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Det svenska pensionssystemet 1913–1993: 
historia, struktur och konflikter

 

GUNNAR OLOFSSON

 

Inledning

 

Denna artikel om de svenska pensionssystemens historiska tillblivelse och
nuvarande struktur skrevs ursprungligen för en antologi om ”Pensionssys-
tem och Pensionspolitik i Norden” (1989–90). Två av de fem kapitel som
volymen skulle innehålla blev inte skrivna, och bokprojektet lades åt sidan.
Min artikel var i sin tur en sammanfogning av två uppsatser, med olika inrikt-
ning. En första uppsats som i den föreliggande texten motsvaras av avsnitt 2–
3 nedan, var en bearbetning och förkortning jag gjorde av en längre arbets-
rapport, skriven av Jörgen Rasmussen.
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 Avsnitt 4 och 5 bygger på en rapport
som presenterades vid ett symposium i Köpenhamn i januari 1987. Medför-
fattare till den var Katinka Hort. Den omarbetade version som här trycks
ansvarar jag själv för.

Avsnitt 2 och 3 har i huvudsak en kronologisk inriktning. De bygger på
de huvudverk om de svenska pensionssystemens uppkomst och ändring
som finns tillgängliga, först och främst två svenska originalarbeten, nämli-
gen Åke Elmérs 

 

Folkpensioneringen i Sverige

 

 och Björn Molins 

 

Tjänstepen-
sionsfrågan

 

. Därtill har Birgitta Nedelmanns bok 

 

Rentenpolitik in Schweden

 

,
och Hugh Heclos jämförelse 

 

Modern Social Policies in Britain and Sweden

 

använts.
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 Jag har sökt strukturera framställningen efter några huvudteser,
men har inte bedrivit ny källforskning.

Den historiska sammanfattningen driver tesen att den svenska pen-
sionshistorien och de olika delsystem som finns är institutionella lös-
ningar på två olika problem. 

I en första fas är ålderdomen som fattigdomsorsak det problem som
formar pensionspolitiken. Detta problem ”löses” med institutionalise-
ringen av folkpensionen. 1946 års pensionsreform (verksam från 1948)
var den ”problemlösning” som lyfte de gamla ur fattigdom. Folkpensio-
nen förkroppsligade den lika rätten till ett liv ovanför fattigdomsgränsen,
oberoende av tidigare inkomst. En medborgarbaserad ”likhet” var dess
rättsliga och penningmässiga uttryck.

I avsnitt 3 sammanfattas den historiska framväxten av tjänste- och avtals-
pensionerna, med tonvikt på ATP-systemets förhistoria. Det problem som
här artikuleras av olika intressegrupper och fackföreningar rör i princip
inte frågan om att undvika ”fattigdom”. Kärnan i debatten om ”tjänstepen-
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sionen” rör i stället standardsäkring av olika gruppers levnadsnivå, dvs att
garantera uppnådd levnadsnivå och status. Det andra skiktet i det svenska
pensionssystemet, det som lagts ovanpå fattigdomsgarantins golv, rör de
inkomstrelaterade tilläggspensionerna. Historiskt växte detta fram i ett
samspel mellan de statsanställdas pensionsrättigheter, de privatanställda
tjänstemännens successiva uppbyggnad av tjänstepensioner, och arbetar-
fackföreningarnas begynnande uppmärksamhet på detta problem. I
denna del riktas blicken mot olika sociala gruppers pensionspolitiska strä-
vanden, och hur de arbetsmarknadsbestämda tilläggspensionssystemen
utformas under 1940-, 50- och 60-talen.

I avsnitt 4 och 5 vänds framställningen från det kronologiskt analytiska
till en beskrivning och diskussion av den sammanflätade struktur av olika
historiskt tillblivna pensionssystem, som vi kan kalla den svenska ”pensions-
regimen”. Denna pensionsregim fixerades under 1960-talet, och den har
sedan slutet av 1980-talet utförligt kartlagts, utretts, och kritiserats, och den
står nu inför en reorganisation. 

Artikelns tes är att några få grundläggande problem ständigt återkom-
mit i pensionsdebatterna, allt ifrån folkpensionens införande 1913, över
ATP-debatten i mitten av 1950-talet och till 1990-talets debatt: 

– hur skall de två problemen fattigdomseliminering (grundtrygghet)
och statusgaranti (inkomstanknytning) hanteras inom pensionspoliti-
ken: 

– på vilket sätt skall de finansieras, 
– vem skall förvalta systemen, 
– vem skall ha den makt på kapitalmarknaden som följer med kontroll

över olika systems fonder?
Den roll som ATP-systemet haft i den svenska pensionsregimen som länk
mellan likhetsprincip och statusprincip, med dess inbyggda modifieringar
av inkomstanknytningen, tycks nu upplösas. Grundtryggheten förblir de
politiska institutionernas ansvar medan både finansieringen, ersättnings-
principen (utfallet), och makten (t.ex. över fonderna) i de inkomstersätt-
ande tjänstepensionssystemen blir allt mer marknadsorienterade.

 

1. Bakgrund, problem och frågeställningar

 

Dagens svenska pensionssystem består av olika skikt, med var sin historia och
bakgrund. Inledningsvis sammanfattas här de skilda systemens historiska
bakgrund och framväxt, de intressen de var ett uttryck för och de intressen
de skapat. Ambitionen är att se de framvuxna lösningarna i ljuset av de soci-
ala förhållanden och motsättningar, de organiserade intressen och politiska
aktörer som format dem.

Uppsatsen består av tre större avsnitt. I det första avsnittet behandlas
folkpensionen. Den analyseras som ett sätt att upphäva ålderdomen som
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orsak till fattigdom. Jag beskriver kort bakgrunden till 1913 års lag,
utvecklingen under decenniet kring 1940 som ledde fram till 1948 års
reform, och de modifikationer och utbyggnader av den grundläggande
pensionsnivån som under 1950-, 60- och 70-talen berör folkpensionens
karaktär av fattigdomsförhindrande åtgärd.

Det andra avsnittet har som tema den inkomstanknutna tilläggspensio-
neringen. Huvudpunkten är tillkomsten 1960 av en allmän tilläggspen-
sion i statlig regi, den allmänna tjänstepensionen, ATP. De politiska
strider som ledde fram till ATP-systemet, och dess socialpolitiska och all-
mänpolitiska effekter har gjort utvecklingen av den svenska välfärdsstaten
under efterkrigstiden intressant i internationellt perspektiv (jmf Stephens
1979, Esping Andersen 1985)

ATP-reformen i Sverige blev utgångspunkten för de nordiska pensions-
systemens skilda utvecklingsvägar från 1960-talet (Nielsen 1987, Kangas &
Palme 1989, Henriksen 1990, Överbye 1991). Fram till mitten av 1950-
talet hade de utvecklats i samma riktning. ATP-systemet överfördes när-
mast intakt till Norge; det övertogs men modifierades samtidigt på ett
avgörande sätt i Finland, där pensionsfonderna placerades i privat regi;
det infördes formellt men förkastades i praktiken som fungerande pen-
sionssystem i Danmark. Danmark genomförde långt senare ett arbets-
marknadspensioneringsystem.

Det tredje avsnittet beskriver det aktuella svenska pensionssystemets
struktur och söker visa den blandning av system som finns, de skilda prin-
ciper de vilar på och fungerar efter, deras ekonomiska innebörd som
utbetalnings- och omfördelningssystem, deras förhållande till organise-
rade intressen och till kapitalmarknaden. Jag framhäver särskilt fonder-
nas roll och antyder också några aktuella dilemman och konflikter kring
det svenska pensionssystemet. 

De två historiska avsnitten har en refererande karaktär, och bygger på
existerande analyser (jmf inledningen). Framställningen bygger i dessa
avsnitt på Jörgen Rasmussens syntes 

 

Arbejderbevægelse og pensionssystem i
Sverige 1913–1983

 

.
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 I det tredje avsnittet har jag använt mig av offentliga
utredningar, statistik och systembeskrivningar och därtill debatterande
material.
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 Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet har det
svenska pensionssystemet fått mycket uppmärksamhet. En överskådlig sam-
manfattning finns i A-C Ståhlbergs bok om 

 

Våra pensionssystem

 

 (1993). En
utförlig genomgång finns vidare i SOU 1990:76 om 

 

Allmän pension

 

. Natio-
nalekonomerna Agneta Kruse och Ann-Charlotte Ståhlberg har skrivit fli-
tigt om ATP och andra delar av pensionssystemen (Ståhlberg 1988, 1990;
Kruse 1988). Avtalspensionerna har behandlats av Per Gunnar Edebalk och
Eskil Wadensjö (Edebalk & Wadensjö 1989, Wadensjö 1990). Den svenska
pensionsmodellen har analyserats både i ett nordiskt perspektiv (Nielsen
1987, Henriksen 1990, Kangas & Palme 1989), och i ett bredare europeiskt
och internationellt (Esping Andersen 1990 och Palme 1991).
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1.1. Ålderdom, försörjning och fattigdom

 

1884 lade S.A. Hedin fram en motion i riksdagens andra kammare om beho-
vet av en olycks- och ålderdomsförsäkring för (industri)arbetare. Hedin var
liberal. Motiven bakom motionen förefaller vara en blandning av liberalt
humanitära och politiskt strategiska överväganden. De senare var inspire-
rade av Bismarcks socialpolitiska lagförslag från början av 1880-talet, där
socialförsäkringarna förväntades fungera som en försäkring mot sprid-
ningen av socialismen. I svensk socialpolitisk historia dateras den moderna
synen på socialpolitik från just Hedins motion. Resultatet blev att riksdagen
tillsatte en ”arbetarförsäkringskommitté”. Denna kommitté, de förslag den
lade fram, och de kommande liknande utredningar som följde  satte i gång
en socialpolitisk lagstiftningsprocess som under 30 års tid ledde fram till
lagen om arbetarskydd 1889, stöd till sjukkassor 1891, olycksfallsförsäk-
ringen 1901/1916, och till slut folkpensionslagen 1913. 

Hur skall vi förstå framväxten av ett offentligt pensionssystem i Sverige?
Vilka krafter bar fram det? Varför kom det när det kom? Varför fick det
den form det fick?
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Sverige var, socialt och ekonomiskt, ett agrart samhälle under 1800-

talet, förhållandevis fattigt men också relativt jämlikt. Bönderna hade det
avgörande politiska inflytandet. Det påverkade inriktningen på pensions-
debatten. Arbetarförsäkringskommitténs mandat blev att utarbeta ett för-
slag till pensionsordning för arbetare och med dessa likställda grupper,
dvs (små)bönder och hantverkare. Pensionspolitiken riktades redan från
början mot ”det arbetande folket”. Den blev inte bara en angelägenhet
för den egendomslösa och urbana industriella arbetarbefolkningen. Låt
mig kort framställa den bakgrund mot vilken behovet av nya eller kom-
pletterande försörjningsformer för de gamla och fattiga restes.

 

1.2.  Försörjningsformer under ålderdomen

 

Medel till uppehälle och liv flyter i det moderna samhället från följande
principiella källor:

– arbetsförmågan
– egendom
– offentliga omfördelningsorgan
– familj, släkt etc 
Arbetsförmågan är försörjningskälla både för bönder och hantverkare,

som arbete i egen verksamhet, och för lönearbetare, via försäljning av
arbetskraft. För den som ingen egendom har, eller den som bara har
egendom i form av bostad, mindre rörelse, jordbruk etc, är det arbetsför-
mågans avkastning, och då främst löneinkomsterna, som är avgörande för
levnadsnivån under den yrkesverksamma delen av livet.

För de flesta arbetare har långt fram i tiden inkomsterna varit för låga



 

33

och för osäkra för att det skulle finnas utrymme för att spara till sin egen
ålderdom. Ett sparande för livet efter (löne)arbetet är en form för upp-
skjuten konsumtion. Det är en omfördelning av inkomst och förbrukning
inom en individs eget livslopp. Det sparandet kan ta olika former, t.ex.
som kontantillgodohavanden, sparande i bank etc, sparande i pensions-
försäkring, eller sparande i form av amorteringar på en bostad. Störst
betydelse har sparandet i egen bostad haft. Det skuldfria huset var ett möj-
ligt mål.

Det fanns i anställningskontrakten tidigt inslag som omfördelade delar
av arbetsinkomsten till tiden efter anställningen. Vi kan skilja mellan föl-
jande institutionella arrangemang.

(a) Det fanns rester av en patriarkal ordning inom jordbruket, men
också vid vissa bruk. Det var för de äldre arbetarna fråga om en mini-
mal försörjning i form av garanterad bostad, fria matvaror etc.

(b) För det andra avsatte en del företag en viss lönedel för framtida
pensioner i företagens egna reserver, eller i särskilda pensionskassor.
Det var mindre grupper som fick del av detta arrangemang, som t.ex.
bank- och järnvägsanställda. Ibland var det pensionslöften som inte
motsvarades av en avsättning till fonder etc – löften som förutsatte
framtida solvens för att kunna infrias. (c) De statligt anställda fick
efterhand pensionsrättigheter, där pension ingick som en del i själva
anställningsformen. Det gällde från början ämbetsmännen men
utsträcktes efterhand till andra grupper av statsanställda (Jmf Nilsson
1985). Eftersom staten inte kunde gå i konkurs – vilket hände med
privata företag som gjort pensionsutfästelser – kunde staten som
arbetsgivare garantera en framtida utbetalning. 

Det statliga pensionssystemet var viktigast. Det omfattade en stadigt växande
grupp, och blev en eftersträvansvärd förebild för andra löntagargrupper. 

Undantagssystemet i jordbruket är en kombination av olika åtgärder.
Åldrande föräldrar som lämnat över gården till en yngre generation kunde
leva ”på undantag”, dvs disponera en bostad, och bli försörjda genom uttag
ur den löpande produktionen. I detta fall skall försörjningsförpliktelsen
mot de äldre ses som en del av egendomsöverlåtelsen. Arbetets resultat har
fixerats i jorden, skogen, i byggnader och djurbesättningar. Undantagsfor-
men är en kombination av omfördelning inom familjens – eller släktens –
ram, egendomsersättning, och en uppskjuten konsumtion/lön. Principi-
ellt liknar det mest en ränta. 

Den viktigaste ramen för omfördelning av resurser mellan generatio-
ner var i den tidiga fasen familjen och släkten. Barn tog i viss utsträckning
hand om sina föräldrar i sin egen familj och bostad. Ibland utsträcktes det
till andra släktingar. Den samhälleliga formen var under denna period
främst fattigstugan, föregångaren till de senare ålderdomshemmen.
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1.3 Ålderdom och fattigdom som samhälleligt problem

 

Ålderdomen blir ett försörjningsproblem för alla som för sin existens är
beroende av sin arbetsförmåga, vare sig de säljer den som arbetskraft på
marknaden eller arbetar med egna produktionsförutsättningar som t.ex.
småbönder och hantverkare. Jämför vi med andra stora socialpolitiska
områden så är ålderdomens dilemman:

– mindre tekniska till sin natur och orsak än arbetarskyddet;
– mindre beroende av expertkunskap för sin lösning än t.ex. sjukdom

(läkarna);
– mindre socialt och konjunkturellt tillfälliga och 
– därtill mindre utsatta för moralisering än arbetslöshet.

Ålderdomen är inte en enda klass’ eller kategoris problem. Ålderdomen
och dess samhälleliga lösningsform i form av pensionspolitik är till sin karak-
tär ett flerklass- eller folkpolitiskt problem.
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 Ålderdomens fattigdomseffek-
ter var å ena sidan tydligt klassmässigt lokaliserbara. Men ålderdomen har
därutöver en allmän och närmast existentiell karaktär: dödens närhet, krop-
pens åldrande. Det gör pensionspolitiken till en strategisk politisk uppgift
då den kan ges övergripande och folkpolitiska former. Klass- och skiktintres-
sen kan på detta område lätt förenas med intresseövergripande målsätt-
ningar och politiska appeller.

Den tidiga pensionspolitikens ursprung var den fattigdom som ålder-
domen medförde för stora grupper. Mer specifikt var det fråga om den
fattigdom som blev synlig och påtaglig när de traditionella fördelningsy-
stemen inom familjen, släkten, grannskapet och socknen inte räckte till
som en följd av folkökning, omflyttning, urbanisering, och akuta försörj-
ningsproblem. 

 

1.4  Ålderdomen, arbetarklassen och arbetarrörelsen

 

Ålderdomen var ett akut försörjningsproblem för de egendomslösa, vare sig
de bodde på landet eller i staden. De gamla och fattiga bland de industriella
och urbana gruppernas fattiga kunde i mindre grad än landsbygdens fattiga
lita till självhushållning och egenproduktion. Ålderdomen som existensp-
roblem var särskilt tydlig för de bägge befolkningsgrupper som blev den
sociala basen för den framväxande arbetarrörelsen. I Sverige hade landsbyg-
dens fattiga skikt flerfaldigats under 1800-talets samhälleliga differentie-
ringsprocess.
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 Industriarbetargruppen växte hastigt från 1890-talet. Den var
fortfarande en minoritet av befolkningen, och dess ålderdomsproblem låg
längre fram i tiden.

Socialdemokratin blev en politisk maktfaktor på 1910-talet. Arbetarrö-
relsen hade vuxit fort under 1900-talets första decennium, och blivit en
kraft att räkna med på arbetsmarknaden, en position som kulminerade
och bröts med storstrejken 1909. I den process vari den svenska arbetarrö-
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relsen på utomordentligt kort tid blev stor och mäktig spelade pensions-
politiken ingen viktig roll. I Storbritannien var däremot påtrycknings-
kommittén för en folkpension ett viktigt led i Labourpartiets tillblivelse. I
Danmark blev kampanjen för en ålderspension ett viktigt agitationsmedel
för den framväxande arbetarrörelsen. I Danmark ledde den breda, folk-
politiska appell som ålderdomsfrågan hade till en social bredd i socialde-
mokratins väljarkår och organisatoriska bas. (Se t.ex. von Nordheim
Nielsen 1983, Thane).

 

2. Pensionspolitikens första historiska skikt: 
folkpensionen som medel mot fattigdom

 

Alla försök under 1800-talet att lösa ålderdomens fattigdomsproblem med
statliga medel strandade på motståndet från högern, som förespråkade pri-
vata, försäkringsmässiga lösningar. Många reformliberaler, bl.a. de som
fanns i den tidens viktigaste socialpolitiska påtryckningsgrupp, Centralför-
bundet för Socialt arbete (CSA), önskade en försäkringslösning i statlig regi.
Socialdemokratins förslag till pensionspolitik var i det ursprungliga pro-
grammet från 1889 ett allmänt krav att staten skulle sörja för arbetarnas
ålderdom. 1897 utvidgades den tänkta kretsen till alla medborgare. Från
1905 såg man en socialförsäkring som den rimliga lösningen. 

