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Sammanfattning 
Socialförsäkringssystem kan vara kopplade till civilstånd genom att berättigan-
de till försäkringen förutsätter äktenskap. Detta genererar ekonomiska driv-
krafter för par att gifta sig, att undvika skilsmässa, samt att göra en speciali-
serad uppdelning av hemarbete och förvärvsarbete där en part står för den 
större delen av hushållets förvärvsinkomst. Syftet med detta projekt är att stu-
dera huruvida berättigande till socialförsäkringar påverkar beslut som rör civil-
stånd samt pars uppdelning av hemarbete och förvärvsarbete. För att studera 
sådana effekter utnyttjar uppsatsen avskaffandet av änkepensionen i Sverige år 
1989, som innebar att efterlevande makar inte längre fick tillgång till änke-
pension i händelse av makens bortgång. Sammantaget ser vi att socialförsäk-
ringsberättigande har betydande konsekvenser för pars beslut om civilstånd och 
förvärvsarbete, även när rätten till socialförsäkring enbart är av betydelse långt 
fram i tiden. Resultaten visar att äktenskapsbeslut är en viktig del av pars lång-
siktiga finansiella planering. Att enbart titta på hushållens sparande kan således 
ge en alltför dyster bild av hushållens kapacitet att planera för ekonomisk 
trygghet i pensionsåldern. I ett bredare perspektiv tyder resultaten på att såväl 
äktenskapets betydelse som pars uppdelning av förvärvsarbete kommer att för-
ändras i takt med att de legala skillnaderna mellan att vara gift å ena sidan, och 
att vara sammanboende eller skild å andra sidan, minskar över tid. 
  

a Denna rapport är en sammanfattning av IFAU Working Paper 2015:6. 
b Stanford University, IFAU, IFN samt CEPR. perssonp@stanford.edu 
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1 Bakgrund 
I många länder är socialförsäkringssystem kopplade till civilstånd genom att 
berättigande till en del försäkringar förutsätter äktenskap. Även efter år 1971, 
då sambeskattningen av gifta par avskaffades i Sverige, gav utformningen av 
det svenska socialförsäkringssystemet starka ekonomiska drivkrafter för par att 
gifta sig, att undvika skilsmässa, samt att göra en specialiserad uppdelning av 
hemarbete och förvärvsarbete där en part står för den större delen av hushållets 
förvärvsinkomst. 

De legala skillnaderna mellan att vara gift å ena sidan, och att vara samman-
boende eller skild å andra sidan, har dock minskat över tid. Denna utveckling 
har försvagat kopplingen mellan socialförsäkringssystem och civilstånd, och 
därmed de ekonomiska drivkrafterna att vara gift samt att göra en specialiserad 
uppdelning av hemarbete och förvärvsarbete. Även idag finns dock kopplingen 
mellan socialförsäkringssystemet och civilstånd kvar i Sverige, exempelvis för 
alla par som fortfarande har rätt till änkepension. Vidare är kopplingen fortfar-
ande vanlig i andra länder. 

Syftet med detta projekt är att studera huruvida berättigande till socialför-
säkringssystem påverkar beslut som rör giftermål, skilsmässa och makars för-
värvsarbete. Frågan är av stor policyrelevans eftersom förekomsten av sådana 
effekter har implikationer för utformningen av socialförsäkringssystem. 

För att studera denna typ av effekter utnyttjar uppsatsen avskaffandet av 
änkepensionen i Sverige år 1989, som innebar att efterlevande makar inte 
längre fick tillgång till änkepension i händelse av makens bortgång. Resultaten 
visar att socialförsäkringsberättigande har betydande konsekvenser för pars be-
slut om civilstånd och förvärvsarbete, även när rätten till socialförsäkring en-
bart är av betydelse långt fram i tiden.  

Uppsatsen disponeras enligt följande. Först beskriver vi änkepensionsrefor-
men i avsnitt 2. Avsnitt 3 beskriver hypoteser, avsnitt 4 beskriver datamate-
rialet och resultaten presenteras sedan i avsnitt 5 och 6. Slutligen diskuterar vi 
resultaten i avsnitt 7. 

