommun, som stod bakom motionen, formulerade sig på följande sätt:  

Inom arbetarrörelsen har under lång tid arbetats för att få till stånd en ar-
betar- och tjänstepensionering, som skulle ge arbetarna en något sånär 
tryggad ålderdom. Detta har emellertid mötts av ett hårdnackat motstånd 
från företagens sida, trots att de flesta företag så gott som självmant ord-
nat en icke föraktlig pension för sina tjänstemän.16

Partistyrelsens utlåtande över motionen var vagt formulerad. Partistyrelsen sva-
rade, utan att gå in på detaljer, med att pensionsfrågan höll på att utredas och till-
lade: ”Partistyrelsen har med stort intresse – och avsevärd otålighet – följt arbetet 
för att komma till en snar lösning av frågan om en tillfredsställande pensionering 
av i första hand de arbetare och lägre tjänstemän, som ännu inte fått sin pensio-
nering ordnad genom överenskommelse med arbetsgivaren eller på liknande sätt. 
Detta intresse kan sägas ha dokumenterats genom de åtgärder, som från reger-
ingens sida vidtagits under detta år i syfte att bringa pensionsfrågan till en god 
lösning så snart som möjligt.”17 Vad dessa åtgärder från regeringens sida gick ut 
på mer konkret framgick emellertid inte i partistyrelsens utlåtande. Partistyrel-
sens föredragande, John Ericsson (från Kinna), avslutade med understryka att 
pensionsfrågan var av oerhörd vikt för partiet samtidigt som han medgav att par-
tiledningen ännu inte hade tagit ställning: 

Även om vi inte har tagit ställning till någon speciell lösning från partiets 
sida vågar jag väl uttrycka den meningen, att partiet har en stark känsla av 
att det nu måste ske någonting. Vi kan inte vänta längre. Nu krävs det 
handling, ty alla de medborgare, som inte har förmånen att kunna intjäna 
en tjänstepension, vill inte vänta längre. Detta är ett krav som måste lösas 
och vi får sätta in alla krafter för att lösa denna stora fråga.18

Partiledningen gjorde alltså gällande att de inte tagit ställning till en lösning än, 
trots att de hade uppvisat ett stort intresse för Åkessons principer på den parla-
mentariska arenan. Av denna anledning redogjorde inte partiledningen för kon-
gressen om detaljer i pensionsutredningen eller för de ekonomiska möjligheter-
na att bygga ut pensionssystemet. Pensionsfrågan framställdes helt och hållet 
som en ideologisk och omstridd principfråga på partikongressen, som partiled-
ningen skulle lösa på ett sätt som passade arbetarna och de egna medlemmarna.

En dimension i analysmodellen tar fasta på formella spelregler på respektive 
arena. På den partiinterna arenan handlar det om partikongressens beslutsbefo-
genheter. Även i detta avseende kan analysen göras kort. Kongressen fick nämli-
gen aldrig ta ställning till en bestämd lösning av pensionsfrågan och den partipo-
––––––––– 
15 SAP kongressprotokoll 1956, s. 335-339. De övriga tre berörde folkpensions höjning och administ-

ration.
16 SAP kongressprotokoll 1956, s. 335 (Motion från Bolidens arbetarkommun). 
17 SAP kongressprotokoll 1956, s. 336. 
18 SAP kongressprotokoll 1956, s. 336 (John ”Kinna” Ericsson). 
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litiska konflikten, som var under uppblommande, berördes inte vid kongressen 
1956. Kongressen godkände först i efterhand – i euforiska ordalag 1960 – parti-
ledningens agerande.19 Partiorganisationens formella spelregler, som stadgar att 
kongressen bestämmer partiets inriktning, hade alltså ingen betydelse alls. Av 
denna anledning kan slutsatsen dras, att partiledningen hade ett mycket stort 
formellt handlingsutrymme på den partiinterna arenan.20

Ett slutet beslutsfattande 
Den dimension i analysmodellen som berör partiledningens motiveringar av be-
slutsfattandet ska nu undersökas. För detta analyseras beslutsprotokoll från parti-
styrelsen, det verkställande utskottet, kommittén för linje 1 i folkomröstningen 
om pensioner, samt tidigare forskning. 

Socialdemokraternas och LO:s kampanjorgan som bildades inför folkomröst-
ningen 1957 – kommittén för linje 1 –  var tämligen hierarkiskt uppbyggt och 
högst upp i kommittén fanns, precis som i det socialdemokratiska partiet, ett 
verkställande utskott.21 Anledningen var helt enkelt vikten av att sända ut ”rätt” 
information till väljare och partimedlemmar.22 Statsvetaren Torsten Svensson vi-
sar att den socialdemokratiska partiledningen ställdes inför ett betydande avväg-
ningsproblem i förhållande till pensionsfrågan.23 Det gällde att omformulera ett 
krav som först framfördes av arbetare så att det även passade tjänstemän med 
stigande lönekurvor. Redan 1954, innan pensionsstriden påbörjades, konstatera-
de partistyrelsen att det i framtiden sannolikt skulle bli ”svårt att sälja socialpoli-
tiken” också till de egna medlemmarna.24 Mellan åren 1956 och 1958 handlade 
en stor del av diskussionerna i det socialdemokratiska partiets verkställande ut-
skott om hur de så kallade ”upplysningskampanjerna i pensionsfrågan” bäst bor-
de organiseras.25 Slutsatsen var ofta att informationsspridningen till medlem-
marna borde kontrolleras noggrant.26 Kommittén för linje 1 möjliggjorde denna 
kontroll och skulle enligt det verkställande utskottet ”ansvara för propagandans 
utformning och färdigställande.”27

I den socialdemokratiska historieskrivningen finns det en föreställning om att 
ATP debatterades flitigt inom partiorganisationen och följande uttalande från 
Tage Erlander har med viss nostalgi citerats i efterhand. ”Vi borde göra hela fol-

––––––––– 
19 SAP kongressprotokoll 1960, s. 4-5. 
20 Se Svensson 1994, s. 254,  von Sydow 1978, s. 139-144. 
21 I huvudkommittén fanns 121 personer och i det verkställande utskottet satt Arne Geijer, Helge 

Berglund, Nancy Eriksson och Sven Asplund. SAP verkställande utskott, prot. 27 jun. 1957 § 94. 
22 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957, ARAB volym F:XII: a: 16. Här redogörs för organisa-

tionsplanen för kommittén på ett detaljerat sätt. Det verkställande utskottet i kommittén gavs långt-
gående befogenheter. 

23 Svensson 1994, s. 254. 
24 Partistyrelsens protokoll, den 25 sept. 1954, s. 19 (Sven Aspling). 
25 SAP verkställande utskottet 20 mars 1956 30§, 24 jan. 1957 2§, 16 apr. 1957 §51, 27 juni 1957 § 

94, 9 sept. 1957 §115, 11 feb. 1958 § 9, 12 mars 1958. 
26 Svensson, s. 239, 254. 
27 SAP verkställande utskottet 16 apr. 1957, §51. 
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ket till en studiecirkel i pensionsfrågan.”28 Det som ”studiecirklarna” gick ut på 
var emellertid inte att skapa ett kritiskt tänkande kring pensioner bland medlem-
marna. Det gjordes inga opinionsundersökningar inom det egna leden för att ta 
reda på medlemmarnas uppfattningar. I stället handlade de interna kampanjerna 
om att rätta in de aktiva medlemmarna i ledet. Följande utskick till arbetarkom-
munerna, från det verkställande utskottet i Kommittén för linje 1, utgör ett ex-
empel på vad partiledningen förväntade sig av partimedlemmarna:  

I det nu avslutande skedet av upplysningskampanjen är det av allra största 
betydelse att alla våra stora organisationer inom partiet mobiliseras för 
aktiva insatser i upplysningsarbetet […] Det är […] angeläget att vi icke 
försummar att under de återstående dagarna effektivisera arbetet. Ingen 
inom vår aktiva kader får svika den 13 oktober.29

Partiorganisationens aktiva medlemmar skulle föra ut partiledningens talan och 
kampanjen på den partiinterna arenan betecknades som ett sätt att upplysa män-
niskor, också de egna medlemmarna, och göra dem medvetna om behovet av en 
obligatorisk pensionsförsäkring i statens regi.30 Den socialdemokratiska ledning-
en var, vilket framgick i kapitel 6, medveten om att socialpolitiken inte var sär-
skilt populär, varken bland väljare eller bland partimedlemmar efter valet 1956. 
Det gällde att vända denna opinionstrend (se kapitel 6).31

Direkta motiveringar av beslutsfattandet är svåra att hitta i materialet, men de 
oftast indirekta motiveringar som har kunnat identifieras gick ut på att det var 
den egna partiledningen som skulle avgöra pensionsfrågan. Det gällde att försik-
tigt kryssa runt negativa opinioner såväl inom partiet som bland väljarna och att 
vara noga med vilket budskap som skickades ut.32 Ambitionen var att lösa pen-
sionsfrågan genom att införa ett obligatoriskt system och då gick det inte att vara 
alltför öppen. Graden av öppenhet i beslutsfattandet var alltså ytterst begränsad 
på den partiinterna arenan och slutenheten valdes medvetet av partiledningen. 
Beslut i pensionsfrågan skulle fattas i samförstånd mellan LO-ledningen, TCO-
ledningen och partiledningen, utan att de stora medlemskarorna drogs in i dessa 
avgöranden.33

När ATP-striden påbörjades svetsade den samman arbetarrörelsen, men det 
fanns vissa motsättningar. De mest framträdande rörde den framtida använd-

––––––––– 
28 Tage Erlander citerad i SAP programdebatt nr 1 1992, s. 3, Linderborg 2002, s. 358, Lundberg 

2003.
29 Pensionsettans, VU, korrespondens 1957, ARAB volym F07, a: 016. 
30 Att dessa överväganden var avgörande på den partiinterna arenan framgår i partistyrelsens med-

lemsinventering från 1962. I inventeringen studerades vilken effekt den partiinterna propagandan i 
ATP-kampanjen hade haft och på vilket sätt partiets aktiva medlemmar agerade på arbetsplatser 
och i förhållande till andra arbetare. Se Partistyrelsens medlemsinventering 1962. 

31 Kommittén för lagfäst tilläggspension 1957. Rubrik: Synpunkter på opinionsläget med hänsyn till 
propagandan rörande tjänstepensioneringen, ARAB volym F: XII: a: 16. Se också Partistyrelsens 
protokoll den 25 sept. 1956, s. 10, den 12 okt. 1956, s. 15, 20. 

32 Se von Sydow 1978, s. 132, 140, 253. 
33 Se von Sydow 1978, s. 132-138, 140, 253. 
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ningen av AP-fonderna.34 Vid kongressen 1956 uttalade flera ombud från LO 
kritik mot partiledningens ovilja att med hjälp av fonderna gå till offensiv mot 
kapitalmarknaden.35 Tage Erlander bemötte denna kritik inför riksdagsgruppen 
den 10 februari 1959 på följande sätt: 

[D]et väsentligaste är att vi kan genomföra en pensionsreform och att frå-
gan om fonden m.m inte får förstoras upp och skapa onödig irritation 
kring detaljer; vi har lovat folk som röstat på oss att söka genomföra en 
pensionsreform, inte att åstadkomma en samhällsomdaning, som tydligen 
Hagnell avser, då han av sin kritik mot fondstyrelsens sammansättning 
hävdar, att fondstyrelsen helt skall kontrolleras av löntagarna.36

Motsättningen om fonderna mellan delar av LO och partiledningen föll emeller-
tid snart i glömska. Inget material visar att denna osämja på den partiinterna are-
nan ventilerades inför breda grupper i partiet. Under ATP-striden var inte fon-
derna i fokus på den partiinterna arenan.  

Hittills har det framkommit att varken tjänstepensionsfrågans faktiska lösning, 
eller dess ekonomiska möjligheter, berördes på partikongresserna. Vidare har det 
framgått att partiledningen medvetet valde en mycket sluten beslutsprocess på 
den partiinterna arenan samt att partiledningen försökte tona ned AP-fonderna 
som ett maktpolitiskt redskap. Dessa slutsatser baserar sig dock på ett relativt 
tunt material och är inte tillräckliga för att fullfölja processpårningen i del IV. 
Det saknas forskning om vad som kännetecknade partiledningens breda opini-
onsbildning för ATP-systemet, innan och efter ATP-striden. Det gäller nu att fyl-
la igen denna lucka.  

Pensionsfrågan i Aktuellt i politik och samhälle mellan 1954 
och 1960 

Vilket budskap partimedlemmarna fick i pensionsfrågan i samband med ATP-
striden har enbart lyfts fram sporadiskt i tidigare forskning. En förklaring till det-
ta är att det partiinterna intresset för pensioner mer eller mindre har tagits för gi-
vet eller behandlats som en konstant.37  En samlad bild av inriktningen på parti-
ledningens opinionsbildning är dock nödvändig för att processpåra partiledning-
ens motiveringar på den partiinterna arenan fram till slutet av 1990-talet och prö-
va lämplighetshypotesen. Därför ska en innehållsanalys av partiorganisationens 
största interna tidskrift Aktuellt i politik och samhälle genomföras mellan åren 
1954 och 1960.  

Varför har då denna tidsmässiga avgränsning valts? En självklar anledning är 
att tidskriften började utkomma just 1954 och en annan är att pensionsfrågan inte 

––––––––– 
34 Kassman 1991, s. 91, von Sydow 1978, s. 328-338. 
35 SAP kongressprotokoll 1956, s. 272-274 (Hans Hagnell), se även 274-276, 450-455 (Nils Kell-

gren).
36 Tage Erlander citerad i von Sydow 1978, s. 329. 
37 Molin 1965, Svensson 1994. 
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diskuterades särskilt utförligt på den partinterna arenan innan det blev strid mel-
lan partierna i mitten av 1950-talet. Ytterligare en fråga måste dock besvaras: 
Kan verkligen innehållet i den partiinterna pressen säga något om partiledning-
ens samlade motiveringar i pensionsfrågan? Jag menar att så är fallet. Den parti-
interna pressen ansågs under 1950-talet utgöra en vital del i den ”politiska in-
formationsverksamheten.” På kongressen 1952 uttalade partistyrelsen följande: 
”Det bör […] vara hela partiets intresse att på allt sätt understödja vår press. 
Jämsides härmed anmäler sig behovet av en partimässig informations- och upp-
lysningsverksamhet för partiets stora medlemskader.”38 Ett problem som lyftes 
fram på kongressen 1952 var att partiledningen inte hade ett samlat grepp på 
propagandan och upplysningen. För att lösa detta partiinterna opinionsbildnings-
problem slogs tre mellanstora tidskrifter 1954 samman och bildade just Aktuellt i 
politik och samhälle.39

Att tidskriften Aktuellt i politik och samhälle var en central kanal för partiled-
ningens propaganda i pensionsfrågan framgår också i den så kallade medlemsin-
venteringen, som gjordes på partistyrelsens beställning år 1959.40 Syftet med 
denna inventering var bland annat att undersöka hur partimedlemmarnas opinio-
ner påverkades av partiledningens budskap i tidskrifterna.41   

Innehållsanalys mellan 1954 och 1960
Innehållsanalysen av pensionsfrågan i tidskriften Aktuellt i politik och samhälle
är uppdelad på tre perioder, 1954-1956, 1957-1958 och 1959-1960. Avsikten är 
att granska partiledningens opinionsbildning i pensionsfrågan före, under och 
precis efter ATP-striden. Vissa variabler som analysmodellen tar fasta på före-
kom dock inte på ett systematiskt sätt i den partiinterna tidskriften. Det gäller i 
första hand motiveringar av ekonomiska möjligheter, som bara förekom spora-
diskt, vilket kommer att kommenteras och exemplifieras senare i den löpande 
texten. Motiveringar som rörde partikongressens betydelse – det vill säga varia-
beln formella spelregler – förkom inte alls. Följande fem variabler ska undersö-
kas: 

Partilinjen. Denna variabel har två kategorier – bestämd eller obestämd. Ka-
tegorierna ska indikera om partiledningen var klara över vad som skulle åstad-
kommas i pensionsfrågan. Variabeln tar alltså fasta på om partiledningen förde 
ut att de hade en klar uppfattning om vad som utgjorde pensionsfrågans problem 
och hur detta problem skulle lösas. Var partilinjen obestämd ses detta som en in-

––––––––– 
38 SAP Kongressprotokoll 1952, s. 212 (Tidningar och tidskrifter). 
39 Tidskriften fick tidigt över 100 000 prenumeranter och blev snabbt den största i partiet. SAP Kon-

gressprotokoll 1956, s. 307 (Tidningar och tidskrifter). Se även Aktuellt i politik och samhälle 1957, 
nr 14, s.1. 

40 SAP medlemsinventering 1962. Se också SAP verkställande utskottet, den 2 maj 1952, s. 3. 
41 Av inventeringen framgick att 35 procent av de enskilt anslutna medlemmarna – det vill säga inte 

kollektivanslutna – läste tidskriften regelbundet. Till detta kom att i genomsnitt 20 procent av dessa 
medlemmar läste tidskriften ibland. SAP medlemsinventering 1962, avseende perioden 1957/58, s. 
34.
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dikation på att motsättningar inom partiet redogjordes för i tidskriften medan en 
bestämd linje indikerar motsatsen.  

Ideologisk karaktär. Denna variabel tar fasta på den ideologiska retoriken i 
artikeln. Vissa artiklar kunde ha en ideologisk inriktning, där pensionsfrågans 
betydelse för klassiska socialdemokratiska värden som rättvisa, jämlikhet och det 
framtida samhällsbygget lyftes fram. Den första kategorin kallas ideologisk frå-
ga. För att klassas under denna kategori måste tidskriftsartikeln ha propagerat för 
det ideologiskt riktiga eller oriktiga med en särskild lösning, utan att närmare re-
dogöra för tekniska detaljer. Det andra alternativet av intresse är att pensionsfrå-
gans tekniska karaktär gavs ett företräde i artikeln samtidigt som ideologiska 
principer inte lyftes fram. Kategorin kallas teknisk fråga.

I vems intresse? Denna variabel ska indikera vilket budskap partiledningen 
sände ut om pensionsfrågans lösning. Kategorierna är de sämst ställda (vilket i 
första hand avser arbetare), tjänstemän, alla löntagare eller ingen specifik grupp.
Tjänstemän tas med som en kategori eftersom det fanns en potentiell konflikt 
mellan arbetare och tjänstemän på den partinterna arenan.42

Vad ska åstadkommas? Syftet med denna variabel är att få en inblick i bud-
skapet om partiledningens avsikter beträffande pensionssystemets konstruktion. 
Den första kategorin kallas rättvis klassutjämning och tar fasta på att budskapet i 
huvudsak gick ut på att partiledningen genom att instifta ett pensionssystem ville 
utjämna klassklyftor och inkomstskillnader i samhället. Inkomstgraderade för-
måner kallas nästa kategori och tar fasta på mer tekniskt orienterade resonemang, 
som redogjorde för de planerade intjänandereglerna, inklusive problematiska 
aspekter (dvs. både avgiftsregeln och 15/30-regeln). Ett tredje alternativ, som 
också är av intresse, är att partiledningens avsikter i pensionsfrågan inte togs upp 
och kallas berörs ej.

Beslutsfattande. Variabeln har tre kategorier. Partipolitiskt samförstånd är 
den första och ska indikera budskap om att partiledningen strävade efter ett be-
slut i samförstånd med arbetsmarknadens parter och de borgerliga partierna. I 
dessa sammanhang var budskapet att beslutsfattarna i huvudsak var opolitiska
experter. Ideologisk konflikt kallas den andra kategorin och den signalerar mot-
satsen, nämligen att möjligheter till samförstånd inte diskuterades och att beslutet 
i pensionsfrågan ansågs ligga i händerna på partiledningen eller på den egna par-
tiorganisationen. I dessa sammanhang var beslutsfattarna i första hand politiska 
intresserepresentanter. Den sista kategorin tar fasta på att motiveringar av be-
slutsfattande helt uteblev och kategorin kallas då berörs ej. Resultaten av inne-
hållsanalysen redovisas i tabell 9.1. 

––––––––– 
42 Se Svensson 1994. 
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Tabell 9.1: Tjänstepensionsfrågan i Aktuellt i politik och samhälle 1954-1960 
(procent).

Variabler och kategorier 1954-1956 1957-1958 1959-1960 1954-1960 
 (totalt pro-

cent)
Partilinjen
Bestämd 36 95 100 86
Obestämd 64 5 0 14
Summa procent 100 100 100 100
Ideologisk karaktär
Ideologisk fråga 8 65 70 57
Teknisk fråga 92 35 30 43
Summa procent 100 100 100 100
I vems intresse? 
De sämst ställda 28 6 7 10
Tjänstemäns 4 13 13 12
Alla löntagares 16 55 53 48
Ingen specifik grupp  52 26 27 30
Summa procent 100 100 100 100
Vad ska åstadkommas? 
Rättvis klassutjämning 24 51 53 47
Inkomstgraderade förmåner 32 17 10 18
Berörs ej 44 32 37 35
Summa procent 100 100 100 100
Beslutsfattande
Partipolitiskt samförstånd 44 10 3 14
Ideologisk konflikt 4 58 60 50
Berörs ej 52 32 37 36
Summa procent 100 100 100 100
Totalt antal artiklar  25 100 30 155 

Kommentar: Under den undersökta perioden utkom 147 nummer av tidskriften (21 nummer per år). 
Pensionsfrågan berördes i sammanlagt 155 artiklar under hela perioden. Tabellen anger frekvens av 
en viss variabel i procent av antalet artiklar under den period som anges. Antal artiklar per år var: 8 
artiklar 1954; 10 artiklar 1955; 7 artiklar 1956; 58 artiklar 1957; 42 artiklar 1958; 15 artiklar 1959; 15 

tiklar 1960.

arna kom igång ungefär samtidigt som propagandan till väljarna på-
bö

ar

I tabell 9.1 ser vi att motiveringarna som rörde pensionsfrågan förändrades gans-
ka dramatiskt under den undersökta perioden. Innan 1957 var budskapet i tid-
skriften att partilinjen var obestämd samtidigt som partiledningen var inställd på 
att lösa pensionsfrågan, som beskrevs i tekniska ordalag, i partipolitiskt samför-
stånd. Efter 1957 förändrades budskapet helt och partilinjen beskrevs nu som be-
stämd samtidigt som pensioner beskrevs som en ideologisk fråga och beslutspro-
cessen sades vara präglad av ideologisk konflikt. Det identifierade mönstret kor-
responderar väl med tidigare forskning och resultaten från del II och III, som 
rörde den parlamentariska arenan och väljararenan. På den partiinterna arenan 
beskrevs pensionsfrågan som en konfliktfylld fråga och ett betydande samhälls-
problem först efter 1957. Det var alltså först i samband med ATP-striden, som på 
allvar började 1957, som budskapet fick denna inriktning. Mobiliseringen av par-
timedlemm

rjades. 
En betydelsefull förändring gäller hur partilinjen presenterades över åren. Un-

der den första perioden, 1954-1956, var partilinjen obestämd i 64 procent av alla 
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artiklar medan 95 procent av artiklarna signalerade en bestämd linje mellan 
1957-1958 och alla artiklar, 100 procent, hade en bestämd linje mellan 1959 och 
1960. Av detta kan slutsatsen dras att det var först 1957 och framåt, som parti-
ledningen började sin propaganda i pensionsfrågan på den partiinterna arenan. 
Denna slutsats stämmer väl med den tidigare granskningen av partikongressen 
1956, men knappast med tidigare forskning om ATP-striden. Statsvetaren Björn 
Molin menar att pensionsfrågan politiserades redan 1956, vilket enligt hans defi-
nition betyder att partierna då intog tydliga ståndpunkter.43 Av innehållsanalysen 
kan vi dock utläsa att några tydliga ståndpunkter inte alls framgick i partiled-
nin

liga lösningen, utan att tekniska och ekonomiska pro-
ble

rtiklar gynna alla löntagare (55 procent 1957-1958 och 
53

et gick ut på att pensionsreformen skulle avskaffa 
orättvisor och klasskillnader.  

––––––––– 

gens budskap i tidskriften förrän 1957-1958.  
På den parlamentariska arenan drog jag slutsatsen att partiledningen beteck-

nade tjänstepensioner som en oomstridd teknisk fråga innan det blev strid 1956 
och som en omstridd principfråga efter att konflikterna hade påbörjats. Dessa 
slutsatser bekräftas av innehållsanalysen av tidskriften och gäller alltså även på 
den partiinterna arenan. Mellan 1954-1956 beskrevs pensioner som en teknisk
fråga i 92 procent av artiklarna. Detta innebär att budskapet till övervägande del 
hade ett neutralt språk, som gick ut på att upplysa läsarna om detaljer i pensions-
frågan utan att närmare blanda in ideologiska frågor. Under dessa år framstod 
nästan en pensionsreform som en rutinåtgärd medan sjukförsäkringen, som 
genomfördes 1955, upptog en mycket mer central plats i tidskriften. Retoriken 
svängde sedan helt. Pensioner framställdes som en ideologisk fråga i 65 procent 
av artiklarna 1957-1958 och i 70 procent av artiklarna 1959-1960. Dessa artiklar 
hade ett propagerande budskap och socialdemokratins förslag framställdes som 
den enda rättvisa och rim

m berördes ingående.  
Gällande variabeln i vems intresse blev det efterhand mindre vanligt att artik-

larna fokuserade på de sämst ställda och mer vanligt att de i stället berörde alla 
löntagare. I den mån förmånstagare av en pensionsreform berördes 1954-1956 
var det vanligaste att arbetare (de sämst ställda) lyftes fram (28 procent). Efter 
att pensionsstriden bröt ut preciserade partiledningen sitt förslag och en reform 
skulle nu enligt flertalet a

 procent 1959-1960).
I den mån partiledningen överhuvudtaget redogjorde för vad de ville åstad-

komma 1954-1956 så var det vanligaste, i 32 procent av artiklarna, att planer om 
att instifta någon typ av inkomstgraderade förmåner lyftes fram. I dessa sam-
manhang framställdes också pensionsfrågan som ett tekniskt problem i alla artik-
lar. Inkomstgraderade förmåner beskrevs som det mest praktiska sättet att lösa 
pensionsfrågan. Budskap om inkomstgradering tonades sedan ner 1957-1958 
samt 1959-1960 och ersattes av retorik som gick ut på att partiledningen genom 
pensionsreformen i första hand ville sträva efter rättvis klassutjämning. Detta in-
nebär att intjänandereglernas faktiska betydelse för arbetare successivt kom i 
skymundan i retoriken. Dessa resonemang fanns med, vilket framgår i tabell 9.1, 
men det huvudsakliga budskap

43 Molin 1965, s. 150 –155. 
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Variabeln beslutsfattande visar också förändringar i budskapet över tidsperio-
den. Mellan 1954 och 1956 underströk enbart 4 procent av artiklarna, att en kon-
flikt mellan partierna var att vänta medan 44 procent signalerade att pensionsfrå-
gan kunde nå en lösning i samförstånd. Under de efterföljande perioderna mins-
kade samförståndstemat till 10 procent under perioden 1957-1958 och försvann 
nästan helt, 3 procent, under perioden 1959-1960. I stället beskrevs pensionsfrå-
gan som en konfliktfråga (58 procent 1957-1958 och 60 procent 1959-1960).  

Sammanfattningsvis förändrades budskapet i tidskriften efter att ATP-striden 
på allvar satte fart på den partiinterna arenan 1957. Budskapet i tidskriften gick 
från en obestämd linje, ett tekniskt inriktat budskap och en strävan efter konsen-
sus, före 1957, till en bestämd linje och ett ideologiskt budskap, som betonade 
konflikt efter 1957.  

När samförståndet dominerade 1954-1956 
Jag ska nu visa några exempel på motiveringar från artiklarna under åren och se-
dan diskutera vilka slutsatser som kan dras. I de få artiklar som förekom år 1954 
var pensionsfrågan en fråga bland alla andra. När lösningen på frågan berördes – 
vilket enbart gjordes en gång under året – framställdes avtal på arbetsmarknaden 
som likvärdigt med ett obligatorium: 

Sammanfattningsvis kan sägas, att frågan om en allmän pensionering bör 
genomföras via lagstiftning eller via avtal mellan arbetsmarknadsparterna 
icke är självklar, försåvitt man ser frågan ur enbart arbetsmarknadspoli-
tiska synpunkter.44

Tydligare än så var inte budskapet under året, vilket kan verka märkligt eftersom 
LO redan hade tagit ställning för ett obligatorium i Åkessons första och andra ut-
redning. Det var viktigt att lösa pensionsfrågan, men förmånsnivåer diskuterades 
inte och tjänstepensioner var än så länge en oomstridd teknisk fråga. Partimed-
lemmarna fick ingen omfattande information om partiledningens planer i pen-
sionsfrågan under detta år och inte heller under nästföljande. I flera artiklar kriti-
serades inkomstgraderade förmåner av partimedlemmar, som riktade frågor till 
partiledningen. Här ska ett exempel från 1955 ges, som är representativt för hur 
diskussionen kunde se ut. En frågeställare riktade kritik mot de planerade förmå-
nerna och skrev: ”Varför utgår man alltid vid tal om en allmän tjänste- eller arbe-
tarpensionering från en differentierad sådan, en som tillförsäkrar vederbörande 
pensionstagare 2/3 av hans eller hennes tidigare arbetsinkomst? Varför allt detta 
krångel? Bör man inte av rättviseskäl föredra en enhetlig, rimlig pensionsför-
mån?”45 Partiledningens svar utgick ifrån att pensionsfrågans tekniska lösning i 
princip enbart kan ske genom ett system som byggde på graderade förmåner. 
Rättviseaspekten som lyftes fram i frågan avfärdades helt av John Ericsson som 

––––––––– 
44 Aktuellt i politik och samhälle 1954, nr 8, s. 18. 
45 Aktuellt i politik och samhälle 1955, nr 7, s. 2. 
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förde partiledningens talan.46 I samtliga fall i de undersökta artiklarna under åren 
1954-1960 där kritik antyddes mot inkomstgraderade förmåner avfärdades den 
av ledningen. 

När beslutsfattandet i pensionsfrågan berördes 1955 lyftes oftast den partipoli-
tiska enigheten fram. I en av de första riktigt konkreta redogörelserna för utred-
ningsprocessen i pensionsfrågan beskrev redaktionen för tidskriften SAF:s lös-
ningsförslag på pensionsfrågan i följande positiva ordalag:  

SAF-betänkandet måste på sitt sätt anses unikt för svensk arbetsmarknad. 
De svenska arbetsgivarna har här lagt i dagen en konstruktiv vilja att lösa 
ett betydande socialt problem, som de i det föregående inte har velat ta 
ställning till.47

Trots att det inte var klart hur pensionsfrågan skulle lösas betonades enigheten 
mellan partierna och arbetsmarknadens parter i ytterligare en artikel under året. 
”Diskussionen om en allmän pensionsförsäkrings detaljutformning är inledd. 
Enighet råder om en sak: problemet skall lösas, en pensionsförsäkring skall 
genomföras.”48

Under det följande året, 1956, berördes pensionsfrågan ytterst sparsamt och i 
stort sett upprepades samma mönster som under de två föregående åren. Det 
fanns dock ett undantag. Inför valet den 16 september 1956 nämndes de ideolo-
giska konfliktlinjerna mellan partierna för första gången i tidskriften.49

Med utgångspunkt från innehållsanalysen kan slutsatsen dras, att partimed-
lemmarna mellan 1954-1956 inte informerades om den beslutsprocess som sam-
tidigt fortgick på den parlamentariska arenan (se kapitel 3). På den partiinterna 
arenan var pensionen en teknisk fråga, som skulle avgöras i partipolitiskt sam-
förstånd.

