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Sammanfattning 

Ett antal tidigare studier som skriver om åldersskillnader inom parrelationer diskuterar 

jämställdhet inom dessa men har inte undersökt det direkta sambandet mellan 

åldersskillnader och jämställdhet inom parrelationer. Syftet med den här studien var att 

undersöka huruvida heterosexuella par med åldersskillnader, jämfört med par inom 

ramen för åldersskillnadsgenomsnittet, tenderar att vara mindre jämställda när mannen 

är äldre, och mer jämställda när kvinnan är äldre. Jämställdhet har mätts utifrån 

fördelning av hushållsarbete och barnavård samt attityd till jämställdhet inom familjen. 

Linjär regressionsanalys har använts för att undersöka åldersskillnader i relation till 

beteende (fördelning av hushållsarbete och barnavård) och logistisk regression har 

använts för att undersöka åldersskillnader i relation till attityder (till jämställdhet inom 

familjen). Undersökningen har utförts utifrån data från Levnadsnivåundersökningen 

(LNU) 2000. Resultaten visar att par vars åldersskillnad skiljer sig från genomsnittet 

inte är mindre jämställda när mannen är äldre eller mer jämställda när kvinnan är äldre.   
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Inledning 

Trots en lång historia kring valfrihet gällande livspartner i västvärlden finns det många 

normer som säger vem man bör vara med, men kanske främst vem man inte bör vara med. 

Det finns en stark heteronorm som innebär att man bör ha en partner av motsatt kön, men 

detta är antagligen en av de få större olikheter normer säger ska finnas inom ett par. Ofta talas 

det annars om män och kvinnor som inte passar ihop på grund av att de är för olika, och att 

eftersträva att finna en partner som är någorlunda lik en själv har varit en stark norm länge (se 

t.ex. Burgess & Wallin, 1943). Det kan handla om att ens partner bör tillhöra samma klass, 

samma etnicitet och ha ungefär lika lång utbildning. Å andra sidan finns det många normer 

kring hur olikheter ska se ut inom ett par bestående av ganska lika individer. Forskare (se t.ex. 

Bozon, 1991; Burkitt & Burkitt, 1981; Presser, 1975) har visat att det ofta är önskvärt, eller i 

alla fall förväntat, att mannen i ett förhållande exempelvis har lite högre utbildning, lite högre 

yrkesstatus, lite högre lön, är lite längre och lite starkare än sin kvinnliga partner. En del 

menar att mäns högre socioekonomiska position i förhållande till sin partner skapar en 

maktobalans till mannens fördel, och även om jämställdhet möjligtvis är idealet så verkar det 

inte alltid vara så verkligheten ser ut (Rothstein, 1999). I linje med detta förväntas kvinnan i 

förhållandet vara mer omvårdande och huslig och därför ta lite större ansvar för allt som rör 

hem och barnavård. Även om skillnaden i antal timmar kvinnor och män spenderar på 

hushållssysslor har blivit mindre så utför kvinnor fortfarande i genomsnitt en timme obetalt 

arbete mer per dygn än vad män gör (SCB, På tal om kvinnor och män, 2012).  

Vidare finns det även mönster och normer kring åldersskillnader mellan män och kvinnor i 

parrelationer. Dessa mönster täcker på ett sätt in både normen kring strävan efter en partner 

som är lik en själv och samtidigt normen kring att mannen ska vara lite överordnad kvinnan i 

förhållandet. Överlag tenderar vi nämligen att välja någon som är nära oss själva i ålder när vi 

söker livspartner, men samtidigt är mannen nästan alltid lite äldre än kvinnan (Bozon, 1991; 

Presser 1975). Även om större åldersskillnader blivit vanligare i både förhållanden där 

mannen är äldst respektive i förhållanden där kvinnan är äldst, så är mannen i ett svenskt 

heterosexuellt par fortfarande i genomsnitt ungefär två år äldre än kvinnan (Kolk, 2012). Det 

att mannen oftast är äldre än kvinnan i ett förhållande kan troligtvis vara ännu en bidragande 

faktor till ojämn maktbalans som gynnar mannen i förhållandet (Rothstein, 1999). Således är 

det möjligt att par med större åldersskillnad än genomsnittet är mindre jämställda på grund av 

en existerande maktobalans (jämför Bumpass & Sweet, 1972) men att förhållanden där 
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kvinnan är äldre möjligtvis skulle kunna skilja sig från regeln på något sätt (Bumpass & 

