
Baggrunden for at gennemføre arbejdsmarkeds-
pensionerne har været, at de nuværende pen-
sionsvilkår ikke er tilfredsstillende. OG jeg vil
godt understrege, at det aldrig har været vores
formål, at arbejdsmarkedspensionerne skulle
dæmpe det offentlige bidrag til de ældre. Forud-
sætningen for arbejdsmarkedspensionerne har
hele tiden været, at folkepensionen var et grund-
element i alderdomsforsørgelsen.

(LO’s formand Hans Jensen 
i Politiken 20. januar 2000)

Udvidelsen af arbejdsmarkedspensionerne er et
syvmileskridt i retning af en privatisering af al-
derdomsforsørgelsen. Og det er helt naturligt –
alderdommen kan jo forudses og er ikke en soci-
al begivenhed, der fordrer offentlige sociale
ydelser.

(Docent Anders Grosen, den daværende 
SR-regerings repræsentant i Pensions-
markedsrådet i Politiken 25. januar 2000)

Det har sin pris pludselig at indføre væsentli-
ge velfærdsreformer – ‘som en tyv om nat-
ten’. Det lærte Mogens Lykketoft og Poul Ny-
rup Rasmussen på den hårde måde, da Lyk-
ketoft i 1998 i al hemmelighed aftalte en
større ændring af efterlønsordningen med An-
ders Fogh Rasmussen.1

Den samme lektie havde Anders Fogh
Rasmussen lært, da han som led i sin kon-
traktpolitik med vælgerne, lovede dem, at nye
velfærdsreformer kun vil blive gennemført ef-
ter en grundig diskussion, forlig med Social-
demokratiet og først med virkning efter et nyt
folketingsvalg.

Ud fra denne lære skulle man tro, at det
nærmest var udelukket, at der i Danmark med
stor succes og uden voldsomme protester kan
gennemføres omfattende velfærdsreformer
ved noget, der mest af alt ligner et sæt af his-
toriske tilfældigheder. Ikke desto mindre sy-
nes det at være tilfældet med arbejdsmarkeds-
pensionsreformen, hvor der fra 1989 og frem
til i dag blev der indført og opbygget arbejds-
markedspensionsordninger for størstedelen af
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den del af arbejdsmarkedet, der ikke allerede
inden 1989 havde sådanne ordninger.2 I den
hidtil mest omfattende undersøgelse af pro-
cessen bag arbejdsmarkedspensionsreformen
er tilblivelsen blevet beskrevet som “et tilfæl-
digt sammenfald af særlige omstændighe-
der”.3

Der var tilmed tale om en omfattende re-
form i både kvalitativ og kvantitativ forstand.
Helt siden indførelsen af alderdomsunderstøt-
telsen i 1891 havde det danske pensionssy-
stem været baseret på skattefinansiering af
pension som en borgerret i modsætning til
pensionssystemer baseret på enten arbejds-
markedstilknytning eller privat opsparing. Ar-
bejdsmarkedspensionsordningerne fra 1989
brød med denne linje. 

Dette brud er ganske omfattende. Det frem-
går bl.a. af, at Det økonomiske Råd4 har be-
regnet, at i 2045 vil hele 49 pct. af samtlige
pensionisters indkomst udover privat pensi-
onsopsparing stamme fra arbejdsmarkedspen-
sionsopsparing. Kun 30 pct. vil stamme fra
den skattefinansierede folkepension. Indreg-
nes den private pensionsopsparing, vil den
skattefinansierede del tilmed udgøre en endnu
mindre andel. 

Allerede i 1998 var der indført en betydelig
arbejdsmarkedspension for den meget store
gruppe lønmodtagere på LO-området, som ik-
ke tidligere havde haft pension.5 Frem til i dag
har op mod 1 million lønmodtagere fået en
væsentlig forbedret pensionsopsparing. I dag
er omkring 90 pct. af lønmodtagerne dækket
af en arbejdsmarkedspension.6 Den samlede
pensionsformue steg med mere end 200 pct.
fra 1986 til 1998.7

Det er således ikke uden grund, at arbejds-
markedspensionsreformen – på forskellig må-
de – er blevet beskrevet som et meget markant
skift i det danske velfærdssystem. Reformen
er f.eks. blevet beskrevet som “den mest vidt-
gående pensionsreform, der er set i Europa”,8

“det hidtil største privatiseringsprojekt.”9 og
en europæiske ‘rollemodel’, hvor “næsten in-
gen europæiske lande har fremtidssikret vel-
færdsstaten over for “pensionsbomben” i sam-
me grad som Danmark.”10

Man kan derfor spørge: Hvordan kan det
være, at der i Danmark så politisk smertefrit
har kunnet gennemføres en så omfattende
pensionsreform ved et tilfældigt sammenfald
af særlige omstændigheder? Denne artikels
første del diskuterer dette spørgsmål.