När konflikten dominerade 1957-1960 
Mellan 1957 och 1958 förekom 65 procent av alla de artiklar som har undersökts 
och svängningen i retoriken var betydande jämfört med den föregående perioden. 
Pensionsfrågan blev nu ett betydande samhällsproblem, som i stor utsträckning 
beskrevs i principiella och slagordsbetonade termer. Under perioden 1957-1958 
berördes ekonomiska möjligheter i ett antal artiklar i tidskriften. Detta budskap 
var dock perifert och de artiklar som skrevs var nästan alltid reaktioner på de 
borgerliga partiernas kritik mot ökade kostnader.50 De borgerligas farhågor be-
tecknades i samtliga fall, både under 1957 och 1958, som helt missvisande. Un-

––––––––– 
46 Aktuellt i politik och samhälle 1955, nr 7, s. 2. 
47 Aktuellt i politik och samhälle 1955, nr 14-15, s. 5. 
48 Aktuellt i politik och samhälle 1955, nr 17, s. 3. 
49 Aktuellt i politik och samhälle 1956, nr 9, s. 6. 
50 Resonemang som berörde ekonomiska möjligheter fördes i Aktuellt i politik och samhälle 1957, nr 

3, s. 4, 16, 21 (här lyftes fondernas betydelse fram), nr 4, s. 5, nr 8, s. 14, nr 10, s. 3, 5, 17, nr 13, s. 
4. Aktuellt i politik och samhälle 1958, nr 3, s. 3, 6, nr. 7, s. 9, nr. 8, s. 15, nr. 18, s. 7. 
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der rubriken ”blir det för dyrt?” stod till exempel följande att läsa i en artikel från 
juni 1957: 

Löntagarrepresentanterna betraktar pensionsfrågans lösning såsom en 
rättvis och rimlig åtgärd i en tid då utvecklingen skapat utrymme för allas 
trygghet på ålderns dag. När underlag finns för allas ålderstrygghet, borde 
pensioneringen ha kunnat bli en hela folkets angelägenhet, beslutad i 
enighet. De andra ville inte ha det så, och därför blev det strid.51

I linje med ovanstående citat beskrevs det egna pensionsförslaget som billigt gi-
vet de goda ekonomiska omständigheterna och budskapet var genomgående att 
”vi har råd med allmän pensionering.”52 Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras 
att ATP-reformen även på den partiinterna arenan beskrevs som en reaktion på 
goda ekonomiska möjligheter. Precis som på väljararenan tonades dock frågor 
om ökade kostnader ned i budskapet. 

De borgerliga partierna anklagades i flera artiklar under både 1957 och 1958 
för att sätta sig emot den rättvisa som det socialdemokratiska förslaget sades in-
nebära. Utfallet i folkomröstningen 1957 beskrevs sedan som en total seger för 
den egna linjen, som fick 45,8 procent av rösterna. Det hävdades att folkpartiets 
och högerns linje – trots 35,3 procent uppslutning bland väljarna – slogs ut. Lön-
tagarna mobiliserades, enligt retoriken, entydigt för socialdemokratins linje.53

Motståndarnas förslag betecknades som negativa och redaktionen för tidskriften 
konstaterade lakoniskt att ”de i grunden inte innebar någonting alls.”54

Konflikttemat skärptes successivt 1957-1958. Inför upplösningsvalet i juni 
1958 hävdade Tage Erlander i flera uppfordrande artiklar att det var socialdemo-
kratins historiska mission att lösa pensionsfrågan samt att alla medlemmar hade 
ett ansvar att följa partiledningen i den hårda striden. Framgången i valet 1958 
kommenterades i en artikel på följande sätt: 

Utgången i junivalet är främst att betrakta som en förtroendeyttring för 
socialdemokratin och en framgång för den stora trygghetsreform som par-
tiet satsat sin kraft på att lösa. De vinster som har gjorts inom borgerlighe-
ten – centerpartiets oväntat stora frammarsch och högerns måttliga – har 
skett på bekostnad av ett annat borgerligt parti, folkpartiet. Den s.k. ”sam-
förståndslösning” som folkpartiet framförde har underkänts – först av de 
övriga partierna och därpå av folket i val. Den är borta och kan icke åter-
upplivas. Socialdemokratin har inte tvekat eller svävat på målet när det 
gällt pensionsreformen. Helhjärtat har vårt parti tagit upp den strid som de 
borgerliga nejsägarna har påtvingat oss.55

––––––––– 
51 Aktuellt i politik och samhälle 1957, nr 10, s. 3. 
52 Aktuellt i politik och samhälle 1958, nr 3, s. 3-4. 
53 Aktuellt i politik och samhälle 1957, nr 16-17, s. 3. 
54 Aktuellt i politik och samhälle 1957, nr 16-17, s. 3. 
55 Aktuellt i politik och samhälle 1958, nr 11, s. 3. 
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Möjligheterna att nå en uppgörelse i samförstånd var borta och avgörandet var 
således i händerna på den egna partiledningen.  

När ATP-reformen väl hade gått igenom i riksdagen, 1959, blev tonen i tid-
skriftsartiklarna nästan euforisk. Partiet var på frammarsch och segern tillskrevs 
medlemmarnas engagemang och ledningens och partifunktionärernas tålmodiga 
och sakliga upplysningsarbete. I en artikel riktade Tage Erlander i triumf ett tack 
direkt till medlemmarna.  

Torsdagen den 14 maj 1959 avgjordes pensionsfrågan i Sveriges riksdag. 
Det blev en seger för det socialdemokratiska pensionsförslaget, för den 
lagfästa pensionen. En av våra allra största reformer är därmed förd i 
hamn. Dess betydelse för nuvarande och kommande generationer är upp-
enbar. En klassgräns är borttagen och ett nytt steg har tagits mot ökad 
trygghet och social rättvisa för de stora medborgargrupperna i vårt land. 
Under de år, då vi har haft att föra striden om denna rättvisefråga, har 
svensk arbetarrörelse utvecklat en slagkraft, en sammanhållning och en 
kampglädje, som kanske aldrig tidigare. Det har varit en grundläggande 
förutsättning för reformens genomförande.56

Under 1960 beskrevs ATP-reformen i flera artiklar som den största och viktigas-
te socialpolitiska reform som hade genomförts i Sverige.57 Inför valet 1960 pryd-
des omslaget på ett nummer av tidskriften med valaffischen från 1958 med en 
äldre man och budskapet ”Gärna medalj, men först rejäl pension.” Följande upp-
fordrande slagord hade dock tillförts till den ursprungliga texten: ”Låt dom inte 
riva upp pensionsbeslutet.”58 Hotet mot det splitter nya ATP-systemet lyftes 
fram i 9 av 15 artiklar och det hävdades att de borgerliga partierna inte var att lita 
på i pensionsfrågan.  

Av innehållsanalysen kan sammanfattningsvis ett antal slutsatser dras om det 
förändrade budskapet om ATP på den partiinterna arenan. Det var först efter att 
striden mellan partierna hade påbörjats, 1957, som tjänstepensionsfrågan blev en 
stor ideologisk konfliktfråga i tidskriften. Detta innebär att de partimedlemmar 
som läste tidskriften till största del fick ett förenklat och ideologiskt budskap, 
som var frikopplat från tekniska detaljer och ekonomiska resonemang. Trots att 
samförståndsinriktade motiveringar fanns med i tidskriften under hela perioden 
motiverades beslutsfattandet i pensionsfrågan som att den egna partiledningen 
strävade efter att fälla avgörandet i konflikt med de borgerliga. Jag har emellertid 
inte funnit en enda artikel, som gick ut på att partiorganisationen i sin helhet 
skulle vara med och påverka pensionsfrågan. Precis som på väljararenan undvek 
budskapet problem och inriktade sig på principer. Besluten i pensionsfrågan fat-
tades dock i slutna rum – där partiledningen och ledningarna i LO samt TCO 
förhandlade fram en lösning utan assistans från partimedlemmar. Dessa slutna 
förhandlingar berördes inte i tidskriften. 

––––––––– 
56 Aktuellt i politik och samhälle 1959, nr 10, s. 3. 
57 Aktuellt i politik och samhälle 1960, nr 5, s. 3. 
58 Aktuellt i politik och samhälle 1960, nr 8.
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Slutsatser om ATP-striden på den partiinterna arenan i 
relation till den parlamentariska arenan och väljararenan 

Analysen av ATP-striden på den partiinterna arenan kan nu sammanfattas med 
utgångspunkt från analysmodellen och ställas i relation till resultaten för den par-
lamentariska arenan och väljararenan. 

Tabell 9.2: ATP-striden på den partiinterna arenan i relation till den parlamen-
tariska arenan och väljararenan. 

Dimensioner Variabel ATP-striden på 
den partiinterna 
arenan
1956-1959 

ATP-striden på 
väljararenan
1956-1959 

ATP-striden på 
den parlamenta-
riska arenan 
1956-1959 

Problemets om-
fattning

Betydande sam-
hällsproblem 

Betydande sam-
hällsproblem 

Betydande sam-
hällsproblem 

Problemets ka-
raktär

Omstridd princip-
fråga 

Omstridd princip-
fråga 

Omstridd princip-
fråga 

Lösningen av 
problemet  

Betydande expan-
sion

Betydande expan-
sion

Betydande expan-
sion

DET POLI-
TISKA PRO-
BLEMET

I vems intresse? Alla löntagare 
gynnas 

Alla löntagare 
gynnas 

Alla löntagare 
gynnas 

EKONOMIS-
KA MÖJLIG-
HETER 

Hur ser de eko-
nomiska möjlig-
heterna ut? 

Berörs ej/Goda 
möjligheter 

Berörs ej Goda möjligheter 

Var ligger avgö-
randet? 

Den egna parti-
ledningen

Den egna parti-
ledningen

Den egna parti-
ledningen

Förväntningar på 
beslutsfattare

Politiska intresse-
representanter

Politiska intresse-
representanter

Politiska intresse-
representanter

BESLUTS-
FATTANDE

Hur bör beslut 
fattas? 

Berörs ej Öppen debatt Öppen debatt 

Beslutsbefogen-
heter

Stort handlingsut-
rymme 

Litet handlingsut-
rymme 

FORMELLA 
SPELREG-
LER Valsystemets be-

tydelse 
Mindre begränsat
handlingsutrym-
me 

I tabell 9.2 framgår det att partiledningens motiveringar var helt samstämmiga på 
de tre arenorna i samband med ATP-striden, utom när det gäller ekonomiska 
möjligheter. Ökade kostnader var en huvudsaklig kritik från de borgerliga parti-
erna, som den socialdemokratiska partiledningen valde att tona ned. På det stora 
hela var dock budskapet på den partinterna arenan och väljararenan nästan helt i 
linje med den politik som partiledningen planerade att genomföra på den parla-
mentariska arenan. Detta innebar att partiledningen hade en stor strategisk frihet 
på 1950-talet. Avvägningar mellan arenor var inget större problem. Det är dock 
viktigt att betona att den socialdemokratiska partiledningen, både inför partimed-
lemmar och väljare, lyckades tona ned problem och potentiellt kontroversiella 
frågor (kostnader och inkomstgradering). Budskapet handlade nästan helt och 
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hållet om rättvisa principer och klassutjämning. Det som från början var en efter-
längtad arbetarreform blev en reform för alla löntagare.  

När de tre arenorna granskas tillsammans framträder bilden av att en liten 
grupp beslutsfattare i toppen på det socialdemokratiska partiet lyckades utmejsla 
en framgångsrik propaganda, som tilltalade både väljare och partimedlemmar. 
Det är högst osäkert om det ens hade blivit någon pensionsreform om partiled-
ningen inte hade haft möjligheten att relativt ostört föra ut den linje som de gjor-
de. Framgång i pensionsstriden var beroende av att vända den negativa trenden 
bland väljarna och att få partimedlemmarna att sluta upp bakom partilinjen. Den 
stora skillnaden mellan motiveringar på arenorna är således att de tveksamheter 
som under det tidiga 1950-talet fanns på den parlamentariska arenan inte alls dis-
kuterades på de övriga arenorna.  

Den tidsmässiga avgränsningen för vad som var ATP-striden har jag på den 
partiinterna arenan satt mellan 1956 och 1960. Anledningen till detta är att det 
var först vid kongressen 1956 som frågan började diskuteras på allvar. Av denna 
anledning redogör inte tabellen för tiden före ATP-striden (se dock texten). Ta-
bell 9.2 ska nu kommenteras. 

Variabeln problemets omfattning kan precis som på den parlamentariska are-
nan och på väljararenan klassas under kategorin betydande samhällsproblem. 
Det var emellertid först i samband med att ATP-striden bröt ut som pensionsfrå-
gan framställdes som mycket viktig inför de breda medlemsskarorna.59 Då hade 
också pensioner blivit en ideologisk principfråga, vilket inte var fallet tidigare. 
Hur ett utbyggt pensionssystem faktiskt fungerade och hur det byggdes upp be-
rördes följaktligen mycket sparsamt på den partiinterna arenan efter 1956. Tjäns-
tepensioner var precis som på väljararenan en fråga om principer. Därmed und-
veks också diskussioner om kostnader och eventuella motsättningar mellan olika 
socialgrupper. På den partiinterna arenan motiverades lösningen av problemet 
som en betydande expansion av rättigheter, som var i alla löntagares intressen.
Den potentiellt kontroversiella övergången till ett system baserat på inkomstgra-
derade förmåner berördes mycket sparsamt i tidskriften och frågan togs inte alls 
upp på partikongressen 1956. 

Budskap som rörde ekonomiska möjligheter förekom mycket sparsamt på den 
partiinterna arenan och därför har inte denna variabel kunnat vägas in i inne-
hållsanalysen. Av de 155 artiklar som jag har granskat har jag dock funnit att 
drygt tio artiklar – mellan 1957-1958 – berörde just pensionssystemets eventuel-
la kostnader. I alla dessa artiklar beskrevs de ekonomiska möjligheterna som 
goda och framtida problem avvisades eller tonades ned, vilket också var fallet på 
den parlamentariska arenan efter att pensionsstriden blossade upp.  

När partiledningen motiverade beslutsfattandet förekom inte några utförliga 
resonemang om att pensionsfrågan utreddes korporativt, vilket ju var fallet på 
den parlamentariska arenan. Motiveringar av hur beslut skulle fattas började först 
förekomma i samband med ATP-striden och då framställdes det – oftast indirekt 
– som att avgörandet låg hos den egna partiledningen. Partiledningen var politis-

––––––––– 
59 Det ska dock betonas att behovet av ett obligatoriskt tjänstepensionssystem lyftes av LO redan på 

1930-talet.

190



ka intresserepresentanter men beslut fattades i samförstånd i slutna rum mellan 
partiledningen och LO-ledningen. Partiorganisationens betydelse i beslutsproces-
sen lyftes fram först efter att socialdemokraterna hade vunnit ATP-striden och de 
partiinterna besluten var tämligen toppstyrda. Maktfördelningen mellan partiled-
ning och medlemmar berördes dock inte ingående på den partiinterna arenan un-
der 1950-talet. Partiet mobiliserades kring en populär reform, vilket torde ha 
överskuggat det faktum att beslutsfattandet i praktiken sköttes av en mycket snäv 
krets. Beträffande partiorganisationens formella spelregler – det vill säga kon-
gressen – har jag mot bakgrund av det som har framkommit från partikongres-
serna 1952 och 1956 dragit slutsatsen att partiledningen hade ett mycket stort 
handlingsutrymme. Denna autonomi på den partinterna arenan var av stor bety-
delse för framgångarna på de andra arenorna.  

Av undersökningen hittills kan sammanfattningsvis slutsatsen dras att det so-
cialdemokratiska partiet, i samband med ATP-striden, fungerade som en organi-
sation med ett mål för ögonen, att genomföra ett obligatoriskt pensionssystem till 
nästan varje pris. Motiveringarna var förvisso vagare på den partiinterna arenan 
och väljararenan, men i huvudsak var argumenten som framfördes de samma på 
alla tre arenor. 

ATP-striden och lämplighetshypotesen 
I detta läge är det inte möjligt att pröva lämplighetshypotesen. Istället är det på 
sin plats att sammanfatta de omständigheter som senare kan ligga till grund för 
en sådan prövning.  

I samband med ATP-striden investerade partiledningen mycket energi och re-
surser i att mobilisera de egna partimedlemmarna kring ett budskap som inte fö-
rekom tidigare på den partiinterna arenan. Detta framgår också av att budskapet 
blev mycket mer frekvent efter 1957 samt att det ändrade karaktär. Pensionsfrå-
gan motiverades nästan helt och hållet som en ideologisk principfråga, som vål-
lade konflikt med de borgerliga partierna. Därmed kom ATP-systemets ekono-
miska förutsättningar och kostnader samt övriga tekniska detaljer i skymundan i 
partiledningens budskap till medlemmarna. De nya intjänandereglerna (15/30-
regeln), som tillkom i Eckerbergs utredning, framställdes som rättvisa och klass-
utjämnande, trots att dessa regler var tydliga eftergifter till TCO och inte i första 
hand gynnade arbetare. Potentiellt känsliga frågor undveks när partimedlemmar-
na mobiliserades till strid om ATP. Partimedlemmarna mobiliserades kring ett 
ganska vagt budskap om vissa grundläggande principer för social rättvisa, som 
socialdemokraterna länge hade strävat efter att förverkliga. 
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10. Den partiinterna 
bekräftelsen

Talman Patrik Svenssons klubbslag var avslutningen på en lång och hård 
strid om den allmänna tilläggspensionen. Det var ett historiskt avgörande. 
För mig och för många fler i riksdagen denna majkväll 1959 var det fram-
för allt en känslomässigt mycket stor stund. Jag såg människor utanför 
åhörarläktarna som kramade varandra av glädje. Det gällde rättvisa! 
Riksdagens beslut var en seger för vanliga löntagares värde ute på arbets-
platserna runt om i Sverige.60

Det citerade uttalandet kommer från den förre socialdemokratiske talmannen 
Tage G Peterssons memoarer. Petersons lyriska kommentarer över ATP-beslutet 
är i många avseenden representativt för hur reformen framställdes i efterhand i 
partiledningens memoarer.61 I dessa sammanhang har de otaliga, ibland närmast 
ängsliga, försöken till kompromisser utelämnats. Det är också intressant att note-
ra att Petersons memoarer gick i tryck 1999, fem år efter att ATP-systemet i 
praktiken hade avskaffats. 

I detta kapitel kommer partiledningens motiveringar rörande ATP-systemet att 
granskas mellan 1960-talet och början av 1990-talet på den partiinterna arenan. 
Denna granskning kommer att göras med utgångspunkt från diskussionerna om 
pensioner på partiets kongresser men också med utgångspunkt från tidigare 
forskning. Undersökningen av denna utsträckta tidsperiod blir ganska kort och 
det finns två skäl till att vissa avgränsningar är möjliga. Dels finns det tidigare 
forskning om partiets historieskrivning att falla tillbaka på, dels avvek inte parti-
ledningens motiveringar på partikongresserna under perioden särskilt mycket 
från de motiveringar som förekom under ATP-striden. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av slutsatser om de partiinterna motiveringarna under episoden, 
som ligger till grund för den senare prövningen av lämplighetshypotesen. För att 
lägga en grund för att pröva hypotesen är det inte nödvändigt att granska detaljer 
i budskapet. Den centrala och övergripande poängen är i stället att undersöka om 
det överhuvudtaget fanns något budskap om ATP mellan 1960 och 1990 samt 
huruvida detta budskap i sådana fall återkopplade till budskapet i samband med 
ATP-striden. 

––––––––– 
60 Petersson 1999, s. 681. 
61 Se Erlander 1976, Lindström 1969, Nilsson 1986, s. 189, Andersson 1993, s. 342, Aspling 1999, s. 

142-144. Se Linderborg 2002, s. 356-358, Lundberg 2003, s. 35-36, jfr Feldt 1991, s. 31-32, 86-88, 
313, 358. 
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Historikern Åsa Linderborg har granskat det socialdemokratiska partiets histo-
rieskrivning och hon menar att partiets bedrifter där har beskrivits på ett tämligen 
ensidigt sätt.62 Tage Erlanders starka samhälle och ATP återberättas i historie-
skrivningen som resultatet av ”en så genomgripande omdaning att beteckningen 
revolution inte ter sig överdriven.”63 Enligt Linderborg återkom partiets historie-
skrivare till ATP-reformen långt in på 1980-talet och hon skriver: ”I ljuset av den 
splittrade rörelsen och välfärdsstatens nedmontering blir den forna tidens ATP-
strid en sällsam legend som nostalgiskt påminner om fornstora dagar och som 
man gärna berättar om.”64 I dessa sammanhang framställs pensionsfrågan som 
en omstridd principfråga som de borgerliga partierna motvilligt tvingades accep-
tera. Vad som aldrig kommer till uttryck i partiets historieskrivning är de för-
handlingar och kompromisser som arbetarrörelsen försökte göra under stridens 
gång.65 Socialdemokratin representerade, enligt historieskrivningen, vissa givna 
intressen och stod för en konsekvent linje. ATP-reformen framställs som ett verk 
av framgångsrik mobilisering inom partiorganisationen.  

I forskningen om den svenska socialdemokratin under efterkrigstiden har de 
allmänna pensionsfonderna ofta lyfts fram.66 Striden om ATP handlade enligt 
statsvetaren Leif Lewin till stor del om makten över kapitalmarknaden: 

De borgerligas motstånd mot en obligatorisk tjänstepension var […] för-
gäves, och Allmänna Pensionsfonden upprättades. Den kom att växa i 
ännu snabbare takt än någon väntat sig. Därmed hade socialdemokraterna 
kommit betydligt närmare den makt över kapitalbildningen i samhället, 
som i trettio års tid föresvävat dem som planhushållningspolitikens vä-
sentligaste medel.67

I jubileumsboken till socialdemokraternas 100-års dag – Socialdemokratins sam-
hälle (1989) – bidrar flera andra forskare, precis som Lewin, till att förstärka bil-
den av fonderna som en sann ideologisk tvistefråga.68 Dessa forskare tenderar 
emellertid att bortse från det faktum att den socialdemokratiska partiledningen i 
första hand såg AP-fonderna som ett sätt att motverka ökande kostnader under 
själva ATP-striden och att de hela tiden var villiga att kompromissa om fonder-
nas utformning.69 Ideologiska tongångar och tal om kontroll över kapitalmark-
naden och socialisering hördes förvisso från LO, men dessa idéer avvisades i be-
stämda ordalag från den socialdemokratiska partiledningens sida.70 I innehålls-
analysen av Aktuellt i politik och samhälle har jag bara funnit ett fåtal tillfällen 
––––––––– 
62 Linderborg 2002, s. 356-358. 
63 Linderborg 2002, s. 357. Linderborg baserar här sin slutsats på ett femtiotal referenser från social-

demokratiska memoarer. 
64 Linderborg 2002. s. 357. 
65 Jfr Lundberg 2003, s. 282, se också Erlander 1979, s. 26. 
66 Pontusson 1993, Pontusson 1984, Esping-Andersen 1989, Esping-Andersen 1985, Korpi 1981, 

Lewin 1967. 
67 Lewin 1967, s. 411-412. 
68 Se, Esping-Andersen 1989, s. 137-142, Tilton 1989, s. 384-390. 
69 Se Pontusson 1984, Linderborg 2002, s.246-247, Ruin 1986, s. 209, jfr Erlander 1976, s. 135, 258. 
70 von Sydow 1978, s. 329, Stråth 1998, s. 56-57. 
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då fonderna överhuvudtaget nämndes, vilket är ett belägg för att fonderna till-
drog sig ett mycket begränsat intresse under 1950-talet.71  Efter ATP-striden fick 
dock fonderna en ideologisk betydelse bland aktivister på den partiinterna are-
nan, vilket partiledningen enligt flera betraktare ansåg vara ett problem.72

Tidigare forskning ger sammanfattningsvis en grund för att hävda att det parti-
interna budskapet om pensioner efter ATP-striden i hög grad återkopplade till de 
stora framgångar som nåddes i slutet av 1950-talet. Dessa återkopplingar basera-
de sig alltid på ett resonemang om att vägvalet på 1950-talet var rätt i sig och 
problem, som faktiskt förekom på 1950-talet, berördes i princip aldrig i dessa 
sammanhang. Detta ger ett visst stöd till lämplighetshypotesen. 

ATP på partikongresserna mellan 1960 och 1990 
Partikongressen 1960, precis efter ATP-striden, inleddes i triumf. I sitt inled-
ningsanförande klargjorde Tage Erlander att partiet hade gått segrande ur den 
största konfliktfrågan någonsin. Initiativet i pensionsfrågan tillskrevs medlem-
marna inom partiet och Erlander lyfte fram motionen till 1956 års partikongress 
från Bolidens arbetarkommun och sade: ”Pensionsfrågan har stått i förgrunden 
under kongressperioden. I en motion till 1956 års kongress krävde Bolidens ar-
betarkommun, att tjänstepension snarast skulle genomföras […] Önskemålet 
från Boliden har nu uppfyllts.”73 Förhandlingarna med TCO och inkomstgrade-
ringen av förmåner, som inte i första hand gynnade arbetare, behandlades inte 
alls på kongressen. I Erlanders framställning på kongressen gavs intrycket av att 
det var partimedlemmarna och partiorganisationen som tog initiativet i pen-
sionsfrågan. Erlander igen: ”Bakom de uppnådda resultaten står ett samlat parti. 
Vår politik har formats under fri och öppen diskussion i riksdagsgrupp och i ar-
betarkommuner, i partipress och i våra tidskrifter.”74 Erlander beskrev alltså de-
batten och beslutsprocessen som väsentligt mer öppen än vad som faktiskt var 
fallet under själva ATP-striden. En lång rad inlägg i kongressdebatten präglades 
av samma högtidlighet.75 I början av 1960-talet framställdes ATP som en garant 
för rättvisa och klassutjämning i det svenska samhället, tillkommen i strid med 
borgerliga nejsägare.76

Vid partikongressen 1964 fortsatte ATP-striden (se kapitel 7). Med hänvis-
ning till det aktuella politiska läget förklarade Tage Erlander följande: ”Herr 
Heckscher [högerpartiets ledare] vill kasta ut nationen i en ny strid kring ATP 
[…] Socialdemokratin och den fackliga rörelsen kommer att med all kraft att 
söka värna om vår största socialreform.”77 ATP-systemet beskrevs i idealiseran-
de och vaga ordalag. Redan i Erlanders inledningsanförande gjordes likhetsteck-

––––––––– 
71 Aktuellt i politik och samhälle 1957, nr. 3, s. 4, 16, 21. 
72 Pierre 1986, s. 139-140, Linderborg 2002, s. 246-247, Stråth 1998, s. 180,  se också Feldt 1991, s. 

157.
73 SAP kongressprotokoll 1960, s. 6. 
74 SAP kongressprotokoll 1960, s. 7. 
75 SAP kongressprotokoll 1960, s. 8-10, 533-534. 
76 SAP kongressprotokoll 1960, s. 530-540 (Det aktuella politiska läget). 
77 SAP kongressprotokoll 1964, s. 755. 
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en mellan ATP-systemet och socialdemokratins mest grundläggande ideologiska 
mål:

Socialdemokratins mål var ett samverkans och solidaritetens samhälle, i 
vilket medborgarna hjälps åt att avlägsna de hinder, som möter den en-
skildes krav på trygghet, välstånd och valfrihet. Därmed angavs inte bara 
politikens viljeriktning. Det gällde också att ge åt detta samhälle resurser 
tillräckliga för att lösa de väldiga och för individen livsviktiga uppgifter 
som anförtroddes samhället.78

Ingenstans i kongressprotokollen från 1960 och 1964 diskuterades ATP-
systemets tekniska funktionssätt. Det nya pensionssystemet beskrevs som en 
omstridd principfråga, som gällde individens trygghet och solidariteten mellan 
medborgarna. 

Vid extrakongressen 1967 och vid de ordinarie kongresserna 1968 och 1969 
föll ATP-frågan tillbaka, vilket också var fallet i valkampanjerna. På dessa parti-
kongresser återkom dock frågan i en delvis annorlunda form. Den dominerande 
frågan vid alla dessa tre kongresser var den aktiva näringspolitiken. Enligt ett an-
tal motioner ansågs socialpolitiken, i synnerhet efter ATP-reformen, vara uttömd 
som ett medel för att omdana samhället. En utökad kontroll av näringslivet fram-
ställdes som ett alternativ.79 Trots detta avstyrkte partiledningen bestämt kraven 
på socialiseringar vid kongressen 1967 med hänvisning till att partiet efter ATP-
striden har gjort inbrott bland tjänstemannaväljarna.80 Partiledningen drog trots 
denna reservation en parallell mellan de allmänna pensionsfonderna och kraven 
på ökad kontroll över marknadsekonomin. I partistyrelsens utlåtande över mo-
tionerna 7, 13-22 och 57, som berörde kontrollen över kapitalmarknaden, sades 
bland annat följande: ”Pensionsfondens tillkomst har medfört en mycket betydel-
sefull förändring på kapitalmarknaden. Löntagarna och samhällsintresset i stort 
har därigenom fått ett ökande inflytande.”81

Utlåtandet från partiledningen kan tolkas som ett sätt att blidka radikala 
strömningar inom partiet, vilket är statsvetaren Jon Pierres slutsats.82 Diskussio-
ner om socialisering och kontroll av näringslivet satte dock ATP-frågan, och i 
synnerhet AP-fonderna, i ett delvis nytt perspektiv under slutet av 1960-talet. 
Denna förändring avspeglar sig också under kongresserna 1968 och 1969. När-
ingspolitik och socialiseringsfrågor dominerade även dessa kongresser.83 I ett 
flertal motioner till kongressen 1968 föreslogs det att de ”framgångsrika” pen-
sionsfonderna kunde fungera som förebild för nya fonder.84 Liknande diskussio-
ner fördes på kongressen 1969. AP-fonderna betecknades i flera inlägg som ett 

––––––––– 
78 SAP kongressprotokoll 1964, s. 5. 
79 Se Pierre 1986, s. 138-143. 
80 Pierre 1986, s. 133. 
81 SAP kongressprotokoll 1967, s. 200 (socialiseringsfrågor). 
82 Pierre 1986, s. 151. 
83 Se Erlander 1979, s. 22-28. 
84 SAP kongressprotokoll 1968, se t.ex. 150-152, 140-159, 103-110. Se Åsard 1985. 
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medel för näringspolitiken och för den socialistiska omdaningen av samhället.85

På 1970-talet gjordes också flera kopplingar mellan framgången i ATP-frågan 
och nästa stora projekt, nämligen löntagarfonderna.86 I den mån ATP-frågan dis-
kuterades på kongresserna 1972 och 1978 så var det också AP-fonderna som 
stod i centrum.87

Motsvarande diskussioner är svåra att hitta på de andra arenorna under perio-
den, möjligen bortsett från valkampanjen 1979 där löntagarfonder berördes. 
Kjell-Olof Feldt tar upp denna vändning av den partiinterna debatten som ett 
problem i sina memoarer. Feldt menar att många kongressombud och partiakti-
vister på 1970-talets partikongresser tenderade att ”missförstå” vad ATP-striden 
egentligen handlade om. ATP-striden lyftes ofta fram som första steget mot en 
ökad löntagarmakt över kapitalbildningen. Den stora segern i ATP-striden blev, 
enligt Feldt, ett argument – enligt honom helt felaktigt – att ta till i den spirande 
löntagarfondsdebatten.88 På det sättet skrevs historien delvis om i efterhand. 