2 Avskaffandet av änkepension i Sverige 

2.1 Änkepension före år 1990 
Fram till 1989 var efterlevande makar berättigade till änkepension i händelse 
av makens bortgång. Denna socialförsäkring var kopplad till civilstånd genom 
att berättigande till försäkringen förutsatte äktenskap: efterlevande kvinnor i 
samboförhållanden liksom efterlevande kvinnor som skilt sig innan makens 
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död var inte berättigade till änkepension. En gift efterlevande kvinna var däre-
mot berättigad till änkepension såvida äktenskapet ingåtts före makens 60-års-
dag. För par utan gemensamma barn krävdes dessutom att äktenskapet hade 
varat i minst fem kalenderår före makens död. För par med gemensamma barn 
fanns ingen tidsgräns för äktenskapets längd. 

Änkepensionen betalades ut varje månad från och med makens bortgång, 
dock tidigast på den efterlevande makans 36-årsdag. Utbetalningens storlek be-
rodde på hur stor pension maken samt den efterlevande makan tjänat in. Ju 
högre pension maken tjänat in, desto högre blev änkepensionen, och ju högre 
egen pension den efterlevande makan tjänat in, desto lägre blev änkepensionen 
(Palme och Svensson, 1997). Annorlunda uttryckt var således efterlevande i par 
med en mer ojämlik pensionsinkomst berättigade till en högre änkepension än 
efterlevande i par med en jämn inkomstfördelning. 

År 2002 uppgick den genomsnittliga utbetalningen till efterlevande till 
35 000 kronor per år och den genomsnittliga löptiden för utbetalningar var åtta 
år.  

Äktenskapsbeslut tas dock ofta långt innan en make dör. Den genomsnitt-
liga åldern vid giftermål mellan år 1980 och 1988 i Sverige var 32,9 år för män 
och 30 år för kvinnor, och den genomsnittliga åldern då en person förlorade sin 
make/maka var 74,7 år. En eventuell utbetalning av änkepension kunde därmed 
generellt förväntas först flera decennier efter vigseln. 

2.2 Änkepension efter år 1990  
Avskaffandet av änkepensionen genomfördes den 1 januari 1990 och diskutera-
des för första gången i riksdagen den 8 juni 1988. Avskaffandet påverkade i 
huvudsak inte de par som redan hade ingått äktenskap. Följande övergångs-
regel tillämpades: 

Alla gifta kvinnor som skulle ha varit berättigade till änkepension om ma-
ken hade dött den 31 december 1989 fick behålla rätten till änkepension även 
efter 1990.  

För ogifta par med barn innebar reformens utformning således att de kunde 
säkra rätten till änkepension genom att gifta sig före 1989 års utgång. Barnlösa 
par som redan var gifta vid reformens tillkännagivande, men som hann vara 
gifta i mindre än fem år innan utgången av 1989, miste däremot rätten till änke-
pension från och med den 1 januari 1990. 
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3 Hur kan avskaffandet av änkepension förväntas 
påverka pars beslut om civilstånd samt förvärvs-
arbete? 

I den engelska versionen av uppsatsen (Persson, 2015) utvecklas en äkten-
skapsmarknadsmodell som ger flera teoretiska prediktioner för hur avskaffan-
det av änkepensionen påverkar pars beslut om civilstånd och förvärvsarbete. 
Här följer en kort sammanfattning. 

3.1 Ogifta par 
För ogifta par med barn innebar reformens utformning att de kunde säkra rätten 
till änkepension genom att gifta sig före 1989 års utgång. Modellen ger tre pre-
diktioner för dessa par: 

1 Avskaffandet innebär en stor ökning av antalet par som gifter sig precis 
före 1989 års utgång. Enbart en del av de äktenskap som ingås under slutet 
av 1989 skulle dock ha ingåtts i alla fall, vid ett senare tillfälle, om re-
formen inte hade genomförts. Annorlunda uttryckt ger änkepensionens av-
skaffande upphov till två olika typer av vigslar: 

(i) Äktenskap som genom en tidsförskjutning ingås under slutet av 
1989, men som annars skulle ha ingåtts senare. Dessa vigslar be-
nämns hädanefter som ”tidsförskjutna vigslar”. 

(ii) Äktenskap som inte skulle ha ingåtts över huvud taget om änke-
pensionen inte hade avskaffats – detta eftersom paren, om de 
inte hade haft bråttom med att gifta sig, skulle ha bestämt sig för 
att inte ingå äktenskap. Dessa vigslar benämns hädanefter som 
”extra vigslar”. 