Skulle lösningen vara försäkringsbaserad eller skattefinansierad? Skulle
försäkringen vara i statlig regi eller ej? De politiska huvudströmningarna
förespråkade av skilda skäl en försäkringsordning. Socialdemokratin var
intresserad av en statlig ordning; det vara bara en sådan som skulle kunna
fungera för deras kärntrupper och intressebas. Den socialpolitiska intelli-
gentsian i t.ex. CSA var intresserad av en statlig lösning, men lika starkt
inriktad på det rent försäkringsmässiga. Detsamma gällde delar av libera-
lerna. Högern var emot statliga ingrepp, båda av principiella skäl och av
fruktan för växande statsutgifter, och förespråkade en försäkringslösning. 

 

2.1. 1913 års pensionsreform

 

1913 beslöt en majoritet i riksdagen att införa en allmän ålderspensionsför-
säkring. Beslutet bars fram av en koalition med stöd i alla partier. Det fanns
också motståndare till reformen i alla partier. Motståndet mot 1913 års
reform var störst inom socialdemokratin. Kritiken riktades mot de låga
ersättningarna, och att den dåvarande generationen av äldre uteslöts ur sys-
temet. Ledningarna inom socialdemokratin och landsorganisationen såg
för sin del reformen som en början; ett minimiprogram var bättre än ingen-
ting. Både anhängare och motståndare hade varierande skäl till sina ställ-
ningstaganden.  

Pensionsreformen hade två delar, en försäkringsdel och en bidragsdel.
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Försäkringen var uppbyggd som ett premiereservsystem. Alla medbor-
gare, män och kvinnor, skulle under 50 års tid, mellan 16 och 66 års ålder
betala in avgifter till försäkringen. Avgifterna skulle betalas in samtidigt
med skatten. De statligt anställda var emellertid undantagna, då deras
pension var löst som en del av anställningskontraktet. Försäkringsdelen
byggde på en 50-årig övergångsperiod; dvs först i mitten av 1960-talet
skulle systemet fungera fullt ut. 

Merparten av den faktiskt utbetalda pensionen under de kommande
åren och decennierna kom från pensionsreformens andra del, pensions-
tilläggen. Det uppgick till 150 kronor per år för män och 140 för kvinnor,
och tilldeladesindividuellt och efter prövning. Tilläggen avtrappades efter
inkomst, redan vid 50 kronors intäkt per år. Vid en årlig inkomst på 300
kronor utgick inte längre något tillägg.
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Pensionsreformens omedelbara resultat blev att gruppen äldre fattiga,
och invalider, överfördes från fattighjälpen till pensionssystemet. Antalet
som fick fattighjälp minskade. Skillnaderna mellan kommunernas fattig-
vårdskostnader utjämnades, då pensionstilläggen finansierades statligt.
Materiellt var utfallet av reformen magert. De äldres fattigdomsproblem
fick en annan institutionell lösning. 

Det viktigaste resultat av pensionsreformen var att man i svensk social-
politik för första gången fick en inkomstöverföring till fattiga och obe-
medlade grupper som inte medförde en inskränkning i de medborgerliga
rättigheterna. Detta var viktigt för arbetarrörelsen och andra småfolkets
politiska organisationer. När någon försörjdes via fattighjälp innebar det
förlust av rösträtten, ett stigma som häftade vid fattighjälpen. Det var ett
uttryck för en skräck i den liberala ideologin att staten kunde missbrukas
av de fattiga som en utpressningsmaskin mot de välbeställda. Fram till
1907 och för första kammarens del ännu längre hade Sverige inkomst-
eller förmögenhetsstreck för rösträtten. Bara de som var ekonomiskt själv-
ständiga skulle ha del i statens och kommunens affärer – den ekonomiska
självständigheten var den politiska kapacitetens grund. Redan vid den
moderna liberala tankeformens födelse under 1600-talet sågs disposition
över egendom (och därmed självständig inkomst) och den politiskt-juri-
diska kapaciteten som två sidor av samma sak (Jmf MacPherson 1962).

1913 års folkpensionsreform kritiserades för att den hade för få inslag
av försäkring. Skattefinansierad pension till alla avvisades som en alltför
kostsam lösning. För de borgerliga partierna och för CSA var försäkrings-
principen och den därtill hörande ideologin av central betydelse. Pensio-
nen skulle finansieras av egna bidrag. För att alla skulle kunna vara med
måste avgiften vara låg. Det gav en otillräcklig pension för alla. För de fat-
tiga fick pensionstilläggen som residuellt system fylla ut denna lucka. För
de bättre ställda grupperna i samhället var inte en minimal folkpension en
adekvat lösning – de hänvisades till arbetskontrakten och de privata livför-
säkringarna. 
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Som pensionssystem var folkpensionsreformen otillräcklig i sitt materi-
ella innehåll, även om det som socialförsäkringssystem och -princip var
banbrytande. Grundstrukturen – med en folkförsäkring som baslinje,
kompletterad med behovsprövade bidrag till de fattigaste, och med egna
system för de bättre ställda – lever vidare än idag.

 

Organisationsformen

 

En ny administrativ struktur byggdes upp för att förvalta pensionssystemet.
Pensionsstyrelsen inrättades 1914 som en ny central myndighet för att för-
valta och registrera inbetalningarna till försäkringen. Den gick senare upp
i Riksförsäkringsverket. Vidare inrättades lokala pensionsnämnder, vilka
verkade mellan 1913 och 1963, för att administrera pensionstilläggen. Deras
uppgifter överfördes därefter till försäkringskassorna. 

Pensionsnämnderna var lekmannaorgan som skulle handlägga ansök-
ningar om pensionstillägg, inklusive invalidpensioner. Länsstyrelsen utsåg
ordföranden i de lokala nämnderna. Den praktiska förvaltningen var i
princip folkligt och politiskt sammansatt (jmf Fürth 1980). Pensionsstyrel-
sen hade stora möjligheter att påverka de lokala nämndernas arbete, dels
via val av ordförande, dels via möjligheterna att överklaga beslut. Pen-
sionsstyrelsens representant, dvs ordföranden, skulle överklaga de beslut
som han fann felaktiga. Både den som ansökte och nämnden kunde över-
klaga beslut som gick dem emot. Pensionsstyrelsen var första instans för
överklagande. 

Förvaltningens konstruktion kombinerar central styrning med en möj-
lighet till smidig lokal kontroll (av ansökarna). En viss lokal politisk färg-
ning av praxis blir möjlig – t.ex. de grunder på vilka pensionstillägg kan
beviljas. I denna blandning låg den reella makten hos den centrala myn-
digheten. I administrationen av pensionstilläggen blandas klassisk myn-
dighetsförvaltning med folklig självstyrelse. Ett visst lekmannainflytande
byggdes in i denna socialföräskrings förvaltning. Den direkta folkliga
självförvaltningen fanns i sjukkassor och arbetslöshetskassor; dessa var
inte heller statliga. Sjukkassorna behöll inslag av självförvaltning, även
efter det att staten blev huvudintressent.
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2.2. Vägen till folkpensionen.

 

Ålderdomens fattigproblem förblev trots 1913 års reform i stort sett olöst.
Pensionstilläggen var ett viktigt tillskott, särskilt för landsbygdens fattiga
grupper, med deras tillgång till en naturalieekonomi. Försörjningsproble-
men blev efter hand tydligare särskilt för äldre industriarbetare som stod
utanför naturalieekonomin, och som bodde i städer och större tätorter; sär-
skilt för dem som bodde i hyrda bostäder. 
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Under och efter första världskriget stod andra teman än pension och
ålderdom i den politiska förgrunden; rösträtten och den politiska demo-
kratin t.ex. Dyrtiden, arbetslösheten och åttatimmarsdagen var de stora
socialpolitiska stridsfrågorna. Under 1920-talet blev arbetslöshetspolitiken
central, särskilt lönevillkoren för de statliga nödhjälpsarbetena.
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 Sparsam-
het med offentliga medel var den främsta politiska dygden, även för social-
demokratin. Det främjade inte idéer om en utbygggd folkpension.

Socialdemokratin blev en dominerande politisk kraft i och med 1930-
talets krisuppgörelse och samverkan med bondeförbundet. Uppgörelsen
(”kohandeln”) tog form i en kombination av arbetslöshetspolitiken och
jordbrukets prisfrågor, och en senare utbyggnad av socialpolitiken. Riks-
dagsbeslutet om extra offentliga arbeten 1933 och inrättandet av en
arbetslöshetsförsäkring 1934 var en sida. Uppgörelser på arbetsmarkna-
den mellan LO och SAF som ledde fram till ett överordnat principavtal,
det s.k. Saltsjöbadsavtalet 1938, var en annan. 

Det växande socialdemokratiska inflytandet innebar att arbetarrörel-
sens långsiktiga intressefrågor blev politiskt aktuella. Under 1930-talet
ändrades också synen på den ekonomiska politikens möjligheter, och på
de offentliga utgifterna, i och med den ”nya ekonomiska politiken”. 

Klasstrukturen förändrades starkt från 1920 till 1950. Antalet männis-
kor som arbetade under patriarkala former minskade. De hel- och halv-
proletära skikten i jordbruket avtog. Möjligheterna att försörja de äldre
via undantag undergrävdes. Allt flera människor blev beroende av den
statliga grundpensionen (dvs folkpensionen) som försörjningsform un-
der ålderdomen. De urbana arbetargrupperna och mellanskikten, inte
minst de lägre, underordnade skikten ökade i antal. Förutsättningarna
för en ny pensionspolitik var till städes.

 

1936 års pensionsreform

 

Pensionssystemet var dåligt för arbetarklassen – äldre arbetare kunde inte
existera bara på pensionsförsäkringen utan måste supplera med pensions-
tillägg och fattighjälp. Från 1926 började Gustav Möller – och socialdemo-
kratin i stort – att arbeta för en bättre pension. Det danska skattefinan-
sierade pensionssystemet visades stort intresse. Från 1926 blev pensionsfrå-
gan och socialförsäkringarna centrala frågor för socialdemokratins valpro-
gram och politik.

Även de borgerliga partierna tog upp pensionsfrågorna under 1920-
talets senare del. Bondeförbundet ville ha förbättrade pensioner till de
sämst ställda (vilka ofta fanns i jordbruksbefolkningen, dvs det egna väl-
jarunderlaget). Å andra sidan var önskan om sparsamhet med statens
medel stark. Högern ville minska statens pensionsutgifter, särskilt
ökningen av pensionstilläggen. Villkoret för tillägg var invaliditet. Högern
menade att man var alltför generös i bedömningen av invaliditeten.
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Högern var oroad för nedgången i sparandet, som man menade hade sin
grund i pensionstilläggen.

Liberalen Jakob Petterson, socialminister i den liberala Ekman-reger-
ingen, skrev direktiven till ”Pensionsförsäkringskommittén” 1928. Den
skulle undersöka möjligheterna för en ökad avgiftsfinansiering av pensio-
nerna. Kommittén arbetade i sex år, fram till 1934. För socialdemokraterna
satt Gustav Möller fram till 1932, då han blev ny socialminister. Utöver par-
tirepresentanter satt ämbetsmän i kommittén. Kommittén lade fram ett
samlat och enigt förslag. Med tanke på de principiella motsättningar som
fanns i synen på pensionspolitiken är denna enighet märklig. Heclo förkla-
rar den med ämbetsmännens sakliga och empiriskt grundade utredningar,
som blev grundvalen för de gemensamma ställningstagandena (Heclo
1974). Den sakliga enigheten om vari pensionsproblemen låg gjorde det
möjligt att överskrida de existerande ideologiska tolkningarna. Men hur
var det möjligt att få denna tolkning omfattad av de olika partierna? 

Den politiska utvecklingen hade undergrävt högerns och liberalernas
argument. Det borgerliga huvudalternativet var pensionsförsäkring i
offentlig regi enligt premiereserv-alternativet. Det hade nu blivit omöjligt.
Banker och försäkringsbolag kritiserade tanken på en utvidgning av den
statliga bidragspensionen. De fruktade att staten med hjälp av en stor
pensionsfond skulle komma att dominera penningmarknaden. Det var
inte fonderna som sådana, utan just att det var statliga fonder som var
problemet. Att reaktionen från dessa intressegrupper kom nu och inte
1913 hängde samman med att fondernas storlek började te sig problema-
tiska först vid denna tid (och att de kunde komma i ”fel”, dvs socialdemo-
kratiska, händer).

Kommitténs förslag var att slopa premiereservsystemet. Individernas
inbetalningar skulle inte längre vara grundvalen för deras senare pensio-
ner. Alla som var över 67 år skulle ha rätt till pensionstillägg, om de hade
tilläckligt låg inkomst; det var svårt att avgöra invaliditetsgraden. Pen-
sionstilläggen skulle ortsgrupperas i tre nivåer, så att de blev beroende av
levnadsomkostnaderna. 

Regeringen följde förslaget från kommittén i sin proposition 1935.
Riksdagen beslöt i enlighet med förslaget, bortsett från ortsgrupperingen.
Bondeförbundet var emot, eftersom bönderna och landsbygdsbefolk-
ningen skulle hamna i den lägsta gruppen. Högern var emot av statsfinan-
siella skäl. 

Socialdemokratin drev frågan vidare. Möller tillsatte en ny kommitté
som skulle lägga fram ett förslag om ortsgruppering av tilläggspensionen.
Arbetarklassens gamla i städerna var i större utsträckning än landsbygds-
befolkningen hänvisad till fattighjälpen; särskilt var det fallet i storstä-
derna. Målet med den nya pensionsreformen var att merparten av
pensionärerna med de nya tilläggen skulle kunna klara sig själva. De orts-
grupperade pensionstilläggen skulle motverka att (stor)städernas äldre
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arbetare var tvungna att hänvända sig till fattigvården, med förlusten av
rösträtten, och uttunning i SAP:s väljarbas som följd. Förslaget lades fram
i mars 1936. Den borgerliga majoriteten i riksdagen gick emot – bonde-
förbundet av intresseskäl, högern av ekonomisk-politiska grunder och
liberalerna av valtaktiska skäl, i en önskan att skilja bondeförbundet från
samarbetet med socialdemokraterna. Den socialdemokratiska regeringen
avgick, i väntan på valet hösten 1936. Efter valet 1936 återupptog SAP och
bondeförbundet samarbetet, nu i koalitionens form, och ortsgrupper-
ingen av pensionstilläggen genomfördes.

 

Innehållet i pensionsreformen 1935–36

 

Den nya pensionslagstiftningen modifierade 1913 års lag, men grundstruk-
turen bibehölls. Det var fortsatt en tvådelad konstruktion, med dels en
grundpension som förutsatte inbetalade avgifter, och dels ett pensionstill-
lägg som var inkomstberoende. Pensionsystemet blev allmänt omfattande,
då även statstjänstemännen inordnades i det; de hade i 1913 års lag stått
utanför, på grund av sina egna, förmånligare pensionsrättigheter.

Folkpensionen baserades inte längre på ett premiereservsystem.
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 Alla
skulle betala en avgift till statskassan på mellan 6 och 20 kronor om året.
Grundpensionen skulle efter det nya systemet årligen bli 70 kronor plus
10% av de samlade inbetalningarna, och utgå för alla över 67 år. 

Tilläggen förändrades. Alla med låg inkomst och som var över 67 år
kunde få pensionstillägg. De första 100 kronorna i årsinkomst medförde
inget avdrag. Därutöver var avdraget 70%. Pensionstilläggen var ortsgrup-
perade i tre grupper med respektive 250, 350 och 450 i årligt tillägg. För
att minska statsutgifterna för dessa pensionstillägg skulle kommunerna
betala en del av dem.
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 Motiveringen till denna överflyttning av utgifterna
var att kommunernas fattigvårdsutgifter skulle minska.
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Reformen trädde i kraft 1937. Villkoren för städernas pensionärer för-
bättrades kraftigt, men många måste fortfarande vända sig till fattigvår-
den. Ambitionen att de flesta äldre skulle kunna klara sig själva med hjälp
av pensionen kunde inte uppfyllas. Ett skäl var att priserna steg under
1930-talets senare del och pensionerna var inte indexerade. De nominella
förbättringarna från 1937 åts snabbt upp och reformen fick inte den till-
tänkta effekten. Under kriget tvangs man till tillfälliga lösningar, och ett
dyrtidstillägg infördes t.ex. 1941.
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Folkpensionärernas villkor 

 

Under 1930- och 1940-talet skulle 1913 års pensionssystem försörja en väx-
ande mängd pensionärer, i allt högre utsträckning boende i städer och tät-
orter. Den del av den äldre befolkningen som fick folkpension steg
kontinuerligt fram till 1948, då samtliga genom det årets ikraftträdda
reform fick grundpension. Den andel som fick inkomstprövade tillägg var
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stabil i perioden 1916–1936. Efter 1937 kunde alla över 67 år få tillägg på
grund av låg inkomst – dessförinnan förutsatte tillägget att den sökande
bedömdes som invalid.

 

15

 

  När kriteriet 1937 blev rent inkomstmässigt ökade
andelen som fick pensionstillägg från 45% till 53%. Tidigare hade således
merparten av de äldre fattiga bedömts som icke arbetsdugliga.
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Pensionens storlek och kompensationsgrad.

 

Fram till 1948 var det försäkringsmässiga inslaget i pensionärernas samlade
intäkt ringa. Pensionstilläggen var viktigare. Det relevanta måttet på pensi-
onens vikt som försörjningsform är pensionsnivåns relation till en genom-
snittslön. Elmér har sökt beräkna förhållandet mellan å ena sidan högsta
möjliga pension för ett obemedlat äkta par, å den andra sidan den statistiskt
genomsnittliga inkomsten för en (manlig) industriarbetare respektive lant-
arbetare. Det är det gynnsammaste förhållandet utifrån ett pensionärsper-
spektiv. (Om mer än en lön räknas i inkomsten, eller pensionären är ensam,
så blir det mindre gynnsamt)

Tabell 1: Antal pensionärer med olika former för pension 1916-1948. (100-tal)

År 1916 1921 1926 1931 1936 1937 1940 1947 1948

1. Enbart folk-
pension 9 58 146 184 172 171 225 425

2. Enbart pen-
sionstillägg 191 155 109 75 53 51 44 32 27

3. Både och 26 87 177 262 329 359 407 427 297

4. Summa 217 251 344 483 566 582 622 684 749

Andel av alla 
över 67 år med: 

5. Folkpension 40% 47% 57% 73% 81% 85% 93% 96% 100%

6. Inkomstprö-
vat tillägg 40% 44% 44% 44% 45% 53% 62% 63% 29%

 

Källa

 

: Elmér 1960, s. 248.
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Pensionen utgör en större andel av lantarbetarlönen än av industriarbetar-
lönen därför att den förra är markant lägre. Pensionärernas villkor var san-
nolikt svårare i städerna, med deras längre avstånd från naturaliekonomin,
deras högre boendekostnader etc.

Elmér beräknar också folkpensionen som andel av fattigvårdens mimi-
nibelopp för ”full försörjning”. Genomsnittsvärdet för inkomstprövad
folkpension (för en ensamstående på landsbygden i lägsta dyrortsklassen)
divideras med ett beräknat genomsnitt för fattigvårdens nivå för ”full för-
sörjning” (för en enskild person). Se tabell 3.