Vid partikongressen 1981 intog ATP-frågan något av en särställning i diskus-
sionen om partiets ideologiska kurs. Den borgerliga regeringens besparingar be-
rördes och avfärdades i hårda ordalag. Följande inlägg är typiskt för tonläget på 
kongressdebatten 1981: ”Besparingar inom den offentliga sektorn ska vi förpassa 
dit varifrån de kommer, det vill säga till de borgerliga nationalekonomernas teo-
retiska värld.”89 Inläggen om ATP-systemet var få men formuleringarna gick 
inte att ta miste på. I en tid av begynnande nedskärningar var ATP-systemet en 
garant för rättvisan och stabiliteten i den svenska modellen.90 Upphovet till de-
batten om ATP-systemet var, vilket också framgick i kapitel 7, den borgerliga 
regeringens urholkning av ATP-pensionernas värdesäkring. Partiledningen lova-
de på kongressen, och även i valrörelsen 1982, att denna värdesäkring snarast 
skulle återställas.91 Pensionernas uppräkning efter priser och inflation blev alltså 
en omstridd principfråga på kongressen 1981, trots att partiledningen gjorde en 
delvis annorlunda tolkning på den parlamentariska arenan. Historikern Urban 
Lundberg drar samma slutsats och skriver: ”Pensionerna sattes alltså upp som ett 
slags värdemätare på om partiledningens politik fortfarande var socialdemokra-
tisk i de egna medlemmarnas ögon.”92

I den mån pensionsfrågan berördes på kongresserna 1984 och 1987 var det 
krav på förbättringar och ökad rättvisa i förmånerna som stod i centrum för dis-
kussionerna.93 Partiets linje var en måttlig expansion av pensionsförmåner för de 
sämst ställda och de problem som uppmärksammades i andra sammanhang lyste 
med sin frånvaro. Jag har inte funnit att pensionsberedningen, som tillsattes av 
––––––––– 
85 SAP kongressprotokoll 1969, s. 213, 227, 240, 444. 
86 Se Stråth 1998, s. 137-206, jfr  Feldt 1991, s. 157. 
87 SAP kongressprotokoll 1972, s. 325-330., SAP kongressprotokoll 1978, s. 303. Det var på 1978 års 

kongress, som partiets linje i löntagarfondsfrågan fastställdes. 
88 Feldt 1991, s. 157. 
89 SAP kongressprotokoll 1981 B, s. 8. 
90 SAP kongressprotokoll 1981 B, s. 8-57, 63-84, D, s. 75-79, 162-163. 
91 SAP kongressprotokoll 1981, D, s. 57, SAP kongressprotokoll 1981 D, s. 244. 
92 Lundberg 2003, s. 120. 
93 SAP kongressprotokoll 1984, B., s. 334, SAP kongressprotokoll 1987 E, s. 228. Se Andersson 

2003, s. 111-118. 

196



den socialdemokratiska regeringen 1984, diskuterades närmare på partikongres-
serna. Inte heller partiledningens ambitioner att under 1990-talet i grunden göra 
om ATP-systemet redovisades vid partikongressen 1990. Diskussionen om ATP 
vid denna partikongress påminde om alla tidigare diskussioner om pensioner se-
dan 1960-talet. ATP var ett mycket bra system och dess begynnande finansie-
ringsproblem kunde lösas med de stora fonder som redan var knutna till syste-
met. Följande riktlinje slogs fast på partikongressen 1990: 

Det är angeläget att framtidens pensioner tryggas genom att AP-fonden 
får möjlighet att uppnå en god avkastning på pensionskapitalet. Därför 
bör avkastningskravet på AP-fonden skärpas och placeringsreglerna bli 
friare. I princip bör AP-fonden ha samma placeringsregler som försäk-
ringsbolagen.94

På partikongressen 1990 beskrev sedan företrädarna för partiledningen ATP-
systemet som en betydande succé och någon förändrad hållning signalerades 
inte. Detta framgår av Ingela Thaléns anförande:  

Vi har ett mycket bra pensionssystem, som vi har byggt upp under en lång 
följd av år. Allt fler pensionärer får ATP. De pensionärer som bara har 
folkpension får extra stöd genom pensionstillskott och genom kommunalt 
bostadstillägg. Det senare har förstärkts åtskilliga gånger och kommer att 
förstärkas också under nästa år.95

Utredningarna om ATP på den parlamentariska arenan omnämndes knappast alls 
på partikongressen.96 De förändringar som stod inför dörren beskrevs som för-
bättringar för de sämst ställda. På ett liknande sätt hade både partimedlemmarna 
och den socialdemokratiska partiledningen resonerat om ATP-systemet ända se-
dan 1960-talet. Förändringar innebar alltid nya framsteg och förbättrade förmå-
ner.  

Episoden 1960 till 1990 och lämplighetshypotesen 
I detta läge är det inte möjligt att fullt ut pröva lämplighetshypotesen. Hade un-
dersökningen i del IV stannat vid 1990 års kongress hade inte materialet varit 
tillräckligt för en sådan prövning. Nu är detta inte fallet. Vad som ska göras är att 
sammanfatta de omständigheter, som kan ligga till grund för att pröva hypotesen 
i slutet av nästa kapitel (kapitel 11). 

––––––––– 
94 SAP Kongressprotokoll 1990. 
95 SAP kongressprotokoll 1990, C, s. 80. 
96 Se dock SAP kongressprotokoll 1990, C, s. 80, där pensionsberedningens betänkande berördes i 

förbigående. Ingela Thalén förklarade dock vid kongressen 1990 att ”ett så omfattande pensionssy-
stem som vårt måste följas upp och noga ses över.” Detta var Thaléns enda meddelande till kon-
gressen om den kommande pensionsberedningen som snart skulle publicera sitt betänkande. Att 
Thalén och Hedborg hade börjat skissa på ett nytt pensionssystem framgick inte på kongressen 
1990.  SAP kongressprotokoll 1990, C, s. 80. 
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För att lämplighetshypotesen senare ska få stöd krävs det att det går att påvisa 
att partiledningens motiveringar i pensionsfrågan återkopplade till samma moti-
veringar som under ATP-striden. Samtidigt måste det vara möjligt att påvisa att 
dessa motiveringar successivt blev mindre konkreta samtidigt som de undvek att 
beakta problem med ATP-systemet, som uppmärksammades i andra samman-
hang.  

Även om resultaten i detta kapitel baserar sig på en översiktlig genomgång är 
det rimligt att hävda att hypotesen har stöd i dessa avseenden. Mellan 1960 och 
1990 fortsatte partiledningen med samma budskap i pensionsfrågan som under 
ATP-striden, trots att detta budskap sällan var mer omfattande än några spridda 
uttalanden på partikongresser. När pensioner togs upp beskrevs de alltid som en 
viktig ideologisk principfråga, som i sista hand avgjordes av partiorganisationen.
ATP-systemet och kanske i synnerhet AP-fonderna blev symboler på den partiin-
terna arenan, som inte alltid har haft någon motsvarighet i partiledningens politik 
på den parlamentariska arenan. Beslut om pensioner beskrevs alltid som förbätt-
ringar och problem som uppmärksammades på den parlamentariska arenan på 
1980-talet berördes inte överhuvudtaget. Jag har inte heller funnit att ATP-
systemets kostnader eller demografiska problem någonsin diskuterades på parti-
kongresserna mellan 1960 och 1990.97

––––––––– 
97 Se också Lundberg 2003, s. 196-199. 
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11. En ny reform i 
socialdemokratins namn 

Början av 1990-talet var en turbulent tid för det socialdemokratiska partiet.98 Det 
starka samhälle som partiet sedan början av 1960-talet hade investerat sin trovär-
dighet i tycktes knaka i fogarna. Efter avregleringarna av kredit- och valuta-
marknaden på 1980-talet samt skattereformen och det impopulära stoppaketet i 
början på 1990-talet var riktlinjen inför framtiden oklar. ATP-systemet var i det-
ta sammanhang en betydelsefull symbol för god socialdemokratisk politik i par-
timedlemmarnas ögon.99

Den episod i processpåringen som vi nu har kommit fram till är den mest om-
fattande på den partiinterna arenan och behandlar partiledningens motiveringar 
av pensionsreformen mellan 1991 och 1997. Denna del av processpårningen rör 
en betydande förändring. Därför är det också här som vi får tillfälle att pröva 
lämplighetshypotesen. Enligt den skall partiledningen trots kända problem göra 
återkopplingar till ATP-striden. Deras handlingsmöjligheter skall också i prakti-
ken ha begränsats av budskapet i pensionsfrågan.  

I detta kapitel studeras partiledningens budskap i remisserna om den nya pen-
sionsreformen som skickades ut till partiorganisationen. Budskapet i tidskriften 
Aktuellt i politiken (som nu hade bytt namn) samt debatterna på partikongresser-
na 1993, 1996 och 1997 granskas också och jämförs med budskapet under ATP-
striden samt under episoden 1960 till 1990. För att kunna besvara frågeställning-
en måste även partimedlemmarnas inställning till pensionsfrågan undersökas i 
samband med pensionsreformen på 1990-talet. Detta kommer att göras genom en 
innehållsanalys av remissvaren på det samråd om pensionsreformen, som hölls 
1996. Kapitlet avslutas med en analys där motiveringarna på de tre arenorna i 
samband med pensionsreformen på 1990-talet jämförs med varandra. Sist i kapit-
let prövas huruvida lämplighetshypotesen har stöd på den partiinterna arenan och 
frågeställningen som ställdes för del IV besvaras. 

De första motiveringarna av pensionsreformen 1992 
”Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt” var titeln på en 67 
sidor lång bok, som skickades ut på remiss i partiorganisationen hösten 1992. Ti-
teln anspelar på den berömda affischen från 1950-talets ATP-strid, som pryds av 
en äldre man och har budskapet ”gärna medalj, men först rejäl pension.” Parti-
ledningen sände redan inledningsvis ut signalen att en pensionsreform, precis 

––––––––– 
98 Se Sassoon 1996, s. 780. 
99 Lundberg 2003, s. 35. 
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som på 1950-talet, var en fråga för hela det socialdemokratiska partiet. ATP-
systemet skulle ses över och alla partimedlemmar skulle då ha rätt att delta.100

I inledningen av remissen förklarade Ingela Thalén och Anna Hedborg, som 
tillsammans hade författat skriften, att pensionsarbetsgruppen redan hade presen-
terat en principskiss till en pensionsreform, men de var samtidigt noga med att 
understryka att socialdemokraterna ännu inte hade tagit ställning. Redan i föror-
det till boken klargjordes det i stället att ”det är de socialdemokratiska medlem-
marna som måste vägleda partiet i pensionsfrågan.”101 På flera ställen upprepas 
budskapet att ”[d]et är medlemmarna som bestämmer över partiet” och att ”nu är 
det upp till dig [som partimedlem] att ta ställning och vägleda partiet.”102 Thalén 
och Hedborg påstod att socialdemokraterna, precis som under ATP-striden, skul-
le samlas för att studera pensionsfrågor och tillsammans diskutera riktlinjerna för 
det framtida ATP-systemet. ATP-striden var en närmast övertydlig referenspunkt 
i texten. Det var partiorganisationen som skulle avgöra pensionsfrågan och be-
slutsfattandet skulle präglas av öppen debatt.

Trots formuleringarna i remissen menar både Thalén och Hedborg att kunska-
perna om pensioner var mycket bristfälliga i partiorganisationen.103 I motsats till 
formuleringarna i remissen var det, enligt deras bedömning, snarast partimed-
lemmarna, och inte partiledningen, som behövde vägledning i pensionsfrågor. 
Syftet med den första remissen var helt enkelt att sätta igång en debatt och öka 
kunskapen om behovet av en reform. Både Thalén och Hedborg var dock med-
vetna om att det hade varit otänkbart att ”köra över” partiet i pensionsfrågan.104

Givet partiets historiska relation till ATP-systemet var en interndemokratisk be-
slutsprocess helt nödvändig. Sedan början av 1960-talet hade beslutsfattandet i
pensionsfrågan, vilket vi har sett, framställts som en angelägenhet för den egna 
partiorganisationen. Under 1990-talet orsakade detta budskap, vilket jag ska visa 
i detta kapitel, att partiledningens agerande på den partiinterna arenan kom i di-
rekt konflikt med agerandet på den parlamentariska arenan. 

Partiledningens budskap om problemet och lösningen 
I remissen ”Gärna ett reformerat ATP-system – men först en rejäl debatt” moti-
verades behovet av en reform av ATP-systemet för första gången på den partiin-
terna arenan. Under rubriken ”ATP – en dundersuccé” förklarade Thalén och 
Hedborg att genomförandet av ATP var ett av de viktigaste stegen i socialdemo-

––––––––– 
100 För att förbereda pensionsreformen på den partiinterna arenan tillsatte partiledningen en så kallad 

referensgrupp bestående av socialdemokratiska riksdagsmän och företrädare för LO. Referensgrup-
pen fick uppdraget att bistå Thalén och Hedborg i arbetet med pensionsreformen. Se SAP program-
debatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 4. Lundberg 2003, 
s. 241, Intervju: Karin Wegestål 2005-08-04. Något större inflytande hade emellertid inte gruppen 
över utformningen av remissen. 

101 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 3.
102 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 3-4, 

15.
103 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hedborg 2004-09-27. 
104 Jfr Carlsson 2003, s. 523. 
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kraternas historia.105 ”Vi menar att det nu, tre decennier efter att ATP-systemet 
infördes, finns anledning att studera hur ATP lever upp till de krav som ur-
sprungligen ställdes på systemet då det infördes 1960” skrev Thalén och Hed-
borg.106 Med denna utgångspunkt ställdes sedan två frågor:  

1. Är ATP fortfarande det viktiga inslag i välfärden som den all-
männa tilläggspensionen har varit under drygt 30 år? 

2. Bör ATP-systemet reformeras för att även fortsättningsvis kunna 
leva upp till de grundläggande ideologiska krav som socialde-
mokraterna ställer på ett bra pensionssystem?107

Författarna svarade på följande sätt på den första frågan: ”Slutsatsen för vår del 
är given: ATP behövs även i framtiden.”108 Det var alltså inte fråga om att av-
skaffa ATP-systemet. Svaret på den andra frågan var dock ”att ATP bör moder-
niseras och förstärkas för att klara 1990-talets och – framför allt – 2000-talets 
förhållanden.”109 Thalén och Hedborg fortsatte sin framställning och hävdade att 
sju principer skulle ställas, som enligt dem var ”identiska med dem som formule-
rades av socialdemokraterna redan på 1950-talet.”110 De sju principer som soci-
aldemokraterna sades ställa handlade om behovet av trygghet, rättvisa samt tyd-
liga inslag av fördelning och ekonomisk hållbarhet. På den parlamentariska are-
nan var uppfattningen hos de borgerliga och socialdemokratiska ledamöterna i 
pensionsarbetsgruppen (se kapitel 5) att de försämrade ekonomiska möjligheter-
na mer eller mindre tvingade fram en reform av ATP-systemet. I den första re-
missen på den partinterna arenan uteblev ett sådant budskap fullständigt. Föränd-
ringen som planerades framställdes som mycket marginell. 

I boken som skickades ut på remiss lanserade Thalén och Hedborg fyra ”tänk-
bara” lösningar på ATP-systemets i och för sig marginella problem.111 Det första 
alternativet, som inget riksdagsparti hade föreslagit på den parlamentariska are-
nan, gick ut på att ”avskaffa ATP” och införa ett privat pensionssystem.112 Nästa 
alternativ gick ut på att ”minska pensionssystemets betydelse genom att smälta 
ned ATP.” Det tredje förslaget var att ”försämra förmånerna inom det befintliga 
ATP-systemet” och höja pensionsåldern. Det fjärde och sista alternativet var det 
uppenbart mest attraktiva och sades gå ut på att ”i grunden modernisera ATP.” 
Enligt författarna av remissen skulle det moderniserade ATP-systemet, som kal-
lades för ”Det nya ATP”, skapa större trygghet än det gamla systemet. Trygghet 
definierades emellertid på ett nytt sätt jämfört med debatten på 1950-talet, vilket 
––––––––– 
105 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 5.
106 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 15.
107 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 15.
108 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 18.
109 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 17-

18, min kurs. 
110 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 17-

18.
111 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 28.
112 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 28-

30.
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framgår av följande formulering: ”Om pensionsförmånerna starkare knyts till ut-
vecklingen av den samlade lönesumman, och därmed tillväxten i ekonomin, så 
skapas automatiskt trygghet i den meningen att vi kan vara säkra att ha råd med 
ATP oavsett hur det går med tillväxten.”113 ATP-systemet skulle alltså, enligt 
författarnas definition, bevaras oavsett vilka förmåner det gav medborgarna, men 
detta framgick inte på ett tydligt sätt. Lösningen på problemet var snarast att för-
stärka ATP-systemet. I remissen beskrevs livsinkomstprincipen som det nya 
pensionssystemet grundar sig på följande sätt: ”Sammantaget gynnar detta [livs-
inkomstprincipen] dem som har jämna inkomster under en lång yrkesaktiv tid 
(vilket framför allt arbetare har) och missgynnar ’karriärister’ som får betydligt 
högre lön senare i livet. Faktum är nämligen att dagens ATP-system omfördelar 
resurser från socialgrupp två och tre till socialgrupp ett […] Med det nya ATP 
skulle inte inkomster tidigt i livet ’glömmas bort’.”114 Budskapet var alltså klart 
och tydligt att en pensionsreform, genom att justera förmånsnivåerna, skulle 
gynna de sämst ställda. I den första remissen till partiorganisationen motiverades 
alltså den nya pensionsreformen som en direkt förlängning av ATP-reformen på 
1950-talet. Pensionsfrågan löstes på 1950-talet och uppgiften inför 2000-talet var 
snarast att justera rättigheterna i systemet till gagn för de sämst ställda. På ett lik-
nande sätt hade partiledningen motiverat sina ställningstaganden i pensionsfrå-
gan sedan början av 1960-talet. På den partiinterna arenan följde samma motiver-
ingar med för att förklara pensionsreformen, trots att partiledningen gjorde helt 
andra överväganden på den parlamentariska arenan. 

Remisstiden gick ut den första januari 1993. Endast 124 svar inkom till parti-
expeditionen och partiledningen tolkade svaren på remissen som ett starkt stöd 
för livsinkomstprincipen och förslaget om flexibel pensionsålder.115 Innan jag 
går vidare och granskar motiveringar på partikongresser och i det samråd som 
hölls 1996 ska jag göra en jämförelse mellan pensionsfrågans framställning i tid-
skriften Aktuellt i politiken på 1950-talet och 1990-talet. 

Budskapet om de två pensionsreformerna i Aktuellt i politik 
och samhälle och i Aktuellt i politiken

Mellan 1991 och 1998 har jag utfört samma innehållsanalys, som mellan 1954 
och 1960.116 De två pensionsreformerna var i grunden olika och tillkom i väldigt 

––––––––– 
113 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 41. 
114 SAP programdebatt nr 1, 1992. Gärna ett reformerat ATP-system, men först en rejäl debatt, s. 42. 
115Agneta Karlsson, som på partistyrelsens uppdrag gjorde sammanställningen av remissvaren, me-

nade att kunskapen om pensioner var oerhört bristfällig inom partiet. Se Lundberg 2003, s. 245. 
Sammanställning av svaren på remissen Gärna ett reformerat ATP-system – men först en rejäl de-
batt 26/3 1993 finns återgiven i Lundberg 2003, s. 245. Ingela Thalén och Anna Hedborg bekräftar 
denna uppfattning i intervjuerna. Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hedborg 2004-09-27. 

116 Till en början delade jag upp min analys på tre perioder, 1991-1993, 1994-1996 och 1997-1998. 
Avsikten med innehållsanalysen var precis som tidigare att urskilja förändringar i opinionsbild-
ningen i tidskriften. Det visade sig dock att framställningen av pensionsfrågan enbart varierade 
marginellt mellan de tre tidsperioderna. Av denna anledning har jag valt att enbart redovisa total-
summan av analysen och jämföra denna med perioden innan och efter ATP-striden. I den mån be-
tydande variationer ägde rum kommer dessa att kommenteras i den löpande texten. Det finns också 
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varierande kontexter. En jämförelse mellan de två perioderna kan mot denna 
bakgrund ge stöd åt lämplighetshypotesen. Det förutsätts i sådana fall att bud-
skapet om pensionsreformen på 1990-talet, trots skillnaderna mellan de två re-
formerna, liknade budskapet som fördes ut i samband ATP-striden. Eftersom 
motiveringarna i tidskriften under 1990-talet enbart varierade marginellt jämförs 
1990-talet (1991-1998) med perioden före (tidigt 1950-tal) och i samband med 
ATP-striden (sent 1950-tal). Jämförelsen mellan perioderna redovisas i tabell 
11.1.

Tabell 11.1: Pensionsfrågans framställning 1991-1998 jämfört med tidigt 1950-
tal (1954-1956) samt sent 1950-tal (1957-1960) i Aktuellt i politiken respektive 
Aktuellt i politik och samhälle (procent).

Variabler och kategorier 1991-1998 1954-1956 1957-1960 Differens 
1990-tal  
och tidigt 
1950-tal  

Differens 
1990-tal 
och sent 
1950-tal 

Partilinjen
Bestämd 70 36 96 +34 -26
Obestämd 30 64 4 -34 +26
Summa procent 100 100 100
Ideologisk karaktär 
Ideologisk fråga 56 8 66 +48 -10
Teknisk fråga 44 92 34 -48 +10
Summa procent 100 100 100
I vems intresse? 
De sämst ställda 18 28 6 -10 +12
Tjänstemäns 0 4 13 -4 -13
Alla löntagares 21 16 55 +5 -34
Ingen specifik grupp  61 52 26 +9 +35
Summa procent 100 100 100
Vad ska åstadkommas? 
Rättvis klassutjämning 26 24 52 +2 -26
Inkomstgraderade förmåner 0 32 15 -32 -15
Berörs ej 74 44 33 +30 +41
Summa procent 100 100 100
Beslutsfattande
Partipolitiskt samförstånd 19 44 8 -25 +11
Ideologisk konflikt 16 4 59 +12 -43
Berörs ej 65 52 33 +13 +32
Summa procent 100 100 100
Totalt antal artiklar  96 25 130 +71 -34 

Kommentar: Tabellen anger frekvens av en viss variabel i procent av antalet artiklar under den peri-
od som anges. Under 1991-1998 utkom 416 nummer av tidskriften (52 nummer per år). Pensionsfrå-
gan berördes i sammanlagt 96 artiklar under hela perioden. Antal artiklar per år var under denna peri-
od: 10 artiklar 1991; 9 artiklar 1992; 11 artiklar 1993; 14 artiklar 1994; 11 artiklar 1995; 16 artiklar 
1996; 15 artiklar 1997; 10 artiklar 1998. För ytterligare information om 1950-talet, se tabell 9:1.

                                                                                                                                  
viktiga skillnader mellan 1950- och 1990-talet vad gäller tidskriften Aktuellt i politiken. Under den 
första undersökningsperioden – 1954-1960 – var tidskriften ett regelrätt språkrör för partiledningen, 
vilket inte riktigt var fallet under 1990-talet. Tidskriften framstår som aningen mer självständig och 
innehöll betydligt fler insändare och kommentarer från läsare. Förutom detta är en skillnad att tid-
skriften under 1990-talet utkom med 52 nummer per år, vilket är mer än dubbelt så många nummer 
per år jämfört med 1950-talet, då enbart 21 nummer utkom. 
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Jämförelsen mellan de tre tidsperioderna, som redovisas i tabell 11.1, visar att 
budskapet om pensionsreformen på 1990-talet i viktiga avseenden – partilinjen 
och ideologisk karaktär – var mer likt det budskap som förekom i tidskriften un-
der ATP-striden än det som förekom innan denna strid bröt ut. ATP-reformen 
och den nya pensionsreformen motiverades därmed, trots skiftande tidskontexter 
och omständigheter, på ett relativt snarlikt sätt i tidskriften. Detta är en indika-
tion på att budskapet om pensionsreformen 1990-talet på den partinterna arenan i 
grunden skiljde sig från motiveringarna på den parlamentariska arenan. 

När ATP-reformen diskuterades under sent 1950-tal var partilinjen bestämd i
96 procent av alla artiklar. Motsvarande andel var 70 procent 1991-1998 och dif-
ferensen mellan perioderna är 26 procentenheter. Skillnaden mellan 1990-talet 
och det sena 1950-talet, 26 procentenheter, var emellertid mindre än skillnaden 
mellan 1990-talet och det tidiga 1950-talet (differens 34 procentenheter). Detta 
ger en grund för att hävda att motsättningar och tveksamheter inom partiet inte 
berördes särskilt ingående under 1990-talet (bara 30 procent av artiklarna) trots 
att sådana motsättningar, vilket vi kommer att se, var ett stort problem för parti-
ledningen.  

Gällande artiklarnas ideologiska karaktär var skillnaden ännu mindre mellan 
1990-talet och det sena 1950-talet (10 procentenheter) samtidigt som differensen 
var betydande jämfört med det tidiga 1950-talet (48 procentenheter). Detta inne-
bär att pensionsfrågan lyftes fram som en ideologisk fråga – utan att tekniska de-
taljer berördes – i nästan samma utsträckning på 1990-talet som under ATP-
striden på 1950-talet. Ett antal exempel ska ges på hur budskapet kunde se ut i 
detta avseende mellan 1991-1998.  

I den mån pensionsfrågan överhuvudtaget diskuterades under de tre första 
åren, 1991-1993, undveks tekniska detaljer och pensionsreformen framställdes 
som en smärre justering av ett i övrigt lysande system. Under dessa år framhäv-
des det bland annat att ”den svenska ålderspensionen är unik”117, att ”pensionä-
rerna har det bättre än någonsin förr”118 samt att det ”självklart är ATP-systemet 
som har gjort att dagens pensionärer har det så bra som de har det.”119 I samma 
anda underströk en artikel att ”det som genomfördes under 50- och 60-talet var 
riktigt. Det var rätt då och det håller fortfarande.”120 Anna Hedborg intervjuades 
i en artikel 1992, där partiledningens inställning beskrevs på följande sätt: 
”1950-talets socialpolitiska dundersuccé var ATP. I dag är det dags att inför det 
20 århundradet modernisera pensionssystemet, att skapa det Nya ATP.”121 Reto-
riken fortsatte i liknande ordalag under hela den undersökta perioden. ”Förnyelse 
är att återknyta till den goda traditionen” stod det att läsa i en artikel från 
1996.122 I början av 1997 framställdes pensionsreformen på följande sätt i av-
slutningen på en artikel: 

––––––––– 
117 Aktuellt i Politiken, nr 13, 1991, s.15. 
118 Aktuellt i Politiken, nr 15, 1991. 
119 Aktuellt i politiken, nr. 15 1991, s. 11. 
120 Aktuellt i Politiken, nr 13, 1991, s.16. 
121 Aktuellt i Politiken, nr 37, 1992, s. 10. 
122 Aktuellt i Politiken, nr 9, 1996, s. 12. 
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Genom att fullfölja pensionsöverenskommelsen så som kompromissen nu 
ser ut – men med några smärre, i och för sig viktiga, justeringar – kom-
mer Sverige även i framtiden att ha ett allmänt och robust pensionssy-
stem. Hotet om att en eventuell framtida högerregering ska kunna avskaf-
fa den svenska pensionsmodellen och införa ett fåtalets privilegiesystem 
är därmed i praktiken undanröjt.123

När reformen överhuvudtaget diskuterades var det vanliga att den framställdes 
som ett justerat ATP-system. Detta framgår i ytterligare en artikel från slutet av 
1997, som undertecknades av socialförsäkringsministern Maj-Inger Klingvall: 

ATP var en historisk reform som vi socialdemokrater har anledning att 
vara oerhört stolta över. Men om vi vill ta ett ansvar för framtidens pen-
sionärer får vi inte förblindas av denna stolthet. Vi ska bevara kärnan i 
ATP men rusta systemet för framtiden. Detta är vad pensionsfrågan hand-
lar om.124

Om vi återgår till att studera tabell 11.1 framgår det att det vanligaste under 
1990-talet var att frågor om vem som gynnades och vad som skulle åstadkommas
med en reform inte berördes i tidskriften. Det framgår emellertid också att de
sämst ställda lyftes fram som gynnade av pensionsreformen aningen mer fre-
kvent än under det sena 1950-talet (+12 procentenheter). Om livsinkomstprinci-
pen diskuterades framställdes den ofta som gynnsam för arbetare och kvinnor. I 
en intervju med Anna Hedborg fälldes följande kommentar, som är ganska re-
presentativ för presentationen av livsinkomstprincipen i tidskriften: 

Vi måste våga tala om i dag att det faktiskt är så att lågavlönade tjejer be-
talar ATP för ekonomiskt framgångsrika män i karriären.125

Budskapet var alltså att den nya livsinkomstprincipen avskaffade ATP-systemets 
karriärrabatt och att den således var både rättvis och klassutjämnande. Följande 
formulering är ett annat exempel på hur livsinkomstprincipen ofta framställdes i 
tidskriften: ”Trotjänarna [dvs. arbetarna] kan räkna med högre pension. Men de 
som jobbar deltid utan att ha små barn, och de i karriäryrken med stora lönehöj-
ningar får det sämre.”126 Att livsinkomstprincipen var ett betydande avsteg från 
principen om standardtrygghet framgick emellertid inte alls i tidskriften. 

En likhet mellan 1990-talet och det sena 1950-talet var att artiklar som beto-
nade att beslutsfattandet hade sin grund i partipolitiskt samförstånd var nästan 
lika ovanliga i båda dessa sammanhang (skillnaden är 10 procentenheter mer på 
1990-talet). Samtidigt var artiklar med detta tema väsentligt vanligare under det 

––––––––– 
123 Aktuellt i Politiken, nr 2, 1997, s. 2. 
124 Aktuellt i Politiken, nr 44, 1997, s. 11. 
125 Aktuellt i Politiken, nr 43, 1993, s. 7. 
126 Aktuellt i Politiken, nr 4, 1994, s. 8. 
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tidiga 1950-talet än under 1990-talet (25 procentenheter). Av detta kan slutsatsen 
dras att de hårt strukturerade förhandlingarna i pensionsarbetsgruppen och ge-
nomförandegruppen inte diskuterades nämnvärt i tidskriften. Det vanligaste var 
att beslutsfattandet inte berördes alls på 1990-talet. Ett budskap om partipolitisk 
konflikt var dock ungefär lika framträdande som ett samförståndstema. Artiklar 
som betonade ideologisk konflikt hade också ett mycket tydligt språk.  