Sweet, 1972; Presser, 1975) och eventuellt vara mer jämställda en genomsnittet (Presser, 

1975). De studier som berör ämnet jämställdhet och åldersskillnad i relationer har ofta starka 

argument för att ovanstående gäller, men flertalet av dem har egentligen inte undersökt om så 

är fallet (se t.ex. Bumpass & Sweet, 1972; Presser, 1975), vilket väcker funderingar kring 

huruvida åldersskillnader i parrelationer och jämställdhet hänger ihop på detta sätt.  

Syfte 

Syftet med studien är således att undersöka om det finns ett samband mellan jämställdhet 

inom (heterosexuella) parrelationer och åldersskillnader inom dessa. Mer preciserat ska det 

undersökas om par med större åldersskillnader än genomsnittet tenderar att vara mer eller 

mindre jämställda i sin relation, och att se hur detta eventuella samband möjligtvis skiljer sig 

när det är mannen respektive kvinnan som är äldre.  

Studien förväntas ge en klarare bild över hur åldersskillnader i förhållanden påverkar 

jämställdhet, och på så sätt alltså ge en klarare bild över ett område som varit ganska 

omdiskuterat men inte särskilt ofta blivit studerat. Det finns i nuläget ett glapp mellan teori 

och empiri inom det aktuella ämnet och detta glapp kan förhoppningsvis minskas lite i och 

med den här studien.   

Avgränsningar 

I den här studien kommer det inte att finnas utrymme att undersöka varför kvinnor tenderar att 

välja äldre män och varför män tenderar att välja yngre kvinnor i högre utsträckning än 

tvärtom, eller hur människor på andra sätt tenderar att välja sin partner. Detta hade självklart 

varit intressant och det är mycket möjligt att även dessa val har att göra med en persons 

inställning till jämställdhet, dock utgör detta en annan aspekt av fenomenet. Istället kommer 

den här undersökningen att fokusera på hur förhållandena ser ut angående jämställdhet efter 

det att två personer de facto har valt varandra. 

Undersökningen kommer att studera både gifta och samboende par, detta eftersom samboende 

blivit alltmer vanligt i Sverige och många par annars skulle ha missats. Par som inte bor 

tillsammans kommer dock inte tas med, delvis eftersom de jämställdhetsmått som fanns 

tillgängliga i datamaterialet inte går att tillämpa på dessa par. Fokus ligger på heterosexuella 

par, detta eftersom jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma friheter och 

obligationer i samhället (Nationalencyklopedin, 2013), vilket gör att samkönade förhållanden 
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där det inte finns en person av varje kön blir svåra att studera inom ramen för denna studie. 

Dessutom ansågs antalet samkönade par i datamaterialet vara för få för att studeras.  

Jämställdhet kommer i studien att mätas genom fördelning av diverse sysslor i hemmet och 

attityd till jämställdhet inom familjen. Detta är dels eftersom det var det bästa som fanns att 

tillgå i datamaterialet men även eftersom fördelning av hushållssysslor anses fungera bra som 

mått på jämställdhet och ofta har använts som mått på det i andra sammanhang (se t.ex. SCB, 

På tal om kvinnor och män, 2012; Rothstein, 1999). Vidare är en jämn fördelning av hem- 

och omsorgsarbetet ett av den svenska jämställdhetspolitikens mål (SCB, På tal om kvinnor 

och män, 2012). Det finns givetvis många andra sätt att mäta jämställdhet på, vilket kan vara 

viktigt att ha i åtanke.  

Studien kommer att fokusera på hur det ser ut i Sverige, resultaten kan således med säkerhet 

enbart generaliseras till Sveriges befolkning men en övergripande generalisering till övriga 

länder i västvärlden kan eventuellt göras med viss försiktighet. Det bör i tolkning av studien 

has i åtanke att länder kan skilja sig mycket åt i och med olika kulturer kring partnerskap. 

Sverige kan med stor sannolikhet liknas mer vid andra länder i västvärlden än vid länder där 

exempelvis bortgifte, hemgift eller liknande är vanligt. Samtidigt är det alltid viktigt att tänka 

på att normer kring partnerskap kan skilja sig mycket åt även mellan länder som exempelvis 

Sverige och USA, i och med skillnader i till exempel förväntade könsroller.  