Först efter 1948 var pensionen i nivå med fattigvårdens försörjningsnorm.
Under en stor del av mellankrigstiden låg den mellan 1/3 och 2/3 av denna
mimininorm. Den låga pensionsnivån betydde att många äldre fick vända
sig till fattigvården. (se tabell 4.)

Tabell 2: Förhållandet mellan högsta möjliga pension för två obemedlade 
makar och genomsnittliga arbetarlöner 1916–1956

År 1916 1926 1936 1937 1941 1946 1948 1951 1956

Maximalpen-
sionens andel av 
fabriksarbetar-
lön 14% 16% 16% 22% 29% 31% 35% 31% 35%

Andel av en lan-
tarbetarlön 21% 34% 34% 44% 43% 37% 40% 39% 44%

Högsta möjliga 
pension (inkl. 
bostadstillägg i 
Stockholm 26%* 28% 30% 43% 38% 39%

 

Källa: Elmér 1960, s. 256, och 258. (*avser 1938)

 

Tabell 3: Förhållandet mellan fattigvårdens försörjningsnorm och 
folkpension för ensamstående på landsbygden. 1914–1956.

År 1914 1923 1928 1943 1956

1. Uppskattat värde av fattigvårdens för-
sörjningsnorm (i kronor/år). 174 487 381 704 2125

2. Genomsnittlig pensionsnivå för ensam-
stående män 33% 25% 43% 66% 100%

 

Källa: Elmér 1960, s. 263.
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Även efter folkpensionsreformen 1948 fick många pensionärer vända sig till
fattigvården. Hände något exceptionellt räckte pensionen inte till.

 

2.3. Bakgrunden till 1948 års reform.

 

1937 tillsattes Socialvårdskommittén, med uppdrag att undersöka förhål-
landet mellan fattigvården och socialförsäkringarna, och möjligheterna till
en bättre samordning mellan socialpolitikens olika områden. Ordförande
blev landshövdingen, den tidigare ministern Bernhard Eriksson, f.ö. leda-
mot av både 1907 och 1928 års kommittéer. Kommittén bestod av ledamöter
från de borgerliga partierna, socialdemokratin, och av några ämbetsmän.

Först kring 1943 kom folkpensionen till behandling i kommittén – sär-
skilda sakkunniga inkallades. Pensionärernas situation hade uppmärk-
sammats tidigare, i samband med ändring av avdragsregler för inkomst,
och när dyrtidstilläggen infördes. 

1944 och 1945 utvecklades olika alternativ i kommitténs diskussioner.
(Elmér 1960, ss. 78 ff.) Man blev enig om att föreslå ett rent fördelningsys-
tem. Folkpensionsavgifterna blev nu en särskild skatt – 1% på inkomsten,
med 50 kr/år som gräns  – och avgifterna bokfördes inte separat.
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 Ännu
en förändring var att man utgick ifrån att äkta makar inte skulle få dub-
belt så mycket i pension som en ensamstående, utan endast 160% härav.
Hustru till pensionär kunde från 60 år få hustrutillägg och änkor som fyllt
55 år vid mannens död kunde få en (inkomstprövad) änkepension. Det
avdragsfria grundbeloppet föreslogs bli 400 kr/år, och avtrappningen
efter inkomst skulle ske med 50%. 

Kommittén hade utarbetat två förslag. I det första var grundpensionen
200 kr och den inkomstprövade tilläggspensionen på 800 kronor. I det
andra var fördelningen i stället 600 plus 400. Därtill kom inkomstprövade
bostadstillägg. Landet delades in i fem områden; för de fyra högre grup-
perna skulle bostadstilläggen vara 150, 300, 450 resp. 600 kronor per år. 

Ett tredje förslag utarbetades i sista stund, och föreslog 1000 som all-
män ålderspension. Bostadstilläggen (och invalidpensionerna) skulle
vara inkomstprövade. Detta förslag stöddes av högern, bondeförbundet,

Tabell 4: Antal pensionärer med understöd från fattigvården 1923–1956. 
(I 1000-tal)

År 1923 1930 1935 1941 1947 1950 1956

Antal understödda pensionä-
rer 69 78 92 93 91 40 33

Som andel av alla över 67 år 16% 18% 20% 18% 16% 7% 5%

 

Källa: Elmér 1960, s. 306. 
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socialstyrelens chef Höjer, och en socialdemokratisk ledamot. Tre social-
demokrater, inkl. ordföranden i kommittén, folkpartisten och en av
ämbetsmännen stödde förslag II (600 + 400). Det tredje alternativet
skulle bli något dyrare än förslag II. För det tredje förslaget – dvs 1000
kronor som grundpension – talade att det skulle göra all inkomstpröv-
ning överflödig i den lägsta bostadskostnadsgruppen, dvs landsbygden.
Andelen av alla pensionärer som kunde omfattas av inkomstprövade till-
lägg var med 1000-kronorsalternativet 1/3, medan det i det andra försla-
get var 3/4. Att också de rika kunde få folkpension visade att den inte var
ett understöd utan en medborgerlig rättighet. 

Administrationskostnaderna blev minst i det tredje förslaget. Genom
att den högre pensionen i princip gjordes skattepliktig – vilket i praktiken
innebar att inkomster utöver grundbeloppet beskattades – skulle staten få
större skatteintäkter. På sikt kunde därför 1000-kronorsalternativet bli
statsfinansiellt billigare.

Bondeförbundet gick in för 1000-kronorslinjen. Det var mest fördelak-
tigt för landsbygdens befolkning. Högern stödde också detta förslag. Det
var ett brott med dess tidigare politik – inte minst därför att det accepterade
det statsfinansiellt dyraste förslaget. Högerns politik var en medveten parti-
linje. Den kan förklaras väljartaktiskt, som ett försök att bryta en nedåtgå-
ende väljartrend, genom att vädja till pensionärerna. Högerledaren fram
till 1944 – professorn i socialpolitik, Gösta Bagge –  var för övrigt motstån-
dare till inkomstprövade pensioner. (Jmf Olsson 1990 och Baldwin 1988)

Tunga namn i den socialdemokratiska regeringen stödde förslag nr II,
t.ex. statsminister P.A. Hansson, finansminister Wigforss, och Tage Erlan-
der. Socialministern Gustav Möller, och en klar majoritet i den socialde-
mokratiska riksdagsgruppen föredrog däremot 1000-kronorsalternativet.
Regeringens proposition lades fram i april 1946, och följde 1000-kronors-
förslaget. Därtill lades förslag om att kommunerna skulle ha rätt att införa
särskilda bostadstillägg (som skulle beslutas av pensionsnämnderna och
betalas ut som en del av folkpensionen). Förslaget togs av riksdagen och
den nya lagen trädde i kraft januari 1948.

Under debatten kring pensionsförslagen hade bl.a. folkpartiet krävt
indexering av pensionerna. Möller hade i riksdagsdebatten avvisat detta,
med argumentet att det kunde innebära en sänkning av pensionen vid
fallande prisnivå. Priserna steg dock kraftigt från 1946 och 1948 och 1949
beslutades om dyrtidstillägg. Från 1950 indexerades folkpensionen. Det
var en avgörande principiell nyhet – standardsäkringen blev automatisk.

 

2.4. Folkpension och fackföreningar

 

För fackföreningarna hade pensionspolitiken flera dimensioner. Den
kunde t.ex. utformas så att den minskade konkurrensen om jobben på
arbetsmarknaden. LO föreslog flera gånger under 1930-talet att pensions-
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åldern skulle sänkas. Genom att minska antalet äldre arbetssökande skulle
arbetslösheten kunna minska. För att äldre arbetare skulle lämna arbets-
marknaden var det helt avgörande att de fick en pension som de kunde leva
av – i annat fall skulle deltidsarbete, extra arbete, säsongarbete etc bli nöd-
vändigt, om de skulle kunna undvika fattigvården.
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LO, TCO och SAF stödde alla folkpensionsreformen. Samordningen

mellan en arbetsmarknadsförhandlad tilläggspension och en hög grund-
pension var enklare, än om folkpensionen bestått av en låg grundpension
och inkomstbestämda tillägg. I det senare fallet skulle marginal- och
avtrappningseffekterna blivit betydande. För TCO var en hög, för alla
gemensam grundpension förutsättningen för en utbyggnad av de lönean-
knutna och arbetsmarknadsförhandlade tilläggspensionerna. Skulle tjäns-
temännens pensionssituation kunna förbättras framöver via förhandlingar
var en inkomstoberoende hög folkpension en viktig förutsättning. LO såg
på den framtida utvecklingen på ett liknande sätt, även om man ännu inte
hade förhandlat fram några tilläggspensioner på den privata sektorn.

 

2.5. Folkpension som fattigdomspolitik

 

Genom reformen 1948 och en serie tilläggsbeslut i början av 1950-talet fick
folkpensionen en sådan utformning att ålderdom inte längre var en fattig-
domsorsak. Standarden för pensionärerna var fortfarande låg, men behovet
att vända sig till fattigvården minskade kraftigt. Indexregleringen av pensi-
onerna, införandet av kommunala bostadstillägg i mitten av 1950-talet och
successiva standardtillägg, förde upp pensionärernas ekonomiska grund-
trygghet på en rimlig nivå. 

Konstruktionen med ett fast grundbelopp och graderade bostadstil-
lägg, vilkas nivå berodde på ortens bostadskostnader, och för den delen
också på kommunernas politiska inriktning, gav en relativ enhetlighet i
pensionärernas ekonomiska standard. Det var en stor förbättring särskilt
för de fattiga skikten i Sverige. Landsbygdsbefolkningen och kvinnorna
var de stora vinnarna.

Socialpolitiskt sett var folkpensionsreformen inriktad mot medbor-
garna, hela folket. Folkpensionen var en social rättighet som tillkom alla
medborgare och innevånare i landet över 67 år. Det fanns ingen förbin-
delse mellan inbetalning och pension, ingen koppling mellan deltagande
på arbetsmarknaden och standard som pensionär. Det var i mycket hög
grad en utjämnande åtgärd. Eftersom den skulle omfatta alla kunde den
inte heller få någon annan inriktning än som miminipension. Dess nivå
kunde inte överskrida vad de lägst betalda grupperna erhöll på arbets-
marknaden. Som en enhetlig ersättning till samtliga tog den definitions-
mässigt inte hänsyn till de löneskillnader och standardskillnader som
fanns mellan olika grupper av löntagare och förvärvsaktiva på arbets-
marknaden. De statligt anställda och de privatanställda tjänstemännen
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hade redan byggt upp system för tilläggspensioner, vilkas ersättningsni-
våer skulle anknyta till de löner som utgått, och som nu samordnades
med den nya folkpensionen. 

Fattigdomsgapet fylldes igen för de grupper som hade låga kontantin-
komster eller inte var knutna till arbetsmarknaden. Men hur skulle man
klara standardgapet, gapet mellan folkpensionens nivå och de krav som
de högre avlönade skikten ställde inför sin ålderdom? Den frågan rör det
andra skiktet i det svenska pensionssystemets tillblivelse, de arbetsmark-
nads- och anställningsanknutna pensionssystemen, tjänste- och tilläggs-
pensionerna. 

 

3. Arbetsmarknadens tilläggspensioner

 

Samtidigt som folkpensionen växte fram som grundtrygghet för ålderdo-
men utvecklades arbetsmarknadens tjänstepensioner. Olika löntagargrup-
per strävade efter en balans mellan levnadsstandarden i sin aktiva period
och som pensionär. De statligt anställda och de privatanställda tjänstemän-
nen hade pensionsordningar knutna till anställningen. Dessa grupper blev
förebilder och modeller för fackföreningarna inom LO; de statligt anställda
arbetarna fanns f.ö. redan inom LO. 

 

3.1. Existerande tjänstepensionsordningar

 

Offentligt anställda hade bättre pensionsvillkor än de privatanställda. Deras
pensionålder var ofta lägre (60 år var vanligt), och förmånerna bättre. En
stationskarl vid Statens Järnvägar hade t.ex. lägre lön än en genomsnittlig
industriarbetare. Efter reformen 1948 var pensionen för en industriarbe-
tare i bästa fall 60% av stationskarlens. En tilläggspension skulle göra det
möjligt för industriarbetarna att få en pension på de statsanställdas nivå. De
”uniformerade löntagarnas” gynnsammare anställningsvillkor blev förebild
för de privatanställda, en förebildsroll som de senare spelat ifråga om sjuk-
lön, trygghet i anställningen, etc. Den statliga sektorns villkor var bättre än
den kommunala, som bildade en övergång till den privata sektorn. (Jmf
Nilsson 1985)

I slutet av 1940-talet hade ca 35% av tjänstemännen i privat tjänst avtals-
reglerade pensioner. Att andelen var så låg berodde på att de butiksan-
ställda räknats som tjänstemän, och dessa saknade tilläggspensions-
ordningar. Ca hälften av tjänstemännen inom industrin hade pensions-
ordningar. För privatanställda arbetare var motsvarande siffra 15%. Tjäns-
temännens pensionsformer var klart bättre än arbetar-nas. Se tabell 5.
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 Arbetarna var garanterade mellan 400–600 kronor per år, oberoende av
tidigare lön. Storleken var ofta anpassad till folkpensionssystemets fribe-
lopp, dvs så att ingen avtrappning av detta skulle ske på grund av hög pen-
sionsinkomst.

För tjänstemannen var den vanligaste lösningen att arbetsgivaren teck-
nade en kollektiv försäkran för sina anställda tjänstemän i SPP (Svenska per-
sonal pensionskassan), ett ömsesidigt livförsäkringsbolag för tjänstemän.
Pensionsrätten följde tjänstemannen, och var inte bunden till anställning
hos en arbetsgivare. SPP-systemet expanderade kraftigt under efterkrigsti-
den. 1950 fick mindre än 5.000 tjänstemän pension från SPP, medan samti-
digt 116.000 var försäkrade. 1950 fick SPP in 176 miljoner i avgifter medan
bara 11.5 miljoner betalades ut. Jmf tabell 6.

Tabell 5: Fördelningen av avtalspensioner för privat anställda  arbetare 
och tjänstemän 1948.

Pensionsform Arbetare Tjänstemän

1. Pensionslöfte från arbetsgivare/fast praxis på 
företaget 5,3% 1,1%

2. Pensionsavsättning till pensionskassa (i före-
taget etc) 7,6% 4,5%

3. Pensionsordning via försäkringsbolag, pen-
sionskassor, SPP etc 2,1% 28,9%

Summa: 15,0% 34,5%

 

Källa

 

: SOU 1950:33, s. 53, 58 (Efter Elmér 1960, s. 280)

 

Tabell 6: Utvecklingen i Svenska Personal Pensionskassan (SPP) under 
åren 1920–1950: medlemmar, avgifter, pensioner, fonder

År 1920 1930 1940 1950

Anslutna företag 88 528 2102 4811

Medlemmar 3900 12600 46000 116000

Avgifter (milj) 2 8 41 176

Pensionärer – 90 992 4870

Utbetalda pensioner 
(milj.) – 0,1 1,8 11,5

Fonder (milj.) 7 53 330 1450

 

Källa: Elmér 1960, s. 278. 
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SPP-systemet expanderade snabbt, men hade ännu inte någon betydelse
för de utbetalade pensionerna. De högre tjänstemännens pensionsord-
ningar var mera täckande och av högre kvalitet än de lägre gruppernas.

 

3.2. Debatten om tjänstepensioner

 

1913 års folkpensionslag hade inte lett till en acceptabel pension för indu-
striarbetarna. Det var ett skäl till Möllers och socialdemokratins ansträng-
ningar att reformera och förbättra folkpensionen under 1920- till 1940-
talet. Inom Landsorganisationen restes krav på en bättre pension för arbe-
tarklassen, bl.a. inför LO-kongressen 1936. Handelsanställdas förbund
motionerade om att fackföreningsrörelsen skulle ta upp förhandlingar med
partiledningen för att höja pensionen och få pensionsåldern sänkt. Med-
lemmarna i Handels var lågavlönade och hade störst intresse av en förbätt-
rad folkpension. Metall föreslog att fackföreningsrörelsen skulle arbeta via
avtal med arbetsgivarna, för att på det viset säkra en anständig försörjning
under ålderdomen. Metalls förslag var något nytt i arbetarrörelsen, inspire-
rat som det var av tjänstemännens pensionsordningar. Många av Metalls
medlemmar fanns på stora företag, vilka var väl representerade bland de
arbetsgivare som ingått pensionsavtal med tjänstemännen, och t.ex. försäk-
rat dem i SPP. Metalls medlemmar var relativt väl avlönade. De var intresse-
rade av en pensionsordning som knöt an till lönenivån.

Kongressen beslöt att lägga avtalspensionerna på is. Pensionsfrågan
bedömdes vara av politisk karaktär, och borde lösas i samarbete med de
socialdemokratiska representanterna i riksdagen. 

Efter huvudavtalet mellan LO och SAF 1938 (det s.k. Saltsjöbadsavtalet)
fanns en permanent förhandlingsorganisation mellan organisationerna,
arbetsmarknadskommittén. Däri skulle sådant som ej fixerats i Saltsjöbads-
avtalet löpande kunna förhandlas. Pensioner definierades som ett förhand-
lingsbart tema. Det sågs som en ”arbetarpension”, dvs det definierades som
en rent klassmässig storhet, avgränsad utifrån arbetsmarknaden, och inte
som en bredare socialpolitisk, medborgardefinierad förmån, i stil med folk-
pensionen.

LO var intresserad av en avtalslösning därför att den politiska vägen
inte syntes framkomlig, bl.a. på grund av att socialdemokratin var i reger-
ingskoalition med bondeförbundet (1936–39). SAF ville ha en avtalslös-
ning emedan man var principiell motståndare till en politisk och statlig
lösning. Efter krigsutbrottet lades förhandlingarna dock på is.

På 1941 års LO-kongress kom frågan åter upp. Denna gång beslöt kon-
gressen att LO skulle förhandla om arbetarpensionen med SAF inom
ramen för arbetsmarknadskommittén. Skillnaderna mellan organisatio-
nernas intressen var så stora att förhandlingarna bröt samman. SAF ville
ha en frivillig försäkringsordning för arbetare, liksom för tjänstemän. LO
motsatte sig detta, då en frivillig ordning skulle skapa skarpa skiljelinjer
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inom arbetargrupperna. De starka och välorganiserade fackförbunden
skulle kunna förhandla sig till klart bättre lösningar än de svagare, vilket
kunde verka splittrande.

Efter folkpensionsreformen 1946 ansåg SAF tilläggspensionen överflö-
dig. LO menade på sin kongress 1946 att tilläggspensionen fortfarande
var ett aktuellt och viktigt krav. Möjligheterna att nå en lösning i arbets-
marknads- och förhandlingsregi var, sett från LO:s sida, nu uttömda. LO
satsade på en politisk lösning. Vägen dit gick via motioner av enskilda
riksdagsmän med facklig bakgrund, som framförde krav på en offentlig
utredning om tilläggspensioner. 