Historiske baner
Umiddelbart synes en sådan ‘tilfældig’ gen-
nemførelse af et omfattende skift i pensions-
mix at stride mod fremtrædende teoretiske til-
gange i den aktuelle velfærdsforskning. En
række forskellige forskningstraditioner (bl.a.
den historiske velfærdsstatsforskning, kompa-
rativ velfærdsforskning og anden samfundsvi-
denskabelig forskning med et ‘nyinstitutiona-
listisk’ perspektiv) har gennem de sidste man-
ge år betonet, at bl.a. de europæiske velfærds-
stater ikke blot er forskellige, men også ud-
vikler sig forskelligt.11 Bl.a. har den kompara-
tive forsknings opridsning af forskelligheder
og den nyinstitutionalistiske forsknings fokus
på institutionaliseringen af sådanne forskellig-
heder skabt en forøget interesse for historisk
forskning i de forskellige velfærdsmodellers
opståen og udvikling.

Teorien er – forenklet sagt – at forskellig-
heden er blevet institutionaliseret på en måde,
der har skabt det, nogen har kaldt en instituti-
onel ‘stiafhængighed’. Forskellige velfærds-
modeller “følger kvalitativt forskellige histori-
ske baner”,12 hvor de forskellige velfærdsmo-
dellers historisk bestemte folkelige legitimitet
spiller en afgørende rolle.

En sådan stiafhængighed kan umiddelbart
lægge op til en høj grad af determinisme, som
man så efter politisk smag og behag kan bifal-
de eller beklage.13 Men i langt de fleste kon-
krete analyser med dette teoretiske udgangs-
punkt opfattes stiafhængigheden ikke som en
egentlig determinisme. Tilgangen er snarere,
at det historisk udviklede institutionelle de-
sign betinger et retningsbestemt udfaldsfelt
for den sociale, økonomiske og politiske ud-
vikling af de forskellige velfærdssystemer, når
de på den ene side konfronteres med af nye
økonomiske, sociale, ideologiske og/eller de-
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mografiske udfordringer og på den anden side
udsættes for forskellige sociale, politiske og
institutionelle aktørers bestræbelser for at ska-
be og forme fremtiden.14 Men trods dette be-
toner de nyinstitutionalistiske teorier om for-
skellige velfærdssystemers stiafhængighed of-
te den institutionelle inerti og begrænsning i
mødet med nye udfordringer og ændrede poli-
tiske ambitioner.

Arbejdsmarkedspensionsreformen fra 1989/
91 fremstår derfor umiddelbart som et forløb,
der passer dårligt ind i en sådan teoretisk til-
gang. Som et empirisk eksempel, der sætter
spørgsmålstegn ved dette teorikompleks: Et
voldsomt sporskifte gennemført uden de store
sociale sværdslag og med et resultat, der i dag
beskrives som en slags rollemodel for de eu-
ropæiske velfærdsstaters svar på fremtidens
demografiske udfordringer til velfærdspolitik-
ken på pensionsområdet. 

Men spørgsmålet er, om dette reelt er
tilfældet. Tesen i denne artikel er, at forløbet
omkring de danske arbejdsmarkedspensioner
snarere end at afkræfte nyinstitutionelle teori-
er om velfærdsmodellers forskellige stiafhæn-
gigheder, giver anledning til en præcisering
og nuancering af en sådan teoretisk tilgang.
Artiklens tese er 

· Indførelsen af arbejdsmarkedspensionsrefor-
men efter 1989/91 blev ganske vist konkret
muliggjort af et tilfældigt sammenfald af en
række særlige omstændigheder.15 Men den fik
i høj grad et indhold og en institutionel ud-
formning, der var bestemt af den særlige dan-
ske velfærdsstatslige og arbejdsmarkedsmæs-
sige regimemodel. 
· Den gradvise, radikale reformering af vort
pensionssystem blev gennemført uden et
åbent opbrud eller skift i den institutionalise-
rede diskursive kontrakt mellem borgerne og
politikerne og mellem generationerne om de
bærende værdier i det danske pensionssystem;
· Kombinationen af et på sigt radikalt ændret
pensionsmix og den ubrudte diskursive kon-
trakt efterfølgende har skabt og skaber fortsat
nye diskursive dagsordener. Dagsordener, som
potentielt kan medføre, at feltet af mulige for

fremtidige velfærdsreformer på pensionsom-
rådet er skiftet og drejet væsentligt.