Under 1991 och 1992 förklarades det i flera artiklar att den borgerliga reger-
ingens avveckling av löntagarfonderna var en provokation, som innebar att de 
borgerliga partierna blåste till strid om pensionerna. En artikel påstod att den 
borgerliga regeringen ”snor pensionspengar.”127 Slutspurten på förhandlingarna i 
pensionsarbetsgruppen beskrevs med följande rubrik ”Slutstrid nära om pensio-
nerna.”128 När förhandlingarna i pensionsarbetsgruppen, i mitten av 1993, var 
långtgångna uttalade sig den gamle socialministern och partisekreteraren Sven 
Aspling om pensionsreformen och hävdade att de borgerliga var ”på väg att vri-
da klockan tillbaka till 50-talets ATP-strid.”129 Han fortsatte med att beskriva 
den dagsaktuella situationen och drog följande slutsats: ”Löntagarna utkämpade 
en hård strid om ATP-reformens genomförande och man är beredd att ta strid för 
att trygga dess framtid.”130 Stridstemat avtog visserligen över tid men en antydan 
till kampretorik återfinns även efter att principbeslutet om pensionsreformen var 
fattat 1994. Pensionsreformen beskrevs nu som en betydande seger, som social-
demokratin hade vunnit efter en segsliten ”ideologisk kamp.”131

I flera artiklar som berörde det partiinterna beslutsfattandet kring pensionsre-
formen formulerades budskapet på följande sätt: ”Socialdemokraterna ska vara 
ett modernt, lyssnande, trovärdigt och framtidsinriktat folkrörelseparti.”132 I en 
artikel, den 6 maj 1996, upprepades budskapet i klarspråk av Ingela Thalén: ”Det 
är du och jag som enskilda medlemmar som måste fortsätta att utveckla verk-
samheten. Det är du och jag som enskilda medlemmar som måste lyssna på idéer 
och kritik och öppna upp partiet för fler.”133 En artikel senare samma år uppma-
nade till engagemang i just pensionsfrågan med följande formuleringar: 

Partiet ska inte vara en beställarorganisation för beslut som ska genomfö-
ras av någon annan. Det duger inte att gömma sig bakom några få företrä-
dare när möjligheten att förändra verkligheten genom aktivt och praktiskt 
folkrörelsearbete är större än någonsin […] Partiet ska heller inte vara ett 
transportkompani för beslut som fattas någon annanstans.134

––––––––– 
127 Se t.ex. Aktuellt i Politiken, nr 21, 1991, s. 18, Aktuellt i Politiken, nr 18, 1992, s. 3.  
128 Aktuellt i Politiken, nr 43, 1992, Aktuellt i Politiken, nr 8, 1993. 
129 Aktuellt i Politiken, nr 8, 1993, s. 16. 
130 Aktuellt i Politiken, nr 8, 1993, s. 16. 
131 Se t.ex. Aktuellt i Politiken, nr 12, 1996, s. 12, Aktuellt i Politiken, nr 44, 1997, s. 11. Aktuellt i Po-

litiken, nr 1 & 2, 1998. 
132 Aktuellt i Politiken, nr 39, 1995, s. 2. 
133 Aktuellt i Politiken, nr 19, 1997, s. 11. 
134 Aktuellt i Politiken, nr 12, 1996, s 14. 
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Få artiklar var dock tydliga med var besluten avgjordes och nästan ingen lyfte 
fram att det fanns motsättningar mellan partiledningen och medlemmar i pen-
sionsfrågan. Beslutsfattarna skulle fungera som intresserepresentanter och beslut 
skulle avgöras i öppen debatt. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att pensionsreformen på 1990-talet, 
trots avgörande skillnader jämfört med ATP-reformen, inte framställdes som en 
stor förändring i tidskriften. Budskapet var snarlikt det som gavs i tidskriften un-
der 1950-talets ATP-strid, i synnerhet när det gäller variablerna partilinjen och 
ideologisk karaktär. Detta innebär att motiveringarna av den nya pensionsrefor-
men – trots dramatiskt förändrade omständigheter – föll tillbaka på motiveringar, 
som också förekom under ATP-striden. Detta är en grund för att hävda, att lämp-
lighetshypotesen har stöd. Trots förändringar i omvärlden fortsatte det partiinter-
na budskapet i pensionsfrågan i ungefär samma spår som tidigare.  

Den samlade bilden hittills, det vill säga analyserna av den första partiinterna 
remissen samt artiklarna i Aktuellt i politiken, gör att det är rimligt att dra slutsat-
sen, att ATP-striden på 1950-talet påverkade vilka motiveringar som ansågs legi-
tima och lämpliga när pensionsreformen på 1990-talet presenterades på den par-
tiinterna arenan. Den nya pensionsreformen beskrevs, precis som ATP på 1950-
talet, som en reform i socialdemokratins namn. I den första partiinterna remissen 
framställdes pensionsreformen som en förlängning, snarast en förbättring, av 
ATP-reformen och i tidskriften var budskapet i flera viktiga avseenden likt bud-
skapet under ATP-striden. 

Kongressen 1993 – världens bästa pensionssystem bevaras 
När socialdemokraterna samlades till sin 32: a ordinarie partikongress i Göteborg 
1993 påbörjades den partiinterna diskussionen om pensioner på allvar. Av kon-
gressens motioner berörde 27 pensioner. Ingen av dessa kommenterade dock 
pensionsarbetsgruppens arbete eller den pågående pensionsreformen.135 I stället 
inriktade sig motionerna, precis som under tidigare kongresser, på krav på för-
bättringar av förmåner inom ramen för det existerande ATP-systemet.136 Femton 
motioner krävde till och med sänkt pensionsålder med full ATP-ersättning.137

Den ekonomiska krisen berördes inte alls i samband med diskussionerna om 
pensionsreformen på kongressen.  

I den mån detaljer i pensionsreformen överhuvudtaget uppmärksammades i 
kongressdebatten var det den nya livsinkomstprincipen som stod i centrum för 
diskussionerna. På kongressen var samtliga som uttalade sig i frågan kvinnor och 
alla var negativa eller uttalat skeptiska till principen.138 Trots att samma princip 
föreslogs redan på 1950-talet under beteckningen ”avgiftsregeln” upplevdes den 
som helt ny och främmande på partikongressen. Några exempel ska ges på hur 
kongressombuden resonerade.  

––––––––– 
135 SAP kongressprotokoll 1993, mot. 140-166, Kongressprotokoll C, s. 63-C76. 
136 Lundberg 2003, s. 248. 
137 SAP kongressprotokoll 1993, Motionerna 147-161. 
138 SAP kongressprotokoll 1993, C, s. 66-72. 
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Margareta Winberg ansåg att det så kallade ”livslönebegreppet” förutsatte ett 
betydligt mer jämställt samhälle för att vara gynnsamt för kvinnor. Fram tills det-
ta samhälle var en realitet menade Winberg att intjänandereglerna i ATP-
systemet måste gälla.139 De ombud som uttalade sig hade samma uppfattning. 
”Livslöneförslaget är allt för dåligt utrett. Redan nu kan man befara att kvinnorna 
återigen blir förlorarna” klargjorde Marianne Jönsson från Skåne.140 Livsin-
komstprincipen upplevdes emellertid inte som mer än ett dåligt förslag, vilket 
framgick när Liisa Pettersson från Västmanland tog till orda: ”En av de viktigas-
te principerna för ett moderniserat ATP-system är att pensionsrättigheterna bör 
knytas till livsinkomsten. Observera att det står ’bör’. Detta är alltså ingen fast-
ställd partilinje. Låt det förbli så ännu en tid! Principerna är inte färdigdebattera-
de och inte heller tillräckligt förankrade hos människor utom hos dem som är 
specialintresserade och partiaktiva.”141 De ombud som diskuterade pensioner på 
kongressen 1993 var alltså övertygade om att ATP-systemets intjänanderegler 
var mer rättvisa och klassutjämnande än det alternativ som presenterades av par-
tiledningen.  

För partiledningen var problemet att livsinkomstprincipen sedan ett år tillbaka 
var partiledningens fastlagda linje.142 Ingela Thalén, som företrädde partistyrel-
sen i kongressdebatten, yrkade således avslag på ett tilläggsyrkande, från kon-
gressombudet Lena Hirvonen från Värmland, som krävde ytterligare utredningar 
om livsinkomstprincipen. Thalén förklarade i stället att ”det kommer att bli en 
ordentlig remissomgång när förslaget väl är utarbetat.”143 Ingela Thalén avlutade 
sitt anförande på kongressen med att lugna kongressombuden. Socialdemokra-
terna hade inga som helst ambitioner att avskaffa ATP, som av Thalén beskrevs 
som ”världens kanske bästa pensionssystem.”144 Budskapet var att livsinkomst-
principen inte skulle påverka förmånerna i pensionssystemet till det sämre. Tha-
lén underströk också att den kanske viktigaste frågan var att det framtida ATP 
även fortsättningsvis skulle garantera det offentliga sparandet i AP-fonderna. 
Thalén fällde följande yttrande i slutet av sitt anförande: ”Dessutom – och det är 
kanske det viktigaste – handlar det här om offentlig kapitalbildning. Det är det 
mest grundläggande, men den frågan har ännu ingen berört – men det kanske är 
något som alla tar för alldeles givet.”145 Partiledningen underströk alltså, med 
formuleringar som knappast kan tolkas på ett annat sätt, att socialdemokraterna 
hade samma målsättningar som på 1950-talet.  

Pensionsarbetsgruppens betänkande offentliggjordes den 24 januari. I ett utta-
lande menade Thalén och Hedborg att den sex veckor långa remisstiden skulle 
––––––––– 
139 Kongressprotokoll 1993, C, s. 67 (Margareta Winberg). 
140 Kongressprotokoll 1993, C, s. 68, (Marianne Jönsson). 
141  Kongressprotokoll 1993, C69, (Liisa Pettersson). 
142 Principen slogs fast redan 1992. Ds 1992: 89, s. 45. 
143 Kongressprotokoll 1993, C, s. 72 (Ingela Thalén). Lena Hirvonen från Värmland avslutade sitt in-

lägg med att föreslå ett tilläggsyrkande till partistyrelsens utlåtande. Hennes förslag var ”att ett be-
slut om principerna för ett reformerat ATP-system inte ska fattas nu, utan först sedan alla konse-
kvenser är kända och har diskuterats i hela arbetarrörelsen.” Kongressprotokoll 1993, C68, (Leena 
Hirvonen). 

144 Kongressprotokoll 1993, C, s. 72 (Ingela Thalén). 
145 Kongressprotokoll 1993, C, s. 72 (Ingela Thalén). 
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användas till en ”fördjupad och breddad” debatt inom det socialdemokratiska 
partiet.146 Nu var det emellertid pensionsarbetsgruppens betänkande – där poli-
tiska problem och ekonomiska möjligheter uttrycktes i tekniska ordalag – som 
skickades på remiss. Både intresset och kritiken var mycket större än i den första 
remissomgången.147 När pensionsreformens omfattning gick upp för partimed-
lemmarna uppstod betydande problem för partiledningen. 

Partiledningens handlingsutrymme begränsas av 
partikongressen

För att lämplighetshypotesen ska få stöd förutsätts det, för att följa resonemanget 
i slutet på kapitel 1, att det går att visa att partiledningens tidigare budskap i pen-
sionsfrågan i praktiken begränsade deras autonomi att fatta nya beslut på den 
partiinterna arenan. I det följande ska dessa aspekter granskas närmare.  

Den extra partikongressen 1996 i Stockholm, två år efter riksdagens princip-
beslut, var det första tillfälle då medlemmarna kunde ta ställning till det faktiska 
förslaget om ett nytt pensionssystem. Till kongressen inkom 231 motioner om 
det reformerade pensionssystemet och samtliga var kritiska.148 Förutom att kriti-
ken riktades mot de principiella förändringar som hade slagits fast i riksdagsbe-
slutet 1994 kritiserades bristen på debatt inom partiet.149 Det var ju trots allt, vil-
ket hade understrukits otaliga gånger, medlemmarna som skulle vägleda parti-
ledningen och inte tvärtom.  

Det socialdemokratiska kongressombudet Göran Borg, från Kronobergs län, 
var en viktig talesman för kritikerna mot pensionsreformen på den partinterna 
arenan.150 I den alltmer utdragna och upprörda kongressdebatten fällde Borg föl-
jande yttrande:  

Pensionsfrågan kan man inte riktigt älska i nuvarande situation. […] Vi 
kan inte i nuvarande läge säga ja till att fortsätta den linje som man i riks-
dagen har kommit överens om mellan de olika partierna. Jag tycker att 
frågan måste diskuteras ordentligt i arbetarrörelsen runt om i landet. Med 

––––––––– 
146 Se Framtidens Pensionssystem, SAP politisk redovisning nr 2, januari 1994, s. 5. Lundberg 2003, 

s. 253. 
147 Totalt inkom 330 svar till partiexpeditionen. Enligt partiledningens egna sammanställningar ville 

en bred majoritet av remissvaren stoppa avgiftsväxlingen medan en tredjedel av svaren uttryckte 
det partiledningen kallar oro för livsinkomstprincipen. En överväldigande majoritet – 258 remissvar 
– kritiserade också den korta remisstiden. Se Framtidens pensioner – ett samrådmaterial 1996, s. 6. 
Se även  Lundberg 2003, s. 254. Jfr Framtidens Pensionssystem, SAP politisk redovisning nr 2, ja-
nuari 1994. 

148 SAP kongress, se t.ex. motionerna: 568, 570, 593 890-906. Se vidare Lundberg 2003, s. 257 ff. för 
en utförlig analys av remisserna. 

149 Se Lundberg 2003, s. 256-262. 
150 Borg var en av de främsta talesmännen för kritikerna mot det nya pensionssystemet, både på kon-

gressen 1996 och 1997. Att Borg spelade denna roll bekräftas också av de socialdemokrater jag har 
intervjuat samt av kongressprotokollen. SAP kongressprotokoll 1996, s. 272, 313-314. SAP kon-
gressprotokoll 1997, s. 152-167. 
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rådande osäkerhet vad gäller det framtida pensionssystemet skulle det be-
hövas ett brett rådslag bland det svenska folket.151

Borgs krav på ett nytt rådslag om pensioner, som flera kongressombud instämde 
i, remitterades till redaktionsutskottet.152 Borg berättar om sin roll på kongressen 
1996: ”Vid kongressen drev vi formella förhandlingar med Ingela Thalén och 
partiledningen tillsatte en förhandling under kongressen, där vi hävdade att pen-
sionerna inte kan behandlas så här. Vi testade viljan hos partiet och de första da-
garna fanns förmodligen en majoritet på kongressen för att riva upp beslutet.”153

Partiledningen kunde inte strunta i den opinion som kom till uttryck. Risken 
var att partikongressen underkände hela reformen. De partiinterna kritikerna 
lyckades således förmå partiledningen att ha ytterligare ett samråd om pensio-
nerna, vilket annars inte hade varit aktuellt.154 Hade inte Thalén gått in och lirkat 
med kritikerna tror Anna Hedborg att pensionsreformen mycket väl kunde ha fal-
lit på kongressen 1996: ”Det fanns ingen majoritet på kongressen i detta läge och 
det blev en verklig förtroendefråga för partiledningen” säger Hedborg.155

Genom att utlova inflytande till partiorganisationen hade partiledningen följ-
aktligen slagit in på en väg, som visade sig mycket svår att hantera. Jämfört med 
1950-talets kongresser, där pensioner knappt diskuterades alls, blev partiledning-
ens handlingsutrymme mycket begränsat på 1990-talet. Kongressens beslut torde 
också ha undanröjt alla tvivel om vem som egentligen bestämde i partiet. Redak-
tionsutskottet konstaterade att debatten hittills hade varit bristfällig och att alla 
partimedlemmar nu skulle få möjlighet att ”ta ställning till hur det framtida pen-
sionssystemet ska se ut.”156 Socialdemokraterna skulle ha ett nytt rådslag, som 
denna gång kallades för ”samråd”:  

Först när detta samråd är avslutat kommer det socialdemokratiska partiet 
slutgiltigt att ta ställning till hur vi i detalj anser att framtidens pensions-
system ska vara utformat. Utifrån det ställningstagandet eftersträvar vi en 
fortsatt bred politisk uppslutning kring pensionssystemet.157

Partimedlemmarna skulle nu, denna gång på allvar, få vägleda partiets ställnings-
tagande om pensioner. Avgörandet låg alltså hos partiorganisationen och beslut 
skulle fattas i öppen debatt. I alla fall var det så som Borg, och många med ho-
nom, uppfattande kongressens beslut. Efter att beslutet fattades sa han följande: 
”Vi vill från några delegationer bara tacka Ingela Thalén och partistyrelsen för 
öppenhet, vidsynthet och ödmjukhet i den här frågan. Vi är ganska många som är 
nöjda med det beslut som redaktionsutskottet har kommit med.”158 Pensionsfrå-

––––––––– 
151 SAP kongressprotokoll 1996, s. 272 (Göran Borg). 
152 SAP kongressprotokoll 1996, s. 314. 
153 Intervju: Göran Borg 2004-05-10. 
154 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
155 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27. 
156 SAP kongressprotokoll 1996, s. 408. 
157 SAP kongressprotokoll 1996, s. 408. 
158 SAP kongressprotokoll 1996, s. 411. 
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gans behandling på partikongressen 1996 visar sammanfattningsvis att partiled-
ningen hade låst upp sig vid tidigare löften och budskap, som visade sig irratio-
nella givet de ställningstaganden som de redan hade gjort på den parlamentariska 
arenan. Hanterades inte den partiinterna opinionen på rätt sätt fanns det en risk 
att socialdemokraternas deltagande i pensionsreformen underkändes helt av par-
tiorganisationen.  

Partiledningen retirerar en aning från ATP 
Inför samrådet 1996 gav partiledningen ut en broschyr med namnet Framtidens 
pensioner – ett samrådsmaterial.159 Den officiella avsikten med samrådet var, 
för att citera inledningen till skriften, att partimedlemmarna nu skulle få ta ”över 
stafettpinnen” från partiledningen.160

Budskapet hade dock en annan karaktär jämfört med det budskap som parti-
ledningen hade skickat ut sedan slutet av 1950-talet på den partiinterna arenan. 
Texten i början av samrådsmaterialet deklarerade, precis som under de föregåen-
de remisserna, att ”framgången för ATP är ett obestridligt faktum.”161 Denna 
gång tillades emellertid att ATP-systemet stod inför vissa svårigheter: ”Vid 90-
talets ingång stod det klart att ett oförändrat ATP inte skulle klara de påfrest-
ningar som kunde förutses under kommande generationer.”162 För första gången 
någonsin antyddes alltså att ATP-systemet hade vissa ekonomiska problem. De 
ekonomiska möjligheterna var dock långt ifrån huvudpoängen i argumentatio-
nen. De politiska insatser som förordades beskrevs på följande sätt: ”En reforme-
ring är nödvändig för att skapa rättvisa mellan generationerna och ge bra pensio-
ner också i framtiden.”163 Precis som alltid var förändringar liktydigt med för-
bättringar. 

Mellan raderna syntes dock partiledningens reträtt. Uttryck som ”det nya 
ATP” eller ”det reformerade ATP-systemet” användes inte längre och samråds-
gruppen underströk att det reformerade pensionssystemet faktiskt var nytt. Detta 
framgår bland annat av följande formulering: ”En möjlighet hade varit att göra 
om ATP så att det motsvarade de nya kraven. Det hade krävt förändringar av så-
väl intjänanderegler, förmåner som avgifter. Pensionsarbetsgruppen valde att 
istället bygga upp ett nytt system.”164 Vad det nya pensionssystemet innebar be-
rördes dock inte närmare, men det stod klart att det inte skulle innebära några 
förändringar av förmåner eller välfärdsrättigheter. Frågan om det nya systemets 
likvärdighet med ATP lämnades faktiskt helt öppen i diskussionsunderlaget. 
Kongressens mål var att det nya systemet skulle ge förmåner av samma omfatt-

––––––––– 
159 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 4. Samrådsmaterialet som skickades ut i par-

tiorganisationen var undertecknat av Ingela Thalén och den nya socialministern Maj-Inger Kling-
vall. Diskussionsmaterialet arbetades fram i en särskild samrådsgrupp med representanter för hela 
arbetarrörelsen. Se Lundberg 2003, s. 262-263.  

160 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 4. 
161 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 10. 
162 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 10. 
163 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 10. 
164 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 12. 
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ning som ATP, och följande fråga ställdes till medlemmarna: ”Uppfyller det re-
formerade systemet det kravet?.”165 Livsinkomstprincipen lämnades följaktligen 
helt öppen för diskussion, trots att beslutet om att införa en sådan princip redan 
fattats av riksdagen 1994. Den planerade åtgärden att dela pensionsavgifter mel-
lan arbetsgivare och löntagare, som var fastslagen i principbeslutet 1994, fram-
ställdes också som relativt onödig samtidigt som det underströks att det inte 
fanns några praktiska lösningar för att åstadkomma en sådan åtgärd.166

På liknande sätt betade samrådsmaterialet av alla de viktiga principiella för-
ändringarna och riktade direkta frågor till läsaren. Partimedlemmarna uppmana-
des ta ställning till för- och nackdelar med premiereserven, finansieringen av det 
nya systemet, AP-fonderna och avgiftsväxlingen. Det gick inte att ta miste på 
formuleringarna. Det var partiorganisationen som avgjorde pensionsfrågan. För 
att ytterligare understryka medlemmarnas möjlighet att påverka pensionerna av-
slutades broschyren med följande fråga: ”Vilka förändringar skulle du vilja se för 
att få det framtida pensionssystemet att bättre svara mot de mål som har lagts 
fast?”167.

Genom att öppna upp hela det nya pensionssystemet till debatt, samtidigt som 
formuleringar i samrådsmaterialet tydligt underströk att medlemmarna nu ”höll i 
stafettpinnen”, försatte sig partiledningen i en bekymmersam sits. Inför samrådet 
bildades en oppositionell grupp inom partiet, bestående av Göran Borg och riks-
dagsledamöterna Karin Wegestål och Lena Sandlin.168 Både Göran Borg och Ka-
rin Wegestål berättar att de utan motstånd från partiledningen reste runt i partior-
ganisationen i hela landet och propagerade mot det nya pensionssystemet.169

Svaren från samrådet 1996 
Stämmer det att 95 procent av svaren är kritiska till innehållet i femparti-
uppgörelsen om pensioner? 
- Det du refererar till är varken en sammanställning eller en analys. Dis-
kussionssvar går inte att procenträkna.170

Citatet ovan är ett utdrag från en intervju som LO-tidningen gjorde med social-
försäkringsminister Maj-Inger Klingvall. Partiorganisationen – eller rättare sagt 
majoriteten av drygt 15000 deltagare i samrådet – gick enligt LO-tidningen emot 
partiledningen och avfärdade hela reformförslaget. I intervjun med LO-tidningen 
menade emellertid Klingvall att opinionen inom partiet var splittrad och konsta-
terade att remissen snarast gav ett positivt gensvar: ”Alla vill ha ett allmänt pen-

––––––––– 
165 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 16. 
166 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 7, 27-28. 
167 Framtidens pensioner – ett samrådsmaterial 1996, s. 35. 
168 Intervju: Göran Borg 2004-05-10, intervju: Karin Wegestål 2005-08-04. Ingela Thalén (intervju 

2004-06-16), Anna Hedborg (intervju 2004-09-27) och Arne Kjörnsberg (intervju 2005-02-16) in-
tygar att dessa tre personer var de mest uttalade kritikerna i partiet. 

169 Intervju Göran Borg 2004-05-10, Karin Wegestål 2005-08-04. 
170 LO-tidningen, nr 3 24/1 1997, s. 4. 
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sionssystem. Det är den stora vinsten med fempartiuppgörelsen” påstod Kling-
vall.171

Även partiledningens sammanställning av remissen från samrådet visade dock 
på betydande kritik. Det framgick dock inte i denna sammanställning vad som 
var grunden för kritiken mot reformen och således inte varför partiorganisationen 
vände sig emot förslaget.172 I en artikel i tidskriften Aktuellt i Politiken, den 23 
december 1996, presenterades till och med samrådet som en framgång för parti-
ledningens linje: 

Partisekreteraren Ingela Thalén är nöjd. Efter det breda samrådet i partiet, 
där över 15 000 aktiva medlemmar deltagit i diskussioner om det framtida 
pensionssystemet känns det bra att vi kan tillgodose medlemmarnas upp-
fattningar på det sätt vi nu gör, säger Ingela Thalén i en kommentar.173

Remissvaren såg aldrig offentlighetens ljus. I stället bidrog det interna samrådet 
om pensionsreformen till vissa ryktesspridningar i media. Den 18 augusti 1997 
skrev till exempel författaren Sven Lindqvist en artikel på DN-debatt med föl-
jande titel: ”Ministern manipulerar. SAP-ledningen har mörklagt den interna kri-
tiken mot pensionsuppgörelsen.”174 Någon systematisk sammanställning av re-
missvaren har inte publicerats och denna lucka ska nu fyllas igen.175 På detta sätt 
kan vi skapa ett underlag för slutsatser om eventuella återkopplingar till ATP-
striden även med utgångspunkt från de aktiva partimedlemmarnas motiveringar. 

En analys av svaren från 1996 års samråd ger oss möjlighet att pröva lämplig-
hetshypotesens angivelse om att motiveringar, trots betydande förändringar i 
omvärlden, återkopplade till tidigare budskap. För att hävda att lämplighetshypo-
tesen stämmer med verkligheten är det nödvändigt att få en inblick i hur parti-
medlemmarna upplevde ATP-systemet och den förestående pensionsreformen.  

För att analysera uppfattningen om ATP-systemet och pensionsreformen i 
svaren på 1996 års samråd har jag undersökt fyra variabler, som är operationali-
seringar av kategorierna i analysmodellen. Innehållsanalysen har inriktat sig på 
hur partimedlemmarna såg på det politiska problemets omfattning, karaktär och 
lösning. Svaren i samrådet varierar i omfattning och rör sig om allt från initiera-
de analyser på flera sidor till personliga och känslosamma betraktelser som har 
sammanfattats på en sida. För att ge en samlad bild av opinionen inom hela sam-
rådet krävs därför vissa förenklingar i de kategorier som undersöks.  

Den första variabeln har namnet vad föreslås? Uppfattningar och förslag va-
rierade betydligt, men svaren har varit möjliga att dela upp i tre kategorier: be-
håll ATP-systemet176, förändra pensionsreformen eller bevara pensionsreformen 

––––––––– 
171 LO-tidningen, nr 3 24/1 1997, s. 4. 
172 Enligt denna sammanställning ville hela 271 remissvar i stället reformera det existerande ATP-

systemet. Se Lundberg 2003, s. 264-267. 
173 Aktuellt i politiken nr 50/51, 1996, s. 7. 
174 Lindqvist 1997.  
175 Jfr Lundberg 2003, s. 265-270. 
176 Denna kategori tar fasta på svar som föreslog att grunden i ATP-systemet skulle leva vidare och 

att pensionsreformen skulle stoppas. 
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intakt/inget förslag. Analysen av svaren har sedan inriktats på hur partimedlem-
marna beskrev och uppfattade de tekniska lösningar, som pensionsreformen in-
nebar. Jag har då utgått från själva grundprincipen i det reformerade pensionssy-
stemet, nämligen livsinkomstprincipen. Variabeln kallas inställning till livsin-
komstprincipen, och delas in i kategorierna kritisk, neutral/berörs ej eller posi-
tiv. Inställning till premiereserven har sedan undersökts. Kategorierna har varit 
kritiseras eller berörs ej. Avslutningsvis undersöks uppfattningar om avgiftsväx-
lingen och variabeln heter Avvisas avgiftsväxling? Denna variabel delas in i ka-
tegorierna ja eller nej.  

Sammanlagt har jag haft tillgång till 526 remissvar, vilket är fyra mindre än 
partiledningens officiella sammanställning.177 Remissvaren från 1996 års samråd 
sammanfattar inte hela opinionen inom det socialdemokratiska partiet. Det är 
dock det enda tillgängliga material som finns, som kan ge en viss inblick i parti-
medlemmarnas uppfattningar.  

Tabell 11.2: Uppfattningen om ATP och den nya pensionsreformen i socialde-
mokraternas samråd 1996 (procent). 

Svar på 1996 års sam-
råd

Parti-
distrikt

Arbetare-
kommuner

S-
föreningar

SSU/
kvinno-
klubb

Fack-
förb. 

Centrala
organis
-ationer

Procent
totalt

Vad föreslås? 

Behåll ATP-systemet 68 64 71 48 81 0 70
Förändra pensions-
reformen 

27 26 25 24 18 100 24

Behåll pensions-
reformen intakt/inget 
förslag 5 10 4 28 1 0 6
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Uppfattning om livsin-
komstprincipen 
Kritisk 59 51 48 45 71 43 57
Neutral/berörs ej 36 39 43 28 26 29 35
Positiv 5 10 9 26 3 28 8
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Inställning till premie-
reserver
Kritiseras 91 79 74 52 85 100 79
Kritiseras ej/berörs ej 9 21 26 48 15 0 21
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Avvisas avgiftsväx-
ling?
Ja 91 82 73 48 83 86 78
Nej 9 18 27 52 17 14 22
Summa procent 100 100 100 100 100 100 100
Antal remissvar 22 152 153 29 163 7 526

Kommentar: De centrala organisationerna var LO, Metall, Byggnads, S-kvinnorna, SSU, Broder-
skapsrörelsen samt socialdemokraternas studentförbund.

––––––––– 
177 Se Lundberg 2003, s. 265. De fyra svar jag saknar kom från fyra socialdemokratiska föreningar. 
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Enligt innehållsanalysen av samrådet från 1996, som redovisas i tabell 11.2, var 
70 procent av svaren – 368 svar – helt avvisande till den föreslagna pensionsre-
formen. Till detta kommer att 24 procent – 126 svar – avvisade det aktuella för-
slagets utformning och föreslog mer eller mindre omfattande förändringar. En-
bart 6 procent av svaren – oftast kvinnoklubbar, SSU-föreningar eller enstaka ar-
betarekommuner – var positiva eller uttryckte ingen tydlig åsikt om reformen. 
Enbart två partidistrikt – Stockholms läns och Västernorrlands – framstod som 
neutrala och avstod från att öppet ta ställning. Båda dessa svar hänvisade emel-
lertid till omfattande kritik inom arbetarkommuner, socialdemokratiska före-
ningar och fackförbund inom sina respektive län.178 Inget av de 22 partidistrikt 
som svarade på samrådet var således positivt till den föreslagna pensionsrefor-
men. 

Bland de 70 procent av svaren som föreslog att ATP-systemet borde bevaras 
fanns det en utbredd föreställning om att problemen med systemet inte var så 
omfattande som samrådsmaterialet och pensionsarbetsgruppens betänkande från 
1994 gjorde gällande. Pensionsfrågan upplevdes som ett ganska marginellt sam-
hällsproblem, precis som partiledningen själv hade hävdat fram till att den juste-
rade sina motiveringar i samband med samrådsmaterialet 1996. Därtill beskrevs 
pensionsfrågan i så gott som alla svar, som en omstridd ideologisk principfråga.
Detta innebar att systemets faktiska funktion sällan berördes. Pensionsfrågan var 
en hjärtefråga för socialdemokraterna, som inte gärna diskuterades i förhållande 
till vilka problem och kostnader som systemet plågades av. Detta kan i och för 
sig ha berott på att de flesta medlemmarna inte förstod systemet, vilket Ingela 
Thalén och Anna Hedborg gör gällande.179 Uppfattningen som kom till uttryck i 
samrådet var dock helt i linje med partiledningens tidigare budskap i pensions-
frågan.  