Det var den socialdemokratiske rikdagsmannen Åkerström som i riks-
dagens 2:a kammare 1944 motionerade om en utredning om ”tjänstepen-
sion”. Privatanställda arbetare borde ha samma trygghet i ålderdomen
som tjänstemännen och de offentligt anställda. Motionen togs i riksda-
gens bägge kamrar. Själva området var relativt okänt, data om existerande
ordningar bland tjänstemännen saknades t.ex. Olika begrepp användes,
t.ex. arbetarpension (LO), arbetstagarpension (Åkerströms motion). Så
småningom fastnade man för ”tjänstepension”.

Det begreppet har två signifikanta innebörder. Förslaget och debatten
handlade om löntagarnas pensionsfrågor, om arbetarnas och tjänstemän-
nens villkor. Nu handlade socialpolitiken om den moderna epokens egen
klassdifferentiering. Det avgörande var inte längre att i ett och samma sys-
tem kunna förena industriarbetare i Stockholm och norrländska småbru-
kare. Problemet var att finna lösningar för både Metalls industriarbetare,
de handelsanställda, och kontoristerna och teknikerna i industrin och i
SIF, för den breda gruppen av lönearbetare. För det andra skulle denna
pension vara inkomstbestämd, dvs de bättre avlönade skulle få motsva-
rande bättre pensionsförmåner. 

Gunnar Myrdal, då handelsminister, tillsatte 1947 en utredning.
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Direktiven utgick från Åkerströms motion: det skulle vara en lagfäst, all-
omfattande och obligatorisk ordning. Folkpartiet föreslog att lösningen
skulle vara frivillig, baserad på premiereservsystemet. Bondeförbundet
ville att företagarnas och böndernas pensionsvillkor skulle ingå i utred-
ningens mandat. Bägge förslagen avvisades av socialdemokratin. I kom-
mittén ingick tre från arbetsgivarsidan, tre fackliga representanter (LO),
en från småindustrin och en från arbetsledareförbundet. Chefen för för-
säkringsinspektionen, statens egen kontrollerande tekniska byråkrati,
utsågs till ordförande. 1950 lade kommittén fram sitt betänkande. 
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1950 års förslag

 

Utredningen enades om sju principer.
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 Systemet skulle utformas så:
– att det kunde börja verka inom kort tid
– att det skulle vara rättvist i förhållande till den enskilde arbetstagarens

arbetsinsats och levnadsförhållanden
– att pensionerna skulle värdesäkras (dvs indexeras)
– att pensionsrätten inte skulle kunna beslutas bort
– att pensionerna skulle standardsäkras, dvs följa förändringarna i den

aktiva befolkningens levnadsvillkor
– att ett enhetligt system skulle eftersträvas
– att de stora fonder som följer med ett premiereservsystem skulle und-

vikas.
Kommittén gick därför dels in för en lösning med ett fördelningssystem,
dels för att detta skulle vara obligatoriskt. Flera av punkterna kunde inte
uppfyllas i ett frivilligt system (t.ex. 1, 6 och 7). 

Femtiotalets fortsatta pensionsdebatt kom att föras utifrån de premisser
som denna första utredning hade lagt fast. Det anmärkningsvärda här var
att arbetsgivarföreningens representanter accepterat en linje som gick
emot SAF:s tidigare avvisande av fördelningsystem, obligatoriska och stat-
liga lösningar. LO drev framöver konsekvent de framlagda principerna
och lösningsförslagen – som väl uttryckte LO:s egen hållning – under res-
ten av decenniet.

 

3.3. Debatten 1950–1957

 

Pensionskommitténs utredning sändes ut på remiss. Ca hälften av remissin-
stanserna var positiva till en obligatorisk tilläggspensionsordning. LO och
SACO stödde förslaget. SAF gick emot förslaget, särskilt kravet att finanise-
ringen skulle ske med ett kollektivt arbetsgivarbidrag. TCO:s hållning var
reserverad. För dem var samordningsproblemen med folkpensionen och
de existerande frivilliga ordningarna av stor vikt. Vissa arbetsgivarorganisa-
tioner, liksom bondeorganisationer som RLF, stödde utredningens förslag.
Kooperativa förbundet, kooperativa pensionskassor och försäkringsbolag
(Folksam) avvisade förslaget och föreslog i stället en ökning av folkpensio-
nen. Socialstyrelsen och pensionsstyrelsen avvisade likaså förslaget. Många
remissinstanser krävde ytterligare utredningar. 

En ny kommitté tillsattes 1951. I denna andra pensionskommitté var
åter SAF representerat, liksom arbetsledarna från TCO, fabriks- och
metall från LO, handelns arbetsgivare, medlemmar från socialdemokra-
tin och bondeförbundet plus tre ämbetsmän, varav ordföranden från den
tidigare kommittén fortsatte. 

LO-kongressen 1951 gav landssekretariatet fullt stöd för dess ställnings-
taganden till principerna för tilläggspensioneringen. LO gick nu in för en
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allmän, obligatorisk tilläggspension. Kongressen avvisade förslag om för-
handlingar med SAF för att nå målet.
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1955 lades den nya utredningen fram. Där fanns ett lagförslag, tekniska
bilagor, och en serie reservationer från olika medlemmar. 

Socialdemokraten och LO-representanterna stödde huvudförslaget,
som byggde på de principer som utarbetats av den första kommittén (jmf
ovan). SAF hänvisade till organisationens förslag om en frivillig ordning,
vilande på avtal mellan arbetsmarknadens parter. Arbetsledarna (Ahl-
berg, som f.ö. också var riksdagsman för Högerpartiet), menade att de
grupper som redan hade en frivillig avtalsordning skulle hållas utanför
den statliga. Husmödrar och medhjälpande familjemedlemmar i jordbru-
ket skulle t.ex. missgynnas av den obligatoriska tjänstepensionen. SAF och
SALF-representanterna menade att både tjänstemän och arbetsgivare var
betänkliga inför en obligatorisk, kollektiv statlig ordning, och att en höj-
ning av folkpensionen därför vore en bättre lösning.

Efter den andra pensionskommitténs betänkande och efter att SAF och
LO tagit tydlig och profilerad ställning definierades efter hand de poli-
tiska partiernas ställningstaganden. Högern motsatte sig en allmän till-
läggspension, och föreslog i stället en ökning av folkpensionen och där-
utöver frivilliga pensionsförsäkringar, t.ex. i linje med SAF:s förslag. Folk-
partiet avvisade tilläggspensionsförslaget. Det ansågs t.ex. orättvist gente-
mot husmödrar, för dem som redan var kring 60 år, och för de grupper
som redan löst sin pensionsfråga (dvs främst tjänstemännen). Folkpartiet
föreslog en höjning av folkpensionen. Därtill skulle staten kunna med-
verka till att värdesäkra de frivilliga pensionsförsäkringarna, dvs staten
skulle kunna subventionera pensionsmarknadens försäkringar. Bondeför-
bundet satt i regeringen (1951–1957 var den andra koalitionen) tillsam-
mans med socialdemokratin, men var också en markerad motståndare till
obligatorisk tilläggspension. Förslaget skulle som det låg skapa olikheter.
Bf:s förslag var i stället höjning av folkpensionen. Man föreslog att en ny
kommitté tillsattes som skulle bedöma möjligheterna att höja folkpensio-
nen och samtidigt därmed avveckla de inkomstprövade tilläggen. 

Socialdemokraterna tog inte ställning till kommitténs betänkande, bl.a.
av hänsyn till koalitionen med bondeförbundet. Både Erlander och social-
minister Torsten Nilsson förklarade på SAP:s kongress 1956 att de var inrik-
tade på en pensionsförsäkringslösning. Partiet och regeringen ville avvakta
resultatet av den tredje pensionskommittén som tillsatts 1956. Kommunis-
terna krävde lagstiftning om en arbetarpensionering och stödde i princip
LO:s förslag och därmed förslaget om tilläggspensionering.

LO stödde förslaget om en obligatorisk försäkring för alla löntagare,
och att företagare, lantbrukare och andra frivilligt kunde ansluta sig. LO
menade att pensionsstandarden skulle motsvara statstjänstemännens vill-
kor. LO stödde samtidigt förslaget om en höjning av folkpensionen. Man
krävde också att reglerna för samordning med de redan existerande frivil-
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liga ordningarna skulle utformas så att ingen fick en sämre situation efter
anslutning till det offentliga systemet. Inom LO fanns för övrigt särme-
ningar, som avspeglade att skilda grupper hade specifika pensionsintres-
sen. Lantarbetare och sjömän var t.ex. klara förespråkare för en markant
höjning av folkpensionen. Kommunalarbetarna och de statligt anställda
beklagade att samordningen med existerande ordningar inte lösts i den
andra pensionskommitténs förslag. 

TCO och SACO avstod denna gång från att ta ställning. SR (Statstjäns-
temännens Riksförbund) som organiserade högre statliga tjänstemän,
avvisade förslaget liksom storindustrins och småföretagarnas organisatio-
ner. 

Vid valet 1956 spelade tilläggspensionen en viktig roll. Folkpartiet och
högern var på offensiven, medan socialdemokratin avvaktade, i väntan på
den sittande utredningens resultat. Man framhävde dock att en tilläggs-
pensionering inte skulle medföra försämrade villkor för dem som redan
hade en lösning. Bondeförbundet tog ej ställning till den obligatoriska
tilläggspensionen. 

Både socialdemokratin och bondeförbundet gick tillbaka vid valet – till-
sammans förlorade regeringspartierna ca 4% av rösterna. (Se tabell
nedan). De beslöt dock att fortsätta koalitionen. Högern och folkpartiet
menade att de vunnit på sitt motstånd mot den obligatoriska tilläggspen-
sioneringen. Bondeförbundet blev alltmer ovilligt att acceptera pensions-
förslaget.

 

3.4. Den tredje pensionskommittén och ATP-striden 1957–1960.

 

En tredje pensionskommitté tillsattes 1956, där alla partier utom kommu-
nisterna ingick. SAF, LO och TCO deltog. Ordförande var statssekreteraren
Per Eckerberg. Kommittén hade två uppgifter: (a) hur skulle folkpension
och tilläggspension samordnas och (b) hur skulletilläggspensionen utfor-
mas. I februari 1957 var förslaget färdigt. Kommittén enades om att folkpen-
sionen skulle höjas över en tioårsperiod. Samordningens problem kunde
inte lösas om man inte var enig om tilläggspensioneringens utformning,
och det blev man inte.

Kommittén kom med tre förslag. Majoriteten (ordföranden plus repre-
sentanterna för socialdemokratin, LO och TCO) ville ha en lagfäst obliga-
torisk tilläggspension, omfattande alla löntagare, uppbyggd som ett
fördelningssystem. Det skulle finansieras genom att arbetsgivarna skulle
betala en andel av den totala lönesumman i avgift.
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 För varje år skulle
individers intjänade pensionsrättigheter beräknas som en ”pensionspo-
äng”, som var lika med arbetsinkomsten dividerad med ett givet belopp
(basbeloppet). Den utgående pensionen skulle beräknas som produkten
av det antal år man haft inkomst och nivån skulle beräknas utifrån den
genomsnittliga pensionspoängen.
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I övergångsperioden skulle man bygga upp en fond. Skälet var dels att
öka sparandet, som kunde förväntas gå ned när man införde ett fördel-
ningssystem för tilläggspensioner, dels att reservera pengar för en fram-
tida ogynnsam befolkningsutveckling, med ett stigande antal äldre.
Folkpensionen och tilläggspensionen skulle, i det fullt utbyggda systemet,
tillsammans ge en samlad pension på ca 65% av lönen från de 15 bästa
åren. 

SAF:s, högerns och folkpartiets föreslog en frivillig tilläggspension. Den
borde förhandlas mellan arbetsmarknadens organisationer. Ordningen
skulle göra det möjligt att teckna både privata och kollektiva försäkringar
utformade som premiereservsystem, där fondernas tillväxt utgjorde
garantin för värdesäkringen, och där premiebetalningen skulle indexeras
efter konsumentpriserna.

Bondeförbundets förslag innebar en frivillig, individuell försäkring.
Det skulle inte finnas några kollektiva försäkringar. Försäkringen skulle
kunna tecknas av alla, dvs inte bara av löntagare. Staten skulle garantera
värdesäkringen för ett belopp upp till 3000 kr/år, ett belopp som i sin tur
tänktes vara indexerat.

Remissvaren på den tredje pensionskommitténs förslag följde de för-
väntade linjerna. Arbetsgivarföreningarna och industrins representanter,
liksom banker och försäkringsbolag, avvisade den obligatoriska tilläggs-
pensionen. De föreslog i stället att den höjda folkpensionen komplettera-
des med frivilliga ordningar. SACO och SR föreslog ytterligare
utredningar. Många grenar i statsförvaltningen var kritiska. Förbunden
inom TCO kunde inte ena sig om en gemensam hållning, utan tog olika
ställning. LO och Kooperativa förbundet var de enda stora intresseorgani-
sationer som stödde förslaget. 

Utgångspositionerna var intagna för en stor och genomgripande poli-
tisk mobilisering. Striden omfattade en folkomröstning 1957, ett extraor-
dinärt val till andra kammaren 1958 och ett ordinarie val till första
kammaren 1958, ett avgörande i riksdagen som vilade på en nedlagd röst
under våren 1959, och ett slutavgörande i valet 1960.

Efter valet 1956 fanns inte majoritet för något av de tre förslagen i riks-
dagen. Fortfarande satt bondeförbundet i samma regering som socialde-
mokraterna. För att driva frågan vidare, och för att komma ur den fastlåsta
parlamentariska situationen beslutade socialdemokratin att genomföra en
vägledande folkomröstning. Kravet på folkomröstning hade tidigare fram-
förts av högern och särskilt folkpartiet. Regeringen utformade de tre alter-
nativen i linje, dvs även högerns och folkpartiets förslag.
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Vid folkomröstningen hade väljarna tre förslag att ta ställning till, de

tre ”linjerna”.
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Linje 1:s förslag löd

 

:
Löntagare får lagfäst rätt till tilläggspensioner, som avpassas efter tidigare
lön och behåller sitt värde. Andra förvärvsarbetande – företagare m.fl. – får
möjlighet att till begränsat belopp försäkra sig för tilläggspensioner, som
med garanti av staten behåller sitt värde.

 

Linje 2:s förslag var

 

:
Löntagare, företagare och andra får möjlighet att till begränsat belopp fri-
villigt försäkra sig för tilläggspensioner, som med garanti av staten behåller
sitt värde.

 

Linje 3:s förslag formulerades som

 

:
Löntagare, företagare och andra får frivilligt försäkra sig för tilläggspensio-
ner, och i gällande lagstiftning genomföres ändringar, som underlättar att
tilläggspensionerna utan garanti av staten behåller sitt värde. Anslutningen
till tilläggspensioneringen kan ske genom kollektivavtal, genom andra över-
enskommelser, enskilt eller gruppvis.

Folkomröstningen 1957 föregicks av en intensiv offentlig debatt, en omfat-
tande användning av politiska annonser, och en djupgående politisk mobili-
sering, särskilt bakom linje 1. Bakom linje 1 ställde sig Landsorganisationen,
socialdemokraterna, kommunisterna, enskilda aktiva TCO:are. De organi-
serades lokalt och regionalt i kommittéer för linje 1. Bakom linje 2 stod bon-
deförbundet och enskilda, och linje tre fick stöd av Arbetsgivarföreningen,
högern och folkpartiet, liksom enskilda TCO:are. SACO föreslog för sin del
blankröstning. Resultatet blev att linje 1 fick flest röster, men ingen egen
majoritet (Jmf tabell 7 och 8) 

Tabell 7: Valen 1956–1960. Partiernas röstandelar. (procent)

Politisk 
gruppering

Linje 1 Linje 2 Linje 3

(s) (k) (bf/cp) (h) (fp)

Valet 1956 44,6 5,0   9,4 17,1 23,8

Valet 1958 I 46,2 3,4 12,7 19,5 18,2

Valet 1958 II 46,8 4,0 13,1 20,4 15,6

Valet 1960 47,8 4,5 13,6 16,5 17,5

 

Källa: SCBs valstatistik
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Linje 1 fick flest röster. Socialdemokraterna menade att den därför skulle
genomföras. De borgerliga partierna hävdade att det fanns en majoritet mot
en obligatorisk ordning (dvs linje 2 + linje 3 var större än linje 1). När soci-
aldemokraterna ville lägga fram en proposition baserad på linje 1 bröt koa-
litionen med bondeförbundet ihop hösten 1957. Socialdemokraterna
kunde bilda regering ensamma, trots att de borgerliga partierna var i klar
majoritet. Bondeförbundet – som nu var ifärd att byta namn och program i
samband med skalömsningen till centerparti – ville inte gå direkt från en
koalition till en annan.
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Det var bara folkpartiet som efter folkomröstningen kunde tänka sig att
rucka på sina positioner. Det föreslog en obligatorisk ordning med möj-
ligheter att träda ut och avtala egna regler. Både socialdemokraterna och
de två andra borgerliga partierna avvisade kompromissförslaget. Socialde-
mokraterna lade fram sitt förslag i riksdagen. Det föll i andra kammaren.
Därefter blev det nyval till andra kammaren, och det hölls i juni 1958. 

I nyvalet 1958 blev folkpartiet den stora förloraren – dess kompromiss-
förslag vann inte väljarnas gunst. Folkpartiet gick tillbaka med 5.6%, rös-
ter som gick till högern (+2.4%) och centern (+3.3%). Kommunisterna
drog tillbaka sina kandidater i vissa valkretsar, vilket gjorde att socialde-
mokraterna gick framåt några mandat. I andra kammaren hade då S + K
116 mandat, mot 115 för de borgerliga partierna tillsammans. Den social-
demokratiska talmannen hade inte rösträtt, och ställningen var därför
lika. Regeringen stod fast vid förslaget, medan högern och bondeförbun-
det bekämpade det. Folkpartiet sökte en förhandlingsposition, men kom
ingen vart.

En liberal riksdagsman (Königson), metallarbetare från Göteborg, lade
i den avgörande omröstningen ner sin röst. Vid den slutliga omröst-
ningen i maj 1959 gick förslaget igenom med en rösts marginal.

Folkpartiet och bondeförbundet/centerpartiet accepterade efter riks-
dagens beslut lagen om Allmän TilläggsPension (ATP). Högern upprätt-
höll sitt motstånd, och gjorde valet 1960 till ett val om ATP. Högern gick

Tabell 8: Från valet 1956 till folkomröstningen 1957. (procent)

Politisk gruppering
Linje 1
(s+k)

Linje 2
(bf/cp)

Linje 3
(h+fp)

Valet 1956 (efter linjer 
1957) 49,6    9,4 40,9

Folkomröstningen 1957* 45,8 15,0 35,3

Differens 1956 – 57*  –3,8 +5,6 –5,6

 

Källa

 

: SCBs valstatistik     * Blankröster ej redovisade.
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kraftigt tillbaka (– 3%), medan både socialdemokraterna och kommunis-
terna gick fram. Efter valet 1960 var ATP:s existens de facto accepterad.