Set i relation til teorier om stiafhængig vel-
færdsudvikling, er det således denne artikels
påstand, at det giver mening at se de danske
arbejdsmarkedspensionsreformer siden 1989/
91 som en sådan stiafhængig udvikling, men
hvor selve denne udvikling og dens konkrete
omstændigheder samtidig forskyder og ænd-
rer det sandsynlige, potentielle udfaldsfelt for
den fremtidige udvikling på området.

En lighedsdiskurs
Op gennem 1960’erne og 1970’erne var større
danske pensionsreformer på forskellig vis
blev forhindret eller amputeret.16 Ganske vist
var ATP blevet indført i 1963. Men den havde
ikke fået den volumen, som kunne gøre den til
en tilstrækkelig overbygning på folkepensio-
nen. Arbejderbevægelsens forskellige ideer
om en indtægtsbestemt tillægspension (ITP)
var aldrig blevet til noget. Det skyldes bl.a., at
udviklingen på markedet efterhånden gjorde
denne løsning politisk urealistik, efterhånden
som flere og flere selv havde etableret for-
skellige former for supplerende pensionsop-
sparing.17

De offentligt ansatte havde i løbet af
1960’erne og 1970’erne fået opbygget kollek-
tive arbejdsmarkedspensionsordninger, og
specielt op gennem 1980’erne tegnede mange
bedrestillede på det private arbejdsmarked
forskellige pensionsopsparingsordninger. Ikke
mindst takket være de daværende meget gun-
stige beskatningsregler for pensionsopsparing
var der derfor udsigt til en betydelig social
ulighed hos fremtidens pensionister. Som i an-
dre lande blev det eksisterende pensionssy-
stem udfordret af ‘en lydløs overgang’ til me-
re privatiserede og forudfinansierede pensi-
onssystemer.18 De bedst stillede, der ikke syn-
tes, at folkepensionen gav dem den økonomi i
alderdommen, de ønskede, var i stigende grad
begyndt at stemme med fødderne. 

Dette var sket på et tidspunkt, hvor beskat-
ningen af opsparingsafkastet var begrænset,
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og hvor de velstilledes opsparing derfor yng-
lede med ganske stor fart. Dette skabte udsigt
til voldsomme skævheder i alderdommen.
Kampen for den sociale lighed i arbejderbe-
vægelsen og ikke mindst i fagbevægelsen
havde fået en ny, stadigt tydeligere udfor-
dring: ‘So ein Ding’ måtte arbejderne også
have.

Både arbejderbevægelsens begrundelse og
selve gennemførelsen af arbejdsmarkedspen-

sionsreformen skal forstås i dette lys. Som en
reaktion på den markedsskabte ulighed. Da
arbejdsmarkedspensionen blev gennemført,
var begrundelsen fra fagbevægelsens top over
for medlemmerne i høj grad uligheden i alder-
dommen. Det var det problem, der først og
fremmest skulle afhjælpes med arbejdsmar-
kedsreformen. Dernæst blev arbejdsmarkeds-
pensionen begrundet med, at den var nødven-
dig for at fremtidssikre folkepensionen. I de
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oprindelige forslag fra LO var arbejdsmar-
kedspensionen knyttet tæt til både en forbed-
ret, mere indkomstafhængig folkepension og
en forbedret ATP-ordning. I anden omgang
indgik der for nogle en forestilling om, at pen-
sionsfondene kunne blive en afløser for de
ØD-fonde, der havde fået en krank skæbne op
gennem 1970’erne.

Arbejdsmarkedspensions-
reformens legitimitet
Det er rimeligt veldokumenteret, at arbejds-
markedspensionsreformens ganske radikale
ændringer i vort pensionsmix langt hen ad ve-
jen blev gennemført oppefra af politikerne,
topembedsmænd og toplederne i fagbevægel-
se og arbejdsgiverorganisationer.

Da fagbevægelsens ledere tog fat på at gen-
nemføre arbejdsmarkedspensionsreformen,
var de ikke båret frem af opbakning hos med-
lemmerne, endsige presset af krav fra med-
lemmerne.19 Som en af frontfigurerne, den da-
værende formand for KAD, Lillian Knudsen
senere har udtrykt det: “Jamen jeg tror ikke, at
vi overbeviste medlemmerne om, at pensioner
var det rigtige dengang. Det var ikke dem, der
stillede kravene. Det var ledelserne i fagbevæ-
gelsen – helt op i LO – der sagde: Nu har vi
bedt om at få udbygget ATP-ordningen i så
mange år. Danmark er snart det eneste land i
Norden, der ikke har en pensionsordning. Det
må vi ændre på.”20