2 Par som har större ekonomiska drivkrafter att säkra rätten till änkepension 
för den efterlevande är mer benägna att gifta sig under det sista kvartalet 
1989, än liknande par med svagare ekonomiska incitament. 

3 Mer förhastade giftermål i samband med änkepensionsreformen gör den 
långsiktiga skilsmässorisken högre bland de par som gifte sig under det 
sista kvartalet 1989 än bland par som gifte sig dessförinnan (och således 
fick samma skydd vid makens död). 

3.2 Gifta par 
Vissa par som redan var gifta vid reformens tillkännagivande miste rätten till 
änkepension från och med den 1 januari 1990. Modellen ger två prediktioner 
för dessa par: 
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1 Änkepensionens avskaffande ökar sannolikheten för skilsmässa.  

Par som har rätt till änkepension (så länge de förblir gifta) har nämligen 
starka ekonomiska drivkrafter att undvika skilsmässa, eftersom de mister 
rätten till änkepension om de väljer att skiljas. När par mister rätten till 
änkepension får de således svagare ekonomiska drivkrafter att undvika 
skilsmässa. 

2 Änkepensionens avskaffande ökar makens arbetskraftsutbud (i de äkten-
skap som håller). 

Även om inte maken de jure påverkades av reformen – enbart hustrun var 
tidigare berättigad änkepension – så påverkades maken de facto1 eftersom 
hustrun miste sin försäkring mot fattigdom på äldre dagar. I den engelska 
versionen diskuterar vi att även hustruns arbetskraftsutbud förväntas öka 
som en följd av reformen. Detta är kanske mindre förvånande eftersom 
hustrun har direkta ekonomiska incitament att arbeta mer i avsaknad av rätt 
till änkepension. 

4 Datamaterial 
Datamaterialet består av registerinformation från Statistiska centralbyrån 
(SCB) vilken har tillhandahållits genom Institutet för arbetsmarknads- och ut-
bildningspolitisk utvärdering (IFAU). Grundpopulationen består av de indivi-
der som ingick äktenskap mellan 1968 och 2009. För dessa individer observe-
ras samtliga civilståndsförändringar samt demografiska och socioekonomiska 
variabler såsom födelseår, utbildningsnivå, kognitiv förmåga från försvarets 
mönstringstester, eventuellt dödsdatum samt beskattningsbar förvärvsinkomst 
för åren 1985-2009. Jag observerar vidare huruvida ett par har gemensamma 
barn. Jag följer Lindqvists och Vestmans (2011) metod för att skapa ett mått på 
kognitiv förmåga som följer en standardiserad normalfördelning. 

5 Effekter på giftermål 
Den första delen av analysen studerar effekter av änkepensionens avskaffande 
på giftermål. 

1 Teoretiskt härrör denna prediktion från ett antagande om att makar gemensamt bestämmer hur 
mycket varje part ska förvärvsarbeta enligt en ”kollektiv hushållsmodell” (Chiappori 1998). Se 
också exempelvis Angrist (2002), Wolfers (2006), Stevenson (2008) samt Lafortune m.fl. (2012). 
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5.1 Urval 
Grundpopulationen i denna del av analysen utgörs av alla par som vid änkepen-
sionens avskaffande hade fått minst ett gemensamt barn (efter 1971). Många av 
dessa par var redan gifta i juni 1988, men för de par som inte var gifta innebar 
reformen att de kunde säkra rätten till änkepension genom att gifta sig före 
1989 års utgång.  

5.2 Tidsförskjutna samt extra äktenskap 
Figur 1 visar hur många giftermål som sker i grundpopulationen för varje kvar-
tal från 1980 till 2003. Vi ser att fler äktenskap genomgående ingås under våren 
och sommaren. Vi ser också att många par väljer att gifta sig i slutet av 1989, 
under det sista kvartalet som par kunde gifta sig och fortfarande säkra rätten till 
änkepension. Denna ökning har tidigare noterats av bland andra Hoem (1991), 
Roine (1997), och Björklund m.fl. (2007) och vi tar denna ökning som utgångs-
punkt för att vidare studera de mekanismer som ligger bakom ökningen.2 Dessa 
mekanismer är relaterade till det faktum att betydligt färre bröllop sker från och 
med 1990, vilket tydligt framgår av Figur 1.3  
  

2 Frimmel m.fl. (2012) presenterar liknande resultat från en reform i Österrike. 
3 Det är här viktigt att komma ihåg att populationen enbart innefattar par som fick sitt första ge-
mensamma barn före 1989. Således ska Figur 1 inte tolkas som att svenskar upphörde att gifta 
sig efter 1989 – men de som gifte sig efter 1989 var huvudsakligen par som fick barn från och 
med 1989. 