 

3.5. ATP som tilläggspensionssystem

 

Det unika och säregna med ATP–systemet är att det omfattar hela arbets-
marknaden. Det låg inte i lagen från början, utan tillkom genom att tjänste-
männen förhandlades in i systemet.
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 De krävde oförändrade pensions-
villkor. Det gällde t.ex. pensionsåldern för de statligt anställda. De begärde
att de grupper som redan hade förhandlat fram pensionsrättigheter skulle
kompenseras med högre kontantlöner, så att lönerelationerna, inkl. pen-
sionsavgiften, var oförändrad. Merparten av avtalens pensionsavgifter blev
överflödiga då ATP infördes. En mindre del behövdes för att täcka särskilda
förmåner. 

Tjänstemännen fick igenom sina krav, inkl. lönehöjningar på upp till
15%, vilket motsvarade pensionsavgifterna. Både tjänstemännens och
arbetsgivarnas organisationer var intresserade av att upprätthålla lönedif-
ferenserna till andra grupper.

Tjänstemännen hade nu funnit ett sätt att harmonisera intressena hos
grupper med olika pensionsförmåner och rådde därför de borgerliga
partierna att acceptera ATP-systemet. Tjänstemanna-organisationernas
ändrade inställning förklaras troligen inte av en förändrad politisk opi-
nion bland tjänstemännen.
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 Deras organisationer hade vunnit åtskilligt
när de privata pensionsavtalen förhandlades över till ATP-systemet, i form
av en påtaglig och direkt löneökning. Därtill kom att ATP-systemet framö-
ver skulle säkra tjänstemännen bra pensionsvillkor, t.ex. genom att den
utgående pensionen beräknades utifrån de 15 bästa inkomståren.
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Småföretagare, lantbrukare och andra fick möjlighet att frivilligt ansluta

sig till ATP-systemet, vilket högern avrådde dem från att göra. Åtskilliga
småföretagare och lantbrukare följde råden. Många av dem gick därmed
miste om de förmåner som ATP-systemet inneburit.
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3.6.  ATP-stridens betydelse

 

I ATP-valet 1958 försökte folkpartiet hitta en kompromissposition. Det tap-
pade nära en tredjedel av sina röster, klämt mellan starka och polariserade
krafter. En enad arbetarrörelse, socialdemokraterna och fackföreningsrö-
relse, också stödda av det lilla kommunistiska partiet, stod mot en avvisande
men splittrad borgerlighet. Delar av tjänstemannarörelsen stöd-de LO-
SAP:s förslag. Varför blev striden kring ATP skarp och principiell? 

LO lanserade idén om tilläggspension för att deras medlemmar skulle
få samma pensionsvillkor som tjänstemännen. LO ansåg att en avtalslös-
ning, via förhandlingar med arbetsgivarna, kunde ge mycket differentie-
rade pensioner, beroende på skillnader i styrka och marknadsförutsätt-
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ningar mellan de olika fackförbunden. LO ville därför ha en samlad, dvs
politisk lösning. Inom LO hade låglöneförbunden ett större intresse av att
höja folkpensionen än att få infört en tilläggspension. Inom arbetarrörel-
sen fanns alltså två linjer: en kraftigt ökad folkpension respektive en
inkomstrelaterad statlig tilläggspension. 

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen genomdrev, mot stora delar
av regeringen, i 1946 års pensionsbeslut att grundbeloppet i folkpensio-
nen skulle höjas radikalt, och att den inkomstprövade delen i motsva-
rande mån skulle minskas. Socialdemokratin, och särskilt LO, drev under
1950-talet fram tilläggspensionen, utformad som en inkomstanknuten
överbyggnad på den nu höjda folkpensionen. Arbetsmarknadens belö-
ningssystem förlängdes därigenom in i ålderdomen och lades ovanpå den
medborgargrundade minimiförsörjningen (folkpensionen).

De borgerliga partierna var eniga. Folkpensionen skulle höjas, och fri-
villiga tilläggspensionssystem kunna avtalas (högern + folkpartiet), eller
med statlig hjälp byggas upp (bondeförbundet). Det var de liberala Beve-
ridge-principerna översatta till svenska förhållanden; staten säkrar en
grundläggande trygghet och därutöver gäller frivillig försäkring.

Högerpartiet stod för den avgörande politiska omställningen när det
1946 gick in för ett högt grundbelopp i folkpensionen, trots att detta
innebar en kraftigt växande statlig utgift. Under 1950-talets pensionspoli-
tiska debatter var de borgerliga partierna eniga om att en ökad folkpen-
sion var alternativet till socialdemokratins tjänstepensionsförslag. 

SAP och LO stödde förslaget om ökad folkpension, ett förslag som
hade en bred folklig appell. Det var till fördel för den dåvarande pensio-
närsgenerationen, för de blivande pensionärerna inom arbetarklassen,
för landsbygdsbefolkningen, och bland småföretagarna, dvs bland alla
dem som inte hade en fungerandetilläggspensionsordning. De borgerliga
partiernas ställningstagande kan förstås både som ett sätt att markera sig
politiskt till viktiga – och växande! – väljargrupper, men också som ett sätt
att göra det socialdemokratiska tjänstepensionsutspelet politiskt överflö-
digt. Särskilt bondeförbundets förslag hade under 1950-talet en mera
jämlik och utjämnande profil än det socialdemokratiska, som förevigade
löneskillnaderna på arbetsmarknaden.

Skiljelinjen mellan de politiska huvudkrafterna gick således inte i första
hand på statsutgifternas storlek. Den gick snarare mellan skilda synsätt på
vad som skulle vara statens och politikens omfattning på pensionsområdet.
De borgerliga partierna, liksom arbetsgivarföreningen, och andra organ
för industri- och finanskapitalet, gick in för tudelad struktur: folkpension
med frivilliga, dvs avtalsmässiga och marknadsbaserade, lösningar som
överbyggnad. Det socialdemokratiska förslaget var en institutionell hel-
hetslösning: arbetsmarknadens lönedifferentiering skulle respekteras,
men tilläggspensionerna skulle samordnas inom ramen för ett offentligt
system. 
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3.7. Fondernas roll

 

Den första pensionskommissionen (1947–1950) enades om att tilläggspen-
sionen skulle organiseras i ett fördelningssystem, och avvisade premiere-
servsystemet. SAF:s förslag från mitten av 1950-talet var ett premie-
reservsystem med företagsanknutna fonder. Arbetsgivarna hade intresse av
att få kontroll över pensionsfondernas medel. De avvisade ett statligt pre-
miereservsystem för att staten (socialdemokratin) skulle få stort inflytande
på investeringarna.

Den andra pensionskommittén (1951–55) föreslog en buffertfond.
Från början skulle man ta in större avgifter än vad som behövdes för att
täcka utbetalningarna, som reserv för framtida utgifter. Därtill kunde
denna fond kompensera ett förväntat fall i det privata sparandet. Den
tredje pensionskommittén tog upp problemet med fondens investeringar,
och föreslog att förvaltningen skulle läggas i händerna på ett korporativt
organ.
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Den fjärde pensionskommittén undersökte de nationalekonomiska
och finansiella aspekterna på ATP-systemets konstruktion. Den utarbe-
tade förslag om fondernas uppbyggnad och förvaltning. Man föreslog tre
fonder, för de privatanställdas, offentliganställdas, respektive de egensys-
selsattas och småföretagens pensionsmedel. Styrelserna för fonderna för-
slogs få en korporativ sammansättning, med lika andel från stat,
arbetsgivare och löntagare. Fondernas medel skulle få investeras i stats-
obligationer, med vissa möjligheter till återlåning från företagen.

Reaktionerna på kommitténs förslag följde de förväntade linjerna.
Socialdemokraterna var positiva, och framhävde särskilt behovet av att
kompensera en förväntad nedgång i långsiktiga investeringar i bostäder,
kommunal infrastruktur etc. Partiet argumenterade för solidaritet mellan
generationerna, för att den aktiva generationen skulle understödja den
äldre. Varken kommittén eller socialdemokratin kunde ange hur stora
fonderna kunde förväntas bli. Det ledde till en djup skepsis bland de bor-
gerliga och gav näring till kampen mot ”socialiseringsfonderna”.

Den starkt polariserade och ideologiska debatten 1957–58 om fonderna
fördes i termer av tvång – frihet, rättvisa – frivillighet. Kärnpunkten var vem
som skulle kontrollera investeringarna: staten eller ”näringslivet”. Social-
demokratin hade i sitt efterkrigsprogram från 1944 (”De 27 punkterna”)
ambitiösa planer på ett statligt övertagande av kreditinstitutionerna (ban-
ker, försäkringsbolag). Programmet mobiliserade en borgerlig motkam-
panj, eftersom vitala maktpositioner stod på spel. Pensionsfonderna
aktualiserade de borgerliga partiernas gamla fruktan för att näringslivet
skulle socialiseras. En del socialdemokrater önskade också att pensionsfon-
derna skulle användas för att ändra ägandeförhållandena i näringslivet
(jmf Lewin 1967:411).

Folkpartiets föreslog att fonderna skulle förvaltas av de existerande för-
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säkringsbolagen.
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 Regeringens förslag sågs som en politisering av kapital-
marknaden. Högern såg fonderna som ett led i ”smygsocialiseringen”.
Fonderna ansågs leda till en ytterligare byråkratisering av samhället och
till en begränsning av den personliga friheten. Bondeförbundet såg för-
slaget ur småföretagar- och jordbrukarperspektiv. Dessa skulle inte ha
samma möjlighet att återlåna pengar ur fonderna som storindustrin.

Fonderna blev den ideologiska kritikens fokus – det var kring dessa
som diskursen om tvång/frihet, individuell förvaltning/statlig byråkrati,
fri kapitalmarknad/statlig styrning utvecklades. Socialdemokratins svar
var en saklig/teknisk argumentation. De strategiska perspektiv som
kunde finnas i de centrala fonderna framhölls inte, utan gömdes snarare
undan.

 

Fonderna under 1960-talet

 

AP-fonderna förblev politiskt omtvistade. Inför valet 1964 gjorde högerpar-
tiet ett dramatiskt utspel. Det kritiserade den starka tillväxt som skett i AP-
fonderna sedan 1960. Man föreslog att fondernas medel skulle gå till ökade
pensionsutbetalningar till de personer som var över 50 år när systemet inrät-
tats, för att kompensera för den ringa pension som dessa grupper skulle få.
Det var främst fruktan för de möjligheter till styrning av kapitalmarknaden
som fonderna gjorde möjlig som låg bakom högerns utspel (Heclo 1974).
Socialdemokraterna gick emot högerns utspel, som man menade var ett
angrepp på hela ATP-systemet. Högern gick tillbaka vid valet.

De tre AP-fonderna förde en försiktig, närmast konservativ placeringspo-
litik (jmf Pontusson 1984). Medlen gick till investeringar i bostadsbyggan-
det, inte minst till det stora bostadsbyggnadsprogrammet (”miljonpro-
grammet”) under 1960- och 70-talen. Framträdande socialdemokrater
krävde friare placeringsregler. I LO:s strategi för den ekonomiska och
arbetsmarknadsmässiga utvecklingen tänktes fonderna komplettera den
aktiva arbetsmarknadspolitiken.De skulle skaffa kapital till näringslivets
omvandling. Realiteten var och förblev en annan. Näringslivets represen-
tanter deltog inte i korstågen mot AP-fonderna.
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Kraven på en mera aktiv roll för AP-fonderna ledde till inrättandet av
Fjärde AP-fonden 1975. Den fick rätt att investera i aktier. Medlen i den
fjärde AP-fonden kommer från de tre andra fonderna, genom en avsätt-
ning av en mindre del av deras avkastning. Fonden kan inte äga mer än
10% av aktierna i ett företag. Den kan inte bli en avgörande aktör på
aktiemarknaden, eller ett kraftfullt styrningstrument. 1979 beslöt (den
borgerliga) regeringen att 80% av avkastningen i fjärde AP-fonden skulle
återföras till de tre ursprungliga huvudfonderna. Dess uppgift precisera-
des därmed till en begränsad kapitalförvaltning på aktiemarknaden. 
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Fonderna som övergående storhet

 

ATP är konstruerat som ett fördelningssystem. Varför har då fonderna bli-
vit så stora? Det var ett resultat av systemets uppbyggnadsfas, där reserver
för framtida utbetalningar samlades. Uppbyggnaden motiverades med att
man förväntade sig att det privata sparandet skulle minska. Under 1960-
talet gynnades fonderna av kraftigt stigande reallöner, och en positiv real-
ränta. Antalet pensionärer var få, medan antalet inbetalare var stort och
växande. I denna situation växte fonderna och fick en viktig roll på kapital-
marknaden, främst för finansieringen av bostadsbyggandet, särskilt det
kooperativa och allmännyttiga. Medlen användes till en omfattande
utbyggnad av bostäder och offentlig, särskilt kommunal infrastruktur, inte
till att ta makten över kapitalmarknaden. Finansieringen av industrin låg
kvar i de privata bankernas och försäkringsbolagens händer.
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3.8. ATPs politiska följder.

 

ATP-striden vanns av socialdemokratin. Flera forskare hävdar (jmf Molin
1965:178, Korpi 1981:276) att socialdemokratin via pensionsstriden lycka-
des vinna en extra andel av tjänstemän på låg och mellannivå. Intervjudata
från valundersökningarna visar också på en ökning av (s)-rösterna i dessa
grupper. 

Tilläggspensioneringen byggdes upp så att alla grupper inom arbetarrö-
relsen kunde enas kring utformningen. Med kampen om tilläggspensio-
nen som hävstång lyftes den grundläggande pensionsnivån upp till och
kanske något över nivån för existensminimum. Den inkomstrelaterade
pensionen för samtliga grupper på arbetsmarknaden rymdes i ett enhetligt
system. ATP innebar differentierade pensioner – det är själva poängen
med inkomstrelateringen. Men olika löntagargruppers intressen uttryck-
tes i samma system. Man förhindrade en uppdelning av löntagargrupperna
där olika skikts intressen är knutna till olika pensionssystem med t.ex. ett
privatkapitalistiskt eller korporativt organiserat premiereservsystem för
tjänstemän och ett skattefinansierat fördelningssystem för övriga grupper. 

Utvecklingen mot ett dualistiskt eller splittrat pensionssystem var, sett i
efterhand, en realistisk möjlighet i 1950-talets Sverige. Den realiteten kan
vi möta i dagens Danmark, Storbritannien eller USA. 

Arbetarnas och tjänstemännens pensionsvillkor utformas principiellt
lika i ett universellt system. För fackföreningsrörelsen är det en fördel att
förhandlingarna med arbetsgivarna blir enklare, när pensionsproblemet
lyfts undan. De fackliga organisationernas möjlighet att samverka ökade
när pensionerna som differentierande tema eliminerats, och deras verk-
samhetsförutsättningar likställts. Det sker för Sveriges del i två etapper.
Först med ATP-systemets införande, och sedan med utvecklingen av LO:s
avtalspensioner från 1973. Då sänktes arbetarnas pensionsålder till 65 år
och det särskilda tillägget till ATP i form av STP tillkom.
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4. Det svenska pensionssystemets struktur 
i början av 1990-talet

 

Det nu gällande svenska pensionssystemet är en sammanfogning av fyra
olika pensionsformer: två offentliga system, och två ”privata”. Strukturen
kan grafiskt framställas som figur 1. 

 

Figur 1

 

. Det svenska pensionssystemets struktur 

 

4.1. De offentliga systemen

 

Strukturen i de offentliga pensionssystemen fixerades kring 1960. Tilläggs-
pensionen fick med ATP-systemet en enhetlig utformning, och principerna
för samordning mellan folk- och ATP-pensionen lades fast. Folkpensionen
och ATP representerar de två huvudtyperna inom den offentliga sfären,
med medborgarskapet resp. arbetsinkomsten som rättighetsgrund.

 

Folkpensionssystemet

 

Folkpensionssystemet är likformigt för alla medborgare. Ålder och mantals-
skrivning i landet är rättighetsgrundande. Systemet är lagfäst. Utfallet är
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inflationsreglerat. Den utgående pensionen bestäms som en procentandel
av basbeloppet (f.n. 96% av pensionsbasbeloppet för ensamstående). Poli-
tiska beslut kan öka eller minska folkpensionsnivån genom att ändra
antingen procentandelen, eller basbeloppsnivån (t.ex. genom ändrad
indexberäkning).
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I samband med ATP-omröstningen beslutades en successiv ökning av

folkpensionen, som skulle träda i kraft över en tioårig period. Åren 1964,
1965, 1967, och 1968 beslutade riksdagen om ytterligare ökningar av folk-
pensionen, bl.a. på grund av prisökningarna. Från och med 1.7. 1967 blev
folkpensionen automatiskt indexreglerad, genom att den fastställdes som
en fast procentandel av basbeloppet.
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 Basbeloppet fixerades 1960 till
4.200. Det reglerades månatligen – från 1981 årligen – i förhållande till
konsumentprisindex.

1967 sattes folkpensionen för ensamstående till 90% av basbeloppet
och till 140% för äkta makar. Riksdagen har vid flera tillfällen beslutat om
en standardökning, dvs att folkpensionen som procentandel av basbelop-
pet har stigit. Den utgör för närvarande 96% för ensamstående och 157%
för äkta makar av det s.k. pensionsbasbeloppet, vilket utgör 98% av det
vanliga basbeloppet.
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Pensionsåldern sattes 1976 ned från 67 till 65 år, både för folkpensio-
nen och ATP. Det förefaller att bli sista gången som pensionsåldern for-
mellt sänks. I den pensionsuppgörelse som träffades i januari 1994 beslöts
att göra pensionsåldern flexibel mellan 61 och 70, dels att den normala
pensionsåldern successivt skjuts uppåt. Regeringen har tidigare under
1990-talet sökt höja den normala pensionsåldern, senast som en del av
krisuppgörelsen mellan regeringen och oppositionen under hösten 1992.
Kombinationen av flexibel och uppåt förskjuten pensionsålder är vanlig i
OECD-länderna (jmf OECD 1992 och Olofsson 1993).

1969 infördes ett särskilt tillägg till de pensionärer som hade ingen eller
liten ATP, pensionstillskottet. Detta skulle stiga successivt, så att man 1978
kom upp till 30% av basbeloppet. Pensionstillskottet har därefter stigit så
att det idag utgör 55,5% av pensionsbasbeloppet för ensamstående, och
det dubbla för makar.
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 Minimipensionen i det svenska pensionssystemet,
dvs dess golv, utgörs därmed av summan av folkpension och pensionstill-
skott. Den är för ensamstående pensionärer 151,5% av pensionsbasbelop-
pet och för äkta makar 268%. 

Pensionstillskotten överbryggar en del av skillnaderna i levnadsnivå
mellan de pensionärer som har stor ATP och dem som står utan eller har
låg ATP. Pensionstillskotten räknas direkt av mot ATP-pensionen.

 

39

 

 I takt
med att ATP-systemet omfattar allt fler sjunker utgifterna för tillskotten,
dvs pensionstillskotten är i princip av övergående art, och på lång sikt
skulle allt färre behöva dem.