Några typiska exempel på de uppfattningar som kom till uttryck i svaren ska 
nu ges. En vanlig uppfattning i samrådet var att en pensionsreform, låt vara nöd-
vändig på lite längre sikt, mycket väl kunde skjutas på framtiden. Följande svar 
från socialdemokraterna i Värnamo sätter fingret på en attityd som var utbredd i 
samrådet: ”Vi vill påminna om, att ATP genomfördes med minsta möjliga mar-
ginal, men har ändå av alla parter ansetts vara ett hållbart och stabilt system. Det 
borde gå att reformera ATP-systemet, så att det står sig även i framtiden. Vi vill 
att vår regering skall arbeta för att behålla ett starkt grepp om möjligheterna att 
politiskt påverka utvecklingen och vara en motvikt mot de rena kapitalintresse-
na.”180 Bohusläns partidistrikt anförde liknande synpunkter och skrev: ”Det är 
inte någon panik med att ta fram ett nytt förslag till pensioner då det nuvarande 
ATP-systemet ’håller’ i många år utan att man måste röra det stora kapital som 
finns i fonderna.”181 Förändringarna, som föreslogs i riksdagen, upplevdes som 
ett betydande avsteg från den socialdemokratiska traditionen i en majoritet av 
svaren. Gotlands arbetarekommun betonade detta och skrev: ”I konsekvens med 
––––––––– 
178 Socialdemokraterna i Stockholms län (Partidistrikt), remissvar 1996-11-19, s. 2, Socialdemokra-

terna i Västernorrlands län (Partidistrikt) 1996-11-15. 
179 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16, Anna Hedborg 2004-09-27. 
180 Socialdemokraterna i Värnamo (Arbetarekommun) 1996-11-17. 
181 Socialdemokraterna i Bohuslän (Partidistrikt) 1996-11-21. 
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kritiken ovan föreslår Gotlands Arbetarekommuns styrelse att nuvarande ATP 
reformeras i stället för att ett helt nytt pensionssystem införs.”182

Om förändringar nödvändigtvis skulle göras skulle det vara inom ramen för 
det gamla ATP-systemet. Skånes partidistrikt skrev till exempel följande: ”Vår 
övertygelse är att ett stabilt och långsiktigt hållbart pensionssystem inte skall gå 
vägen över ett systemskifte […] Vi anser att dagens ATP-system på goda grun-
der kan utgöra basen också för ett framtida pensionssystem.”183 Formuleringarna 
från Skåne är representativa för partidistrikten och de flesta av arbetarekommu-
nerna i landet. Teknikaliteter fick inte prioriteras på bekostnad av rättvisan i 
ATP. Utgångspunkten i svaren var ofta att socialdemokraterna i stället för att 
göra omprioriteringar borde ta ett oförändrat eller till och med ökat ansvar för 
medborgarnas förmåner. Flertalet remissyttranden instämde trots detta i behovet 
av att se över ATP-systemet. Problemet med pensionsfrågan upplevdes emeller-
tid i en majoritet av svaren som mer eller mindre marginellt och ekonomiska 
möjligheter berördes mycket sällan.  

De uppfattningar som kom till uttryck i samrådet var sällan särskilt precisera-
de. Opinionen i samrådet korresponderar emellertid väl med partiledningens 
egna budskap på partikongresser, i memoarer samt i tidskriften Aktuellt i politi-
ken under hela den undersökta perioden. Ända sedan pensionsfrågan först upp-
märksammades på bred front runt 1957 hade argumentationen, precis som re-
misssvaren på samrådet, varit vag och tämligen ideologiskt inriktad. 

En klar majoritet av alla svarande i samrådet – 57 procent – kritiserade livsin-
komstprincipen. Enbart 8 procent var uttalat positiva. Det var mindre vanligt att 
de ekonomiska skälen till varför livsinkomstprincipen föreslogs på den parla-
mentariska arenan vägdes in i svaren. En enkel förklaring till att dessa resone-
mang uteblev var sannolikt att de aldrig tidigare hade berörts på den partiinterna 
arenan. Vanligt förekommande kritik var i linje med tidigare diskussioner, att 
livsinkomstprincipen knappast var en lösning på de rättviseproblem, som det so-
cialdemokratiska partiet av tradition borde sträva efter att lösa. Ronneby arbeta-
rekommun utgör ett bra exempel på hur kritiken kunde formuleras: ”Livsinkoms-
ten slår hårt. Man måste arbeta fler år än vad som är möjligt för att komma upp i 
något så när hyfsad pension. Detta drabbar kvinnor som ju fortfarande arbetar 
deltid och ofta inom låglöneyrken.”184 Liknande svar var vanliga bland dem som 
kritiserade principen. Livsinkomsten beskrevs som orättvis och upplevdes som 
främmande i socialdemokratisk välfärdstradition. Gävleborgs läns partidistrikt 
skrev: ”Undantaget för vård av barn och värnplikt räcker inte, livsinkomstprinci-
pen kommer att straffa de som satsar på personlig utveckling. ATP-systemets 
30/15 regel är bättre.”185 I det nya pensionssystemet blir pensionen beroende av 
hur mycket individen arbetar, vilket inte ansågs som särskilt rättvist i svaren. De 
intjänandeprinciper som på 1950-talet var en eftergift till TCO upplevdes alltså 
som genuint socialdemokratiska på 1990-talet. Detta var fallet både på partikon-

––––––––– 
182 Gotlands arbetarekommun 1996-11-20. 
183 Socialdemokraterna i Skåne (Partidistrikt), remissvar 1996-11-23, s. 5. 
184 Remissvar Ronneby arbetarekommun 1996-11-14, s. 1. 
185 Socialdemokraterna i Gävleborgs län (Partidistrikt) 1996-11-20. 
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gressen 1993 och i samrådet 1996. Uppfattningen som kom till uttryck i samrå-
det låg alltså i linje med det tidigare partiinterna budskapet om att ATP-systemet 
var, och borde förbli, rättvist och klassutjämnande.

Av tabell 11.2 framgår det att 78 procent av alla svar avvisade avgiftsväxling-
en. En etablerad uppfattning var att det var rättvist att pensionsavgifter skulle be-
talas av arbetsgivarna. Kritiken tog också i många svar fasta på att avgiftsväx-
lingen riskerade att rubba balansen mellan arbete och kapital. Följande uttalande 
från Kronobergs läns partidistrikt sammanfattar kärnan i en kritik, som återfinns 
i flera remissvar: ”Den föreslagna avgiftsväxlingen är i bästa fall en orimlig 
rundgång där arbetsgivarna ska betala den enskilde individen som i sin tur beta-
lar till pensionssystemet. I ett sämre alternativ även om någon form av avtal 
kommer till stånd kommer en stor grupp av individer att riskera att själva få beta-
la sina avgifter utan att kompenseras. Detta kommer att ske inom branscher med 
många fiffelföretag.”186

I 79 procent av svaren kritiserades premiereservsystemet hårt medan de övriga 
21 procenten inte uttryckte någon åsikt. Premiereserver var kanske den viktigaste 
principfrågan i samrådet och kritiken kopplades till AP-fondernas tidigare bety-
delse som ett maktpolitiskt redskap. Av de 526 svaren har jag inte funnit ett enda 
svar som var positivt till införandet av premiereserver. Uppfattningarna som kom 
till uttryck stämmer väl överens med diskussioner som fördes på partikongres-
serna på 1960- och 1970-talet. Flera svar påminde om att ATP-striden till stor 
del handlade om makten över kapitalbildningen och premiereserven framställdes 
som både ett symboliskt och reellt grundskott mot partiets ideologi. Svaren i 
samrådet var mycket samstämmiga i detta avseende. Socialdemokraterna i Norr-
botten skrev: ”Av ideologiska skäl är ett premiereservsystem helt oförenligt med 
de socialdemokratiska grundidéerna. Införandet skulle innebära en omfattande 
omfördelning av kapital från samhällets kontroll och inflytande till den privata 
marknaden.”187 Maktfrågan lyftes fram i flertalet av de svar som berörde premie-
reserver. Lunds arbetarekommun skrev till exempel att ”premiereservfonderna 
kommer att styras av kapitalet och inte av demokratiskt valda politiker.”188

Värmlands partidistrikt uttryckte i samma anda en uppfattning om AP-fonderna, 
som var typisk i samrådet: ”Vi reagerar starkt emot att ATP-fonderna skall töm-
mas så som föreslås. Det strider mot grundtanken i ATP-systemet då det sjösat-
tes. Fondbildningen var en viktig del i arbetet för det starka och trygga samhäl-
let.”189 En grundkärna i kritiken var att premiereserven innebar en privatisering 
av AP-fonderna, vilket i sin tur medförde att den gamla maktfrågan en gång för 
alla gick förlorad.  

Sammanfattningsvis kan de uppfattningar som kom till uttryck i remissvaren 
ses som en direkt förlängning av det budskap om ATP, som sedan 1960-talet 
hade förts fram av partiledningen på den partiinterna arenan. Trots att partiled-
ning och partimedlemmar runt 1996 kom att representera olika uppfattningar 

––––––––– 
186 Socialdemokraterna i Kronobergs län (Partidistrikt), remissvar 1996-11-13, s. 3. 
187 Socialdemokraterna i Norrbotten, remissvar 1996-11-20. 
188 Lunds arbetarekommun, remissvar 1996-10-28. 
189 Socialdemokraterna i Värmlands län, remissvar 1996-11-31, s. 2. 
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motiverade båda sina ståndpunkter på ett snarlikt sätt. Partiledningen gled lite på 
formuleringarna men framställde genomgående pensionsreformen som väl fören-
lig med ATP-systemets principer. Kritikerna å andra sidan menade att det nya 
systemet på alla viktiga punkter gick stick i stäv med det som borde vara social-
demokraternas prioriteringar. Det paradoxala är alltså att både partiledningen och 
partimedlemmarna motiverade sina ståndpunkter på ett sätt som liknade, eller 
sades likna, hur deras företrädare resonerade i samband med ATP-striden. Både 
partiledning och partimedlemmar gjorde gällande att det lämpliga för socialde-
mokratin var att upprätthålla kontinuitet med 1950-talet.  

En problematisk öppenhet 
Ett remissvar från Botkyrka arbetarekommun påpekade ett grundläggande pro-
blem, som få andra remissvar nämnde: 

Samrådsmaterialet är mycket motsägelsefullt och därmed svårt att ta 
ställning till. De fyra frågorna har den innebörden, att samrådet skall vara 
relativt förutsättningslöst medan riksdagsbeslutet, kravet på långsiktighet 
och robusthet i pensionssystemet, egentligen förutsätter att inga egentliga 
förändringar företas i förhållande till den politiska kompromissen inför 
riksdagsbeslutet. Samrådet kan mot denna bakgrund bli en formsak och 
ett spel för galleriet och detta skulle bli mycket olyckligt.190

Arbetarekommunen från Botkyrka satte huvudet på spiken. Uppgörelsen över 
blockgränserna var fastlagd i detalj i pensionsarbetsgruppen och genomförande-
gruppen. Historikern Urban Lundberg drar mot denna bakgrund följande slutsats 
om partiledningens agerande på den partiinterna arenan:  

Trots riskerna att väcka en intern opposition valde partiledningen att ställa 
sig bakom den borgerliga regeringens principproposition. Detta tyder på 
ett oligarkiskt förhållningssätt från partiledningens sida, det vill säga att 
den fjärmade sig från medlemmarna i syfte att åstadkomma ett beslut i 
riksdagen.191

Jag menar att Lundberg varken ställer rätt fråga eller drar rätt slutsats. Frågan 
som i stället bör ställas är varför partiledningen tillämpade en partiintern besluts-
procedur, som kan tyckas irrationell givet att deras avsikt var att genomföra be-
slutet om pensionsreformen på den parlamentariska arenan under alla omstän-
digheter. Budskapet var hela tiden, till skillnad från på 1950-talet, att avgörandet 
i pensionsfrågan låg hos partiorganisationen samt att beslut skulle fattades i öp-
pen debatt. På 1990-talet försenade och försvårade detta ställningstagande parti-
ledningens sanktionering av pensionsreformen. Partiledningens motsägelsefulla 
motiveringar av beslutsfattandet på den partiinterna arenan kan delvis förklaras 

––––––––– 
190 Botkyrka arbetarekommun, remissvar 1996-11-12, s. 3. 
191 Lundberg 2003, s. 296. 
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mot bakgrund av tidigare motiveringar på denna arena. På den partiinterna are-
nan hade pensioner sedan början på 1960-talet framställts som en principfråga, 
som rörde hela partiet och som inte var lämplig att behandla på ett slutet sätt. 
Idealet om ett deltagande massparti har förvisso inte med ställningstagandet i 
pensionsfrågan på 1950-talet att göra. När en fråga av ATP-systemets magnitud 
togs upp på den partiinterna arenan upplevde emellertid både partiledning och 
partimedlemmar att öppenhet och deltagande var det enda rätta. 

Partiledningens uppfattning om partiinternt beslutsfattande var dock motsä-
gelsefull. Å ena sidan var uppfattningen att partiorganisationen skulle delta i be-
slutsprocesser och ha möjlighet att påverka. Å andra sidan var uppfattningen att 
medlemmarna saknade kunskaper och nödvändig insikt i politiska och ekono-
miska problem. Avsikten med den första remissen var enligt Thalén och Hed-
borg att bereda marken för sådana insikter. Detta misslyckades och partiledning-
en höll på att förlora kontrollen över den partiinterna beslutsprocessen. En av an-
ledningarna till att beslutsprocessen höll på att gå över styr var att partimedlem-
marna såg en annan verklighet än partiledningen. Anna Hedborg säger till exem-
pel:  

Jag tyckte att kritikerna var svåra att debattera med därför att jag tycker 
att de gled på argumenten. Det var svårt att debattera med dem, för att vi 
pratade sällan om samma sak. Om man inte ser att det är något problem så 
kan man ju undra varför man ska ge sig på något som är så populärt som 
ATP.192

Ingela Thalén ger uttryck för samma uppfattning och menar att det fanns en ut-
bredd rädsla för förändringar av välfärdsstaten inom det socialdemokratiska par-
tiet, men att dessa känslor i allt väsentligt grundade sig i okunskap och myter. 
Hennes upplevelse var att ATP hade bitit sig fast bland många medlemmar ”som 
den definitiva räddningen på ålderdomen.”193 Det stora flertalet kritiker ansågs 
ha en skev uppfattning om verkligheten. Ingela Thalén igen: 

Alla ska få vara med. Men min erfarenhet av de här rådslagen är att delta-
garna inte ser det som verkliga förslag. Man tar inte till sig verkligheten, 
man ser den ungefär som en slags luftballong som man kanske kan skjuta 
sönder och sen blir allt bra.194

Vad som måste noteras är att det var partiledningen och tidskriften Aktuellt i po-
litiken som i hög grad hade bidragit till att skapa den verklighet, som partimed-
lemmarna upplevde i slutet av 1990-talet. Samma principiellt inriktade budskap 
hade upprepats gång på gång på partikongresser, i memoarer och i partiets histo-
rieskrivning. Partimedlemmarnas kritik av pensionsreformen var blott en spegel-
bild av partiledningens motiveringar i pensionsfrågan fram till samrådet 1996. 

––––––––– 
192 Intervju: Anna Hedborg 2004-09-27. 
193 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
194 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
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En konflikt med medlemmarna var således allt annat än oväntad när partiled-
ningen plötsligt bytte fot och ställde sig bakom en pensionsreform som avskaffa-
de ATP-systemet. Konflikten var snarare ett resultat av att partimedlemmarna, 
helt naturligt, gjorde samma återkopplingar till ATP-systemet som partiledning-
en själv brukade göra. Något annat alternativ än att ta konflikten med medlem-
marna, och således riskera ett smärtsamt nederlag, tycks dock inte ha föresvävat 
partiledningen. Ingela Thalén, som hela tiden förde partiledningens talan på den 
partiinterna arenan, säger:  

Det här med öppna demokratiska rådslag är ju en metod och jag tycker att 
man absolut ska använda även om man kanske inte till fullo kan hantera 
den. Det är också en fråga om skolning, om kunskap, socialdemokratin 
fungerar som ett sorts gigantiskt folkuniversitet.195

Uppfattningen om att massdeltagande var den enda lämpliga beslutsprocessen 
var således stark, trots att det var uppenbart att detta beslutsfattande inte stämde 
överens med vad partiledningen gjorde på den parlamentariska arenan. Partiled-
ningen tänkte i första hand på vad som var lämpligt beslutsförfarande och först i 
andra hand på vilka konsekvenser en sådan öppenhet kunde få.  

Pensionsreformen godkänns med smärre förändringar 1997 
Partikongressen i Sundsvall kan bli historiens enigaste socialdemokratiska 
partikongress. Efter att den viktiga EMU-frågan har neutraliserats inom 
SAP på ett sådant sätt att enigheten inom partiet är nästan total, finns inga 
riktigt svåra trätofrågor kvar.196

Tidskriften Aktuellt i Politiken förutspådde med dessa ord, efter en intervju med 
Ingela Thalén, att kongressen i Sundsvall hösten 1997 skulle bli en regelrätt ma-
nifestation för den partiinterna sammanhållningen. Pensionsfrågan nämndes inte 
ens i artikeln. Efter vissa trätofrågor såg alltså partiet ut att vara lika samman-
svetsat och enigt, som det alltid hade varit. Detta var den officiella bilden. Ingela 
Thalén dementerar emellertid denna version av verkligheten och säger: ”Kon-
gressen 1997 riskerade att urarta till en pensionsdebatt och det visste vi mycket 
väl från partiledningens sida.”197 Det var på håret att pensionsreformen inte god-
kändes av kongressen. Enligt uppgifter från Göran Borg och den socialdemokra-
tiske riksdagsledamoten Karin Wegestål godkände kongressen pensionsreformen 
först efter att partiledningen hade varnat ombuden, delegationerna och förhand-
larna med att reformen, om den underkändes, skulle orsaka regeringskris och 
minskat inflytande för partiet.198 Jag har inte lyckats bekräfta dessa uppgifter 

––––––––– 
195 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
196 Aktuellt i Politiken, nr 34 1997, s. 7. 
197 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16. 
198 Intervju: Karin Wegestål 2005-08-04.  
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från någon i partiledningen, men i sin avhandling i historia hävdar Lundberg 
samma sak.199

Sammanlagt inkom 64 motioner om pensionsfrågan till kongressen 1997 och 
ingen var positiv till pensionsreformen.200 Flera av motionerna berörde enbart 
smådetaljer i reformarbetet men tunga motionärer som Stockholms och Malmös 
arbetarekommuner förkastade hela reformen.201

Från partiledningens sida fortsatte Ingela Thalén, som nybliven partisekretera-
re, att vara en av de huvudansvariga för att driva igenom reformen på den parti-
interna arenan. Maj-Inger Klingvall hade ersatt Anna Hedborg som ny socialför-
säkringsminister.202 Maj-Inger Klingvall visade sig dock enligt flera källor oför-
mögen att förhandla med kritikerna. Det blev företrädare för partiledningen som 
redan var insatta i frågan och arbetade med den i genomförandegruppen, som 
fick ta hand om förhandlingarna med de kritiska kongressombuden.203 Efter ut-
dragna förhandlingar mellan partiledningen och kritikerna kom kongressen fram 
till ett tilläggsförslag om att premiereserverna skulle utredas vidare och att av-
giftsväxlingen skulle slopas.204 Kongressen slog vidare fast, med mycket vaga 
formuleringar, att ersättningsnivåerna i det framtida pensionssystemet för låg- 
och medelinkomsttagare skulle ligga väl i paritet med ersättningsnivåerna i ATP-
systemet vid en tillväxt på 2 procent. Det sista tillades i förbigående.205 När 
kompromissen mellan partiledningen och kongressombuden var färdig sade par-
tistyrelsens föredragande Maj-Inger Klingvall: 

Vi har nu möjlighet att i bred politisk enighet försäkra oss om ett bra ob-
ligatoriskt och generellt pensionssystem som bygger på inkomstbortfalls-
principen och som innefattar en grundpension för alla. Det är ATP:s 
grundläggande principer vi kan nu föra dem vidare.206

––––––––– 
199 Lundberg 2003, s. 272-273. 
200 SAP kongress 1997, Strategi för välfärd, motionerna 1390, 1467-1530. 
201 Motion 1491 (Malmö), 1492 (Stockholm). 
202 Den nyblivne partiledaren Göran Persson förklarar sitt val av Klingvall på följande sätt i sin bok 

Den som är satt i skuld är icke fri (1997): ”Maj-Inger Klingvall ville jag ha som socialförsäkrings-
minister därför att den stora och svåra saken med pensionsreformen inte var förhandlingen med de 
borgerliga utan vår egen interna partiopinion, som hon med sin förankring skulle ha stora möjlighe-
ter att klara av […] I socialförsäkringsutskottet hade Maj-Inger suttit som en kunnig kritiker. Hon 
var detta utskotts företrädare mot socialministrarna. Nu fick hon uppgiften att tillsammans med det-
ta utskott göra klar pensionsreformen.” Persson 1997, s. 73. 

203 Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16, intervju: Arne Kjörnsberg 2005-02-16. 
204 Kongressen beslutade att premiereservsystemet skulle utredas vidare. SAP kongressprotokoll 

1997, Del 3, s. 167. Idén till det som senare blev den sjunde AP-fonden föddes också på kongres-
sen. Göran Borg betecknar detta beslut som ett stort genombrott för kritikerna. Intervju: Göran 
Borg 2004-05-10. Ingela Thalén och Arne Kjörnsberg bekräftar att kravet om den sjunde AP-
fonden först framfördes av kritikerna och Thalén hävdar att den sjunde AP-fonden ”var något vi 
kunde bjuda på.” Intervju: Ingela Thalén 2004-06-16.  

205 SAP kongressprotokoll 1997, Del 3, s. 167. 
206 SAP kongressprotokoll 1997, Del 3, s. 153 (Maj-Inger Klingvall). 
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Pensionsdebatten på kongressen 1997 hade en lång talarlista och samtliga talare 
tillstyrkte, trots uppenbar resignation och besvikelse, partistyrelsens förslag.207

Göran Borgs inlägg på kongressen illustrerar att pensionsfrågan nu förpassades 
till partiets historia. Efter att Borg hade yrkat bifall till reformen sade han: ”Jag 
hoppas att vi efter debatten kan gå hem och säga att vi inte längre behöver disku-
tera pensionsfrågan, utan att vi kan ägna oss åt andra saker.”208 En utbredd be-
svikelse präglade inläggen från de övriga ombuden vid denna sista ”pensions-
kongress.”209 Konflikten mellan partiledningens och kongressombudens olika 
verklighetsuppfattningar i pensionsfrågan löstes aldrig. I stället tog kraven på 
partiintern enighet över. 

Slutsatser på den partiinterna arenan i relation till 
väljararenan och den parlamentariska arenan 

Historikern Urban Lundberg kommenterar den socialdemokratiska partiledning-
ens inställning till pensionsreformen på ett träffande sätt: ”Man kan säga att so-
cialdemokratin led av en begynnande schizofreni. I riksdagen ställde sig parti-
ledningen bakom ett nytt pensionssystem, i partiorganisationen sade sig den ar-
beta för att bevara och förbättra ATP-systemet.”210 Jag håller med om denna 
slutsats men jag menar att Lundbergs förklaring till varför denna situation upp-
stod bör revideras. Lundbergs viktigaste slutsatser är att socialdemokraterna, ge-
nom att införliva det nya pensionssystemet i sin självförståelse, förändrade sin 
identitet. För att lyckas med att driva igenom denna förändring tillämpade parti-
ledningen, enligt Lundberg, ett oligarkiskt förhållningssätt till medlemmarna.211

Mot bakgrund av vad som har framkommit i kapitel 11 kan dessa slutsatser till-
bakavisas. Varken partiledningen eller partimedlemmarna införlivade nämligen 
pensionsreformen i någon självförståelse. Det var idéer från 1950-talet, som tyd-
ligt utgjorde ramarna för den pensionsdebatt som blossade upp på 1990-talet. 
ATP-systemets problem berördes mycket sparsamt och partiledningen vidhöll 
hela tiden att pensionsreformen var en förlängning av det vägval, som gjordes 
1959. Vid sidan av detta är det tveksamt att, som Lundberg, hävda att partiled-
ningen präglades av ett oligarkiskt förhållningssätt till medlemmarna. Beslutsfat-
tandet präglades i stället av en väsentligt större öppenhet än när ATP-systemet 
drevs igenom. Paradoxalt nog släpptes medlemmarna in i en beslutsprocess på 

––––––––– 
207 SAP kongressprotokoll 1997, Del 3, s. 153-167. 
208 SAP kongressprotokoll 1997, Del 3, s. 154 (Göran Borg). 
209 Följande uttalande av Maj-Britt Theorin belyser det stämningsläge som präglade inläggen i debat-

ten: ”Jag hade avsett att yrka bifall till motion 1492 från Stockholms arbetarekommun, som säger 
nej till ett nytt pensionssystem och som i stället kräver en revidering av ATP-systemet. Denna mo-
tion, liksom alla andra motioner, speglar tydligt partifolkets mycket negativa inställning till en upp-
görelse som man upplever har slutits med de borgerliga, utan beaktande av medlemmarnas syn-
punkter och med kritik i själva sakfrågan. Det nya förslag som har arbetats fram under kongressen, 
som Göran Borg och Uno Aldegren har presenterat och som vi alla har på våra bord, är i nuvarande 
läge okej.” SAP kongressprotokoll 1997, Del 3, s. 159. 

210 Lundberg 2003, s. 256. 
211 Lundberg 2003, s. 299. 
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1990-talet, som faktiskt höll på att stjälpa den pensionsreform som partiledning-
en ställde sig bakom på den parlamentariska arenan.  

Jag ska nu redogöra för de huvudsakliga slutsatserna som kan dras av process-
spårningen som har utförts i de tre kapitel, som tillsammans utgör del IV i av-
handlingen. Precis som i tidigare kapitel jämförs de två viktiga beslutstillfällena, 
ATP-reformen och den nya pensionsreformen, i analysmodellen. Förändring och 
kontinuitet mellan dessa tillfällen kommenteras sedan i den löpande texten. I 
analysmodellen ställs också motiveringar av pensionsreformen på 1990-talet på 
de tre arenorna i relation till varandra, vilket gör att förändringen över tid blir 
möjlig att överblicka. Avslutningsvis återkopplar jag till lämplighetshypotesen 
och frågeställningen besvaras.

Tabell 11.3:  ATP och den nya allmänna pensionen på den partiinterna arenan i 
relation till pensionsreformen på den parlamentariska arenan och väljararenan. 

Dimensioner Variabler ATP-striden på 
den partiinter-
na arenan
1956-1959 

Pensionsrefor-
men på den 
partiinterna 
arenan
1992-1997 

Pensionsrefor-
men på väljar-
arenan
1991-1998 

Pensionsrefor-
men på den 
parlamentaris-
ka arenan  
1991-1998 

Problemets 
omfattning 

Betydande sam-
hällsproblem 

Marginellt sam-
hällsproblem 

Obefintligt sam-
hällsproblem 

Betydande sam-
hällsproblem 

Problemets 
karaktär

Omstridd prin-
cipfråga

Omstridd prin-
cipfråga

Berörs
ej/Omstridd 
principfråga

Oomstridd tek-
nisk fråga 

Lösningen 
av proble-
met 

Betydande ex-
pansion

Status quo Berörs ej/Status 
quo

Neddragning 

DET
POLITISKA  
PROBLEMET 

I vems in-
tresse? 

Alla löntagare De sämst ställda Berörs ej Allmänheten  
gynnas 

EKONOMIS-
KA MÖJ-
LIGHETER 

Hur ser de 
ekonomis-
ka möjlig-
heterna ut? 

Berörs ej Berörs ej Berörs ej Sämre möjlighe-
ter

Var ligger 
avgöran-
det? 

Den egna parti-
ledningen

Den egna parti-
organisationen

Berörs ej Slutet samför-
stånd

Förvänt-
ningar på 
beslutsfat-
tare

Politiska intres-
serepresentanter

Politiska intres-
serepresentanter

Berörs ej Opolitiska ex-
perter

BESLUTS-
FATTANDE

Hur bör 
beslut fat-
tas? 

Berörs ej Öppen debatt Berörs ej I slutna rum 

Beslutsbe-
fogenheter 

Stort handlings-
utrymme 

Litet handlings-
utrymme 

Stort handlings-
utrymme FORMELLA 

SPEL-
REGLER 

Valsyste-
mets bety-
delse

Begränsat hand-
lingsutrymme 

Låt oss studera tabell 11.3. Av jämförelsen mellan motiveringar på 1950- och 
1990-talet på den partinterna arenan framgår det att aktörerna på den partiinterna 
arenan på 1990-talet anförde ungefär samma motiveringar av pensionsreformen, 
som i deras företrädare hade framlagt i samband med ATP-reformen på 1950-
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talet. Pensionsreformen på 1990-talet framställdes av partiledningen mellan 1992 
och 1997, trots ett stort motstånd från aktiva partimedlemmar, som en marginell 
justering av ATP-systemet. Både på den partinterna arenan och på väljararenan 
framställdes således pensionsreformen som att den bibehöll status quo. Så moti-
verades inte reformen på den parlamentariska arenan, där aktörerna på 1990-talet 
var överens om att en neddragning av förmåner var nödvändig. I tabellen fram-
går det alltså att partiledningen motiverade pensionsreformen på ett i grunden 
motstridigt sätt på de tre arenorna, vilket är en dramatisk förändring sedan 1950-
talet. Resultatet var att den socialdemokratiska partiledningen på 1990-talet i 
praktiken stod för två motstridiga linjer i pensionsfrågan. Vi återkommer till des-
sa diskrepanser och hur de kan förklaras när avhandlingens slutsatser redogörs 
för i del V. Nu riktar vi blicken mot den synbara kontinuiteten i motiveringarna 
på den partiinterna arenan. 

 I slutet av 1950-talet beskrevs pensionsfrågan som ett betydande samhälls-
problem. Efter att ATP-systemet infördes var detta problem, av senare motiver-
ingar att döma, helt borta. Under tiden mellan 1960 och 1990-talet upphöjdes 
ATP-systemet till en symbol för god socialdemokratisk politik. Diskussioner om 
ATP handlade mycket sällan om systemets faktiska funktion utan fungerade sna-
rare som ett kitt som höll samman partiet. Pensionsfrågan har aldrig diskuterats 
intensivt på partikongresserna efter ATP-striden och när problem med pensions-
frågan återigen kom upp till ytan på 1990-talet motiverades dessa som marginel-
la. Pensioner framställdes på 1990-talet, precis som i slutet på 1950-talet, som en
omstridd principfråga. ATP-systemet handlade om rättvisa och klassutjämning 
och systemet diskuterades aldrig, bortsett från tiden före ATP-striden, i tekniska 
termer. Reformen som avskaffade ATP beskrevs i linje med detta som önskvärd 
och lämplig givet socialdemokratins klassiska målsättningar. Trots betydande 
förändringar i omvärlden avvek inte partiledningen från kärnan i det budskap, 
som också hade förts fram på 1950-talet.  