IFAU – Socialförsäkringar och äktenskapsbeslut 7 

                                                 



 

Figur 1 Empirisk fördelning av nya äktenskap 

 

Fotnot: Figuren visar hur många giftermål som sker under varje kvartal från 1980 till 2003. Po-
pulationen inkluderar samtliga par som vid änkepensionens avskaffande hade fått minst ett ge-
mensamt barn (som var fött efter 1971). Den ljusgrå streckade linjen visar kvartalet då reformen 
diskuterades i Riksdagen, det andra kvartalet 1988; den mörkgrå långstreckade linjen visar det 
sista kvartal då par kunde gifta sig och säkra rätten till änkepension, det fjärde kvartalet 1989. 

Att färre bröllop sker efter 1990 beror delvis på en tidsförskjutning: par som 
annars skulle ha gift sig senare valde att ingå äktenskap i slutet av 1989 för att 
inte gå miste om änkepensionen. Enligt hypotesen som presenteras i avsnitt 3 
ovan så står dock inte dessa tidsförskjutna bröllop för alla äktenskap som ingås 
under det sista kvartalet 1989. I stället sker också ett antal extra äktenskap i 
slutet av 1989, som inte skulle ha ingåtts över huvud taget om änkepensionen 
inte hade avskaffats – detta eftersom paren, om de inte hade haft bråttom med 
att gifta sig, skulle ha bestämt sig för att inte ingå äktenskap. 

För att skatta i vilken utsträckning som bröllopen i slutet av 1989 är tids-
förskjutna eller extra används regressionsanalys, vilken beskrivs detaljerat i den 
engelska versionen av denna uppsats. Metoden bygger på att skatta hur fördel-
ningen av giftermål skulle ha sett ut om änkepensionen inte hade avskaffats.4 

4 Denna s.k. ”bunching-metod” har sitt ursprung i de metoder som utvecklades med startpunkt i 
Saez (2010) samt i Chetty m.fl. (2011). 
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För att göra denna skattning använder vi de giftermål som skedde innan 
reformen (vilka inte påverkades av reformen). 

Figur 2 Tidsförskjutna och extra vigslar 

Fotnot: Den svarta arean visar hur många giftermål som sker för varje kvartal från 1980 till 2003 
(och visas också i Figur 1). Populationen inkluderar samtliga par som vid änkepensionens av-
skaffande hade fått minst ett gemensamt barn (efter 1971). Den långstreckade svarta linjen visar 
det skattade antalet giftermål om änkepensionsreformen inte hade genomförts. Skillnaden mellan 
dessa två linjer (efter 1989) fångar antalet tidsförskjutna vigslar. Resterande vigslar som sker 
under det sista kvartalet 1989 är extra. 

Figur 2 visar resultatet från skattningen. Det sista kvartalet 1989 ingicks enligt 
skattningen 44 305 fler vigslar än vad som skulle ha förväntats om reformen av 
änkepensionen inte hade skett. Vi delar nu upp dessa 44 305 vigslar i tids-
förskjutna och extra viglar, vilket illustreras av de två linjer som vi ser från och 
med 1990: 

1 En heldragen linje som visar de äktenskap som faktiskt ingicks efter 1989 
(samma linje som visas i Figur 1).  

2 En streckad linje som visar det skattade antalet äktenskap som skulle ha in-
gåtts efter 1989 om änkepensionen inte hade avskaffats. 

Skillnaden mellan de två linjerna utgörs av tidsförskjutna bröllop: de skulle ha 
skett senare enligt den skattade fördelningen, men uteblev i realiteten eftersom 
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de tidigarelades till det sista kvartalet 1989. Genom att summera skillnaden 
mellan dessa två linjer under hela tidsperioden skattar vi det totala antalet tids-
förskjutna vigslar till 25 600.  