Opbakningen var dog heller ikke ganske
fraværende. Selv om arbejdsmarkedspensi-
onsordninger ikke stod øverst hos medlem-
merne, når de skulle give deres bud på krav til
de nye overenskomster, blev de overenskom-
ster, der indførte arbejdsmarkedspensionsord-
ninger som en af de væsentligste fornyelser,
vedtaget af medlemmerne, når de blev lagt ud
til urafstemning. En omfattende analyse af
holdninger hos LO-forbundenes medlemmer
fra foråret 1992, viser da også, at forbedrede
pensionsordninger blev prioriteret næsten li-
geså højt som sikring af størst mulig løn.21

Uden en tradition for at fagbevægelsens
medlemmer accepterer, at deres faglige ledere

har et pænt spillerum for at indpasse overens-
komstkravenes omfang og indhold efter be-
stemte politiske hensyn og eventuelle aftaler
på politisk niveau, er det svært at forestille
sig, hvorledes det så gnidningsfrit er lykkedes
overenskomst efter overenskomst at prioritere
pensionsudbygningen inden for trepartsafta-
lernes snævre omkostningsramme. Også her
har de institutionelle forudsætninger haft af-
gørende betydning for reformens nærmest
gnidningsfrie implementering. 

I den forstand var arbejdsmarkedspensio-
nerne tænkt i den ‘gamle’ sociale optik, hvor
de sociale retfærdighedskrav var den drivende
kraft. Selv blandt de borgerlige partier var der
enighed om at gøre udsigterne til betydelige
uligheder blandt fremtidens pensionister til et
betydeligt problem. Som bl.a. den daværende
konservative arbejdsminister Henning Dyre-
mose udtrykte det:

“…vi er enige i, at der er et stort behov for en
arbejdsmarkedspensionsordning….vi må ellers
forudse endog meget store uligheder mellem de
grupper, der allerede har sikret sig via private
pensionsordninger, og dem der kun har folke-
pension eventuelt suppleret ved ATP.”22

Arbejdsmarkedspensionsreformen byggede så-
ledes videre på en lighedsdiskurs og den mo-
ralske kontrakt mellem generationerne – og
mellem politikerne og befolkningen – som
gennem årtier havde ligget bag den danske
velfærdsstats pensionssystem.23 Fortidens po-
litiske pensionsdiskurs er i høj grad med til at
sætte både dagsordenen og retningen for en
række af de centrale aktører bag reformen. 

Tilsvarende har sociologerne Jesper Due/
Jørgen Steen Madsen24 dokumenteret, hvorle-
des det ikke var nogen tilfældighed, at det var
den velkendte og institutionaliserede treparts-
forhandlingsmodel, der banede vej for refor-
men. Det var de historisk udviklede arbejds-
markedsinstitutioner, der betingede, at pensi-
onsreformen blev så entydigt bundet op på det
eksisterende overenskomst- og aftalesystem
frem for f.eks. mere lovbaserede modeller.25

Politologen Christoffer Green-Pedersen26
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har på samme måde argumenteret for, at det
sporskifte i dansk pensionspolitik, som ar-
bejdsmarkedspensionerne vitterligt repræsen-
terer, ikke så meget var udtryk for en borger-
lig regering, der gennemførte et ønsket libe-
ralt-konservativt sporskifte, men snarere lå in-
den for feltet af mulige solidariske løsninger
på de givne markedsvilkår. 

Modsat var det mere end svært for Social-
demokratiet at få opbakning til en pay-as-you-
go-finansieret27 tillægspension i stil med de
andre nordiske lande i 1980’erne, når der alle-
rede var sket en massiv udbredelse af økono-
misk attraktive arbejdsmarkedspensioner og
private pensionsordninger og firmapensioner.
Samtidig var det politisk og økonomisk umu-
ligt at få gennemført en skattefinansieret pen-
sionsreform, så længe det danske samfund var
presset af økonomisk stagnation, betalingsba-
lanceproblemer og en borgerlig regering. 

Rammerne og de potentielle muligheder for
en pensionsreform i slutningen af 1980’erne
var således godt og grundigt kredset ind af bå-
de den gældende holdningsmæssige velfærds-
diskurs og det institutionelle velfærds-setup.

Men reformforløbet viser samtidig, at disse
muligheder kunne være forblevet ubenyttede,
hvis ikke der havde eksisteret et sammenfald
af en række udløsende faktorer. Disse faktorer
var ikke primært institutionelle. De var deri-
mod aktuelle, konkrete og kortsigtede. Blandt
de faktorer, der udløste og muliggjorde ar-
bejdsmarkedspensionsreformen har forsknin-
gen bl.a. peget på politikernes mangel på pen-
ge til en statslig pensionsreform, den da-
værende krise i arbejdsmarkedets aftalesy-
stem, den borgerlige regerings ønske om sam-
arbejde med fagbevægelsen og statsadmini-
strationens og regeringens ønske om at sikre
en øget opsparing for dermed at afhjælpe ak-
tuelle betalingsbalanceproblemer i slutningen
af 1980’erne. 