De kommunala bostadstilläggen (KBT) är inkomstprövade bidrag som
riktas till pensionärer, och som också tillhör den grundläggande pensions-
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nivån. De fastställs, och finansieras också till största delen av kommunerna.
De täcker de faktiska bostadskostnaderna (i praktiken hyran), dock med
ett övre tak. Pensionären skall själv svara för en del av hyran. KBT kan täcka
85–90% av hyreskostnaderna, inom ramen 150 till 3.000 kr/månad. KBT
avtrappas med stigande pensioner. Totalt utbetalades i Sverige 8.3 miljar-
der i KBT 1992. De pensionärer som erhöll KBT fick i genomsnitt ca 14.500
kronor år 1992. 1981 fick 738.000 pensionärer KBT, medan antalet 1992
hade minskat till 549.000. 1981 var det 40% av pensionärerna som fick KBT
och 1993 var det 27% – dvs på elva år andelen pensionärer som erhållit
KBT minskat med en tredjedel. KBT är viktigt för pensionärer med ingen
eller liten ATP. Med stigande ATP-pensioner kommer utgifterna för KBT
troligen successivt att falla.

Den grundläggande folkpensionsnivån i Sverige bör således räknas som
summan av folkpensionen och pensionstillskottet. Den uppgår till 151.5%
av pensionsbasbeloppet för ensamstående (1993 = 51.074 kr) och 268% av
basbeloppet för äkta makar (1993 = 90.348 kr). Det existerande grundskyd-
det för pensionärer är summan av folkpension, pensionstillskott och KBT.
Det maximala grundskyddet 1993 (dvs med maximalt stort KBT) var för en
ensam pensionär 6.678 kronor/månad och för ett pensionärspar 9.951
kronor per månad (Socialdepartementet 1993).

 

ATP-systemet

 

Den andra nivån utgörs av ATP-systemet. ATP är inkomstberoende, och det
vidareför därför de inkomstskillnader som arbetsmarknadskarriärerna har
etablerat. Ju mera inkomstmässigt lyckosamt arbetslivet har varit, desto
högre blir ATP-pensionen, upp till en gräns som utgörs av ATP-systemets tak,
7,5 basbelopp (dvs för 1993 258.000).

De år man har en arbetsinkomst över basbeloppets nivå får man pen-
sionspoäng. Full ATP förutsätter att man kunnat tillgodoräkna sig 30 år
med pensionspoäng. Pensionen beräknas på de femton bästa (= högsta)
pensionspoängen (= åren). I ATP-systemet ingår också förtids- och efterle-
vandepensionen (den tidigare änkepensionen).

Sedan 1960 har ATP-systemet vuxit hastigt i omfång och betydelse:både
inbetalningarna, utbetalningarna, ATP:s roll som pensionsinkomst för
pensionärerna och fondernas storlek har expanderat utomordentligt has-
tigt. Från 1990 är ATP-systemet fullt utbyggt för nytillkommande pen-
sionrärer, och övergångsordningarna är borta.
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Under 1960- och 1970-talen rörde de politiska konflikterna kring ATP-

systemet i första hand ATP-fonderna och den roll dessa kunde eller skulle
kunna spela. En symboliskt viktig stridsfråga var inrättandet av den fjärde
AP-fonden 1975, en fond som fick möjlighet att agera på aktiemarknaden. 
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Avgifterna till AP-fonderna steg successivt under perioden fram till
1982. En principiellt viktig förändring skedde 1982. Hittills hade ATP-
avgiften tagits ut på lönesumman i det intervall som var pensionsberätti-
gande – dvs upp till 7,5 basbelopp. 1982 ändrades uttagsprincipen, och
därefter tas ATP-avgift ut som andel av hela lönesumman. Vid övergången
sänktes procentavgiften något, för att sedan under 1980-talet åter stiga.

Från och med 1974 blev en rad utbetalningar från socialförsäkring-
arna, t.ex. sjukpenning (inkl. föräldrapenning), arbetslöshetsunderstöd
etc beskattningsbara och därmed också pensionsgrundande inkomst.
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Alla anställningsberoende ersättningar, lönen likaväl som sjukpenningen,
blev underlaget för individens kommande pensionsnivå. ATP-systemets
anknytning till arbetsmarknaden och till löntagar-rollen underströks häri-
genom ytterligare.

ATP-systemet är sannolikt mera gynnsamt för män än för kvinnor, för
heltidsarbetande än för deltidsarbetande, för tjänstemän än för arbetare,
och för dem som har en karriärlöneprofil än för dem som har en med
åren avstannande eller avtagande inkomst (jmf Kruse 1988, Ståhlberg
1990, SOU 1990:76–78).

4.2. De ”privata” systemen

Ovanpå dessa två offentliga system finns två olika typer av påbyggnader. Det
är för det första pensioner som är reglerade genom kollektiva avtal, en serie
pensionsformer med rötter i arbetsmarknaden och i avtal mellan fackfören-
ingar och arbetsgivare. De är anpassade och även samordnade med ATP-sys-
temet. Det gäller för det andra individuella pensionsförsäkringar som är
baserade på kontrakt mellan försäkringstagare och försäkringsbolag.

Arbetsmarknadspensioner i avtalsform
De avtalsmässiga påbyggnaderna på ATP regleras genom avtal mellan fack
och arbetsgivare. Det är den svenska formen av ”occupational pensions”.42

”Avtalspensioner” är den gängse svenska översättningen. Det är förmåner
som är knutna till olika anställningsformer. De skiljer sig åt mellan olika
delar av arbetsmarknaden och mellan olika arbetsgivare.  

Det finns fyra större avtalspensionssystem. De omfattar de två huvud-
grupperna av arbetsgivare i offentlig sektor, dvs de statligt anställda (SPV)
och de kommunalt anställda (KPA). På den privata arbetsgivarsidan är
skillnaden social och gränsen går här mellan tjänstemän och arbetare. De
privatanställda tjänstemännens pensionssystem är ITP (Industrins och
handels tilläggspension för tjänstemän), och de privatanställda arbetar-
nas är STP (särskild tilläggspension). Därutöver finns en rad mindre pen-
sionssystem för särskilda grupper (bankanställda, kooperationens
personal etc). Tabell 9 redovisar antalet personer som får pensioner från
de fyra viktigaste systemen.
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a) De offentligt anställdas avtalspensioner

Den historiskt sett grundläggande pensionsordningen gällde de statligt
anställda. Ämbetsmännens, de statligt anställda tjänstemännens och ”uni-
formerade arbetarnas”43 pensionssystem har fungerat som måttstock och
förebild för övriga grupper. Dessa gruppers rättigheter, som kom att bli
modell för de senare arterna av arbets- och arbetslivsinkomstanknuten pen-
sion, har idag ombildats till en överbyggnad på ATP-systemet. Dessa grupper
är inordnade i det allmänna tjänstepensionssystemet – de står inte utanför,
och de är inte ”friköpta”.

Systemet är avtalsreglerat. Pensionsnivån bestäms av löneutvecklingen
bland de statligt anställda. De som arbetat i statlig tjänst i 30 år, med minst
40% av en heltidstjänst, är berättigade till en pension på (minst) 65% av
slutlönen. Det gäller också i de tillfällen där de har en lägre pensionsålder
än 65 år. Systemet bygger på löpande utbetalningar och ej på fondering.44 

Samma principer gäller för kommunalt anställda, även om pensionsför-
månerna skiljer sig något mellan stat och kommun. Anställning i staten är
pensionsgrundande från 20 års ålder. I kommunerna börjar kvalifice-
ringen för de särskilda förmånerna först från 28 års ålder.45

b) Avtalspensioner för privatanställda tjänstemän (ITP) 

Privatanställda tjänstemäns avtalspensioner fick tidigt skilda institutionella
uttryck. Dels byggdes företagsbaserade pensionsrättigheter upp i större
företag (en form som är omfattande än idag, jmf nedan om PGI). Dels till-
kom 1917 ett fristående bolag, SPP (Svenska Personal Pensionskassan) –
samägt av arbetsgivarna och tjänstemannaförbund – vartill arbetsgivarna
kunde inbetala premier. SPP administrerar både pensioner och sjuklön.
1960 inordnades SPP i ATP-systemet.

I förhållande till ATP har ITP-pensionerna två olika funktioner. Dels
fyller ITP delvis luckan mellan tjänstemannens tidigare inkomst och ATP-

Tabell 9: Antal personer som mottar olika former av arbetsmarknadsan-
knuten tilläggspension 1983–1992 (1000-tal)

År 1983 1992

Statligt anställda (SPV) 233 266

Kommunalt anställda (KPA) 148 197

Privatanställda tjänstemän (ITP) 105 272

Privatanställda tjänstemän (PGI/PRI) 60 101

Privatanställda arbetare (STP) 209 318

Källa: Verksamhetsberättelser m.fl. uppgifter från resp. institution. (KPA avser 1991.).
Banksektorn, kooperationen och andra mindre system är ej medräknade. 
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pensionen med ca 10% tillägg till pensionen. Dels ger ITP en pension
som motsvarar 65% av tidigare inkomster som ligger mellan 7.5 och 20
basbelopp, och hälften därav för inkomster mellan 20 och 30 basbelopp.
För högavlönade tjänstemän är således ITP-pensionen betydelsefull. En
stor del av de pensionsavgifter som arbetsgivarna avsätter för tjänstemän-
nen – som uppgått till mellan 6 och 10% av den samlade lönesumman för
tjänstemännen – går till pensioner för dem som haft inkomster över
ATP:s övre gräns. 

ITP är ett premiereservsystem. Det byggs upp successivt med de avgifter
som löpande inbetalas och fonderas. För varje tjänsteman byggs ett fond-
kapital upp. Både inbetalningarna och den årliga fondtillväxten är bety-
dande i detta system. 

En stor del av pensionsfonderna för tjänstemän förvaltas fortfarande
inom företagen. Ett par tusen svenska företag låter de anställdas pensions-
kapital vara kvar i företaget som arbetande kapital. Pensionen garanteras
genom en försäkring, via ett bolag i SPP-sfären. Utbetalningarna förmed-
las via ett särskilt, till SPP anknutet, bolag (Pensionsgaranti – PGI), vilket
också beräknar de nödvändiga uppskrivningarna av fonder och tillgångar
i företagen. Det är särskilt de stora företagen som använder sig av denna
form. PGI är inte bara ett förmedlande och beräknande organ – som
framgår av namnet försäkrar och garanterar det också pensionsutfästel-
serna. 

c) Tilläggspensioner för privatanställda arbetare (STP)

Ett tredje inslag i de avtalsreglerade tilläggspensionerna är tilläggen till LO-
medlemmar, STP, som är ett ca tioprocentigt tillägg till ATP. STP-systemet
tillkom 1971. Trettio års anställning krävs för full STP. Pensionens storlek
baseras på de tre bästa inkomståren mellan 55 och 59 år. Dessa pensioner
baseras på fonder som skapas genom engångsinbetalningar i samband med
att en årsklass pensioneras. STP-systemets fonder förvaltas av ett bolag i vil-
ket LO och SAF är delägare. Förvaltning och administration sker inom SPP-
sfären (SPP-AMF).  

Individuella kontrakt (liv- och pensionsförsäkringar)
som pensionsform

Livförsäkringsbolagen har länge haft pensionsförsäkringar som en del av
sitt utbud. Under senare år har denna del av pensionssystemet snabbt vuxit
i omfång. Det gynnas av fördelaktiga skatteregler, med avdragsgilla premier.
Pensionsförsäkringar har därtill använts som ett instrument vid skatteplane-
ring, och som en (löne)förmån för vissa grupper av högre tjänstemän och
företagsledare (en variant av ”occupational welfare”).46 Dessa försäkrings-
former fyller olika luckor i de existerande pensionssystemen. De är t.ex. ett
sätt för företagare att pensionera sig. De tas också i bruk för chefer och vissa
högre tjänstemän. Systemen är fondbaserade.
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Under 1980-talet expanderade marknaden för pensionsförsäkringar
starkt. Premierna för pensionsförsäkringar är avdragsgilla, f.n. upp till ett
basbelopp per år eller 10 % av inkomsten.47 1980 tecknades ca 40.000 nya
försäkringar. Fem år senare hade antalet vuxit till 120.000. Det totalt anta-
let försäkringar ökade 1980 till 1985 från 620.000 till 820.000, och ökade
sedan starkt under resten av 1980-talet. Försäkringar med engångsinbetal-
ning kulminerade 1989 (ca 11 miljarder). 1990 gjorde var tredje (32.2%)
av företagarna och ca var sjätte (17.6 %) av alla löntagare avdrag för en
privat pensionsförsäkring. Företagarna hade ett större genomsnittligt
avdrag än löntagarna (11.500 resp. 7.200) (RRV 1992) Försiktigt räknat
bör minst var fjärde svensk ha åtminstone en privat pensionsförsäkring.
Bland de högst avlönade löntagarna (med över 260.000 inkomst) gjorde
1990 mer än hälften avdrag för pensionsförskringar (Jmf också tabell 12
nedan).

4.3. Förhållandet mellan offentliga och ”privata” pensionssystem – 
några mått och utvecklingstendenser 

Under 1980-talet ägde viktiga förskjutningar rum i balansen mellan ”pri-
vata” och ”offentliga” system, men också inom de ”offentliga”. Låt oss se på
tre aspekter: utbetalningar, inbetalningar och fonder. Utbetalningarna till-
faller dagens pensionärer; inbetalningarna antyder den framtida fördel-
ningen av pensioner; fondernas storlek antyder den potentiella makt över
investeringarna som olika system ger.

Under perioden 1970-1993 ökade utbetalningarna kraftigt från alla sys-
tem, och mest från ATP-systemet som nu börjat mogna. År 1986 blev utbe-
talningarna från ATP ffg större än folkpensionerna. Ser vi till avtals- och
tjänstepensionerna har privata sektorns andel vuxit, trots en ökande
andel offentligt sysselsatta under samma tid. Det beror på att ITP och
STP-systemen successivt mognar, då de haft en relativt kort existens. 

Tabell 10 redovisar utbetalningar från olika pensionssystem
Inom de olika tilläggssystemen är utbetalningarna större för tjänste-

männens system (ITP och PRI) än i arbetarnas STP (se tabell 11). De
utbetalningar, om ännu små i absolut omfattning, som stammar från pri-
vat försäkring i form av pensionskontrakt är också snabbt växande.
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.

Tillväxten i pensionsfonderna beror dels på avkastningen på investering-
arna, dels på tillflödet av nya avgifter och inbetalningar. ATP-avgifterna, som
tas som en del av arbetsgivaravgifterna, är fortfarande den största posten
”inbetalningar” till olika fondsystem.50 De löpande utbetalningarna från
ATP-systemet överstiger sedan länge de inbetalade avgifterna, och de finan-
sieras i stället av fondens avkastning. På senare år har inbetalningarna och
avsättningarna till de privata och korporativa systemen stigit kraftigt, och i
dessa system är avgifterna klart större än inkomsterna.

Tabell 10: Pensionsutbetalningar 1970–1992. Miljarder kronor i löpande 
priser. Data från Nationalräkenskaperna.

Pensionsutbetalning 1970 1975 1980 1985 1990 1992

Folkpension 8,1 14,3 29,7 44,5 61,0 69,8

Pensionstillskott 5,3 5,7 6,3

Bostadstillägg 0,9 1,7 3,5 4,2 6,2 8,3

ATP 1,2 5,0 19,0 42,1 77,4 96,4

Tjänstepensioner i offentlig sektor 1,5 2,3 3,4 5,0 7,5 9,5

   varav i kommuner 0,8 1,3 1,8 2,7 4,2 5,2

   varav i staten 0,6 1,0 1,7 2,3 3,3 4,3

Tjänstepensioner i privat sektor48 1,7 3,3 5,9 10,4 18,1 22,6

Tjänstepensioner totalt 3,1 5,7 9,4 15,4 25,6 32,1

Källa : Nationalräkenskaperna

Tabell 11: Utbetalade pensioner för privatanställda arbetare och 
tjänstemän 1980–1992. Miljarder kronor, löpande priser.

År 1980 1984 1992

Arbetare (STP) 0,4 0,9 3,7

Tjänstemän (ITP+PRI) 49 1,6 3,2 9,0

Källa: Verksamhetsberättelser.
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De avtalsbaserade ITP- och STP-systemen får en allt större betydelse, absolut
och relativt, ifråga om fondernas storlek i de olika systemen. Därtill ökar i
rask takt de individuella pensionsförsäkringarnas betydelse. Det signalerar
en förskjutning på kapitalmarknaden. ATP-fonderna växer inte längre i
reala termer . Det skall de enligt sin konstruktion inte heller göra. De fonder
som finns i de avtalsbundna, korporativa systemen typ SPP, och i försäkrings-
bolagen blir allt viktigare. Dessa fonder kan med den nuvarande utveck-
lingen på pensionsmarknaden ytterligare förväntas öka i omfång och
betydelse. 

Sammanfattningsvis svarar de offentliga pensionssystemen för den avgö-
rande delen av de samlade pensionsutbetalningarna i Sverige. Tilläggspen-
sionen i ATP:s och avtalspensionernas form ökar snabbt i betydelse. Det
visar sig bl.a. i växande skillnader mellan yngre och äldre pensionärer, och
mellan dem som haft höga respektive låga inkomster under den yrkesverk-
samma delen av livet. 

De korporativa, avtalsbaserade systemen växer också i omfång och bety-
delse, först och främst för de högavlönade grupperna. Ser vi till förhållan-
det mellan de olika pensionssystemen, så har ATP-systemets fonder på

Tabell 12: Premieinkomster resp. inbetalade avgifter till olika fondsystem. 
Miljarder kronor, löpande priser.

Pensionssystem 1975 1980 1985 1992

ATP 10,8 22,2 35,2 83,8

SPP/AMF 2,2 5,3 10,8 18,1

PRI/PGI 1,3 1,9 2,1 2,0

Individuella pensionsförsäkringar 51 2,4 2,8 10,0 16,0

Summa 16,7 32,2 58,1 117,9

Källa: Verksamhetsberättelser.

Tabell 13: Fondernas storlek i tre skilda pensionssystem. Miljarder kronor, 
löpande priser. Uppskattade värden.

1980 1990

ATP-systemet 250 431

Avtalspensionerna52 158 355

Försäkringsbolagen* 65 218

Källa: För 1984: Realränteskatt; för 1990/1991: Lager & Gamell 1992; * försäkringbolagens
data är från 1991 (Ståhlberg 1993).
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kort tid minskat sin andel av pensionsfondernas totala storlek från att vara
drygt hälften i mitten av 1980-talet till att 1990 utgöra drygt 40%. 

5. Förhållandet mellan privata och offentliga 
pensionssystem: komplement eller konkurrens

De icke offentliga pensionssystemen har vuxit i betydelse under de sista tio-
femton åren. Det gäller mera ifråga om inbetalningar än om utbetalda pen-
sioner. Pensionsfonderna i de privata och avtalsmässiga/korporativa syste-
men är idag större än i det offentliga ATP-systemet. De icke-offentliga
tilläggspensionssystemen kommer också framöver att växa i absolut omfång
och i relativ betydelse. 