De bröllop som sker under det sista kvartalet 1989 men som inte var tids-
förskjutna uppgår således till 44 305–25 600 = 18 705 extra vigslar. Tabell 1 
visar dessa resultat i tabellform. Vi ser att resultaten är högst signifikanta och 
baseras på 6 473 observationer.5 

Tabell 1 Effekten av änkepensionens avskaffande på giftermål 

Skattad enhet Skattning 

Totalt antal bröllop orsakade av reformen 
 
     Varav tidsförskjutna bröllop 

44 305*** 
(3 229) 
25 600*** 

 
     Varav extra bröllop 

(3 176) 
18 705*** 

 (1 629) 

Antal observationer (kohorter*kvartal) 6 473 

Fotnot: Beroende variabel är logaritmen av antalet giftemål, kvartalsvis för varje kohort av par. 
Specifikationen har valts genom att använda Akaike Information Criterion. Standardfel skattade 
med hjälp av en så kallad Bootstrapping procedur, vilken beskrivs i den engelska rapporten, 
anges i parentes. Statistisk signifikansnivå på 0,1, 1 och 5 % anges med ***, ** och *. 

 
Sammanfattningsvis visar resultaten att tillkännagivandet av änkepensionens 
avskaffande ledde till en ökad sannolikhet för ännu ej gifta par att ingå äkten-
skap (för att få ta del av/inte gå miste om änkepensionen), samt att effekten på 
antalet giftermål drivs både av tidigareläggande av giftermål samt av ”extra” 
giftermål som annars inte skulle ingåtts. 

5.3 Heterogena effekter beroende på änkepensionens värde 
Vi analyserar nu vilka typer av par som väljer att säkra rätten till änkepension 
genom att gifta sig precis före 1990. Hypotes 2 ovan är att par som har större 
ekonomiska drivkrafter att säkra rätten till änkepension för den efterlevande är 
mer benägna att gifta sig under det sista kvartalet 1989, än liknande par med 
svagare ekonomiska incitament. 

För äldre par är det förväntade värdet av rätten till änkepension exempelvis 
högre än för yngre par eftersom utbetalningarna av änkepension i genomsnitt 
sker tidigare – annorlunda uttryckt så har äldre par en kortare diskonterings-
period. Vidare har äldre par ofta tjänat in en större änkepensionsgrundande in-

5 En observation utgörs av ett kvartal för en kohort av par, där varje kohort utgörs av de par som 
fick barn under ett visst kvartal. 
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komst (fram till 1989). Ett sätt att se om det verkar finnas något stöd för vår 
andra hypotes är således att se om äldre par är mer benägna att gifta sig som en 
följd av reformen än yngre par. 

Figur 3 Heterogena effekter beroende på makens ålder vid vigseln 

Fotnot: Figur 3 replikerar Figur 1 för två delurval. Den grå heldragna linjen visar hur många 
giftermål som sker för varje kvartal från 1980 till 2003 där mannen vid vigseln är 31–40 år. Den 
svarta punktstreckade linjen avser giftermål där mannen vid vigseln är under 31 år.  

 
Figur 3 replikerar Figur 1 för två olika delurval. Den svarta punktstreckade lin-
jen visar par där mannen vid vigseln är yngre än 31 år. Den grå heldragna lin-
jen visar par där mannen är 31–40 år. Vi ser att fler i den yngre åldersgruppen 
gifter sig under varje kvartal utom under det sista kvartalet 1989. Under det 
sista kvartalet 1989 har den äldre åldersgruppen inte bara fler vigslar i absoluta 
tal, även den relativa förändringen jämfört med kvartalet innan är betydligt 
större för par i den äldre åldersgruppen. Detta indikerar att äldre par är mer 
benägna att gifta sig för att säkra tillgången till änkepension (trots att yngre par 
generellt är mer benägna att gifta sig). Detta ger stöd för den andra hypotesen.  

Vi kan göra ytterligare en intressant observation från Figur 3: Det faktum att 
vi över huvud taget ser en respons bland par som är yngre än 30 år, för vilka 
utbetalning av änkepensionen inte förväntas ske förrän cirka 50 år senare, tyder 
på betydande framåtblickande beteende. 
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I den engelska versionen av uppsatsen presenterar vi ytterligare stöd för den 
andra hypotesen, genom att visa följande samband efter att ha kontrollerat för 
en rad demografiska och socioekonomiska faktorer: 

1 Par där mannen med större sannolikhet avlider inom kort efter 1990 är mer 
benägna att gifta sig i samband med änkepensionsreformen än liknande par 
där mannen har lägre sannolikhet att avlida kort efter 1990.6 Dessa par har 
större ekonomiska drivkrafter att säkra rätten till änkepension för den 
efterlevande än liknande par där mannen troligen lever längre. 