Reformerne som grundlag for
nye dagsordener
Hvis man således kan argumentere for, at ar-
bejdsmarkedsreformernes ganske radikale æn-

dringer af det danske velfærdssystem var be-
tinget af et historisk specifikt institutionelt ud-
faldsfelt, rejser det uundgåeligt et nyt spørgs-
mål: Vil en sådan radikal ændring ikke ændre
og dreje det potentielle udfaldsfelt for fremti-
dige reformer på området?

Jo. Det er tesen er denne artikel. De store
ændringer i det danske pensionssystem baner
vej for nye indre modsætninger og skaber nye
forudsætninger for at tage imod fremtidens
udfordringer og krav. Den institutionaliserede
diskursive bane åbner for nye dagsordener. 

I det følgende søges denne tese begrundet.
Det sker gennem et forsøg på at fremanalyse-
re nogle af de ændrede indre modsætninger og
nye forudsætninger for at møde nye økonomi-
ske og sociale udfordringer og krav.

En ændret og aktualiseret 
lighedsdiskurs
Arbejdsmarkedspensionsreformen kom på
forskellig vis til at ændre og nyformulere den
oprindelige lighedsdiskurs. 

Mange af de, der er kommet med i en ar-
bejdsmarkedspension, har efter alt at dømme
oplevet, at de både er blevet bedre sikret til
pensionen, og at de er blevet mere ligestillet
med de grupper, der i forvejen havde arbejds-
markedspension eller private pensionsordnin-
ger. Økonomiske analyser tyder da også på, at
de har og får ret heri.

Medmindre der sker afgørende politiske
ændringer i vores pensionssystem i de kom-
mende år, tyder de økonomiske analyser og
beregninger på, at arbejdsmarkedspensionerne
specielt for mellemgrupperne vil bidrage til en
højere samlet pension i fremtiden sammenlig-
net med i dag. Samtidig vil arbejdsmarkeds-
pensionerne efter alt at dømme bidrage til en
begrænsning af uligheden blandt fremtidens
pensionister. Der vil langtfra blive tale om en
eliminering af fremtidens ulighed i alderdom-
men. Men ligheden vil vokse for en betydelig
gruppe lønmodtagere, hvis der sammenlignes
med en udvikling, hvor folkepension og ATP
kun blev suppleret af individuel markedsregu-
leret pensionsopsparing.28 Uden reformen ville
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de store LO-grupper, der opbyggede arbejds-
markedspension fra 1998 og frem, have haltet
endnu længere bagefter de typisk mere velløn-
nede grupper, der allerede havde etableret ar-
bejdsmarkedspensionsordninger (FTF- og AC-
grupperne på det offentlige arbejdsmarked) el-
ler sparede op via kapitalpensionsordninger og
andre private opsparingsordninger.

Til gengæld har arbejdsmarkedspensioner-
nes udbredelse sat yderligere fokus på de
grupper, som – trods politiske løfter i 1980’er-
ne – ikke har fået nogen arbejdsmarkedspensi-
onsordning. For dem er der udsigt til en øget
ulighed og et voksende efterslæb sammenlig-
net med andre. Det har gennem årene fået bå-
de fagbevægelsen, partierne på venstrefløjen
og Dansk Folkeparti til at kræve forbedringer
for denne gruppe, der ikke har andet end fol-
kepensionen og en mindre ATP-opsparing.
Om arbejdsmarkedspensionernes udbredelse
direkte har været afgørende for, at Dansk Fol-
keparti over en årrække med held har krævet
forbedringer for de af nutidens pensionister,
der ikke har andet end folkepensionen og
ATP, skal være usagt.

Også en anden lighedsdagsorden kom til at
præge 1990’erne. Det var uligheden i pensi-
onsmuligheder for kvinder sammenlignet med
mænd. Når en væsentlig del af pensionen
kommer fra arbejdsmarkedspensionen, bliver
det vigtigere end tidligere, at kvinder er mere
væk fra arbejdsmarkedet i forbindelse med
barselsorlov, at de er gennemsnitlig mere ar-
bejdsløse, og at de tjener gennemsnitligt min-
dre. Disse uligheder ‘programmerer’ nu også
en ulighed i alderdommen. Hertil kommer, at
selve pensionsreglerne er med til at øge de i
forvejen betydelige uligheder. I arbejdsmar-
kedspensionsordningerne skal kvinderne –
modsat folkepension og ATP ud fra rent pen-
sionsmæssige aktuarberegninger fordele deres
gennemsnitligt mindre opsparing over flere år,
fordi det gennemsnitlig lever længere end
mænd. Dermed bliver pensionen det enkelte
år mindre for kvinder end mænd ved den sam-
me opsparing. Op gennem 1990’erne og frem
til i dag har dette været genstand for både po-
litisk debat og større analysearbejder.