ATP-reformen på 1950-talet beskrevs som en betydande expansion av sociala 
rättigheter medan pensionsreformen snarare beskrevs som en justering av dessa 
rättigheter. Någon neddragning var det definitivt inte tal om i partiledningens 
budskap. Motiveringar återknöt till historien om ATP-striden som den enda legi-
tima grunden för långtgående beslut om pensioner och undvek därmed att närma-
re beröra att pensionsreformen på den parlamentariska arenan var en reaktion på 
höga kostnader, som avskaffade den tidigare så omhuldade standardtryggheten. 

På 1950-talet gick partiledningens budskap ut på att den pensionsreform, som 
partiet förordade, skulle gynna alla löntagare. ATP sades vara en rättvis och 
klassutjämnande reform. I den mån förmånstagare av den nya reformen diskute-
rades var dock budskapet att de sämst ställda gynnades.

Pensionsreformen bidrog till konflikter mellan partiledning och aktiva med-
lemmar. Kritikerna hävdade att reformen var liktydig med ett ideologiskt sy-
stemskifte medan partilledningen i stället påstod att det nya systemet vittnade om 
ideologisk kontinuitet. Både partiledning och partimedlemmar argumenterade 
emellertid för att staten tog (partiledningen), eller borde ta (partimedlemmarna), 
samma ansvar som tidigare för att garantera medborgarnas pensioner. Uppfatt-
ningarna skiftade hos partiledningen och partimedlemmarna men budskapet om 
politikens syfte var det samma. 
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På 1950-talet upplevde partiledningen på den parlamentariska arenan att ti-
derna var goda medan de på 1990-talet upplevde att betydande ekonomiska pro-
blem gjorde att en reform av pensionssystemet var nödvändig. På den partinterna 
arenan berördes inte dessa aspekter annat än i förbigående vare sig på 1950- eller 
1990-talet. De ekonomiska möjligheterna var följaktligen inte något tungt vä-
gande argument när besluten i pensionsfrågan motiverades på den partiinterna 
arenan. Den tillväxtkänslighet som har kännetecknat partiledningens motivering-
ar på den parlamentariska arenan äger alltså ingen motsvarighet på den partiin-
terna arenan. 

Det socialdemokratiska partiet upplevdes på 1990-talet som ett massparti där 
alla skulle ha rätt att delta och påverka beslut och budskapet var hela tiden att 
avgörandet låg hos partiorganisationen. Detta är en besynnerlig förändring se-
dan 1950-talet då budskapet, låt vara indirekt, var att avgörandet i pensionsfrå-
gan snarare låg hos partiledningen. Förändringen härrör inte från pensionsfrågan 
i sig. Rådslag och samråd blev på modet i det socialdemokratiska partiet redan 
på 1960-talet.212 En delförklaring till öppenheten i pensionsfrågan på 1990-talet 
är dock att det var den breda delaktigheten i pensionsfrågan, som hade hyllats på 
partikongresser och i historieskrivningen efter pensionsstriden ända fram till bör-
jan av 1990-talet. Detta budskap låste sannolikt upp partiledningen. ATP-beslutet 
hade under mer än trettio år beskrivits som hela partiets reform. Budskapet har 
också varit att beslutsfattarna agerar på ett annat sätt än borgerliga partier och att 
de var politiska intresserepresentanter. På samma sätt har budskapet ända sedan 
ATP-striden varit att betydande beslut om pensioner ska fattas i öppen debatt,
vilket kan ha skapat en myt om öppenhet. Det är viktigt att betona att det inte var 
så det gick till på 1950-talet. När ATP drevs igenom låg avgörandet hos partiled-
ningen som tillsammans med LO- och TCO-ledningen mejslade ut ett beslut i
slutna rum. 

Löften om öppenhet och delaktighet på 1990-talet innebar att partiledningen 
låste upp sig vid att partikongressen, till skillnad från 1950-talet, fick ett stort 
formellt inflytande. Bekännelserna till intern demokrati på 1990-talet var inte 
tomma ord. Dessa ställningstaganden bidrog till att pensionsfrågan behandlades 
på tre kongresser och i tre rådslag. Det är förvisso tydligt att partiledningen drev 
igenom en mycket impopulär linje, men framgången var inte given. Ledningen 
tvingades till utdragna förhandlingar och kompromisser, som innebar att pen-
sionsreformen fick skjutas på framtiden. Vid två tillfällen, vid kongresserna 1996 
och 1997, såg det till och med ut som att hela pensionsuppgörelsen kunde fällas 
av partikongressen. Jämfört med 1950-talet var således partiledningens hand-
lingsutrymme begränsat. 

Sammanfattningsvis kan studien visa att partiledningens möjligheter att få 
stöd för sina beslut var beroende av en idétradition i just pensionsfrågan, som 
hela tiden återkopplade till ATP-striden. Återblickarna på denna strid har skapat 
informella handlingsmönster, som anger vad som är lämpligt att säga och göra. 
Detta bidrog sannolikt till att partiledningen med sådan emfas betonade kontinui-
teten i partiets politiska kurs, i princip oavsett vilka överväganden som vägledde 

––––––––– 
212 Gidlund 1989. 
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besluten i andra sammanhang. Vid sidan av detta visar studien att partiledningen 
inte kunde förhålla sig självständigt till de normer för beslutsfattande som fanns 
på den partiinterna arenan. När en fråga av pensionsfrågans magnitud började 
diskuteras blev den partiinterna beslutsprocessen av detta skäl synnerligen be-
svärlig att hantera. Detta tyder på att den partiinterna arenan på 1990-talet hade 
blivit en struktur som begränsade partiledningens strategiska valmöjligheter. 

Lämplighetshypotesen och frågeställningen för del IV 
På den partiinterna arenan har jag i varje studerad episod efter ATP-striden, fram 
till att pensionsreformen sanktionerades av partikongressen 1997, testat stödet 
för lämplighetshypotesen. Denna hypotes anger att ett beslut som en gång har 
mött ett bifall från partimedlemmarna förstärker en uppfattning om vad som är 
lämpligt att säga och göra när nya beslut inom samma område ska fattas. Hypo-
tesen anger också att upprepningen av samma budskap snävar in partiledningens 
autonomi relativt kraftigt. Om hypotesen stämmer erbjuds en tänkbar förklaring 
till hur återkopplingar fungerar på den partiinterna arenan. Därmed presenteras 
också en förklaring till hur budskapet i samband med ATP-striden påverkade 
budskapet i samband med pensionsreformen.  

Den första omständigheten som talar för att hypotesen har stöd anknyter till 
kapitel 9. I samband med ATP-striden mobiliserades partimedlemmarna, precis 
som väljarna, kring ett budskap som tydligt inriktade sig på pensionsfrågans ide-
ologiska karaktär. Kostnadsproblem och potentiellt kontroversiella vägval, som 
de inkomstgraderade förmånerna, tonades då ned. Budskapet i samband med 
ATP-striden beredde inte marken för att senare, med bibehållen trovärdighet, 
diskutera ATP-systemets problem.  

Den andra omständigheten som talar för att hypotesen har stöd anknyter både 
till kapitel 10 och 11. Motiveringar som rör pensionsfrågan har mellan 1950- och 
1990-talet liknat eller varit identiska med dem som förekom i samband med 
ATP-striden. Skillnaden är att detta budskap blev mycket mindre frekvent fram 
till 1992. Trots att pensionsreformen på den parlamentariska arenan motiverades 
som en inskränkning av rättigheter i kölvattnet av sämre ekonomiska möjligheter 
uteblev i stort sett denna typ av motiveringar på den partiinterna arenan. Att pen-
sionsreformen istället motiverades som en förlängning av tidigare omhuldade 
idéer kan förstås tolkas som en medveten taktik från partiledningens sida. Den 
tredje omständigheten som talar för att lämplighetshypotesen har stöd kan dock 
tillbakavisa denna invändning. Partiledningens motiveringar har i alla steg vittnat 
om ett – medvetet eller omedvetet – försök att upprätthålla konsistens mellan 
budskapet om pensioner och de idéer som under ATP-striden sades utgöra grun-
den för besluten i denna fråga. Ungefär samma motiveringar som under ATP-
striden har varit framträdande i partiets historieskrivning ända fram till 1980-
talet, på partikongresserna mellan 1960 och 1996, i Aktuellt i politiken samt slut-
ligen i medlemmarnas svar på 1996 års samråd. Samma återkopplingar till ATP-
striden har således, vilket är viktigt, gjorts oavsett vad som har präglat situatio-
nen på den parlamentariska arenan. De idéer som uppfattades som lämpliga på 
den partiinterna arenan grundlades och förstärktes under tidigare epoker och låg 
på 1990-talet till stor del utanför partiledningens kontroll. Detta är en förklaring 
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till att partiledningen beskrev pensionsreformen som en förlängning av ATP-
reformen samtidigt som de valde en beslutsprocess, som höll på att underminera 
deras egen position.  

Mycket tyder förvisso på att återkopplingarna till ATP-striden upphörde på 
den partiinterna arenan i slutet av 1990-talet. Detta ger dock inget underlag för 
att hävda att det nya pensionssystemet har införlivats i partiets ideologi eller 
självförståelse.213 Snarare är det rimligt att hävda att föreställningar och idéer 
som grundades på 1950-talet lever kvar mer eller mindre intakta, låt vara i ett 
undertryckt tillstånd. Precis som på väljararenan har ”förnyelsedebatten” i pen-
sionsfrågan lyst med sin frånvaro. Den fjärde omständigheten som talar för att 
lämplighetshypotesen har stöd är således att varken partiledning, partimedlem-
mar eller partipress (Aktuellt i politiken) tycks ha ändrat sina motiveringar om 
vad ett pensionssystem ska tjäna för syfte, trots pensionsreformen på 1990-talet. 
Frågeställningen för del IV kan nu besvaras: 

I vilka avseenden skiljde sig partiledningens motiveringar till att driva ige-
nom ATP-reformen på 1950-talet från motiveringarna till att sanktionera 
pensionsreformen på 1990-talet och hur kan förändring eller kontinuitet i 
dessa motiveringar förklaras på den partiinterna arenan? 

Partiledningens motiveringar till att driva igenom ATP-reformen på 1950-talet 
var snarlika de motiveringar som gavs när pensionsreformen sanktionerades på 
1990-talet. Förklaringen till denna kontinuitet ligger i idéer som har förstärkts 
genom partiets historia.  I slutet av 1950-talet mobiliserades det socialdemokra-
tiska partiet kring ett förenklat och idealiserat budskap i pensionsfrågan. Detta 
budskap svetsade samman partiet och levde sedan vidare och förstärktes ytterli-
gare, med vaga argument, ända fram till att pensionsreformen sanktionerades av 
partikongressen 1997. Motiveringarna från 1950-talet låste därmed upp partiled-
ningen och någon genomgripande förändring erkändes aldrig, trots att pensions-
reformen avskaffade standardtryggheten i det gamla systemet. Om partiledning-
en vill uppnå sammanhållning i partiet måste deras budskap ta hänsyn till etable-
rade idéer och normer. Det var också detta som partiledningen försökte göra när 
de motiverade pensionsreformen på den partiinterna arenan.  

Pensionsreformen på 1990-talet beskrevs, precis som ATP-reformen på 1950-
talet, som en reform i socialdemokratins namn. Av denna anledning handlade de 
partiinterna diskussionerna om pensioner på 1990-talet i ganska liten utsträck-
ning om de beslut som faktiskt fattades i riksdagen och i regeringen. 

––––––––– 
213 Jfr Lundberg 280-299. 
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12. Förändringens 
dilemman

Den 24 januari 1996 deltog Ingvar Carlsson i den sista partiledardebatten i riks-
dagen innan han avgick som socialdemokratisk partiledare och statsminister. 
Carlsson gjorde följande uttalande i kammardebatten: 

Perspektivet är 30 år från mitt inträde i riksdagen efter 1964 års val […] 
fram till mitten av 1990-talet. Då ser jag några dramatiska förändringar. 
För det första ser jag det alltmer uppdrivna tempot och behovet av snabb-
het i beslutsfattandet. Jag brukar förenklat uttrycka det som att vi förr 
hade en ATP-fråga på tio år. Nu har vi tio ATP-frågor på ett år.1

Vad Carlsson inte berörde i sitt avslutande anförande var på vilket sätt det upp-
drivna tempot på 1990-talet påverkade möjligheterna för beslutsfattarna att också 
söka stöd bland väljare och partimedlemmar för nya och omvälvande beslut, som 
påverkar medborgarnas levnadsvillkor. Vad som utelämnades i Carlssons anfö-
rande var därmed hur förändringarna på 1990-talet påverkar det socialdemokra-
tiska partiets möjligheter att bedriva politik. Den kanske viktigaste frågan, som 
också utelämnades, var om förutsättningarna för den svenska demokratin har för-
ändrats.

I början av 1990-talet upplevde den socialdemokratiska partiledningen, liksom 
de borgerliga partiledningarna, att det var nödvändigt att skära ned kostnaderna i 
ATP-systemet. Riksdagsbeslutet om ett nytt pensionssystem 1998 var inte ett re-
sultat av tidspress, utan beslutet växte fram under en lång följd av år i mer eller 
mindre slutna utredningar. Det första huvudresultatet i denna avhandling är att 
socialdemokraternas beslut att forcera ATP-systemet 1959 i praktiken beredde 
marken för det blocköverskridande beslutet att avskaffa viktiga delar av systemet 
på 1990-talet. Ända sedan 1960-talet har socialdemokrater och borgerliga fört i 
princip samma resonemang när de har återkopplat till ATP-beslutet från 1959. 
Kostnader och ekonomiska möjligheter har alltid varit centrala när beslut har fat-
tats inom detta område. När samhällsekonomin försämrades i slutet av 1980-talet 
blev partiledningen tvungen att förändra hållning i pensionsfrågan för att utöva 
parlamentariskt inflytande. Någon omfattande idéförändring var det emellertid 
inte tal om. De stora kostnaderna som var förknippade med införa ett pensions-
system för alla löntagare växte fram i en hård politisk strid om marginalväljarna i 
en tid då möjligheterna för expansiva reformer var mycket goda. Det var också 

––––––––– 
1 Prot. 1995/96: 44, anf. 49. 

231



upplevda överbud från 1950-talet som i stort partipolitiskt samförstånd skars ned 
när tiderna upplevdes vara sämre. 

Det andra huvudresultatet är emellertid att det pragmatiska resonemang om 
kostnader, som har varit synligt i riksdag och regering, inte har förekommit när 
det socialdemokratiska partiet har gått till val eller när partikongressen har sam-
lats för att staka ut riktlinjerna för partiets politik. En spänning har uppstått mel-
lan budskap i valkampanjer, retorik på partikongresser och beslut i riksdag och 
regering. Den socialdemokratiska partiledningen har inte haft förmågan att smi-
digt anpassa partiet till de förändringar som Ingvar Carlsson berörde i sitt avslu-
tande anförande i riksdagen. Partiledningen står för olika idéer och spelar skilda 
roller när de försöker samla partimedlemmarna, när de för ut ett budskap till väl-
jarna och när de fattar beslut i riksdagen och i regeringen. Dessa roller har grad-
vis glidit isär, vilket innebär att partiledningens möjligheter att samla partiorga-
nisation och väljare bakom sin politik har reducerats över tid. Dessa begränsade 
möjligheter gör sig påminda när beslut är potentiellt impopulära, som pensions-
reformen på 1990-talet var. Det finns två tänkbara utvägar ur ett dilemma av det-
ta slag. Antingen tas en besvärlig förnyelsedebatt och idéer förändras eller så 
särkopplas budskapet till väljare och partimedlemmar från den politik som förs. 
Den socialdemokratiska partiledningen tycks, medvetet eller omedvetet, ha slagit 
in på den senare vägen.  

I början på 1990-talet var det mycket svårt för den socialdemokratiska parti-
ledningen att på samma gång försöka maximera målsättningarna om parlamenta-
riskt inflytande, röstmaximering och partintern sammanhållning. Trots dessa svå-
righeter var det precis detta den socialdemokratiska partiledningen försökte göra 
i samband med pensionsreformen. Resultatet var att vi på 1990-talet såg ett soci-
aldemokratiskt parti i riksdag och regering och ibland ett helt annat internt i par-
tiorganisationen och i valkampanjerna.    

I detta avslutande kapitel är avsikten att förklara hur jag har kommit fram till 
de två huvudresultaten. Vi börjar med att överblicka förändring och kontinuitet i 
partiledningens motiveringar sedan 1950-talet, som detta framträder i avhand-
lingens analysmodell. De tre processpårningarna i del II till IV rekapituleras se-
dan kortfattat och förklaringarna som har getts repeteras. Den inledande fråge-
ställningen besvaras sedan. Efter detta vidgas diskussionen och ett resonemang 
förs om de vidare lärdomarna av studien. Jag ger då ett förslag till hur förändring 
och kontinuitet i politiska partier kan förklaras och förstås på ett mer generellt 
plan. Avslutningsvis tillåter jag mig att vara aningen spekulativ. Resultaten i 
denna studie ställs i relation till diskussioner om nedskärningar och förhand-
lingsdemokrati och jag frågar mig vad som eventuellt kan väntas i framtiden.  

Från samstämmighet till särkoppling 
Det är nu möjligt att överblicka förändring och kontinuitet i partiledningens mo-
tiveringar på olika arenor över tid. För att göra denna överblick jämförs motiver-
ingar i samband med ATP-striden med motiveringar i samband med pensionsre-
formen på 1990-talet. Efter att denna jämförelse har redovisats repeteras förklar-
ingarna som har getts i de empiriska kapitlen och den inledande frågeställningen 
besvaras. 
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Tabell 12.1: Förhållandet mellan arenor 1950- och 1990-tal. Från samstäm-
mighet till särkoppling.

Dimensioner Variabler 1950- 
och 1990-tal 

ATP-striden och 
pensionsrefor-
men på den par-
tiinterna arenan  

ATP-striden och 
pensionsrefor-
men på väljar-
arenan

ATP-striden och 
pensionsrefor-
men på den par-
lamentariska 
arenan

Problemets om-
fattning 1950-tal 

Betydande sam-
hällsproblem 

Betydande sam-
hällsproblem 

Betydande sam-
hällsproblem 

Problemets om-
fattning 1990-tal 

Marginellt sam-
hällsproblem

Obefintligt sam-
hällsproblem

Betydande sam-
hällsproblem

Problemets ka-
raktär 1950-tal 

Omstridd princip-
fråga 

Omstridd princip-
fråga 

Omstridd princip-
fråga 

Problemets ka-
raktär 1990-tal 

Omstridd princip-
fråga

Berörs ej/ Om-
stridd principfrå-
ga

Oomstridd teknisk 
fråga

Problemets lös-
ning 1950-tal 

Betydande expan-
sion

Betydande expan-
sion

Betydande expan-
sion

Problemets lös-
ning 1990-tal 

Status quo Status quo Neddragning 

I vems intresse? 
1950-tal

Alla löntagare 
gynnas 

Alla löntagare 
gynnas 

Alla löntagare 
gynnas 

DET
POLITISKA  
PROBLEMET 

I vems intresse? 
1990-tal 

De sämst ställda 
gynnas

Berörs ej Allmänheten gyn-
nas

Ekonomiska 
möjligheterna 
1950-tal

Berörs ej/Goda 
möjligheter 

Berörs ej Goda möjligheter EKONOMIS-
KA MÖJLIG-
HETER 

Ekonomiska möj-
ligheterna 1990-
tal

Berörs ej Berörs ej Sämre möjligheter 

Var ligger avgö-
randet? 1950-tal 

Den egna parti-
ledningen

Den egna parti-
ledningen

Den egna parti-
ledningen

Var ligger avgö-
randet? 1990-tal 

Den egna partior-
ganisationen  

Berörs ej Slutet samförstånd 

Förväntningar på 
beslutsfattare
1950-tal

Politiska intresse-
representanter

Politiska intresse-
representanter

Politiska intresse-
representanter

Förväntningar 
på beslutsfattare 
1990-tal 

Politiska intresse-
representanter

Berörs ej Opolitiska exper-
ter

Hur bör beslut 
fattas 1950-tal? 

Berörs ej Öppen debatt Öppen debatt 

BESLUTS-
FATTANDE

Hur bör beslut 
fattas 1990-tal? 

Öppen debatt Berörs ej Slutna rum 

Beslutsbefogen-
heter  1950-tal 

Stort handlingsut-
rymme 

Litet handlingsut-
rymme 

Beslutsbefogen-
heter  1990-tal 

Litet handlingsut-
rymme

Stort handlingsut-
rymme

Valsystemets be-
tydelse 1950-tal 

Mindre begränsat
handlingsutrym-
me 

FORMELLA 
SPEL-
REGLER 

Valsystemets be-
tydelse 1990-tal 

Begränsat hand-
lingsutrymme

Resultaten i tabell 12.1 har kommenterats utförligt i de empiriska kapitlen och 
behöver inte repeteras i detalj. Den viktigaste slutsatsen är att det socialdemokra-
tiska partiet fungerade på ett sätt i samband med ATP-striden och på ett helt an-
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nat sätt i samband med pensionsreformen på 1990-talet. I stället för ett parti, som 
agerade med en enhetlig vilja i syfte att uppnå ett mål, framstår 1990-talets soci-
aldemokrati som två eller tre partier, med i grunden olika verklighetsuppfatt-
ningar och normer.  

Det politiska problemet definierades ungefär på samma sätt på olika arenor på 
1950-talet. Denna överensstämmelse var helt borta på 1990-talet. Den tekniskt 
inriktade problembeskrivning som på 1990-talet vägledde beslutsfattarna i pen-
sionsreformen på den parlamentariska arenan fick ett mycket begränsat genom-
slag på de andra arenorna. I valkampanjerna togs inte ens pensionssystemet upp, 
medan partimedlemmarna fick budskapet att samma prioriteringar som på 1950-
talet var vägledande. Det nya ATP sades stå för dörren. Samma diskrepanser var 
synliga när det handlar om motiveringar som rör ekonomiska möjligheter. De
höga kostnaderna i ATP-systemet var ett tungt vägande skäl på den parlamenta-
riska arenan till att avskaffa 15/30-regeln och införa en livsinkomstprincip för 
pensionsintjänande. Dessa motiveringar förekom knappt alls på den partiinterna 
arenan eller på väljararenan.   

I samband med ATP-striden på 1950-talet var normer för beslutsfattande sam-
stämmiga på olika arenor. Det var partiledningen som bestämde på egen hand. 
Så var inte fallet på 1990-talet. På den parlamentariska arenan vägleddes besluts-
fattandet av uppfattningen, att slutenhet och tystnad var både nödvändigt och 
lämpligt för att nå konsensus i den kontroversiella pensionsfrågan. På den parti-
interna arenan upplevdes i stället motsatsen som lämpligt, nämligen öppenhet 
och delaktighet. En mycket sluten beslutsprocess på den parlamentariska arenan, 
där fem partier i praktiken samregerade i pensionsfrågan, kombinerades således 
med en ambition att vara öppen och interndemokratisk på den partiinterna are-
nan. Även tillämpningen av formella spelregler verkade i olika riktningar på 
1990-talet, vilket inte var fallet på 1950-talet. De slutna samarbetsgrupperna mel-
lan partierna på den parlamentariska arenan på 1990-talet, som valdes medvetet 
av partiledningarna, står i bjärt kontrast med de öppna rådslagen och kongressens 
stora betydelse på den partiinterna arenan. Paradoxalt nog var beslutsfattandet på 
den partiinterna arenan mer öppet för medlemmarna på 1990-talet än det var på 
1950-talet. Detta på samma gång som den verkliga beslutsprocessen snävades in 
och förflyttades till regeringskansliet. Till detta ska läggas att valsystemet på 
1990-talet gav helt andra incitament till samförstånd och långsiktiga kompromis-
ser än vad det gjorde på 1950-talet. 

När kategorierna i analysmodellen jämförs över tid, vid de viktiga beslutstill-
fällen som har studerats, framträder ett mönster på respektive arena. På den parti-
interna arenan och på väljararenan har alltid kontinuitet med ATP-systemets bä-
rande idéer betonats. På den partiinterna arenan och på väljararenan har partiled-
ningens ambition efter ATP-striden varit att skapa sammanhållning, och vinna 
nya väljarframgångar, i ljuset av denna ärofyllda strid. Detta har skapat idétradi-
tioner och informella handlingsmönster, som partiledningen på 1990-talet hade 
svårt att förhålla sig självständigt till. På den parlamentariska arenan är det i stäl-
let de ekonomiska omständigheterna som har varit vägledande i alla viktiga be-
slutssteg. Motiveringar och idéer på olika arenor på 1990-talet särkopplades följ-
aktligen ifrån varandra. Samtidigt som politiken gjordes om i riksdag och reger-

234



ing levde således tidigare idéer och normer kvar nästan intakta i andra samman-
hang. Frågan är nu hur denna särkoppling har uppstått och hur den kan förklaras. 

Hur förklaras särkopplingen? 
Once established, basic outlooks on politics, ranging from ideologies to 
understandings of particular aspects of governments or orientations to-
ward political groups or parties, are generally tenacious. They are path 
dependent.2

Statsvetaren Paul Piersons beskrivning av spårberoende, som mentala kartor över 
politik och idéer, överensstämmer med ett viktigt resultat i avhandlingen. Parti-
ledningens möjligheter att skapa stöd för sina förslag bland väljare och partimed-
lemmar begränsas till stor del av vägval i partiets historia. När beslut fattas på 
den parlamentariska arenan har emellertid historien en mindre, eller i alla fall 
annorlunda, betydelse. Detta innebär att det finns en spänning mellan krav på 
förändring och krav på att upprätthålla kontinuitet, som blir allt mer påtaglig 
över tid. Tidigare beslut kan etablera ett spårberoende. Styrkan i detta spårbero-
ende skiftar dock på olika arenor, vilket innebär att partiledningens autonomi är 
olika stor i olika sammanhang. I avhandlingen definieras spårberoende som den
process där beslut och budskap som rör ett betydelsefullt politiskt vägval be-
gränsar vilka beslut och budskap som har möjlighet att vinna legitimitet vid ett 
senare tillfälle i historien. När partiledningar fattar nya beslut baseras deras re-
sonemang på tidigare beslut och tidigare budskap inom samma område. Detta 
kallas för en återkopplingsmekanism. Återkopplingsmekanismer blir synliga när 
det kan påvisas att det är ungefär samma resonemang som förs över tid. På are-
norna antas återkopplingsmekanismer vara kopplade till de strategiska målsätt-
ningarna om partiintern sammanhållning, röstmaximering och parlamentariskt 
inflytande. Definitionen av spårberoende har legat till grund för tre hypoteser – 
kostnads-, trovärdighets- och lämplighetshypotesen, som har prövats på de tre 
arenorna.

Ett av studiens viktigaste resultat är att återkopplingsmekanismer som i hu-
vudsak baserar sig på resonemang om kostnader – mer specifikt ekonomiska 
möjligheter – kan underlätta förändring. Dessa mekanismer var synliga på den 
parlamentariska arenan. Återkopplingsmekanismer som i stället baserar sig på 
uppfattningar om vad som är lönsamt att säga eller vad som är rätt och lämpligt 
att stå för befrämjar kontinuitet. Dessa återkopplingsmekanismer har förekommit 
på väljararenan respektive på den partiinterna arenan. Detta är ett betydande di-
lemma för partiledningen eftersom de tre skiftande återkopplingsmekanismerna 
förekommer på samma gång. Det var också detta dilemma som blev tydligt när 
den socialdemokratiska partiledningen övergav ATP-systemet på 1990-talet. 
Motiveringar på olika arenor drog i praktiken åt helt olika håll. Hur har det då 
varit möjligt att dra dessa slutsatser? 

––––––––– 
2 Pierson 2000, s. 260. 
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För att förklara skillnader i partiledningens möjligheter att söka stöd för sina 
beslut i pensionsfrågan – vilket är grunden i avhandlingens problem – har jag 
sökt mig tillbaka till ATP-striden. Beslut och budskap i samband med denna strid 
har sedan processpårats fram till att pensionsreformen sanktionerades i slutet på 
1990-talet. Avsikten med metoden är att granska kopplingen mellan idéer och 
delbeslut över tid för att undersöka om beslut och budskap hakar i varandra. Det 
är i samband med dessa delbeslut, som hypoteserna har prövats. Den stora förde-
len med denna metod är att det har varit möjligt att granska när motiveringar har 
varit samstämmiga på olika arenor och när de inte har varit det. Vidare har det 
varit möjligt att dra slutsatser om vad som faktiskt har förändrats över tid och 
vad som i stället uppvisar kontinuitet. Det senare är aspekter som ofta har förbi-
setts inom tidigare forskning, vilket jag återkommer till. De empiriska resultaten 
i del II, del III och del IV ska nu jämföras med varandra. Detta görs i tabell 12.2. 

Tabell 12.2: Sammanfattning av processpårningen i del II, del III och del IV. 

Viktiga händel-
ser/brytpunkter 

Parlamentarisk arena Väljararenan Partiintern arena  

Innan ATP-striden 
1947-1955 

Åkessons utredningar, 
Livsinkomst princip för 
intjänande (avgiftsre-
geln) föreslås. 

Folkpensionen står i 
centrum. Ingen viktig 
fråga i valkampanjer. 
Liten politisering. 

Frågan uppmärksam-
mas av LO men berörs 
inte på partikongressen 
1952.

ATP-striden 1956-
1959. 

En stor expansion till gagn för alla löntagare. Kostnader tonas ned i bud-
skapet och rättigheter ställs i centrum. Omfattande politisering. 

Valrörelserna 1960 och 1964. De borgerliga läg-
ger ned sitt motstånd mot ATP. 

Partikongresserna 1960 
och 1964. ATP hyllas, 
som ett viktigt ideolo-
giskt steg. 

Viktiga händelser 
1960-tal  

Förbättringar av folk-
pensionen börjar utre-
das 1962. Beslut i sam-
förstånd 1969. 

Folkpensionsförbättring 
lyfts fram i valet 1968. 
Ingen politiserad fråga. 

ATP i skymundan, AP-
fonderna ställs i cent-
rum vid partikongres-
serna 1967, 1968, 
1969.

Viktiga händelser 
1970-tal 

Förbättringar av folk-
pension och ATP  
1974. Beslut i relativt 
samförstånd (modera-
terna reserverar sig). 

Folkpensionens förbätt-
ring berörs i valet 1970. 
Valen 1973, 1976 och 
1979 är pensionsfrågan 
i periferin. 

Liten diskussion om 
ATP, AP-fonderna i 
centrum 1972 och 
1978.

Den borgerliga reger-
ingen förändrar värde-
säkringen i sparpaketet 
1980. Förändring ini-
tieras

Valet 1982, värdesäk-
ringen ska återställas. 
ATP ska försvaras. 

Kontinuitet betonas 

Kongressen 1981. 
ATP-systemet ska för-
svaras. Nedskärningar 
ska bekämpas.

Kontinuitet betonas 

Viktiga händelser 
1980-tal. 

Den första föränd-
ringen

Socialdemokraterna 
återställer inte värde-
säkringen. Pensionsbe-
redning tillsätts 1984. 
Riksförsäkringsverkets 
skrivelse varnar för 
kostnader i ATP 1987. 
Änkepensioner avskaf-
fas i samförstånd 1987. 
Förändring påbörjas

Pensioner utelämnas i 
valkampanjerna 1985 
och 1988. 