2 Par med en mer ojämlik fördelning av inkomst från förvärvsarbete är mer 
benägna att ingå äktenskap precis före utgången av 1989 än par med en 
jämlik fördelning av förvärvsinkomster. Dessa par har större ekonomiska 
drivkrafter att säkra rätten till änkepension för den efterlevande än liknande 
par med en jämlik inkomstfördelning. 

5.4 Framtida skilsmässor bland par som gifte sig under sista 
kvartalet 1989 

Den tredje hypotesen för denna grupp av par är att den långsiktiga skilsmässo-
risken är högre bland de par som gifte sig under det sista kvartalet 1989 än 
bland par som gifte sig dessförinnan (och således fick samma skydd vid ma-
kens död).  

Anledningen till denna högre skilsmässorisk är att många vigslar under det 
sista kvartalet 1989 utgörs av extra vigslar, dvs. giftermål som aldrig skulle ha 
ingåtts om reformen inte genomförts eftersom paren skulle ha bestämt sig för 
att i stället gå skilda vägar. Annorlunda uttryckt så består paren som gifte sig i 
slutet av 1989 av ”stabila” par som liknar dem som gifte sig exempelvis under 
det sista kvartalet 1988, samt av ”instabila” par som gifte sig enbart på grund 
av änkepensionsreformen. Dessa ”instabila” par ökar den genomsnittliga skils-
mässorisken bland alla par som gifte sig under det fjärde kvartalet 1989. 

Vi testar denna hypotes genom regressionsanalys, vilken beskrivs i detalj i 
den engelska versionen av uppsatsen. Metoden bygger på att skatta skilsmässo-
risken hos par som en funktion av huruvida paret gifte sig i slutet av 1989, å 
ena sidan, eller i slutet av tidigare år, å andra sidan. Båda dessa grupper av par 
fick samma skydd vid makens död, men paren som gifte sig i slutet av 1989 
förväntas ha en högre skilsmässorisk.  

Det är här viktigt att kontrollera för en rad demografiska och socioeko-
nomiska variabler som är korrelerade med skilsmässorisk: makens och hustruns 

6 Med dödsfall kort efter 1990 avses dödsfall inom fem från den 1 januari 1990. I den engelska 
versionen presenteras också resultat med andra tidshorisonter (från två kalenderår och uppåt). 
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respektive ålder, inkomst, utbildningsnivå, och antal tidigare äktenskap; 
makens IQ (mätt från försvarets mönstringstester) och andel av den totala 
hushållsinkomsten, samt parets antal gemensamma barn. Vi kontrollerar också 
för vilken månad och veckodag som bröllopet ägde rum på. 

Tabell 2 Förhöjd skilsmässorisk i äktenskap som ingicks i slutet av 1989 

Skilsmässa inom Fem år Tio år 
   

Gift 1989 Q4 0,02288*** 
(0,0048) 

0,0423*** 
(0,0088) 

Antal observationer 94 681 94 681 

Fotnot: Varje kolumn representerar en regression. Standardfel klustrade på vigsel-
månad*vigseldag anges i parentes. Statistisk signifikansnivå på 1, 5 och 10 % anges med ***, ** 
och *. 

Resultatet presenteras i Tabell 2. Enligt skattningen är sannolikheten att skiljas 
inom fem år från vigseln 2,28 procentenheter högre bland par som gifter sig 
under det sista kvartalet 1989 än bland par som gifter sig något år tidigare, men 
som har samma ålder, inkomst, utbildningsnivå, etc. På tio års sikt är sannolik-
heten att skiljas 4,23 procentenheter högre. Eftersom cirka 16 procent av alla 
par skiljer sig inom tio år i den här studiepopulationen så innebär detta att par 
som gifter sig under det sista kvartalet 1989 har ungefär 26 (4,23/0,16) procents 
högre skilsmässorisk jämfört med kontrollgruppen. 

