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Centralbankerne har forhøjet renterne markant det seneste år for at få 

bugt med den høje inflation. Kombinationen af højere renter og inflation 

kan mærkes hos forbrugerne. De stigende priser gør, at rådighedsbelø-

bet rækker til færre indkøb end tidligere, mens de stigende renter får 

selve rådighedsbeløbet til at skrumpe ind. Rentestigningerne påvirker 

særligt boligejere med store lån, og især hvis lånene er variabelt forren-

tede. Men hvad har alt dette med pension at gøre, kan man spørge? 

Det korte svar er, at størrelsen på pension og gæld hænger sammen. I 

lande, hvor husholdningerne har store pensionsopsparinger, er der ty-

pisk også større gæld i husholdningssektoren. Danmark ligger i den høje 

ende af skalaen på begge dimensioner.  

Der kan være flere forklaringer på sammenhængen. En mulig forklaring 

er, at husholdninger med store pensionsindbetalinger løbende har færre 

likvide midler til rådighed og derfor er mere tilbøjelige til at optage til-

svarende større lån til fx boligkøb. Samtidig har husholdningerne også 

mulighed for at optage mere gæld, når der er udsigt til en pæn indkomst 

efter pensionsalderen. Med en betydelig pensionsformue er det ikke nød-

vendigt at være gældfri, når man forlader arbejdsmarkedet. 

For at undersøge, om individuel adfærd bidrager til sammenhængen 

mellem pension og gæld, må man bruge data på individniveau. Vi har 

sammenholdt låneadfærden hos danske lønmodtagere med henholdsvis 

høje og lave pensionsbidrag over 20 år. Arbejdsmarkedspensioner blev 

først etableret for ansatte i den offentlige sektor, hvor den gennemsnit-

lige bidragssats allerede efter midten af 1990’erne lå på 12 pct. For an-

satte i den private sektor var bidragssatserne betydeligt lavere i samme 

periode, men de steg støt frem mod 2008, hvor satserne stort set var ens 

i de to sektorer.  
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Vores undersøgelse viser, at lønmodtagere, der havde større pensionsbi-

drag i en længere periode via ansættelse i den offentlige sektor, også op-

byggede større gældsposter end personer med lavere pensionsbidrag i 

den private sektor. Vi fokuserer udelukkende på ansatte i sammenligne-

lige jobfunktioner, som alle har været ansat i både offentlig og privat sek-

tor i løbet af deres arbejdsliv. Dermed opnår vi høj grad af sammenligne-

lighed blandt personerne, der indgår i undersøgelsen. 

En del af forklaringen på danske husholdningers store gældsætning kan 

således være, at de har øget låntagningen som reaktion på stigende bi-

drag til obligatoriske arbejdsmarkedspensioner. Pension og gæld er altså 

tæt forbundet, både når vi ser på tværs af lande, men også når vi betrag-

ter enkeltpersoner i Danmark. Tallene viser desuden, at størstedelen af 

gælden findes i de husholdninger, der har mange aktiver og høje ind-

komster. Generelt er danske husholdningers balancer således rimelig ro-

buste.   

Den høje gæld kan imidlertid betyde, at danskernes privatøkonomi er 

mere sårbar, fx i forhold til rentestigninger. Betydningen af stigende ren-

ter i en situation med høj gæld afhænger i høj grad af, om husholdnin-

gerne har fast eller variabel rente på deres lån. Mange danskere med 

fastforrentede realkreditlån har omlagt deres lån i løbet af 2022. Heraf 

har 4 ud af 10 ændret deres lån fra fast til variabel rente, og variabel 

rente udgør nu størstedelen af den udestående realkreditgæld i Dan-

mark. En stigende andel variabelt forrentet gæld vil alt andet lige mind-

ske danskernes rådighedsbeløb, hvis renterne stiger yderligere, og det vil 

lægge en dæmper på forbrugsmulighederne.  

Der er også tegn på, at høj gæld mere generelt kan have en betydning 

for størrelsen på udsvingene i forbruget, ud over den direkte effekt af 

renteniveauet. Efter finanskrisen var det i særlig grad husholdninger med 

høj gæld, som holdt igen med forbruget – også selvom renterne faldt. 

Mange af de højt gældsatte husholdninger, fx dem, der købte bolig i 

årene op til finanskrisen, har givetvis haft et ønske om at nedbringe gæld 

for at styrke deres modstandsdygtighed og øge mulighederne for fx at 

kunne sælge deres bolig igen uden at skulle have penge op af lommen. 

Denne tilbageholdenhed bidrog til at lægge en dæmper på forbruget i 

en relativt lang periode efter finanskrisen. Høj gæld kan således bidrage 

til at øge konjunkturudsving.  

Opbygningen af arbejdsmarkedspensionerne i Danmark har bidraget til 

en langt større robusthed, både for den enkelte borgers forbrugsmulig-

heder i pensionslivet og for statens finanser. Men der er også tegn på, at 
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denne opbygning af aktiver på husholdningernes balancer har en betyd-

ning for gældsniveauet og udsvingene i de enkelte husholdningers for-

brugsmuligheder over tid – og dermed også udsvingene i dansk øko-

nomi. 