Kontinuitet betonas 

Partikongresser 1984 
och 1987. Förbättringar 
för de sämst ställda 
diskuteras.

Kontinuitet betonas 
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Tabell 12.2: (fortsättning). 

Viktiga händel-
ser/brytpunkter 

Parlamentarisk arena Väljararenan Partiintern arena  

Den socialdemokratis-
ka regeringens finans-
plan 1991: ATP skall 
reformeras 
Reform planeras i det 
tysta i socialdeparte-
mentet.  
Avgiftsregeln kommer 
tillbaka.
Uppgörelse i samför-
stånd planeras. 
Partiförhandlingar 
initieras

Valet 1991. ATP-
systemet ska bevaras. 

Kontinuitet betonas 

Kongressen 1990. 
ATP-systemet ska be-
varas och förbättras. 

Kontinuitet betonas 

Pensionsarbetsgruppen 
1991-1994 
ATP avskaffas 1994, 
Principbeslut den 8 
juni (livsinkomstprin-
cipen kommer tillbaka) 
Förändring beslutas 

Valet 1994. Pensions-
frågan lyfts bort. 

Kontinuitet betonas 
(indirekt)  

Den första partiinterna 
remissen 1992. 
Kongress 1993. ATP 
bevaras i retoriken. Det 
nya ATP lanseras 
Stor intern kritik 1994 

Kontinuitet betonas
Genomförandegruppen 
(1994-) Omförhand-
lingar i det tysta.  
Slutenhet i besluts-
process permanentas 

Stor kritik vid kongress 
1996 och i samråd  
1996.
Kontinuitet betonas 

Viktiga händelser 
1990-tal 

Den andra föränd-
ringen

Pensionsreform beslu-
tas 1998. Motiveras 
som reaktion på kost-
nader. Det nya pen-
sionssystem lagfästs 

Valet 1998, pensionsre-
form diskuteras ej 
nämnvärt, förutom vis-
sa förbättringar. 

Kontinuitet betonas 
(indirekt) 

Kongressen sanktione-
rar pensionsreform 
1997.
Kontinuitet betonas 

Tabell 12.2 presenterar en sammanfattning av processpårningen som har genom-
förts i avhandlingen (se del II till IV). Den viktigaste slutsatsen är att de föränd-
ringar som ägde rum på den parlamentariska arenan redan på 1980-talet, och som 
sedan förstärktes och permanentades på 1990-talet, inte hade någon egentlig 
motsvarighet i budskapet på de två övriga arenorna. På väljararenan och på den 
partiinterna arenan har budskapet ända fram till att pensionsreformen sanktione-
rades i slutet av 1990-talet betonat kontinuitet med ATP-beslutet. Förklaringen 
till att dessa diskrepanser mellan arenorna uppstod är att återkopplingsmekanis-
mer har fungerat på olika sätt. I varje steg, som anges i tabellen, har jag följaktli-
gen undersökt huruvida kontinuitet eller förändring i partiledningens motivering-
ar kan tänkas förklaras av de antaganden, som hypoteserna vilar på. För resulta-
ten i sin helhet hänvisar jag till de empiriska kapitlen (3-11). Här repeteras bara 
de viktigaste slutsatserna. 

Kostnadshypotesen antar att återkopplingar baserar sig på det jag kallar för en 
kostnadsmekanism, det vill säga strategiska avvägningar mellan upplevda kost-
nader och upplevda belöningar. Detta cost-benefit-resonemang antas vara kopp-
lat till det långsikta målet om att maximera det parlamentariska inflytandet. Hy-
potesen anger att ett omstritt beslut, som en gång har införts, kommer att bevaras 
och förstärkas så länge som partiaktörerna upplever att priset för att fatta nya be-
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slut, som avviker från det ursprungliga beslutet, överstiger kostnaden för att upp-
rätthålla kontinuitet. Hypotesen anger också att förändring kan inträffa när aktö-
rerna är överens om att kostnaden för att upprätthålla kontinuitet överstiger priset 
som är förknippat med att driva igenom en impopulär förändring. I dessa sam-
manhang måste det finnas en medvetenhet bland alla centrala partiaktörer om att 
det finns ett pris, som är förknippat med att driva igenom förändringar.  

Fram till mitten av 1950-talet, innan ATP-striden påbörjades, slöt den social-
demokratiska partiledningen upp bakom samma livsinkomstprincip, som instif-
tades i samförstånd i slutet på 1990-talet. Varför övergavs då denna princip till 
förmån för den väsentligt dyrare 15/30-principen på 1950-talet? Svaret är att be-
löningen från väljarna vida ansågs överstiga kostnaden för att innesluta alla lön-
tagare i ett mer generöst pensionssystem. I ATP-stridens hetta blev kompromis-
ser omöjliga och den socialdemokratiska partiledningen tvingades till att mejsla 
ut ett förslag som kunde vinna anslutning bland en stor del av väljarna, helst en 
majoritet. Det generösa ATP-systemet blev möjligt i en kontext där ekonomin 
växte så att det knakade. Utbyggnaden motiverades explicit som en reaktion på 
den tidens goda ekonomiska möjligheter. Den stora ekonomiska tillväxten be-
skrevs efter att ATP-striden hade brutit ut som i det närmaste självklar, vilket 
inte var fallet innan denna strid. 

Med viss reservation för tiden mellan 1960-och slutet av 1970-talet, där be-
läggen ibland är osäkra, är det också denna typ av kostnadsresonemang som har 
väglett partiaktörernas beslutsfattande efter ATP-striden. Fram till början av 
1980-talet övervägde fördelarna med att bevara ATP-systemet medan kostnader-
na inte uppmärksammades närmare. ATP var ett populärt system och motstånd 
mot systemet var i princip liktydigt med politiskt självmord. I slutet av 1980-talet 
började emellertid samtliga centrala aktörer, socialdemokrater och borgerliga, 
successivt anse att kostnaden för att upprätthålla ATP-systemet var högre än pri-
set för att driva igenom en nödvändig, men potentiellt impopulär, förändring. 
Kostnaderna tog nu överhanden och de första initiativen till en pensionsreform 
kom från den statliga förvaltningen.  

Under hela reformprocessen, som i praktiken påbörjades i slutet av 1980-talet, 
har socialdemokrater och borgerliga uppfattat de tänkbara riskerna med att för-
ändra det populära ATP-systemet. I samförstånd har de i varje centralt steg för-
sökt minimera det eventuella priset för att driva igenom förändringar. Detta har 
gjorts genom att tillämpa mycket slutna beslutsprocesser, som lägger locket på 
den eventuella debatten och sprider risken för tänkbara bestraffningar och svek-
debatter till flera aktörer. De korporativa förhandlingar som tidigare tillämpades 
övergavs. Pensionsarbetsgruppen och genomförandegruppen på 1990-talet möj-
liggjorde ett slutet samförstånd om ett beslut, som sannolikt skulle ha blockerats 
av intressegrupper och uppretade väljare om förändringen hade drivits igenom 
inför öppen ridå. 

På den parlamentariska arenan var pensionsreformen på 1990-talet en tydlig 
reaktion på de upplevda överbud och kostnader, som byggdes in i systemet på 
1950-talet. I flera viktiga avseenden är reformen en återgång till det system som 
övervägdes i de relativt slutna pensionsutredningarna på 1950-talet, innan det 
blev strid mellan partierna. Precis som ATP-reformen motiverades den nya pen-
sionsreformen som en reaktion på ekonomiska möjligheter och kalkyler om 
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framtida kostnader. Skillnaden över tid är att tryggheten i ATP-systemet, det vill 
säga de garanterade förmånerna, på ett mycket tydligare sätt upplevdes som en 
kostnad på 1990-talet. Något dramatiskt nytänkande är det emellertid inte tal 
om.3

Sammantaget finns det stöd för kostnadshypotesen i de viktiga episoderna 
mellan ATP-striden och den nya pensionsreformen på den parlamentariska are-
nan. Det som knyter ihop partiaktörernas motiveringar över tid är således över-
väganden, där belöningar eller bestraffningar från väljarna vägs mot ekonomiska 
möjligheter. Både förändring och kontinuitet kan således förklaras med samma 
kostnadsmekanism. När de politiska omständigheterna kräver det har således par-
tiaktörerna en relativt stor autonomi att söka stöd för förändringar på den parla-
mentariska arenan. 

Resultaten i del II kan visa att tidigare forskning i flera avseenden har övertol-
kat det ideologiska inslag i den svenska välfärdsstaten, som tillkom i samband 
med ATP-striden. ATP-systemets principer för standardtrygghet har framställts 
som en oberoende princip för rättvisa och ett revolutionerande beslut om sociala 
rättigheter, som garanterade människor en viss trygghet mot marknadens nyck-
fulla vändningar.4 Detta kan mycket väl vara sant. Det är dock viktigt att poäng-
tera att principen om en generös standardtrygghet tillkom i en politisk strid om 
mittenväljarna när tillväxten var rekordhög. Principen avskaffades sedan i slutet 
samförstånd när de ekonomiska möjligheterna upplevdes vara sämre. Detta tyder 
på att principen om standardtrygghet inte var en oantastlig norm, utan helt bero-
ende av hur beslutsfattarna bedömde tillväxten och de ekonomiska möjligheter-
na.5

 Den socialdemokratiska partiledningens dilemma i förhållande till väljare och 
partimedlemmar är, vilket vi kan uttyda i tabell 12.2, att kontinuitet har betonats 
i dessa sammanhang nästan oavsett vad partiledningen har gjort på den parla-
mentariska arenan. På dessa arenor har också återkopplingsmekanismerna funge-
rat på ett annat sätt. I samband med ATP-striden på 1950-talet skapades, efter be-
tydande kampanjinsatser, en opinion i pensionsfrågan bland väljare och parti-
medlemmar, som inte fanns från början. ATP-systemet blev sedan, pådrivet av 
kampanjer och partiintern retorik, en seglivad symbol för god socialdemokratisk 
politik. Denna symbol har partiledningen utnyttjat till bristningsgränsen långt in 
på 1990-talet. Problemet är att symboler av detta slag baserar sig på etablerade 
idéer, som inte låter sig förändras hur som helst.  

Trovärdighetshypotesen, som prövas på väljararenan, antar också att åter-
kopplingar baserar sig på en strategiskt grundad kostnadsmekanism. Kostnaden 
handlar då om eventuella bestraffningar från väljarna i allmänna val, vilket är i 
linje med den strategiska målsättningen om att maximera rösterna. Denna hypo-
tes är alltså en spegelbild av kostnadshypotesen fast på väljararenan. Hypotesen 
anger att beslut och budskap, som möter ett stort bifall från väljarna, reproduce-

––––––––– 
3 Jfr Andersson 2003. 
4 Pontusson 1993, Esping-Andersen 1993, Esping-Andersen 1989, Svensson 1994, s. 231-220, Lund-

berg 2003. 
5 Se Andersson 2003. 
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ras i väljarnas medvetande när samma eller liknande budskap upprepas under se-
nare valkampanjer. Hypotesen anger också att kostnaden – i form av förlorad 
trovärdighet bland väljarna – kommer att skapa incitament för partiledningen att 
inte avvika från det ursprungliga budskapet.  

Sammantaget finns det stöd också för trovärdighetshypotesen. Det som knyter 
ihop budskapet i socialdemokraternas valkampanjer mellan ATP-striden och bör-
jan på 1990-talet är således en betoning av kontinuitet i just pensionsfrågan. Pro-
blem eller planerade förändringar har aldrig diskuterats. På väljararenan fick 
ATP-systemet en långtgående betydelse för socialdemokratins väljarframgångar 
på 1960-talet. Den positiva opinionen i väljarkåren skapades dock efter betydan-
de kampanjinsatser från partiledningens sida och framgången var långt ifrån gi-
ven från början.6 Efter ATP-striden har ett budskap i pensionsfrågan varit relativt 
ovanligt i partiets valkampanjer, men om ett budskap har förekommit har aldrig 
socialdemokraterna avvikit från huvuddragen i de ställningstaganden som gjor-
des i samband med ATP-striden. ATP-systemet var i valrörelserna 1982 och 
1991 ett sätt för socialdemokraterna att maximera rösterna, trots att förändringar 
samtidigt övervägdes på den parlamentariska arenan. När pensionsfrågan har ta-
gits upp är det just de socialdemokratiska väljarna som har betecknat denna fråga 
som viktig. Detta tyder på ett förtroendekapital för partiet i denna fråga.  

I samband med de två valrörelserna 1994 och 1998, som hölls i anslutning till 
pensionsreformen, förekom emellertid inget budskap om pensioner alls och de 
socialdemokratiska väljarna uppvisade ett rekordlågt intresse för pensioner. Ef-
tersom inget budskap förekom kan det således sägas att kontinuitet betonades.  
Den påtagliga tystnaden i frågan på 1990-talet var ett sätt att bevara trovärdighe-
ten och minimera eventuella röstförluster. Partiledningen var, i linje med eko-
nomen Anthony Downs antaganden om partiers långsiktiga agerande, angelägna 
om att inte avvika för mycket från tidigare budskap.7 Detta innebär emellertid att 
autonomin att fritt mejsla ut nya budskap och väljarstrategier hade reducerats 
ganska kraftigt sedan 1950-talet.  

Lämplighetshypotesen som prövas på den partiinterna arenan antar att åter-
kopplingar baserar sig på en adaptiv lämplighetsmekanism. Det är således praxis 
snarare än strategier som är övervägande när återkopplingar följer denna logik. 
Hypotesen anger att ett tidigt beslut, som har mött ett stort bifall från partimed-
lemmarna, över tid förstärker en känsla av vad som är lämpligt att säga på den 
partiinterna arenan. Hypotesen anger också att upprepningen av samma budskap 
på sikt leder till att partiledningens autonomi, både gällande att utforma budskap 
och att fatta partiinterna beslut, snävas in relativt kraftigt över tid.  

Sammantaget finns det stöd också för lämplighetshypotesen. Det som knyter 
ihop det partiinterna budskapet om pensioner över tid är således ett vagt och ide-
aliserat resonemang, där ATP-systemet och ATP-striden alltid har varit den posi-
tiva referenspunkten. Tekniska problem och detaljer har aldrig diskuterats när-
mare. På den partiinterna arenan har ATP-systemet hyllats varje gång det har be-

––––––––– 
6 Jfr Pontusson 1993, s. 562. 
7 Se Downs 1957, s. 97-113. 
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rörts på partiets kongresser. Detta var till och med fallet när ATP-systemet av-
skaffades, även om retoriken då var mycket mindre offensiv. 

 Följande ord som yttrades av den socialdemokratiska partiledaren Olof Palme 
1982 är typiska för hur partiledningen har motiverat försvaret av ATP-systemet 
inför partiets medlemmar. 

Visst är jag demokratisk socialist, som Branting när han genomförde röst-
rätten, som Erlander när han byggde ut den sociala tryggheten och ATP. 
Det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan.8

Av Palmes uttalande framgår det att ATP-systemet relaterades till socialdemo-
kraternas mest grundläggande ideologiska bedrifter. ATP-systemet var lika vik-
tigt som den allmänna rösträtten. Palmes uttalande illustrerar en föreställning på 
den partiinterna arenan som levde kvar långt in på 1990-talet. Denna typ av mo-
tiveringar har förekommit nästan oavsett vad som har väglett partiledningens be-
slut i andra sammanhang.  

Partiledningens motiveringar i pensionsfrågan förändrade inte karaktär på den 
partinterna arenan förrän i mitten av 1990-talet och då bara marginellt. Någon 
större förändring erkändes emellertid aldrig. När pensionsreformen i slutet på 
1990-talet skulle lotsas igenom partiets beslutsfattande organ valde partiledning-
en att tillämpa ett öppet beslutsförfarande, där alla medlemmar skulle få uttala 
sig och påverka. Trots att partiledningen hade låst sig vid en detaljerad uppgörel-
se på den parlamentariska arenan förklarades det slutgiltiga beslutet vara i med-
lemmarnas händer. Detta var inte ett resultat av en slug taktik från partiledning-
ens sida. Rådslagen, samråden och de öppna kongresserna valdes medvetet för 
att detta upplevdes som det enda rätta inom det socialdemokratiska partiet. Re-
sultatet var emellertid att hela pensionsreformen höll på att kollapsa. Jämfört 
med när ATP-reformen drevs igenom på 1950-talet var således partiledningens 
autonomi tämligen begränsad. Budskap och partiinternt beslutsfattande hade ge-
nom tiden utvecklats till en lämplighetspraxis.  

Historikern Urban Lundberg drar följande slutsats om pensionsreformens be-
tydelse för den svenska socialdemokratin: ”Genom att förändra ATP-systemet 
förändrade socialdemokratin sig själv. Varje identitetsbyte innebär en form av 
pånyttfödelse.”9 Av resultaten i del IV i denna avhandling framgår det emellertid 
att slutsatsen om en socialdemokratisk identitetsförlust saknar empiriskt stöd. 
1990-talets pensionsreform införlivades aldrig, som Lundberg hävdar, i den soci-
aldemokratiska självförståelsen.10 Motiveringar från både partiledning, partipress 
och medlemmar var i stället fast förankrade i det förflutna. Detta var även fallet 
när pensionsreformen slutligen sanktionerades av partikongressen 1997.  

Särkopplingen mellan arenor på 1990-talet förklaras sammanfattningsvis av 
att återkopplingarna till historien har varit olika på olika arenor. Det är nu dags 
att återknyta till avhandlingens forskningsproblem. 

––––––––– 
8 Palme i en partiledardebatt i valet 1982, citerad i Lundberg 2003, s 35. 
9 Lundberg 2003, s. 299. 
10 Lundberg 2003, s. 27. 
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Vilka möjligheter hade den socialdemokratiska partiledningen att skapa 
stöd först för 1950-talets ATP-reform och sedan för den helt annorlunda 
pensionsreformen på 1990-talet och hur kan skillnader mellan dessa möj-
ligheter förklaras?   

Både ATP-reformen och den nya pensionsreformen var försök att maximera de 
av Sjöblom stipulerade målsättningarna om röstmaximering, partisammanhåll-
ning och parlamentariskt inflytande. När partiledningen på 1950-talet valde att 
driva igenom ATP-systemet var möjligheterna att skapa stöd för politiken myck-
et stora och partiledningen agerande samstämmigt på de tre arenorna. När parti-
ledningen på 1990-talet sanktionerade pensionsreformen var emellertid möjlig-
heterna att skapa stöd för en ny politik dramatiskt reducerade och samstämmig-
heten mellan agerandet på arenorna var nästan helt borta. Förklaringen är att de 
strategiska målsättningarna på olika arenor i praktiken är beroende av idéer och 
normer, som befästs över tid. Återkopplingarna till ATP-striden har på samma 
gång baserats på föreställningar om ekonomiska möjligheter, trovärdighet bland 
väljarna samt normer och praxis om vad som är rätt och fel. På den partiinterna 
arenan blev ATP-systemet en symbol för svensk socialdemokrati. Budskapet har 
varit att systemet är bra i sig självt. På väljararenan vann partiet stora framgångar 
och etablerade ett betydande förtroende i pensionsfrågan. I dessa sammanhang 
har partiets fortsatta trovärdighet, av partiledningens agerande att döma, i prakti-
ken hängt samman med att kontinuitet betonats. På den parlamentariska arenan 
bevarades ATP-systemet så länge som beslutsfattarna ansåg att det fanns ett eko-
nomiskt utrymme och systemet avskaffades när detta utrymme sedan var borta. 
Målsättningarna om att maximera rösterna på väljararenan, sammanhållningen 
den partiinterna arenan samt inflytandet på den parlamentariska arenan var såle-
des mycket lättare för partiledningen att kombinera på 1950-talet än på 1990-
talet. Detta resultat sammanfattas i figur 12.1. 

Figur 12.1: Det strategiska utrymmet och möjligheterna att fatta beslut snävas 
in över tid.
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Figur 12.1 är en förenklad illustration som tar fasta på att de strategiska möjlig-
heterna var stora i början av 1950-talet. På 1990-talet var situationen den om-
vända.  

När partiledningar strävar efter att uppnå största möjliga sammanhållning i 
partiorganisationen blickar de tillbaka på tidigare ställningstagande och budskap 
och ställer följande fråga: Vad är lämpligt att säga och göra i vårt parti? När 
målet är att vinna så mycket röster som möjligt ställer partiledningen snarare föl-
jande fråga: vad är röstningsmässigt lönsamt för vårt parti att propagera för i 
valkampanjer? På den parlamentariska arenan är målsättningen att maximera in-
flytandet på sikt och då ställer sig de flesta partiledningar, i synnerhet sådana 
som tar ett långsiktigt politiskt ansvar, följande fråga: Vad är ekonomiskt möj-
ligt? Svaret på alla dessa frågor innebar begränsningar för den socialdemokratis-
ka partiledningens frihet på 1990-talet, som inte fanns på 1950-talet. Vad som 
var lönsamt och lämpligt var på 1950-talet ganska öppna frågor. Samtidigt var de 
ekonomiska möjligheterna synnerligen goda. Partiledningen hade alltså en stor 
strategisk frihet. På 1990-talet var lönsamhet och lämplighet beroende av tidigare 
ställningstaganden. Samtidigt var de ekonomiska möjligheterna tämligen begrän-
sade. Således var partiledningens strategiska handlingsutrymme synnerligen be-
gränsat när pensionsreformen sanktionerades på 1990-talet, jämfört med när 
ATP-reformen drevs igenom på 1950-talet.  

Hur kan förändring i politiska partier förklaras och förstås? 
Statsvetaren Sigmund Neumann konstaterade redan på 1930-talet att det finns en 
spänning mellan de olika roller som partiledningar spelar, när de företräder parti-
organisationens särskilda intressen och samtidigt agerar som makthavare med 
ansvar för hela samhället. Neumann konkluderade att ”denna antydda spänning 
mellan att representera det särskilda och att samtidigt företräda helhetsuppfatt-
ningen ger partibegreppet dess säregna dialektik.”11 Det är den spänning, som 
Neumann betonar, och hur den leder till motstridiga krav, som har studerats i 
denna avhandling. Frågan är nu vilket bidrag studien kan ge till en mer allmän 
förklaring av förändring i politiska partier.  

Vi ska börja med att återknyta till statsvetaren Gunnar Sjöbloms teoretiska 
modell och hur den kan utvecklas.12 Enligt Sjöblom baserar sig alla rationella 
partistrategier på avvägningar mellan krav på olika partiarenor. På den partiin-
terna arenan möter partiledningar aktivister och medlemmar och på denna arena 
utformas strategier, som är förenliga med dessa gruppers önskemål. För att ett 
parti ska kunna fungera effektivt är det, enligt Sjöblom, nödvändigt att enighet 
råder om partiets program och dess politiska riktlinjer. Partiledningen måste all-
tid vara beredd på att förklara och rättfärdiga sitt agerande inför partimedlem-
marna.13 På väljararenan är det sedan viktigt att ett parti framstår som trovärdigt 
och uppvisar ett mått av ideologisk kontinuitet, vilket Sjöblom benämner konti-

––––––––– 
11 Neumann 1932, citerad i Olofsson 1995, s. 210. 
12 Sjöblom 1968. 
13 Sjöblom 1968, s. 15. 
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nuitetsfaktorn.14 På den parlamentariska arenan är trovärdigheten inför potentiel-
la koalitionspartners ett övergripande värde. Varje arena kräver således specifikt 
utformade strategier och partiledningar försöker efter bästa förmåga väga sam-
man målen om partisammanhållning, röstmaximering och parlamentariskt infly-
tande.  

Vad händer då om målsättningarna på de olika arenorna i grunden är motstri-
diga? Sjöblom tar fasta på denna fråga och skriver: ”[T]he various goals are in 
some situations presumed to be hard to reconcile, perhaps even conflicting. In 
such instances it cannot be determined precisely what is a rational action without 
knowing what goal assement the actor employs.”15 I situationer där konflikter 
mellan olika strategiska målsättningar uppstår är det alltså omöjligt att avgöra 
vad som är rationellt agerande. Forskaren vet helt enkelt inte vilket mål som ges 
prioritet. Vad Sjöblom inte kan svara på är när dessa situationer uppstår och var-
för de uppkommer. Det är i just detta specifika avseende som jag menar att stu-
diens resultat kan utveckla Sjöbloms resonemang.  

Partiledningens möjligheter att fritt prioritera vilka målsättningar de strävar 
efter snävas nämligen in över tid. De strategiska målsättningarna som Sjöblom 
lanserar är förvisso rimliga antaganden. Dessa målsättningar är emellertid inte 
konstanta över tid, utan beroende av historien. Med tiden utvecklas informella 
handlingsmönster på olika arenor. Förutsättningarna att sträva efter de strategis-
ka målsättningarna är således beroende av institutioner som begränsar aktörer. Ju 
starkare informella handlingsmönster och regler är på olika arenor, desto större 
är sannolikheten att partiledningar på samma gång försöker maximera stöd på 
olika arenor, trots att dessa olika strategier kräver ett inkonsekvent agerande. In-
stitutionalisering kan alltså leda till särkoppling.  

Betydelsen av historiskt etablerade idéer beaktas alltså inte av Sjöblom, men 
väl av flera andra partiforskare.16 Statsvetaren Sheri Berman, som studerar den 
europeiska socialdemokratin under mellankrigstiden i boken The Social Democ-
ratic Moment, menar att idéer skapar tankekartor som vägleder aktörers hand-
lingar. Hon kallar detta för ”programmatic beliefs.”17

Within their specific domains, programmatic beliefs provide guidelines 
for practical activity and for the solution of everyday problems. They 
supply, in other words, the ideational framework within which programs 
for action are formulated. When political actors seek to formulate re-
sponses to particular challenges, it is, therefore, to their programmatic be-
liefs that they look. The defining feature of programmatic beliefs is that 
they provide a relative clear and distinctive connection between theory 
and praxis.18

––––––––– 
14 Sjöblom 1965, s. 375, se Downs 1957, s. 97-113. 
15 Sjöblom 1968: 15. 
16 Kitschelt 1996, Panebianco 1988. 
17 Berman 1998. Se Kitschelt 1996. 
18 Berman 1998, s. 21. 
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Det Berman kallar ”programmatic beliefs” ligger nära det jag har kallat informel-
la handlingsmönster. Det har framgått att dessa mönster är olika på olika arenor. 
På den partiinterna arenan frågar sig partiledningar i första hand vad som är 
lämpligt att göra eller säga i just deras parti. Denna fråga blir allt mer angelägen 
över tid i takt med att idéer institutionaliseras. Idéer relateras då till målet om 
partisammanhållning. På väljararenan frågar sig partiledningar vad som är röst-
mässigt lönsamt att säga i valkampanjer och i dessa sammanhang är målet om 
röstmaximering starkt knutet till tidigare populära åtgärder. På den parlamenta-
riska arenan frågar sig snarare partiledningar, för att inte på lång sikt undermine-
ra sin egen maktposition, vad som är ekonomiskt möjligt och vilka åtgärder som 
kan tänkas få stöd av andra partiledningar.  

Statsvetaren Kathleen Thelen menar att samma typ av förklaring ska kunna 
appliceras både på förändring och kontinuitet.19 Jag menar att denna studie pre-
senterar ett uppslag till hur en sådan förklaringsmodell skulle kunna vara för just 
politiska partier. Modellen presenteras i förenklad form i tabell 12.3. 

Tabell 12.3: Spänningen mellan mekanismer som driver förändring och meka-
nismer som upprätthåller kontinuitet i politiska partier.

Återkopplande 
och framåtblick-
ande frågor 

Parlamentarisk 
arena

Väljararena Partiintern arena 

Vad är ekonomiskt 
möjligt på sikt? 

Den avgörande 
frågan 

En ovanlig fråga En ovanlig fråga 

Vad är lönsamt för 
vårt parti? 

En vanlig fråga Den avgörande 
frågan 

En vanlig fråga 

Vad är lämpligt 
och rättfärdigt i 
vårt parti? 

En ovanlig fråga En vanlig fråga Den avgörande 
frågan 

Sammantaget framträder en tänkbar förklaring till att spänningar kan uppstå i po-
litiska partier. Det är när den avgörande frågan leder åt olika håll på arenorna, 
som krav på förändring och kontinuitet kan krocka med varandra. Informella 
handlingsmönster och regler på olika arenor kan då komma i konflikt med var-
andra. Den avgörande frågan på den parlamentariska arenan ger ett utrymme för 
flexibilitet medan de avgörande frågorna på de andra arenorna snarare ställer 
krav på kontinuitet. Modellen är alltså ett exempel på när stabiliserande och för-
ändrande mekanismer kan förekomma samtidigt. Frågan som kvarstår är dock i 
vilka sammanhang svaren på de avgörande frågorna blir motstridiga och vad som 
då händer. 

––––––––– 
19 Thelen 1999, s. 399. 
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Den fundamentala skillnaden mellan att bygga ut och att 
skära ned 

Statsvetaren Paul Pierson fokuserar det grundläggande problem som har stude-
rats i denna studie och skriver: 

A historical perspective highlights the fact that today´s policymakers must 
operate in an environment fundamentally conditioned by policies inher-
ited from the past. These policy structures influences the resources avail-
able to retrenchment advocates and opponents, and also prospects for 
shaping viable political strategies.20

Piersons påpekande stämmer överens med utgångspunkten och resultaten i denna 
studie. Arvet från det förflutna har en stor betydelse för möjligheten att söka stöd 
för ny politik. Partiledningar har förstås möjligheter att skapa underlag också för 
framtida politik. Detta agerande sker dock under omständigheter, som till stor del 
bestäms av vad partiledningens företrädare har gjort under tidigare epoker. Tra-
ditionen från alla tidigare partiledningar trycker som en mara på den nuvarande 
partiledningens hjärna, för att parafrasera Karl Marx berömda uttryck.  

Eventuella konflikter mellan arenor kan vara väldigt olika i politiska partier 
beroende på vad partiet tidigare har stått för och vilken politik som det har ställt 
sig bakom i det förflutna. För ett parti som de svenska socialdemokraterna är det 
emellertid rimligt att hävda att nedskärningspolitik – politics of retrenchment – 
är ett politiskt sammanhang där de avgörande frågorna som ställs på olika arenor 
riskerar att komma i konflikt med varandra. Att bygga ut ett populärt välfärdssy-
stem från noll är en fundamentalt annorlunda strategisk utmaning för partiled-
ningen än att skära ned på dessa system. I dessa sammanhang menar jag att det 
är rimligt att tro att särkoppling snarare än besvärliga förnyelsedebatter kommer 
att prägla partiledningens agerande. Det var i alla fall detta som hände när ATP-
systemet avskaffades. 

Om olika historiska erfarenheter lagras på varandra på olika arenor och skapar 
skiftande informella handlingsmönster inställer sig frågan hur vi överhuvudtaget 
kan förstå och analysera partier. Statsvetarna Rickard Katz och Peter Mair häv-
dar i en uppmärksammad artikel att partiledningar i politiska partier genom det 
europeiska 1900-talet har haft ett ben i det civila samhället, genom kopplingen 
till folkrörelser, och ett i staten, genom relationen till andra partier och till den 
statliga byråkratin.21 Enligt Katz och Mair dominerade masspartiet den politiska 
scenen i början av 1900-talet. Denna typ av partiorganisation hade sina rötter i 
civilsamhället och premierade en specifik syn på behovet av partiintern enighet, 
massdeltagande och interndemokrati. Författarna menar dock att masspartiet 
successivt tynade bort och ersattes av ambitionen att fånga alla väljare, det vill 
säga catch all-partiet. Kopplingen till det civila samhället började då tunnas ut.22

I denna studie har jag dock visat att idealet om masspartiet i hög grad levde kvar, 

––––––––– 
20 Pierson 1996, s. 9. 
21 Katz & Mair 1995. 
22 Katz & Mair 1995, s. 3.
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både i retorik och i praktik, på den partiinterna arenan inom socialdemokratin i 
slutet av 1990-talet. Massorganisering och intern demokrati är en källa till legi-
timitet på den partiinterna arenan, trots att dessa ideal har förhållandevis lite att 
göra med vad som sägs och görs på andra arenor.  