6 Effekter på skilsmässor och på pars 
förvärvsarbete 

Den andra delen av analysen studerar effekter av änkepensionens avskaffande 
på par som redan var gifta vid änkepensionens avskaffande, men som förlorade 
rätten till änkepension i och med reformen.  

6.1 Urval och metod 
Barnlösa par som redan var gifta vid reformens tillkännagivande, men som 
hann vara gifta i mindre än fem år innan utgången av 1989, miste rätten till 
änkepension från och med den 1 januari 1990. Grundpopulationen i denna del 
av analysen utgörs därför av alla barnlösa par som gifte sig precis innan eller 
precis efter årsskiftet 1984–1985.7 Paren som gifte sig under det första 
kvartalet 1985 förlorade rätten till änkepension från och med år 1990. Paren 

7 Även par som gifte sig runt årsskiftet 1983–1984 inkluderas i analysen för att kontrollera för en 
”nyårseffekt” – detta beskrivs mer utförligt i den engelska versionen. 
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som i stället gifte sig i slutet av 1984 påverkades inte av reformen, utan fick 
behålla rätten till änkepension även efter 1990. 

Vi testar de hypoteser som presenteras i avsnitt 3.2 genom en typ av 
regressionsanalys som kallas regressionsdiskontinuitet (Angrist och Lavy 1999; 
Lee och Lemieux 2010.). Metoden beskrivs i detalj i den engelska versionen. 
Den bygger på att jämföra par som gifte sig precis innan och precis efter 
årsskiftet 1984–1985. Dessa par kan förväntas vara mycket lika varandra, vilket 
gör att par som gifter sig i slutet av 1984 är en nästintill perfekt kontrollgrupp 
för par som gifter sig i början av 1985. Annorlunda uttryckt kan vi anta att de 
par som miste rätten till änkepension skulle ha betett sig på samma sätt som 
paren i kontrollgruppen om de hade fått ha kvar rätten till änkepension. Således 
kan vi anta att skillnaden i utfall hos de båda grupperna reflekterar effekten av 
att mista rätten till änkepension. 

Vi studerar två utfall för vilka vi formulerade hypoteser i avsnitt 3: Parens 
skilsmässorisk samt parens förvärvsarbete. 

6.2 Effekten av att mista rätten till änkepension på pars 
skilsmässorisk 

Vi börjar med att analysera hur förlusten av rätten till änkepension påverkar 
pars skilsmässorisk. Den hypotes som presenterades i avsnitt tre ovan är att par 
som mister rätten till änkepension får en förhöjd skilsmässorisk jämfört med 
om de skulle ha fått behålla rätten till änkepension. Par som har rätt till 
änkepension (så länge de förblir gifta) har nämligen starka ekonomiska driv-
krafter att undvika skilsmässa, eftersom de mister rätten till änkepension om de 
väljer att skiljas. Par som mister rätten till änkepension har således svagare 
ekonomiska drivkrafter att undvika skilsmässa. 

Det är i sammanhanget viktigt att göra två klargöranden. För det första så är 
det naturligtvis ”kostsamt” för alla par att skiljas, såväl ekonomiskt som – och 
kanske framför allt – känslomässigt. Men om dessa övriga ”skilsmässo-
kostnader” kan förväntas vara lika höga bland par som gifter sig precis innan 
och precis efter årsskiftet 1984–1985 så fångar värdet av änkepensionen 
skillnaden i de båda gruppernas drivkrafter att undvika skilsmässa. 

För det andra är det viktigt att betona att analysen inte bygger på att alla par 
väljer att skiljas (eller att undvika att skiljas) av ekonomiska skäl. Hypotesen är 
i stället ett uttalande om hur par som är på marginalen mellan att skiljas eller 
att fortsätta vara gifta beter sig. För dessa par kan en stor ekonomisk drivkraft 
att undvika skilsmässa eventuellt göra skillnad.  
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Tabell 3 Effekten på skilsmässorisk bland redan gifta par som mister rätten till 
änkepension 

Skattat utfall  
 

Skattad ökning bland par som mister 
rätten till änkepension 

  

Äktenskapet slutar i skilsmässa inom 24 år 0,0527* 
 (0,0313) 
Antal observationer 9 104 

Fotnot: Robusta standardfel anges i parentes. Statistisk signifikansnivå på 1, 5 och 10 % anges 
med ***, ** och *. 