Hur skall vi bedöma förhållandet mellan de ”statligt/offentliga”,
”avtalsmässiga/korporativa” och ”privata/kontraktsmässiga” systemen?53

Skall de icke-offentliga systemen ses som ett (harmoniskt) komplement
till ATP? Har de trängts undan av ATP? Eller är det fråga om konkurre-
rande och motstridiga lösningar? Låt oss se på konkurrensformerna dem
emellan.

5.1. Fiskal/finansiell konkurrens

”Avtalspensionerna” är i Sverige huvudsakligen ett resultat av avtal och för-
handlingar, och inte så mycket en fråga om arbetsgivar- och företagsstra-
tegi.54 Historiskt sett är det tjänstemännen som först har tillvunnit sig
avtalspensioner. De har varit angelägna om att få dessa erkända som upp-
skjuten lön. Som regel har dessa lösningar även varit fördelaktiga ur beskatt-
ningssynpunkt. Som uppskjuten inkomst har både pensionsavsättningar
och avkastningen i fonder och kassor varit skattemässigt gynnade (eller helt
skattefri). I många fall, särskilt ifråga om individuella kontraktspensioner, är
avgifter och insättningar avdragsgilla, dvs de facto skattesänkande. 

När de icke-offentliga systemen för avtalspensioner ökar i omfång får
det till följd att skatteunderlaget för staten minskar. Eftersom staten han-
terar pensioner, såväl i folkpensionens som tilläggspensionernas form,
blir resultatet en faktisk konkurrenssituation på finansieringssidan. Ju
mer de privata systemen växer desto mindre intäkter i skatt- eller avgifts-
form är det, allt annat lika, möjligt för staten att kräva in, främst på grund
av att skattebasen minskar genom avdragen. I Sverige har skattereformen
från 1991 dämpat denna effekt, genom att avdragens värde minskat. 

Debatten om ”realränte-skatten” under 1980-talet handlade delvis om
denna fiskala konkurrens. Den skattefria avkastningen på pensionsfon-
dernas medel låg under flera år på en mycket hög nivå, med en realränta
på långt över 3%. I Danmark med dess omfattande avtalspensioner
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genomfördes en realränteskatt och den har slussat många miljarder in i
den danska statskassan. Förslaget i Sverige ledde främst till en engångsbe-
skattning, efter det att en utredning föreslagit en löpande beskattning.55 

5.2. De privata och korporativa systemens intressegrupper

Historiskt sett har förekomsten av statliga och kommunala pensionsrättig-
heter varit en sporre för andra grupper att kräva liknande förmåner. De
svenska industritjänstemännens avtalspensioner var t.ex. en utgångspunkt
för de strävanden mot en tjänstepension som var påtagliga inom LO under
1940- och 50-talen. Men samtidigt tycks historiska exempel tyda på att tjäns-
temännens utbyggda och skattesubventionerade avtalspensioner kan vara
ett hinder för att ordna arbetargruppernas tilläggspensioner. En orsak är att
de privata och korporativa systemen efterhand tenderar att skapa starka
intressegrupper på den institutionella sidan genom försäkringsbolag, kas-
sor, och fonder.

Pensionsfonder och försäkringsbolag får starka egenintressen i sin fort-
satta existens. I många fall arbetar de aktivt för att undgå ett heltäckande
offentligt system. Pensionsindustrins roll för att avvärja ett obligatoriskt
tilläggspensionsystem i England är väl känt (Jmf von Nordheim Nielsen
1983, Thane). De svenska försäkringsbolagen utvecklade också en livlig
aktivitet i upptakten till den svenska ATP-striden (Molin 1965). 

De sociala skikt och grupper som har fördelar av de existerande avtals-
och kontraktspensionerna får också intressen i de privata och korporativa
systemen. Det kom t.ex. klart till uttryck ifråga om realränteskatten, där
de privatanställda tjänstemännens intressen av pensionsfonderna i SPP
spelade en stor roll för TCO:s ställningstagande (jmf TCOs avvisande
remissvar på realränteskattekommitténs utredning, TCO 1987).  

Den privata sektorns avtalspensioner bildar övergång till kapitalmark-
naden, och den sista huvudtypen, pensionsförsäkringen.

De icke-offentliga systemen, både de som fungerar via avtal på en kol-
lektiv basis och de som fungerar via kontrakt på pensionsmarknaden, gäl-
ler i första hand för arbetsmarknadens starka grupper: ämbetsmän, högre
privattjänstemän och ibland yrkesarbetargrupper. I Sverige är t.ex. den
TCO-anknutna arbetsmarknadspensionen av betydligt större omfång än
den som gäller för LO-grupperna. De kontraktstecknade pensionerna
har en markant höginkomsttagarprofil. Ju högre inkomst, ju relativt
större betydelse har avtals- och kontraktspensionerna. Det offentliga syste-
met betyder relativt mest för de lägre inkomstgrupperna. Dvs balansen
privat/offentligt varierar med inkomst och social position.

De privata och avtalsbundna systemen är genom sin skattesubventione-
rade finaniseringsform de facto pseudo-offentliga ordningar. För de
grupper som har del i dem framstår de emellertid som tillkämpade fram-
steg och som betydelsefulla och kanske också självklara privilegier. Det
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senaste årens inblick i ”fallskärmarnas” världsbild tycks visa på djupet i
dessa relativa privilegiers självklarhet för de berörda grupperna. Varför
skall de grupper som på egen hand har löst en del av sina pensionspro-
blem betala priset för nya eller utbyggda offentliga system – detta oavsett
om de senare skulle ses som ett allmänt framsteg? 

TCOs reaktion mot realränteskatten när den striden fördes i Sverige
1985/86 är i detta avseende instruktiv. Varför skulle tjänstemännens fram-
steg naggas i kanten, framsteg som vunnits i förhandlingar och kamp mot
arbetsgivarna? Än tydligare blir denna konflikt i Danmark där skillna-
derna mellan olika skikt och grupper ifråga om pensionsrättigheter varit
tydliga, lika tydliga som skillnaderna i värderingen av ett allmänt tilläggs-
pensionssystem (Jmf Henriksen/Kampmann/Rasmussen 1987, Hippe &
Pedersen 1988, Henriksen 1990).

Utifrån de konfliktmönster som vi kan iaktta för tilläggspensioneringen
kan vi formulera följande tes: Om det finns en fiskal/finansiell konkur-
rens mellan privata och offentliga socialpolitiska system samtidigt som
skillnaden mellan dem har en social och klassmässig dimension, så flätas
system- och klasskillnader oundvikligen samman i de politiska striderna
om socialpolitikens inriktning. I den meningen är avvägningen mellan
privata, avtalsmässiga och offentliga system aldrig bara konflikter om
olika systems ”effektivitet”, utan den är samtidigt del av vidare sociala och
politiska motsättningar. Socialpolitiska systemskiften är inte främst lös-
ningar på administrativa problem, utan berör centrala maktfrågor.

Konstellationen av starka institutionella påtryckningsgrupper bland
t.ex. försäkringsbolag, och viktiga gruppmässiga och fackliga intressen
bland arbetsmarknadens starkare grupper kan bli effektiv som bärare av
privata/avtalsmässiga system, särskilt om de offentliga systemen, t.ex. på
grund av vikande skatteunderlag, halkar efter ifråga om nivå och service.
I en sådan konfliktsituation blir det också tydligt hur de tre typer av sys-
tem vi har arbetat med har olika rättslig och politisk status, och förlitar sig
på olika politisk-ekonomiska mekanismer i sitt funktionssätt. En genom-
gång av dessa olika systems grundläggande uppbyggnad och funktionssätt
knyter också vår diskussion om pensionssystemen till mera grundläg-
gande samhällsteoretiska begrepp och institutioner. 

5.3. Lag, avtal och kontrakt: rättsliga former för skilda sociala intressen

Det svenska pensionssystemet bygger på en tredelning: lag, avtal, kontrakt.
Dessa tre olika former har olika rättslig innebörd, och det kanske mest
intressanta är att det är fråga om olika rättighetsgrundande former. 

Lagen upprättar förhållandet stat-medborgare, de korporativa systemen
förhållandet mellan organisation-organisationsmedlem, och kontraktssys-
temen bygger på förhållandet mellan försäkringsbolaget, en juridisk per-
son och en enskild försäkringstagare. De olika systemen bygger vidare på
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olika slags förhållande till marknadens och politikens sfärer. Låt oss när-
mare granska dessa tre skilda systemtyper.

Lag – rättighet: den politiska stat-medborgarrelationen

Folkpensionssystemet är liksom ATP-systemet ett lagstiftat system. För folk-
pensionens del är mantalsskrivningen och medborgarskapet rättighetsdefi-
nierande, dvs en stat-medborgarrelation. Folkpensionen är generell, och
medborgarbestämd. Till folkpensionen är vissa inkomst- och behovsprö-
vade förmåner knutna (kommunala bostadstillägg t.ex.). Folkpensionens
princip och dess nivå är generellt fattigdomsförhindrande, och den bortde-
finierar i princip ålder som fattigdomsrisk.

ATP-systemet är ett offentligt-rättsligt reglerat avgifts- och fondsystem,
där antalet och storleken av de inbetalda avgifterna är rättighetsgrun-
dande. Den formella förutsättningen är arbetsinkomst i Sverige, medan
inkomsternas höjd och varaktighet bestämmer det reella utfallet. Det
materiella innehållet i ATP bestäms för pensionärerna av deras enskilda
arbetsmarknadskarriärer. 

ATP kan ses som en generaliserad och statligt garanterad pensionsför-
mån som härrör ur anställningskontraktet, och därmed inkomsten. På ett
analytiskt plan kan ATP ses som en offentligt reglerad, standardiserad och
generaliserad avtalspension. Den är både lagfäst och arbetsmarknadsbe-
stämd. Med Titmuss termer så är ATP en offentlig kodifiering av den pre-
stationsbaserade välfärdsmodellen, och som sådant ett typiskt inslag i det
svenska arbetssamhället (Titmuss 1974).

Försäkringskassorna och riksförsäkringsverket är de handläggande
byråkratiska instanserna. Pensionsvillkoren i ATP-systemet är grundläg-
gande sett politiskt bestämda. Rent ekonomiska förändringar, som t.ex. i
avkastningen på pensionsfonderna och löneutvecklingen, vilka påverkar
ATP-systemets finansiella sida, får som sådana inga omedelbara och
direkta konsekvenser för de nuvarande eller blivande ATP-pensionärerna.
Ändringar förutsätter politiska beslut. 

De ”rättigheter” som det svenska folkpensions- och ATP-systemet vilar
på är således politiska medborgarrättigheter. De är inte avtalsrättsligt eller
äganderättsligt grundade. Ibland används begreppet ”kontrakt mellan
generationerna” för att tydliggöra innehållet i ett pensionssystem. Men
det är fråga om ett ”kontrakt” som inte regleras av ett avtal mellan for-
mellt likaberättigade parter, med en förutsebar giltighetstid etc. ”Kontrak-
tet” är i stället ett politiskt institutionaliserat förväntansmönster. Den nu
aktiva generationen svarar för den äldre generationens försörjning, och
förväntar sig liknande behandling från kommande generations förvärvs-
aktiva. 

De politiska medborgarrättigheterna är ett politiskt-institutionellt för-
medlat förväntansmönster, som vilar på moraliska förpliktelser (moraliska
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rättigheter) och som kommer till institutionaliserat uttryck i ekonomisk-
politiskt långsiktigt verkande strukturella arrangemang såsom pensions-
system, skatte- och avgiftssystem, etc.

De ändringar som under 1990-talets debatt förebådats har varit en
sänkning av förmånerna, en utökning och omläggning av avgifterna, en
tydligare förbindelse mellan prestation och pension. (Pensionsarbets-
gruppen 1992, SOU 1990:76–78, Ackerby 1992 m.fl.) Dessa ändringar har
i januari 1994 lett fram till en politiskt bred, men måhända skör, uppgö-
relse som kommer att vidareföra ATP-systemets principer, men modifiera
både hur tilläggspensionerna kommer att finansieras och hur de kommer
att betalas ut. En del av arbetsgivarnas ATP-avgifter, som de hittills betalat
som socialförsäkringavgifter, kommer att döpas om till individuella avgif-
ter, och betraktas som individuella utgifter. Det nya systemet är från en
sida sett en mindre modifiering av ATP-systemet. Men samtidigt har det
också öppnat för vidare ändringar, mot ett privatiserat och än mera indivi-
dualiserat system. 

Denna uppgörelse leder till att det offentliga tilläggspensionssystemet
rör sig från den offentliga rättighetsbindningen (med de utjämningar
och de värdesäkringsgarantier som var en del av ATP) och närmar sig de
avtalsmässiga systemen och även det marknadsbestämda individuella kon-
traktet.

Avtal

Den andra huvudtypen av pensioner härrör direkt från avtal mellan arbets-
marknadens parter, eller är knuten till anställning som en anställningsför-
mån. Den motsvaras av det engelska uttrycket ”occupational pensions” (jmf
von Nordheim Nielsen 1988a, 1988b). I Sverige är den del av tjänstepensio-
nerna som ligger utanför ATP antingen förvaltad av korporativa organ (av
SPP:s och AMF:s typ) eller finns som en framtida pensionsbelastning hos
offentliga arbetsgivare (staten, kommunerna och landstingen). 

Kollektivavtal är en rättsligt bindande överenskommelse mellan två par-
ter, juridiska personer, och deras materiella innehåll är bindande för de
avtalsingående parternas medlemmar. I avtalspensionerna påverkas utfal-
let av de avtalsslutande parternas beslut. Det materiella innehållet påver-
kas därtill av ekonomiska förhållanden utanför avtalsparternas räckvidd
(avkastning på fonder, beskattning etc). I de fall avtalspensioner verkligen
är frukten av avtal kan de inte ensidigt förändras. Är det en företagsbe-
stämd förmånsart är situationen en annan. 

Kontrakt

Den tredje formen är en strikt individuell överenskommelse mellan en indi-
viduell försäkringstagare och ett försäkringsbolag. Via särskild lagstiftning
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inspekterar och kontrollerar staten verksamheten i försäkringsbolagen så
att försäkringstagarnas krav skall kunna tillgodoses. Därutöver beror ett
pensionskontrakts materiella utfall av avkastningen på bolagens place-
ringar, deras administrationskostnader etc. Som privata överenskommelser
är pensionskontrakten underordnade offentlig lagstiftning, t.ex. ifråga om
beskattning, om avdragsmöjligheter etc. 

Juridiskt framstår kontraktet för den enskilde försäkringstagaren som
en rättighetsgrundande individuell egendomsrelation mellan honom och
”hans” andel av bolagets fondförmögenhet. I realiteten är denna indivi-
duella förmögenhetsandels tillväxtbetingelser i hög grad bestämda av
offentliga beslut, inte minst skatte- och avdragsregler. Förändringar i
dessa kan framställas och verka som ingrepp i en egendomsrelation – den
politiska kraften i striden kring realränteskatten hade inte minst sin
grund i en sådan egendomsbaserad syn på ”rättigheter” (i detta fall rätten
till en obeskattad avkastning på investerat pensionskapital).  

Den individuella kontraktstecknade pensionen, i pensions- eller livför-
säkringens form, har fått en snabb uppblomstring under 1980-talet. Det
är en traditionell och etablerad form för pensionsfinansiering – livförsäk-
ringsbolagen har funnits länge. Kontraktet är här relationen mellan en
individ och företaget som juridisk person. Kontraktspensionen har därtill
varit skattemässigt gynnad i Sverige.

Avtalen kan ses som ett kollektivt kontrakt; dvs det finns starka likheter
mellan avtalspensionerna på den privata sektorn och de egentliga kon-
traktspensionerna. Denna likhet återfinns inte bara i den legala formen;
det finns också paralleller i hur avtals- och kontraktspensionerna är län-
kade till kapitalmarknaden. Det finns också sociala och institutionella
kopplingar mellan de intressegrupper som bär upp dessa bägge typer.

5.4. Sammanfattning: pensionssystem och rättighetstyp

Den lagfästa formen och kontraktet är två poler. Det individuella pensions-
kontraktet är till sin form en marknadstransaktion, reglerad av politiska
beslut. Försäkringstagarens rättigheter är:

– individuella
– egendomsbaserade, och därmed starkt rättsligt skyddade
– till sitt materiella innehåll starkt bestämda och formade av placerings-

politik m.fl. skeenden på kapitalmarknaden.
– indirekt påverkade av skatteregler. 

Tar vi folkpensionssystemet som det mest renodlade lagfästa systemet så är
rättigheterna:

– individuella till sin form, men utan rättslig status
– politiskt bestämda (och därmed möjliga att med majoritetsbeslut

direkt ändra vid sittande riksdag)  
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– påverkade av politiska förutsättningar (majoriteter), ekonomiska för-
hållanden (finanskriser, prisstegringar etc). 

– indirekt påverkade av marknadernas utfall på löne- och avkastningssi-
dan, och av att

– de politiska partierna fungerar som intresseförmedlare

De avtalsbaserade systemen innehåller element både från den mera ”po-liti-
ska” polen och från den rent ”marknads- och egendomsorienterade” polen.
Rättigheterna är:

– individuella, med avtalsparterna som intresseförmedlare
– materiellt påverkade av avkastningsförhållandena
– indirekt politiskt bestämda (förutsättningar för avtalskonstruktioner,

skatte- och avdragsregler etc)
– svåra att ändra via direkt politiska ingrepp.

De lagfästa systemen är på en gång direkt politiska och mest betydelsefulla
för de grupper som har svagast position på arbets- och egendomsmarkna-
derna. De avtalsmässiga och än mer de kontraktsmässiga systemen är på en
gång marknadsorienterade och mera adekvata för grupper med starka
marknadspositioner. 

Den statliga folkpensionen är viktigast för de mindre bemedlade sam-
hällsgrupperna medan de välsituerade gruppernas ålderdom alltmer fin-
aniseras via de mera marknads- och avtalsorienterade pensionssystemen.
Det inkomstrelaterade ATP-systemet har hittills förenat dessa båda slags
system, både institutionellt och socialt. Det har det kunnat göra därför att
det på en gång är enhetligt till sin form (alla löntagare och de flesta företa-
gare är inkluderade) och tydligt differentierat till sitt utfall (pensionen
beror på inkomstförhållandena under livet). 

5.5. 1990-talets pensionssystem: Mindre politik – mera marknad?

I dagens välfärdsstater drar pensionerna och kostnaderna för de äldre med-
borgarna merparten av välfärdspolitikens kostnader. Striden kring välfärds-
statens uppbyggnad och institutioner, dess kostnader och dess effekter,
handlar i stor utsträckning om transfereringarna till de äldre, och då främst
pensionerna, men numera också kostnaderna för deras sjukvård och
omsorg.

Den svenska pensionspolitiken har under hela sin historia haft ett antal
konstanta inslag: Hur skall pensionerna finansieras,56 hur skall pensions-
systemen organiseras, och vem skall ha inflytande över de penningström-
mar och fonder som olika pensionsarrangemang ger upphov till? Dessa
frågor formar också dagens konflikter och debatter.