I början av 1990-talet menar Katz och Mair att vi bevittnade framväxten av 
kartellpartier, som utmärks av att de i praktiken har övergett sina kopplingar till 
det civila samhället och nästan fullständigt har integrerats i staten. Utvecklingen 
mot kartellpartier karakteriseras bland annat av partierna utvecklar gemensamma 
intressen. Detta leder till ett ökat samarbete mellan partier – speciellt gällande 
statligt ekonomiskt partistöd – samtidigt som medlemmar i princip har lämnats 
utan kanaler för inflytande. Politiska initiativ tas inte av engagerade partimed-
lemmar utan av tjänstemän och experter som arbetar inom staten.23 Beskrivning-
en av en utveckling mot kartellpartier stämmer till stor del med resultaten i denna 
studie, men enbart när det gäller partiledningens agerande på den parlamentaris-
ka arenan. Samförståndet mellan partierna kunde bara nås om konflikter tonades 
ned och experter och handplockade politiker gavs fria händer. På den partiinterna 
arenan och väljararenan var samma tillvägagångssätt, som vi har sett, otänkbart 
att diskutera.

Av Katz och Mairs framställning är det lätt att få intrycket av en historisk 
kronologi, där masspartiet slutligen avlöstes av kartellpartiet. I stället menar jag 
att det är mer rimligt att hävda att dessa partimodeller i praktiken existerar sida 
vid sida.24 Studien av pensionsfrågan indikerar att socialdemokraterna agerade 
som ett mass-, catch all- och ett kartellparti på samma gång, fast på olika arenor. 
Politisk förändring som avviker från tidigare ställningstaganden var smidig på 
den parlamentariska arenan, medan historiska ideal och tidigare budskap utgjor-
de verkliga hinder på den partiinterna arenan och på väljararenan. Relationen 
mellan dagsaktuella krav och historiska landvinningar skapar en målkonflikt som 
sannolikt är mycket svår att lösa. Partiledningar är fast i historien samtidigt som 
de förväntas fatta allt snabbare beslut. Pensionsreformen på 1990-talet är ett ex-
empel på det dilemma som kan drabba ett parti som de svenska socialdemokra-
terna när den politiska verkligheten inte längre fogar sig efter partiets tidigare 
traditioner. 

Om förhandlingsdemokratin och risken att kortsluta den 
allmänna debatten 

Vad är egentligen syftet med att organisera politik kring politiska partier och vad 
ska partiväsendet fylla för funktion? Statsvetarprofessorn Sören Holmberg ger 
följande svar: 

Partiernas raison d’être har att göra med konflikt. Alla samhällen rymmer 
motsättningar. De politiska partierna förväntas representera och kanalise-
ra de viktiga ideologierna och intressena i ett samhälle. Partierna ska ut-

––––––––– 
23 Katz & Mair 1995, s. 21. 
24 För ett liknande resonemang se Pierre & Widfeldt 1994, s. 351. 
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göra röstningsalternativ för olika samhällsgrupper som vill torgföra sina 
åsikter och få med dem på dagordningen.25

Sören Holmberg ger uttryck för en uppfattning om politiska partier som är eta-
blerad inom statsvetenskapen och som sannolikt är föga ifrågasatt i den allmänna 
debatten. Politiska partier anses ha den primära funktionen att ta konflikt med 
andra partier för att driva igenom de intressen som de representerar. Detta är 
också en viktig utgångspunkt i den så kallade maktresursteorin. I Sverige innebar 
intressekonflikten mellan partierna, enligt detta synsätt, att socialdemokraterna 
och fackföreningsrörelsen mobiliserades till en maktresurs.26 Är då denna upp-
fattning om politiska partier rimlig i dagens Sverige? Har den någonsin varit det? 
Redan på 1940-talet ifrågasattes dessa utgångspunkter av statsvetaren Herbert 
Tingsten. 

I Sverige liksom i andra demokratier har tidigare i den offentliga debatten 
och särskilt i valpropagandan förekommit en överbetoning av de särskil-
jande momenten, en benägenhet att skärpa de sakliga motsättningarna ge-
nom att insätta dem i föråldrade ideologiska sammanhang. Alltför ofta har 
personer, som i riksdagsutskotten visat förmåga av lidelsefritt och effek-
tivt samarbete, inför valmännen uppträtt som fiender, som representanter 
för oförenliga åskådningar; partiernas insatser, krav och strider har utåt 
presenterats i våldsam förstoring och förgrovning.27

Enligt Tingsten var konflikterna på väljararenan i hög grad överdrivna. En fun-
gerande demokrati förutsatte, menade Tingsten, att folkets representanter delade 
vissa gemensamma värderingar och att de hade förmågan att samarbeta och 
kompromissa. Valdebatternas uppskruvade tonläge skymde detta för den svens-
ka demokratin så elementära faktum. Bakom valkampanjernas retoriska dimri-
dåer hävdade Tingsten att partierna i själva verket var överens om det mesta. 
Partierna delade en ideologisk värdegemenskap, där demokratin och välfärdssta-
ten intog platsen som överideologi.  

Det finns uppenbara likheter mellan samförståndet under det 1940-tal som 
Tingsten beskriver och samförståndet på 1990-talet, som har undersökts i denna 
studie. Partierna strider i det offentliga, men bakom lyckta dörrar är de överens 
om viktiga huvuddrag i den politiska utvecklingen. Det är inget särskilt nytt i 
detta. Skillnaden jämfört med Tingstens dagar är att samförståndet inte längre 
handlar om en allmän utbyggnad av välfärdsstaten. I stället tycks partierna i Sve-
rige vara eniga om en kursändring av välfärdsstaten, som inte gärna diskuteras 
offentligt. Därmed är det svårt för väljare och partimedlemmar att få korrekt in-
formation.  

Det finns en risk att den offentliga debatten och opinionsbildningen kortsluts 
när demokrati reduceras till slutna förhandlingar mellan partier. Pensionsrefor-

––––––––– 
25 Holmberg 2000, s. 195. 
26 Se Korpi 1981. 
27 Tingsten 1945, citerad i von Sydow 1978, s. 12. 
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men och de slutna förhandlingarna i pensionsarbetsgruppen och genomförande-
gruppen är långt ifrån den enda utvecklingen som pekar åt detta håll. Flera fors-
kare har noterat att politikens internationalisering har bidragit till en allmän trend 
av slutenhet och ett ökat krav på informella förhandlingar.28 Statsvetaren Lars-
Göran Stenelo noterar detta och skriver: ”Då övernationella kompromissöver-
enskommelser har ingåtts har nya incitament för politisk tystnad skapats. Parter-
nas obenägenhet – och det gäller också när de uppträder på det inrikespolitiska 
planet – att inte störa kompromissbaserade överenskommelser med offentlig ar-
gumentation är ett bidrag till denna tystnad.”29 De incitament till tystnad som 
Stenelo berör är inte bara framträdande när regeringar förhandlar på övernatio-
nell nivå.  Politisk tystnad var också framträdande när socialdemokraterna och de 
borgerliga partierna i samförstånd avskaffade ATP-systemet.  

Pensionsreformen har sannolikt haft en stor betydelse för synen på reformer i 
den svenska välfärdspolitiken. I slutdebatten inför beslutet om pensionsreformen 
1998 gav folkpartisten Bo Könberg uttryck för ett önskemål som delas av de bor-
gerliga ledamöterna i genomförandegruppen. ”Vi i folkpartiet liberalerna ser 
goda skäl för att gå vidare med de övriga socialförsäkringarna” deklarerade 
Könberg i riksdagens kammare.30 Önskemålet om en uppgörelse som också in-
nefattar socialförsäkringssystemet växte fram ur erfarenheterna från pensionsre-
formen.31 Den 13 november 2003 tycktes folkpartiet få genomslag för sitt krav. I 
riksdagens utfrågning av regeringen ställde Könberg följande fråga till dåvarande 
statsminister Göran Persson: ”Har statsministern tänkt vidare på frågan? Är man 
beredd att ställa sig bakom folkpartiets krav och se till att vi från de olika parti-
ernas sida ser över de svenska socialförsäkringarna?”32 Göran Persson gav föl-
jande svar till Könberg:  

Det är möjligt att vi måste göra en reform av samma slag som vi har gjort 
i pensionssystemet, det vill säga att vi har en basal finansiering från sam-
hället och därutöver avtalsfinansierade tillägg och att det på toppen kan 
finnas en individuell försäkring. Det är värt att pröva och i grunden utre-
da. […] Jag tror att det är den vägen vi har slagit in på. Varför inte en 
större genomgång tillsammans av samma slag som vi hade kring pen-
sionssystemet? Det tror jag skulle vara välgörande för Sverige.”33

Om socialförsäkringarna står på tur att följa pensionssystemet är i skrivande 
stund en öppen fråga. I sin regeringsförklaring år 2006 nämnde dock den nyvalde 
––––––––– 
28 Se Lewin 2002b. 
29 Stenelo 1999, s. 238. 
30 Prot. 1997/98: 120, anf. 116 (Bo Könberg), s. 61. 
31 I en inbjudan till de andra partierna i juli 1997 skrev folkpartiets partiledare Lars Leijonborg: ”Vi 

tror att det är dags för en bred socialförsäkringsreform av samma dignitet som pensionsreformen. 
Skälet för en partiuppgörelse är naturligtvis det samma som använts i pensionssammanhanget.” 
Brev från Lars Leijonborg 15/7 1997. Se också Motion 2003/04: Sf340. 

32 Prot. 2003/04: 27, anf. 42 (Bo Könberg). 
33 Prot. 2003/04: 27, anf. 43 (Göran Persson). Trots Perssons svar till Könberg tillsatte den socialde-

mokratiska regeringen hösten 2004 en enmansutredning av socialförsäkringarna, med Anna Hed-
borg som utredare. Hedborg skulle enligt angivna direktiv presentera sina utredningsresultat i no-
vember 2006, precis efter valet samma år.  
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moderate statsministern Fredrik Reinfeldt den borgerliga regerings strävan efter 
att reformera delar av socialförsäkringssystemet, med pensionsreformen som fö-
rebild. 

Pensionsreformen mellan allianspartierna och Socialdemokraterna är vik-
tig för Sverige och ligger fast. Det finns ett behov av att på motsvarande 
sätt reformera andra delar av socialförsäkringssystemet för att uppmuntra 
till arbete och öka stabiliteten i de offentliga finanserna. Regeringen 
kommer att tillsätta en utredning i syfte att förbereda en sådan reform 
med bredast möjliga förankring.34

Det är klart att pensionsfrågan har bidragit till en sluten beslutsprocess som soci-
aldemokraterna och de borgerliga partierna upplever som lämplig givet omstän-
digheterna. För att bemöta framtidens utmaningar fick partierna lägga sina strider 
åt sidan och arbeta tillsammans i det de upplever vara allmänintressets tjänst. Om 
socialförsäkringarna ska behandlas på samma sätt står Sverige inför införandet 
av en ny välfärdsstat. Detta blir i sådana fall en välfärdsstat som har tillkommit 
för att den upplevs som ekonomiskt nödvändig och inte för att den har efterfrå-
gats av väljare i allmänna val. Om de flesta partierna ställer sig bakom ett beslut 
av pensionsreformens typ är detta beslut givetvis formellt sett demokratiskt. Ris-
ken är emellertid, vilket torde vara en lärdom från 1990-talets pensionsreform, 
att den offentliga debatten och opinionsbildningen kortsluts. Medborgarna lyfts i 
praktiken bort från den demokratiska processen. 

I slutet av 1970-talet skrev den förre talmannen i Sveriges riksdag, Björn von 
Sydow, en avhandling med namnet Kan vi lita på politikerna? von Sydow kon-
staterade att politiska partier kan vara riskabla för den representativa demokratin 
om de ställningstaganden som partiledningen gör bortom offentlighetens ljus inte 
överensstämmer med det som sedan sägs i offentligheten. von Sydows avhand-
ling berörde den socialdemokratiska partiledningens beslut inom en rad politik-
områden mellan 1955 och 1960. Avhandlingens slutsatser var att det, med vissa 
smärre undantag, fanns överensstämmelser mellan partiledningens icke-
offentliga ställningstaganden och deras utspel i offentligheten. I början av 1990-
talet var situationen helt annorlunda. Svaret på von Sydows fråga blir också mer 
dystert än på 1950-talet. Socialdemokraternas sanktionering av pensionsrefor-
men vittnar nämligen om en mycket lös koppling mellan det som partiledningen 
sade i det offentliga och de överväganden som faktiskt gjordes i det icke-
offentliga. Till skillnad från 1950-talet stod partiledningen med ett ben i nutiden 
medan ett ben var fast förankrat i det förflutna. Historiska framgångar och eta-
blerade myter skapade barriärer mellan de beslut som fattades bakom regerings-
kansliets stängda dörrar och det budskap som sedan gavs på partikongresser och 
till medborgarna i valrörelser. von Sydows fråga är alltså mer aktuell än någon-
sin förr. 

––––––––– 
34 Prot 2006/07:6 anf 1 (Reinfeldt). 
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Summary in English 
Behind the Decisions of Swedish Social Democracy. A study of the Dilemmas 
of Party Change – From the Battle for ATP in the 1950’s to the Pensions 
Agreement in the 1990’s. 

Part 1 – The problem area 
In 1959, the Swedish Social Democratic Party prevailed over the bourgeois par-
ties in the great political struggle for supplementary pensions (ATP). The battle 
for ATP strengthened the party, created new electoral alignments, and became a 
powerful ideological symbol for Social Democracy, both inside and outside the 
party. In the 1990’s, however, the party leadership decided to abolish the ATP-
system in close cooperation with the bourgeois parties. The pension reform in the 
1990’s is a critical case of change in a political party, and this thesis poses the 
following question: “What prospects did the Social Democratic leadership have 
to gain support for the ATP-reform in the 1950’s, and then for the quite dissimi-
lar pension reform in the 1990’s, and how can differences between these pros-
pects be explained?” 

Previous research has explained the policies of the Social Democratic Party as 
a result of power struggles between social interests. In the so-called power-
resource tradition the battle of ATP has been portrayed almost as an embodiment 
of successful Social Democratic policy. This view, however, could be misleading 
when explaining political and ideological change in a political party. In order to 
explain the kind of party change pointed out above, this thesis proposes a theo-
retical perspective that focuses on the tensions between different roles played by 
the party leadership. The party leadership is regarded as representatives of the 
state, the party and the voters at the same time.  

Theoretical approaches – hypothesis and model for analysis 
The theoretical stance is developed using a traditional model for studying politi-
cal parties, originally developed by the Swedish political scientist Gunnar 
Sjöblom. In this model the party leadership is conceived of as an actor, trying to 
achieve strategic goals on the parliamentary arena, the electoral arena and the 
party arena. This model is developed, by conceiving arenas as structures, or insti-
tutions, that constrain the possibilities of actors to make strategic choices. From 
that background an assumption is made about political parties: The actions of the 
party leadership can be analyzed on three arenas, which consists of institutional 
constrictions, affecting what political message and what decisions are seen as 
legitimate over time. This assumption is the foundation for a hypothesis, which 
states that early decisions are reinforced differently on the arenas, and these 
early decisions develop different constraints, thereby affecting the possibilities of 
the party leadership to change policies, and gain legitimacy for theses changes. 

The assumption and the hypothesis are developed further, using neo-
institutional theory. Institutions are seen as formal rules and informal patterns of 
behaviour (i.e. norms, routines and ideas). The areas, in turn, are conceived of as 
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different institutional contexts regulating agency. Institutional constrictions can 
be analyzed through formal rules, ideational traditions and norms for decision-
making. These institutions are viewed as restrictions on the actions of the party 
leadership over time. 

In order to develop the hypothesis, the concept of path-dependency is em-
ployed. This concept is defined as the process in which decisions and political 
statements regarding an important political choice constrains the possibilities of 
decisions and statements of gaining legitimacy in the future. Following this defi-
nition, the strength of path-dependency depends on the institutional context. 
Path-dependency is established by different feedback mechanisms. Such a feed-
back mechanism is understood as the way in which people in general, and deci-
sion-makers in particular, reason about day-to-day decisions in relation to previ-
ous decisions, and statements, concerning the same policy area. The thesis sepa-
rates between cost-mechanisms, which derive from strategic and goal oriented 
behaviour, and adaptive mechanisms, which instead arise from norms and rou-
tines.  

Three hypotheses are presented, one for each arena. The first one – the cost-
hypothesis – is tested on the parliamentary arena, and it states that a controversial 
decision, once introduced, will be reproduced as long as actors perceive the prize 
for change to be higher than the cost for upholding the existing order. The hy-
pothesis also states that change can occur when actors agree that the cost for 
continuity exceeds the prize for change. If this hypothesis was to be supported by 
empirical evidence, economic possibilities were the driving force behind deci-
sions, and path-dependence was weak. The second hypothesis is tested on the 
electoral arena, and is called the hypothesis of credibility. This hypothesis states 
that decisions and messages that find favour among voters are reproduced in the 
minds of voters, when the same, or similar, messages are repeated in subsequent 
electoral campaigns. The hypothesis also states that the costs, in the shape of lost 
credibility, will create incentives for the party leadership not to deviate from a 
message that was previously successful and popular. The hypothesis is supported 
by empirical evidence, if prior electoral successes were the driving force behind 
the messages that were given on the electoral arena, and path-dependence was 
relatively strong. The third hypothesis – the hypothesis of appropriateness – is
tested on the party arena. This hypothesis states that popular decisions, over 
time, reinforce what is felt to be appropriate to say and do on the party arena. 
This hypothesis also states that the repetition of the same message reduces the 
autonomy of the party leadership over time. The hypothesis is supported by em-
pirical evidence if norms and ideas were the driving force behind messages, 
which would in turn mean a strong path-dependence. 

The specific aim of the thesis is to describe and explain continuity and change 
in the stated reasons behind the Social Democratic leadership’s decisions on pen-
sions. Moreover, the aim is to explain differences in the possibilities of maximiz-
ing support on the three arenas, when the ATP-reform of the 1950’s is compared 
with the subsequent pension reform in the 1990’s.  

To test the three hypotheses empirically, a model for analysis is presented. Its 
purpose is to describe the stated reasons in decision-making processes concern-
ing pensions on the three arenas over time. The first dimension of the model con-
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cerns stated reasons about the political problem, and is divided into four vari-
ables, with sixteen categories altogether. The second dimension is about stated 
reasons concerning economic possibilities, with one variable, and four catego-
ries. The following dimension, decision-making, is divided into three variables, 
and eleven categories. The last dimension deals with formal rules of the game on 
the arenas, and refers to committees on the parliamentary arena, the party con-
gress on the party arena, and the electoral system on the electoral arena. 

The method applied is process tracing. The purpose of this method is to fol-
low decisions, and political messages over time, to uncover contextual condi-
tions and causal mechanisms. By doing this it is possible to analyze, and explain, 
in what way historical decisions and messages – in this case the battle of ATP – 
affected subsequent decisions and messages – in this case the pension reform in 
the 1990’s.  

Part II: The parliamentary arena from the 1950’s to the 1990’s 
Before the battle of supplementary pensions (ATP) broke out in the spring of 
1956, all previous decisions concerning public pensions were resolved in con-
sensus between the political parties in the riksdag. The parties also agreed on the 
need to develop the public pension system further, to include occupational (ser-
vice) pensions. A corporatist committee was appointed in 1947 by the Social 
Democratic government. This investigation was closed to the public, and driven 
by experts. In 1950, and also in 1955, the public inquiry suggested a new pension 
system that was considered economically durable, with far less beneficial social 
rights than the ones in the subsequent ATP-system. The corporatist committee, 
known as the Åkesson-investigation, recommended future pensions to be based 
on incomes from the whole working life. Accordingly, before the battle of ATP 
broke out, the Social Democratic leadership endorsed principles for income secu-
rity that were quite dissimilar compared to the ones characteristic of the standard 
security in the ATP-system.  

The employers, and the bourgeois parties blocked an agreement in consensus. 
As a result the Social Democratic leaders decided to improve their offer to the 
voters, and a more beneficial rule for pension-earnings was introduced (the 30/15 
year rule). In order to gain the votes of the upcoming middle class, and thus to 
prevail in the harsh political battle, former concerns about the need for long-term 
consensus and economic durability were toned down, and the generous ATP-
system, that clearly appealed to the middle class, was introduced. Consequently, 
the Social Democratic leadership weighed economic costs against potential elec-
toral benefits in the future, and the latter consideration prevailed.  

From the beginning of the 1960’s to the end of the 1970’s, the ATP-system 
was reinforced, and extended with additional benefits. The decisions to reinforce 
the system were never subject to political differences. In the beginning of the 
1980’s, however, the formerly well-known financial worries of the ATP-system 
reappeared on the political agenda. In 1984, a new pension committee was ap-
pointed by the Social Democratic government to investigate these problems. The 
report of the pension committee was released in 1990. No reforms were called 
for, and the major reason for this was that the interest groups taking part in the 

253



corporative committee blocked all cost-cutting measures. In spite of, or maybe 
because of, the obvious incapability of the committee, recognition grew among 
the elites of all major political parties, that the ATP could not be sustained in the 
future. Roughly the same solutions as the pension committees suggested in the 
1950’s – before the ATP battle – re-emerged, and the Social Democratic budget 
plan from 1991 vaguely outlined a reform of the Swedish pension system. Even 
so, these plans were only discussed in a very limited circle within the party elite.  

Between 1991 and 1998 the former conflicts that surrounded the Swedish 
pension system were finally neutralized. The Social Democrats, and the leaders 
of the bourgeois parties, cooperated behind closed doors, without participation 
from interest groups. As a result, the five collaborating parties managed to reach 
a consensual decision about a new pension system. The decision-making process 
was characterized by introversion, and behind closed doors the parties agreed to 
cut costs and reduce benefits. All in all, roughly the same pension system as the 
corporatist committees had suggested in the 1950’s was introduced in the 1990’s. 
The only possible way of reaching such a decision, without paying a heavy prize 
on the electoral arena, was to spread the risks for potential penalties from the 
voters to all involved party actors. The pension-working group (1991-1994) and 
the latter implementation group (1994-) are novelties in Swedish politics that fa-
cilitated discretion in a potentially unpopular decision-making process. 

On the whole, from the commencement of the 1960’s until the beginning of 
the 1980’s, the costs for upholding the ATP system were clearly considered to be 
lower than the potential political prize for even suggesting changing the system. 
From the end of the 1980’s, however, the financial costs obviously outweigh the 
potential disadvantages on the electoral arena. A dramatic change was likely to 
be quite unpopular, and in order to reduce the potential prize the party actors laid 
a lid on the debate. Consequently, as stated by the cost-hypothesis, perceived 
economic possibilities were the driving force behind all decisions regarding pen-
sions on the parliamentary arena, between the 1950’s and the end of the 1990’s. 
Thus, path dependence, as defined in the thesis, was weak. 

Part III: The electoral arena from the 1950’s to the 1990’s 
In the parliamentary election of 1956 the Social Democratic leadership faced a 
dilemma. A mandatory pension system that included occupational (service) pen-
sions was considered an indispensable need among the party elite. The voters, 
however, begged to disagree. As a result, the party leaders faced the task of cre-
ating a demand that was not there from the start. After fierce campaigning, be-
fore the referendum of 1957, and also prior to the parliamentary election of 1958, 
public opinion shifted. A large proportion of the voters, yet a minority, sided up 
with the Social Democratic demand for mandatory service pensions. The para-
dox, in relation to the position the party leadership took at the parliamentary 
arena after 1956, was that a majority of the voters were quite sceptical of in-
creased costs for social welfare. Therefore, the propaganda on the electoral arena 
avoided these matters, and focused exclusively on a message about increased so-
cial rights, and justice for all. All in all, the results from the study of the ATP 
battle on the electoral arena reinforce the conclusions drawn in the previous sec-
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tion, which concerned the parliamentary arena. In addition to that, it is safe to 
say that the Social Democratic Party invested their credibility, concerning pen-
sions, in a message that was quite simplified, and solely aimed at principles for 
justice and social rights. 

The ATP struggle strengthened the Social Democratic Party, and created new 
electoral alignments. Even so, the battle was not won in the 1950’s, but rather in 
the first two election campaigns of the 1960’s. In the campaigns in 1960, and 
1964, pensions were still the most important issue, both for the parties, and for 
the voters. The Social Democratic propaganda was a rehearsal of the previous 
campaigns for ATP in the 1950’s. Especially Social Democratic voters reacted in 
a positive way, and these voters considered pensions to be the most important 
question in these two elections, which was not always the case among other vot-
ers. The content of the Social Democratic propaganda was thereby much in line 
with the opinions of voters, indicating credibility for the Social Democratic 
standpoint on pensions. After the parliamentary election of 1964 pensions almost 
disappeared from the electoral arena. The parties agreed to preserve the ATP-
system, and if pensions were discussed in electoral campaigns, before the 
1980’s, improved benefits were always the salient issue. 

In the election campaigns of 1982 and 1991 pensions were politicized once 
again, and the Social Democratic campaign rhetoric was virtually identical to the 
message in the ATP battle of the 1950’s. Even though the Social Democratic 
leadership was well aware of the problems of the ATP-system, which was re also 
flected in its behaviour on the parliamentary arena, previous credibility among 
voters, regarding public pensions, became a tool to maximize votes on the elec-
toral arena.  

In the following electoral campaigns in the 1990’s, in 1994 and 1998, pen-
sions were completely absent, and the interest for pensions reached an all time 
low among the electorate. Discussing the extensive pension reform, when gov-
ernment power was at stake, would have obstructed the goal of maximizing 
votes. The pension issue, as a consequence, was lifted out of the campaigns of 
the Social Democratic Party. Another explanation for the emerging silence sur-
rounding pensions in the 1990’s are the mechanical effects of the new Swedish 
electoral system, first introduced in the 1970’s, which reduced Social Democ-
ratic power, and created incentives for political compromise that did not exist in 
the 1950’s. 

In conclusion, the vigorous electoral campaigns of the 1950´s created a long-
lived credibility among voters. The Social Democratic leadership tried to pre-
serve this credibility in the 1990’s, even when the pension system was dramati-
cally altered. Therefore pensions were lifted out of the message given to voters. 

Part IV: The party arena from the 1950’s to the 1990’s 
The party members in the 1950’s were, by and large, mobilized around the same 
issues as the voters. When campaigns begun on the party arena, a pension reform 
was described as a matter of justice, with the purpose of removing class barriers. 
Yet, pensions did not become an ideological issue of great concern until 1957, 
after the ATP battle broke out. The decision-making process on the party arena 
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was limited to the party elites. Party members were not asked what they believed 
was right, but were instead mobilized around a problem definition that was ex-
clusively formulated by party, and trade union, elites. Potentially controversial 
issues, for example that the ATP-system preserved differences in income after 
retirement age, were simply ignored or left out of the message to the party mem-
bers. On the party arena the ATP battle was not described as an ideological shift 
to gain the favour of the middle class, but as a class struggle for increased equity. 

In the years following the ATP battle, pensions in general, and the ATP-
system in particular, became powerful symbols for Social Democratic ideology 
on the party arena. If the supplementary pension scheme was discussed at party 
congresses or in the writings of party elites, or researchers for that matter, the  
ATP battle was always described as a big success. Over time rhetoric on pen-
sions became vague and less frequent, but it never shifted in character. The posi-
tion taken in the great pension battle of the 1950’s was always described as the 
appropriate thing to do, given the identity of the party. 

The pension reform of the 1990’s first appeared in the message to party mem-
bers in 1992. Moreover, it was described as an extension of the reform in the 
1950’s. The new reform was called the “new ATP”. The party leadership never 
deviated from this message, not even in the face of fierce criticism from dedi-
cated party members. The members that criticized the pension reform, in fact 
used exactly the same arguments as the party leadership had used during preced-
ing party congresses. Paradoxically, the party leadership consciously chose a de-
cision-making process that was open to party members, and they stated over and 
over again that decisions that concerned future pensions were in the hands of the 
party. As a result, the position of the party leadership was severely undermined. 
After all, they supported the far-reaching pension reform while the party mem-
bers obviously did not. At the party congress in 1996 and 1997, the party line 
was almost defeated by aggravated party members. 

In conclusion, the recurrence of the same ideological message concerning 
pensions, over time created traditions and norms on the party arena that severely 
restricted the strategic flexibility of the party leadership in the 1990’s. Change, 
however, was never openly admitted. In spite of the far-reaching pension reform, 
neither the party leadership nor the party members deviated from the original po-
sition that the party took in the 1950’s. Thus, in a context of dramatic welfare 
change, the party – both leaders and members – expressed the same views as in 
the 1950’s, regarding the purpose and goal of a public system for pensions 

Part V: Conclusions 
The thesis has two main conclusions. The first conclusion is that the decision to 
implement the generous ATP-system in the 1950’s in practice laid the ground for 
the subsequent abolishment of that same system in the 1990’s. When high costs 
of the system finally superseded the benefits, i.e. the popularity among voters, 
quite dramatic changes were introduced, and the decision was reached in consen-
sus. The second conclusion is that pragmatism, always displayed on the parlia-
mentary arena, has neither been visible on the electoral arena nor on the party 
arena. The party leadership, in practice, plays different roles on different arenas, 
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and over time these different roles have become hard, if not impossible, to com-
bine. Thus, decisions on the parliamentary arena were decoupled from messages 
and rhetoric about these decisions on the party arena, and on the electoral arena. 

The decoupling is explained by the different hypotheses, and feedback mecha-
nisms, outlined in the theoretical part. The driving force behind all crucial deci-
sions related to pensions on the parliamentary arena is thus explained by the 
cost-benefit mechanisms stated by the cost-hypothesis. The messages and rheto-
ric, or lack thereof, on the electoral arena are explained by the incentives not to 
forsake previous credibility among voters, as stated by the hypothesis of credibil-
ity. Lastly, messages and rhetoric concerning pensions on the party arena are ex-
plained by the norms deduced by the hypothesis of appropriateness.  

The decision to reform the pension system in the 1990’s was quite different 
from to the popular introduction of the ATP-system in the 1950’s. Nevertheless, 
both of these decisions were attempts by the party leadership to maximize sup-
port on each arena. The possibilities for succeeding in this venture were greatly 
reduced in the 1990’s though. Instead of one party striving for one goal, Swedish 
Social Democracy in the 1990’s appears as two or three parties, with different 
objectives and goals.  

It could also be claimed that the results of this thesis highlight how party 
change can be explained and understood in more general terms. Political parties 
function in a dramatically different way, if forced to take benefits away from 
voters, rather than when extending such benefits. The pension reform of the 
1990’s could also be viewed as a shift in Swedish politics. Arguably, the experi-
ences from this reform have created incentives for political silence among party 
elites that could spread to other policy areas. 
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