Resultaten som presenteras i Tabell 3 visar att avskaffandet av änkepensionen 
ökade sannolikheten för skilsmässa bland de som redan var gifta när reformen 
genomfördes. Enligt skattningarna ökar sannolikheten för att ett äktenskap 
slutar i skilsmässa inom 24 år med 5,27 procentenheter när ett par mister rätten 
till änkepension. I den engelska versionen visar vi vidare att effekten av att 
mista rätten till änkepension framför allt framträder långt efter änkepensions-
reformen, när de berörda paren har nått pensionsåldern. Annorlunda uttryckt så 
minskar rätten till änkepension för efterlevande änkor skilsmässorisken hos par 
i pensionsåldern. Detta tyder på att kvinnor som i pensionsåldern överväger att 
ta ut skilsmässa tar de ekonomiska konsekvenserna av detta beslut i beaktning.  

6.3 Effekten av att mista rätten till änkepension på makens 
arbetskraftsutbud 

Slutligen undersöker vi den andra hypotesen för dessa par, nämligen att vi hos 
par som mister rätten till änkepension kan förväntas se att makens arbetskrafts-
utbud ökar. Vi använder samma metod och presenterar resultaten i Tabell 4. 
Utfallet vi studerar är huruvida maken är förvärvsarbetande år 2008. 

Tabell 4 Effekten på makens arbetskraftsutbud hos redan gifta par som mister 
rätten till änkepension 

Skattat utfall Skattad ökning bland par som mister rätten till änkepension 
    

 Alla par Man yngre än 63 Man äldre än 62 
 

Mannen arbetar år 2008 0,0358* 
(0,0184) 

0,0136 
(0,0274) 

0,0641*** 
(0,0212) 

Antal observationer 18 839 11 127 7 712 

Fotnot: Robusta standardfel anges i parentes. Statistisk signifikansnivå på 1, 5 och 10 % anges 
med ***, ** och *. 

Skattningen som presenteras i den första kolumnen visar att förlusten av rätten 
till änkepension höjer den genomsnittliga sannolikheten att maken förvärvs-
arbetar 2008 med 3,58 procentenheter. De två följande kolumnerna visar att 
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denna effekt till stor del drivs av män som är nära pensionsåldern: ökningen är 
obetydlig bland män som är yngre än 63 år 2008; däremot är effekten betydligt 
större och statistiskt signifikant på 5-procentsnivå bland män som är äldre än 
62 år. Dessa resultat tyder på makar fördröjde sin pension till följd av förlusten 
av änkepension.  

7 Diskussion 
Uppsatsens resultat visar att ekonomiska drivkrafter från socialförsäkringsbe-
rättigande spelar roll i äktenskapsbeslut, även när rätten till socialförsäkring 
enbart är av betydelse långt fram i tiden. Den positiva effekten på sannolik-
heten att gifta sig fanns exempelvis även bland par i 30-årsåldern, för vilka ut-
betalning av änkepensionen troligen inte skulle ske förrän långt framåt i tiden. 
Detta tyder på att par använder äktenskap som en viktig del av sin planering för 
att säkerställa ekonomisk trygghet i pensionsåldern.  

Uppsatsen kompletterar därmed en viktig litteratur som studerar individers 
pensionssparande8, genom att visa att äktenskapsbeslut är en integrerad och 
kompletterande del av pars långsiktiga strategier för finansiell planering. De 
effekter som dokumenteras här bland par i 30-årsåldern innebär en finansiell 
planeringshorisont på upp till 50 år, med implicita diskonteringsräntor som 
återspeglar en betydande grad av framåtblickande beteende. Att enbart titta på 
hushållens sparande kan således ge en alltför dyster bild av hushållens kapa-
citet att säkerställa ekonomisk trygghet i pensionsåldern. 

I ett bredare perspektiv tyder resultaten på att såväl äktenskapets betydelse 
som pars uppdelning av förvärvsarbete kommer att förändras i takt med att de 
legala skillnaderna mellan att vara gift å ena sidan, och att vara sammanboende 
eller skild å andra sidan, minskar över tid. 

8 Se exempelvis Laibson (1997), Benartzi och Thaler (2004), Carroll m.fl. (2009) samt Beshears 
m.fl. (2011).  
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