ARBEJDSMARKEDSPENSIONSREFORMENS NYE DAGSORDENER 95



Fra topstyring til opbakning og
fremtidsfrygt
Noget tyder på, at den topstyrede måde, ar-
bejdsmarkedspensionerne blev gennemført på,
har haft indflydelse på den senere opbakning
bag pensionsopbygningen.

Arbejdsmarkedspensionerne fik først og
fremmest deres folkelige legitimitet som et
redskab til at ligestille store LO-grupper på
det private arbejdsmarked med andre. Deri-
mod var begrundelsen ikke, at arbejdsmar-
kedspensionen samfundsøkonomisk kunne gi-
ve et voldsomt bidrag til at mindske udgifter-
ne til folkepension, boligydelse, varmehjælp,
mv. flere årtier senere.

Det var ikke den nye ‘nødvendighedens po-
litik’, men på mange måder gamle, rodfæstede
værdier (lighed i alderdommen, den sociale
retfærdighed og arbejdernes ligestilling med
andre), der legitimerede arbejdsmarkedspensi-
onerne, og det var den gamle optik (kampen
for de sociale klassers krav), der bar dem
igennem. 

I første omgang var fagbevægelsens med-
lemmer tøvende over for at bruge overens-
komstforhandlingerne til at opbygge pensi-
onsopsparing. Men i dag har dette billede
ændret sig. Overenskomstforhandlingerne i
foråret 2003 på det private arbejdsmarked var
de første, hvor fagbevægelsen for alvor kunne
berette om et bredt medlemskrav om bedre
pensionsordninger.29

Den stigende opbakning bag arbejdsmar-
kedspensionen har givetvis flere årsager. Men
udover en effekt af agitation fra fagbevægel-
sens side synes opbakningen til arbejdsmar-
kedspensionen også at være tæt knyttet til en
faldende tro på at kunne klare sig med folke-
pensionen, ATP og en meget beskeden pensi-
onsordning. Troen herpå synes efterhånden at
være blevet så lav, at mange prioriterer bedre
arbejdsmarkedspensioner.30 I 2000 viste en
opinionsundersøgelse, at kun 17 pct. af be-
folkningen stolede på de ellers på daværende
tidspunkt ofte gentagne politiske løfter om, at
der ikke ville blive pillet ved folkepensionen.
Hele 76 pct. mente, at folkepensionen enten
ville blive beskåret, eller at selve retten til at

få folkepension for velstillede ville helt for-
svinde.31

En undersøgelse fra Ældresagen har vist, at
23 pct. af befolkningen er helt sikre på, at fol-
kepensionen i fremtiden ikke bliver som i dag.
Modsat er kun 2 pct. helt sikre på, at fremti-
dens folkepension forbliver som i dag. 3 ud af
4 svarer nej på spørgsmålet, om folkepensio-
nen vil forblive som i dag, når de selv skal
pensioneres.32 I en EU-undersøgelse tilkende-
giver mere end 50 pct. af danskerne, at de for-
venter at få vanskeligt ved at klare sig med
folkepensionen.33

Hvor kommer den faldende tillid til fremti-
dens pensioner fra? Intet tyder på, at den skyl-
des principiel modstand mod folkepensionen
eller det danske pensionssystem som sådan.
Der er endog meget bred opbakning i befolk-
ningen til, at vi over skatten skal sikre ældre
en økonomisk tryg alderdom. De gamle og de
syge har gennem flere generationer netop
været nogle af de områder, der står øverst på
borgernes liste over velfærdsprioriteringer,
som de gerne betaler til. Dog er prioriteringen
af folkepensionen gået lidt tilbage i de seneste
år.34

Der synes således at være tale om faldende
tillid inden for rammerne af en generel
velfærdsstøtte og – solidaritet. En svigtende
tillid, som ikke mindst er knyttet til tvivl om,
hvorvidt der i fremtiden vil være råd til at
fortsætte det nuværende pensionssystem. 