Den politiska striden kring pensionssystemens utformning och kostna-
der visar på det samband som finns mellan socialpolitik och den ekono-
miska politiken. Pensionssystemet, välfärdspolitikens kvantitativa kärna,
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griper direkt in i den ekonomiska politiken. Det berör makten över kapital-
marknaden och sparandets form. Det knyter samman arbetsmarknadens
belöningssystem med livets gestaltning efter förvärvsarbetets upphörande. 

Dagens debatt om grundtrygghet respektive inkomstrelaterad pension
är den moderna versionen av det som jag ovan hävdade vara pensionspo-
litikens två historiska skikt: fattigdomens upphävande respektive den dif-
ferentierade levnadsnivåns vidareförande. Ett pensionssystem som både
garanterar en levnadsnivå ovanför fattigdomsgränsen och samtidigt ”för-
säkrar” och garanterar en inkomstgaranti för alla sociala skikt förenar i sig
två skilda principer – ”likhet” och ”status”.57 Partier, samhällsgrupper och
sociala kategorier argumenterar för olika kombinationer av fattigdomsga-
ranti och status-säkrande lösningar. 

Under 1990-talet har debatten gått längs två till synes oförenliga linjer:
dels en linje som vill begränsa statens engagemang till grundskyddet (dvs
fattigdomsgarantin), dels en som förespråkar en hårdare bindning av till-
läggspensionerna till förvärvsinkomsternas nivå. Det senare kallas ibland
för ”raka rör” mellan arbetsinkomster och pensioner. 

ATP-systemets egenart var att man i ett system sökte förena skilda uppgif-
ter: å ena sidan byggde systemet på ett uttryckligt erkännande av presta-
tionsprincipen (ju högre lön, ju högre pensioner) samtidigt som systemets
konstruktion innebar en viss utjämning mellan olika inkomstgrupper; det
är ett system som genererat stora fonder men som ändå inte varit premiere-
servbaserat; fonderna har varit en potentiell maktfaktor på kapitalmarkna-
den, men de har mest tjänat som källa till finansieringen av bostads-
byggande och infrastruktur (Pontusson 1984, 1992). Konflikten kring AP-
fondernas aktieköp belyser dock hur känsligt det politiska inflytandet över
pensionsfonderna varit.

Det svenska pensionssystemet har historiskt formats genom addition av
nya inslag. De olika delarna i 1990-talets svenska ”pensionsregim” är tätt
sammanflätade. Folkpension, ATP och pensionstillskott gav tillsammans
med de kommunala bostadstilläggen en grundnivå som förvisso inte är
generös, men som gav de flesta pensionärer en levnadsnivå över fattig-
domsgränsen; det blir tydligt om vi jämför med situationen i Storbritan-
nien och USA. 

De nya årskullarna av pensionärer har fått successivt stigande pensio-
ner. För dessa grupper stiger den genomsnittliga levnadsnivån. Samtidigt
ökar skillnaderna mellan dem som får mycket respektive litet från ATP
och de olika avtalspensionerna (ULF 1993). Ökningen av antalet välbe-
ställda pensionärer har öppnat kommunernas och landstingens ögon för
att dessa grupper själva kan betala mera för sin vård och omsorg. Sanno-
likt kommer de stigande pensionerna framöver att växlas in som höjda
vårdavgifter.

De två motstridiga men i praktiken förenade principer som ligger under
pensionspolitikens och pensionssystemens utformning – likhet och status,
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grundtrygghet och inkomstrelatering –  slår också igenom i hur pensionä-
rernas levnadsnivå relateras till den yrkesverksamma befolkningens stan-
dard. I det historiska folkpensionsavsnittet ovan visades hur index-
regleringen av pensionerna var ett steg i att skapa en ”automatisk” standard-
följsamhet. 1990-talets debatt kring ATP och striderna kring ingreppen i
pensionernas standardsäkring har i stor utsträckning behandlats som en
fråga om rättvisa, fördelning av bördorna etc. Men det är också en fråga om
vilken form som anknytningen av pensioner till inkomstnivån i samhället
skall ha. Skall denna anknytning hanteras som ett politiskt beslut och i poli-
tiska institutioner (t.ex. att beslut om standardhöjning tas som en ökning av
procentandelen av basbeloppen)? Eller skall den förmedlas mera indirekt,
så att pensionsnivån bestäms genom avkastningen på ett pensionskapital? 

I diskussionen av det svenska pensionssystemet, och vilken avvägning
som man anser bör råda mellan ”politik” och ”marknad” blandas tre i
princip skilda problem

– hur ser kopplingen ut mellan inkomst under förvärvsaktiv ålder och
pensionsnivå för olika individer och grupper

– hur skall pensionärernas levnadsstandard kopplas samman med de
förvärvsarbetandes standardökning

– i vilka institutionella arrangemang skall man förbinda de yrkesverk-
sammas inkomster och pensionerna?

Den svenska pensionsregimen har fram till nu formats av en politiskt
modifierad ”prestationsprincip”. I det faktiska svenska pensionsmönstret kom-
bineras ett ganska högt gemensamt golv (folkpensionssystemet med dess
olika inslag), med starkt differentierande inslag, som skapats genom både
ATP och avtalspensionerna. ATP-systemet har i sin hittillsvarande utform-
ning också varit politiskt definierat, med en viss inbyggd utjämning. 

Vad är konklusionen av denna historiska genomgång och systemöver-
sikt inför den förändring av den svenska pensionsregimen som vi nu, med
en kommande pensionsreform, kan skönja? Vad kommer att bestå, och
vad kommer att ändras?

(a) De olika delsystemen kommer att finnas kvar. Det kan bli en mindre
ändring i förhållandet mellan folkpensionssystemet (”grundtryggheten”)
och tilläggspensioneringen (ATP), om pensionernas grundnivå höjs. 

(b) Om vi anknyter till 1950-talets stora pensionsstrid så kan vi säga att
det kommande pensionssystemet i Sverige mera bygger på de principer
för finansiering och framtida pensionsutbetalningar som rymdes i den
tidens linje 3 (frivilligt förhandlade avtalslösningar som förespråkades av
arbetsgivarna, högern och folkpartiet) och dess linje 2 (med centern som
förespråkare av grundskydd plus privata tilläggsförsäkringar).

(c) Den viktiga ändringen ligger i att ATP-systemets uppbyggnad förskjuts
eftersom de framtida pensionerna blir mer direkt beroende av hur omfat-
tande och inkomstbringande förvärvsarbetet varit. Med dessa ändringar
kommer ATP-systemet att mera likna de existerande avtalspensionerna. 
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(d) ATP-systemet har hittills varit ett försök att inom ett system förena lik-
het och status, politiska mål med marknadsrelatering. ATP-systemets över-
bryggande roll har varit ett politiskt-institutionella särdrag i den svenska
pensionsregimens struktur. Denna roll kommer att reduceras starkt. 

(e) I en tid när den faktiska pensioneringen – uttåget från arbetsmark-
naden – sker i allt lägre ålder, en situation som är gemensam för alla
utvecklade samhällen, söker man paradoxalt nog skapa och ge legitimitet
åt ett pensionssystem som förutsätter en allt längre närvaro på arbets-
marknaden. Samtidigt som arbetsmarknadens krav på flexibilitet och
vidareutbildning blir allt starkare kommer det nya pensionssystemet att
belöna dem som inte gör några avbrott i sitt yrkesliv. 

(f) Pensionerna har varit och kommer att förbli det största socialpoli-
tiska systemet. I Norden som helhet, och särskilt i Sverige, har bägge de
två stora pensionspolitiska problemen – grundtryggheten och standard-
säkringen – lösts och administrerats av i huvudsak den politisk-demokra-
tiska sfären. I den pensionsreform som kan skönjas  får den politiska
sfären än en gång inrikta sig på och begränsa sig till grundtryggheten,
”likhetens” och ”fattigdomselimineringens” problem. Samtidigt inskränks
det politiska inflytandet över det andra av pensionspolitikens grundpro-
blem, ”status-säkrandet”. De inkomstrelaterade pensioner som varit lös-
ningen för de åldrande löntagarna i det moderna samhället förankras allt
mer i marknadsrelaterade institutioner och system. Pensionärernas lev-
nadsstandard skall knytas starkare dels till hur de lyckas på arbetsmarkna-
den, dels till olika pensionsfonders avkastning. Den svenska pensions-
regimens tyngdpunkt flyttas från den politiska sfären till arbets- och kapi-
talmarknaderna. 

Noter

1. Jörgen Rasmussen, Arbejderbevægelse og pensionssystem i Sverige 1913–1983. PAVV arbejds-
papir nr 9/1985 (Sociologisk Institut, Köbenhavns Universitet).

2. Åke Elmér, Folkpensioneringen i Sverige (C.W.K. Gleerup, Lund 1960); Birgitta Nedel-
mann, Rentenpolitik in Schweden (Campus Verlag, Frankfurt a.M. 1982): Björn Molin,Tjänste-
pensionsfrågan (Akademiförlaget, Göteborg 1965) och Hugh Heclo, Modern Social Policies in
Britain and Sweden (Yale University Press, New Haven & London 1974).

3. Jag bygger min kronologiska genomgång på Rasmussens arbete. Från början var det
vår avsikt att skriva samman Rasmussenss historiska sammanfattning med mitt eget arbete
om 1980-talets pensionssystem till en gemensam sammanfattande artikel. För denna ver-
sion ansvarar jag själv.

4. Det bygger på den uppsats som Katinka Hort & Gunnar Olofsson presenterade vid
symposiet ”Pensionsystem och pensionspolitikens dilemmor i Norden” i Köpenhamn i
januari 1987. Jag har också använt mig av Wetterberg 1989, Ackerby 1992, Allmän Pension
SOU 1990:76–78, Pensionsarbetsgruppen 1992 m.fl. texter.

5. Utöver de anförda arbetena om den svenska pensionshistorien har jag också använt
mig av Myles 1983, Guillemard 1986, Alber 1982, Lis & Soly 1982, Olsson 1990, Hannah
1986 m.fl.
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6. Jmf min framställning i Mellan klass och stat (Arkiv förlag:Lund 1979).
7. Jmf här framställningen i Olofsson 1976.
8. Dvs för män – för kvinnor låg gränsen vid 280:-/år.
9. Jmf Lindkvist 1990.
10. Särskilt deras relation till de fackliga organisationerna. Hjälparbetena borde enligt

fackföreningsrörelsen och socialdemokratin utformas så att de inte kolliderade med ”nor-
mala” arbeten, särskilt då i kommunerna, eller med fackliga organisationernas intressen i
fråga om lönesättning (Jmf Unga 1976).

11. Den konstruktionen förutsatte ett stabilt penningvärde, en förutsättning som efter de
dramatiska åren under 1920 resp. 1930-talen var problematisk. 

12. I den första gruppen – landsbygden – skulle kommunerna betala 1/8, i den andra
gruppen 20% – större städer – och i den sista, dvs Stockholm och Göteborg, 30%.

13. Fattigvårdsutgifterna var en stor andel av kommunernas utgifter.
14. Det avdragsfria inkomstbeloppet höjdes till 200 kr 1943, och avtrappningen på grund

av inkomst minskades från 70 till 50%.
15. Gränsen mellan medicinsk och arbetsmarknadsbestämd möjlighet att försörja sig för

äldre arbetare var då som nu obestämd.
16. Under perioden från 1916 blev de alternativa försörjningsmöjligheterna mera

begränsade, och det av invaliditet motiverade pensionstillägget ofta den enda möjligheten.
17. I praktiken hade man sedan 1939 inte haft någon fondering inom det gamla systemet

– avsättningarna till folkpensionsfonden avskaffades då.
18. Det förefaller också som om 1948 års reform innebar att förvärvsaktiviteten bland de

äldre minskade, utöver vad man kunde vänta sig från minskningen av landsbygdsbefolk-
ningen.

19. Detta antyder att tjänstepensioner inte sågs som socialpolitik i klassisk mening. Under
handelsdepartementet sorterade 1947 frågor om arbetsmarknad, industri etc.

20. Jmf framställningen hos Molin 1965.
21. SAF:s grundtanke var emellertid fortfarande att lösningen skulle ligga i ett avtal med

LO. Avgifterna till pensionen skulle betraktas som en del av lönen, dvs att pensionsutgif-
terna skulle beslutas i löneförhandlingarna. SAF motsatte sig en automatisk värdesäkring.
Pensionerna skulle bli lägre i SAF:s förslag än i det obligatoriska systemet, och intjäningsti-
den för full pension skulle bli längre. SAF önskade ett premiereservsystem, med en före-
tagsanknutna fonder, vilka företagsledningen kunde disponera över. Förslaget diskuterades
i arbetsmarknadskommittén 1954, varvid LO ej tog ställning. LO:s tre huvudpunkter:
snabbt ikraftträdande, allomfattande system och värdesäkrad pension fanns ej i SAF:s för-
slag. 

22. Mer exakt på summan av lönerna inom det intervall som var pensionsgrundande, vil-
ket då var mellan tre och trettiotusen enligt förslaget.

23. TCO fick igenom sitt förslag att nivån skulle beräknas på de 15 bästa åren av de 30
som krävdes för full pension. I en övergångsperiod skulle 20 år vara tillräckligt för att få full
pension, och därefter skulle man successivt gå upp till en trettioårig kvalifikationsperiod.

24. Baserat på den tredje pensionskommitténs förslag.
25. Åren 1956–1957, efter regeringens valnederlag 1956 och med en förväntad upplös-

ning av koalitionen mellan SAP och Bf som regerat sedan 1951, spelade regeringstaktiska
överväganden en viktig roll för de borgerliga partiernas ställningstaganden. Det fanns en
borgerlig majoritet i riksdagen. Skulle den kunna omsättas i en borgerlig regering? För
högern och särskilt folkpartiet (som i givet fall skulle bli regeringsbildare) spelade detta en
stor roll när de valde en kraftfull konfrontationspolitik. 

26. SAF föreslog att tjänstemannaorganisationerna skulle undersöka möjligheterna att
träda ut ur ATP-systemet – som många av dem varit motståndare till. Utträdesplanerna
skrinlades, inte minst därför att det visade sig tekniskt komplicerat och kanske också ekono-
miskt ofördelaktigt.

27. Vilket t.ex. är Molins tes.
28. Tjänstemäns inkomstkurva  toppar senare än arbetares. Tjänstemän har därtill en kar-

riärprofil i löneutvecklingen. Med en reallönestegring över tid kommer en pensionskon-
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struktion av ATP:s typ att gynna tjänstemän visavi arbetare.
29. Diskussionen om de s.k. undantagspensionärerna har denna bakgrund.
30. Bestående av en styrelse med tre från arbetsgivarsidan, tre från löntagarsidan, tre

ämbetsmän plus två försäkringsexperter.
31. Jämför här den lösning som senare valdes i Finland. Jmf Kangas 1988a, 1988b.
32. De blev desto aktivare i kampanjen mot löntagarfonderna i slutet av 1970-talet, fon-

der som såg ut att kunna hota avgörande maktbastioner – men det är en annan historia.
33. Socialdemokratin förmådde politiskt att använda en administrativt given möjlighet –

en möjlighet som den gynnsamma konjunkturen under 60- och tidiga 70-talen erbjöd. Idén
att det som central idé bakom ATP-systemet fanns en intention om styrning av kapitalmark-
naden framstår som en konstruktion i efterhand. Den samhällsekonomiska utvecklingen
erbjöd ett tillfälle och socialdemokraterna utnyttjade det.

34. Jmf här Edebalk & Wadensjö 1989 och avsnittet nedan.
35. Det skedde i början av 1980-talet, när vissa prisstegringar lyftes ur det index som reg-

lerar basbeloppet.
36. Basbeloppet är en inflationsreglerad storhet som styr nivån i en serie socialförsäk-

ringar. För 1994 är basbeloppet 35.200 kronor. 
37. I januari 1994 utgör pensionsbasbeloppet 34.496 kronor.
38. Det s.k. pensionsbasbeloppet utgör 98% av det vanliga basbeloppet.
39. Tröskeleffekten är nu mycket stark för grupper med låg ATP-pension. I förslaget till

pensionsreform (januari 1994) föreslås att pensionstillskotten inte fullständigt skall avräk-
nas mot ATP-pensionen.

40. Nu gäller t.ex. 30 års kvalifikationsperiod för full pension.
41. De betalades ut brutto, och lades till den beskattningsbara inkomsten. I ett slag ökade

därmed transfereringsandelan av BNP.
42. Jämför Fritz von Nordheim Nielsens begreppsliga exposé i Nielsen 1988 a-c.
43. T.ex. anställda i de statliga affärsdrivande verken – SJ, televerk, post etc.
44.  Dessa pensioner redovisas f.ö. direkt som post bland statens utgifter och i Nationalrä-

kenskaperna.
45.  Även för kommunernas del gäller att systemet bygger på löpande utbetalningar och

inte en särskild fondering.
46. Det gäller även inom delar den offentliga sektorn (för t.ex. läkare).
47. Det gäller för löntagare upp till 20 basbelopp. För företagare medges avdrag på upp

till 30% av inkomsten, då detta är den naturliga pensionsformen för dem. 
48. Denna post är beräknad som skillnaden mellan de tjänstepensioner som redovisas på

hushållsektorns intäktssida och kostnaderna för de offentliga tjänstepensionerna som
redovisas på den offentliga sektors utgiftssida i Nationalräkenskaperna.

49. En mindre del av tjänstemännens pensioner går till dem som är under 65 år.
50. Folkpensionsavgiften tas ut som en procent av lönesumman. Den har en tydligare

karaktär av skatt.
51. Samlade premieinkomster för pensionsförsäkringar var 1992 25,3 miljarder. Enligt

besked från Försäkringsförbundet var drygt 70%, ”mellan tummen och pekfinget” att anse
som pensionsförsäkringar (i övrigt rikspremie för livförsäkringsdelen etc.). Hushållens
utgifter till försäkringsbolag etc (enligt Nationalräkenskapsdata) var 1980 13.7 miljarder,
1985 20.5 miljarder och hade 1992 ökat till 35.5 miljarder.

52. I avtalspensionerna 1984 och 1990 ingår fonderingarna i PRI/PGI-systemet. 
53. Förhållandet mellan privata och offentliga pensionssystem är väl kända från England

och Danmark. Jmf Fritz von Nordheim Nielsen 1983. Se också Överbye 1991 och van
Gunsteren & Rein 1985 för vidare diskussion.

54. Jmf här Fritz von Nordheim Nielsens utmärkta översikter (Nielsen 1987, Nielsen
1988a, 1988b).

55. Se Realränteskatt. Betänkande av realränteskattekommittén. Ds Fi 1986:18.
56. Ett centralt inslag i senare års debatt om pensionssystemet har varit ATP-systemets

beroende av den ekonomiska tillväxten. Kritiken har visat att ett oförändrat ATP-system
skulle leda till mycket höga framtida avgifter. Jag går i denna uppsats inte närmare in på
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detta centrala problem, som är det som ekonomerna främst skjutit in sig på, och som de
har diskuterat ingående (Kruse och Ståhlberg t.ex.)

57. Detta begreppspar har jag hämtat från Jan Henriksens fina analys av de nordiska pen-
sionssystemens historiska utveckling (Henriksen 1990).
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