Denne markante skepsis over for levedyg-
tigheden af folkepensionen er selvsagt blevet
næret af de mange økonomer og politikere,
der op gennem 1990’erne med tiltagende styr-
ke har argumenteret for nødvendigheden af at
gøre noget ved det, der så smagfuldt blev døbt
“ældrebyrden”. Men det har formodentlig og-
så været medvirkende, at arbejdsmarkedspen-
sionerne ikke blev solgt til fagbevægelsens
medlemmer som et bidrag til at gøre det mu-
ligt at finansiere udgifterne til en voksende
ældrebefolkning uden større skattelettelser.35

Det synes at være skæbnens ironi, at måden
hvorpå man har legitimeret den reform, der
mere end noget bidrager til finansieringen af
fremtidens velfærd og folkepension, samtidig
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holdningsmæssig har været medvirkende til at
mindske tilliden til, at velfærden og folkepen-
sionen vil holde i fremtiden. Ældrebyrdedis-
kursen synes at have hentet næring fra den
måde, hvorpå arbejdsmarkedsreformerne blev
gennemført.

Generationsforæring
Når flere og flere får betydelige arbejdsmar-
kedspensioner, mindsker det samfundets ud-
gifter til de ældre. Der skal udbetales mindre
til både den indkomstafhængige del af folke-
pensionen (pensionstillæg) og til de indkoms-
tafhængige offentlige støtteordninger for pen-
sionister (f.eks. varmehjælp og boligydelse). 

Samtidig betyder skattereglerne omkring
pensionsopsparing og pensionsudbetalinger, at
arbejdsmarkedspensionsreformen flytter skat-
teindtægter ud i den fremtid, hvor der er brug
for pengene til velfærd for en voksende ældre-
befolkning. Når indtægter indbetales på en ar-
bejdsmarkedspension, beskattes de ikke. Det
gør de først senere, når pensionen udbetales.
Dermed har arbejdsmarkedspensionsordnin-
gerne alt andet lige bidraget til at indskrænke
skattegrundlaget i en lang periode fra 1989 og
frem. Til gengæld øger det skatteindtægterne
senere, hvor opsparingen (med fortjeneste)
udbetales. 

Dermed er arbejdsmarkedspensionernes
skatteeffekt i en slags modfase til skatteeffek-
ten af den demografiske udvikling,36 fordi
skatter mindskes i en periode, hvor antallet af
borgere i den arbejdsdygtige alder er relativt
højt i forhold til antallet af borgere uden for
den arbejdsdygtige alder. Til gengæld øges
skatteindtægterne på det tidspunkt, hvor der
kommer relativt flere pensionister. Beregnin-
ger fra 2000 viser, at allerede i 2010 forventes
de samlede indbetalinger til arbejdsmarkeds-
pensionerne at være nået op på ca. 40 mia. kr.
årligt. Det vil svare til en forværring af den
offentlige saldo på op mod 20 mia. kr.37

Den umiddelbare økonomiske effekt heraf
er, at det økonomiske råderum for offentlige
velfærdsudgifter mindskes her og nu.38 Både
under SR-regeringen stramme 2010-rammer

for vækst i de offentlige udgifter og endnu
mere efter indførelsen af skattestoppet inde-
bærer det et mærkbart pres på bl.a. den kom-
munale velfærd. 

Denne effekt kan beskrives som en slags
generationsforæring. Det bidrager til at sætte
spørgsmålstegn ved den moralske kontrakt
mellem generationerne, som ellers ligger bag
folkepensionen og store dele af den øvrige
danske velfærd: “Pensionsopsparerne låner
altså penge af de ældre, der er storforbrugere
af offentlige ydelser, men som får dårligere og
dårligere hjælp. Reelt siger de yngre kræfter i
dag, at den nuværende folkepension er god
nok til vores forældre, men ikke god nok til
os. Modargumentet til mig vil være, at der jo
betales skat af pensionsudbetalingerne. Sagen
er, at til den tid er de nuværende gamle, som
de har lånt pengene af, døde. I stedet er pensi-
onsopsparerne selv blevet gamle og storfor-
brugere af det offentlige. Så betaler de billed-
ligtalt pengene tilbage til sig selv. Den politik,
der føres i dag, er i strid modsætning til det,
der var de fælles holdninger, da jeg var ung,”
som den tidligere socialdemokratiske social-
minister Bent Rold Andersen har udtrykt det,
da han af selv samme grund forlod Socialde-
mokratiet.39

Dermed synes selve arbejdsmarkedsrefor-
mernes umiddelbare økonomiske effekter og-
så at have givet næring til udbredelsen af en
(resignerende) ældrebyrdediskurs.

Arbejdsmarkedspensionerne – 
et bidrag til privatisering?

“Baggrunden for at gennemføre arbejdsmar-
kedspensionerne har været, at de nuværende
pensionsvilkår ikke er tilfredsstillende. Og jeg
vil godt understrege, at det aldrig har været vo-
res formål, at arbejdsmarkedspensionerne skulle
dæmpe det offentlige bidrag til de ældre. Forud-
sætningen for arbejdsmarkedspensionerne har
hele tiden været, at folkepensionen var et grund-
element i alderdomsforsørgelsen.” 

Sådan skrev LO’s formand Hans Jensen i Po-
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litiken 20. januar 2000 i anledning af, at en
række pensionseksperter havde brugt det net-
op indgåede overenskomstforlig om yderlige-
re udbygning af arbejdsmarkedspensionerne
til at foreslå folkepensionens grundbeløb af-
trappet for alle andre end de allersvageste. 

Selv om Hans Jensen havde åbenlyst ret,
hvad angik fagbevægelsens motiver til at op-
bygge arbejdsmarkedspensionerne, var det ik-
ke første gang, at han og den øvrige fagbe-
vægelse blev konfronteret med det argument,
at arbejdsmarkedspensionerne kunne og burde
bruges til en privatisering af pensionsudgifter-
ne og et skift fra en universel pay-as-you-go
pensionsordning til en bidragsfinansieret pen-
sionsordning suppleret med en skattefinansie-
ret, trangsbestemt folkepension for de aller-
svageste grupper.40

Selv om finansminister Mogens Lykketoft
bakkede Hans Jensen op, kunne Hans Jensen
og andre læse i Politiken, at SR-regeringens
egen repræsentant i Pensionsmarkedsrådet
Anders Grosen åbent anbefalede, at arbejds-
markedspensionerne skulle bruges til en pri-
vatisering af alderdomsforsørgelsen: 

“Udvidelsen af arbejdsmarkedspensionerne er et
syvmileskridt i retning af en privatisering af al-
derdomsforsørgelsen. Og det er helt naturligt –
alderdommen kan jo forudses og er ikke en soci-
al begivenhed, der fordrer offentlige sociale
ydelser.”

Denne nye dagsorden er siden kommet til at
præge den politiske debat mere og mere: Kan,
vil og bør arbejdsmarkedspensionerne med-
føre en privatisering og et kvalitativt skifte i
det danske pensionssystem? 

Denne dagsorden næres yderligere af, at
selve arbejdsmarkedspensionernes øgede bi-
drag til den enkeltes økonomi som ældre kan
sætte nye spørgsmålstegn ved, hvorvidt ‘de
gamle’ er en økonomisk dårligt stillet gruppe,
som retfærdigvis bør ydes bedre vilkår over
skatterne. Hvis fremtidens 18-65-årige ved, at
de ikke selv er voldsomt afhængige af en fol-
kepension, der måske er gjort endnu mere ind-
komstgradueret, vil det være en mere altruis-

tisk solidaritet – uddelt i passende subjektivt
afstemte doser – der skal bære viljen til at be-
tale til folkepensionen. Eller i en lidt anden
ideologisk aftapning en mere traditionel kon-
servativ vilje til at støtte ‘værdigt trængende’
(men til gengæld også kun dem).

Langt hen ad vejen kan man derfor sige, at
arbejdsmarkedspensionerne ikke blot har for-
andret det universelle pensionssystem grund-
læggende, men også har bidraget til at sætte
nye endnu mere grundlæggende forandringer
på den politiske og faglige dagsorden. 

Selve den måde arbejdsmarkedspensioner-
ne blev gennemført på, har yderligere åbnet
for denne dagsorden. I og med at arbejdsmar-
kedspensionerne og det nuværende pensions-
mix hverken blev valgt ud fra klare mål for
fremtidens samlede pensionssystem eller som
et redskab til at mindske behovet for fremtidi-
ge skattestigninger eller andre såkaldte vel-
færdsreformer, kommer vi så at sige på efter-
kant til at beslutte os for, hvilke værdier og
mål det nuværende pensionsmix skal indfri. 

Måden arbejdsmarkedsreformen blev solgt
på, har bidraget til at politikere og faglige le-
dere har banet vej for en langt mere åben og
usikker debat om, hvilke værdier, mål og mid-
ler, der bør præge fremtidens danske pen-
sionssystem. Den folkepension, som arbejds-
markedspensionen skulle værne om, er der-
med blevet sat mere i skudlinjen. Selv om ar-
bejdsmarkedspensionernes udbredelse over
tid netop har givet samfundet meget bedre råd
til at bevare folkepensionen. 
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Abstract
Bent Gravesen: New Agendas of the Labour
Market Pension Reform – a child of old val-
ues and structures. Arbejderhistorie 4/2005,
pp.88-101.
The introduction of the labour market pension
reform in 1989 was made possible because of
arbitrary circumstances. Yet, the reform will
be of great importance for the future genera-
tions. In the article Bent Graversen discuss
the possible consequences of the reform.
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