Disposition 

Härefter kommer uppsatsen att fortsätta med att ge en övergripande bild av den tidigare 

forskning som finns inom och omkring jämställdhet och åldersskillnader i parrelationer. 

Därefter kommer datamaterialet beskrivas, följt av en beskrivning av kodning och 

operationalisering av variabler samt en redogörelse för vilka metoder som kommer att 

användas för analysen. Efter det presenteras resultaten med hjälp av tabeller och sedan 

avslutas uppsatsen med en diskussion kring studien och studiens resultat samt förslag på 

fortsatt forskning inom området.  
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Teori och tidigare forskning 

Det är inte många tidigare studier som behandlat jämställdhet i parrelationer relaterat till 

åldersskillnad inom dessa. Efter ett antal grundliga artikel- och litteratursökningar har enbart 

en kvalitativ studie som haft som syfte att studera exakt detta (Pyke & Adams, 2010) och två 

som teoretiserar ungefär kring detta (Burkitt & Burkitt, 1981; Rothstein, 1999), om än från två 

inte helt lika perspektiv, funnits. Det finns, hursomhelst, flertalet artiklar som berör 

åldersskillnader i relationer. De flesta av dessa är deskriptiva och visar enbart statistik över 

hur många som befinner sig i förhållanden med stora åldersskillnader eller vem som tenderar 

att befinna sig i ett sådant förhållande (se t.ex. Atkinson & Glass, 1985; Bhrolcháin, 1992; 

Bytheway, 1981; Wheeler & Gunter, 1987), ett antal andra behandlar åldersskillnader i 

partnerskap i relation till partnerskapskvaliteten eller liknande (se t.ex. Cowan, 1984; Presser, 

1975; Proulx et al., 2008; Vera et al., 1985) och ytterligare några studerar vem som väljer en 

partner som är mycket äldre eller yngre än de själva, och varför (se t.ex. Bozon, 1991). Även 

om inte många artiklar studerat just den frågeställning den här studien ämnar undersöka så har 

emellertid några av dem tagit upp ämnet i sina diskussioner, ofta ganska tydligt formulerat hur 

de tror att det ser ut (med stöd från sin studie), och samtidigt påpekat att detta är något som 

borde studeras. Ändå har detta alltså inte gjorts i någon större utsträckning, och översikten av 

tidigare studier kommer därför till största del bestå utav studier som inte behandlar denna 

studies exakta studieområde men väl vidrör det på ett tydligt vis. 

I en studie utförd av Casterline, Williams och McDonald (1986) visar det sig att när olika 

utvecklingsländer jämförs finns det ett samband mellan samhällen där stora åldersskillnader är 

vanliga mellan make och maka, och mannen är äldst, och kvinnors överlag låga status – ofta i 

sådan tydlig form att kvinnor inte har rätt till utbildning. Vidare visar studien att även om 

flickor har rätt att gå i skolan kan åldersskillnaderna inom äktenskap vara stora, men då i 

samband med att kvinnor har låg status i hemmiljön. Speciellt i patriarkala samhällen som 

karaktäriseras av patrilinjär härstamning
1
 är stora åldersskillnader inom äktenskap vanliga. 

Samtidigt visar det sig tvärtom att mer jämställda samhällen, där kvinnors status är högre, 

utgörs av äktenskap med mindre åldersskillnader. Värt att notera är dock att i många 

utvecklingsländer har kvinnor (och i vissa fall män) inte fullkomlig frihet att välja sin partner 

                                                 

1 Patrilinjär härstamning innebär härstamning räknad enbart genom män, alltså att familjeband förs 

vidare genom männen (Nationalencyklopedin, 2013). 
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utan att påverkan från familj och släkt förekommer. Utifrån ovanstående kan vi tänka oss att 

om förhållanden med stor åldersskillnad, där mannen är äldre, är vanliga i mer ojämställda 

samhällen, så är det möjligt att sådana förhållanden är mer ojämställda per se (och tvärtom). 

I västvärlden, även i länder som anses vara mer jämställda, är det vanligast att en man är 

något äldre än sin kvinnliga partner (se t.ex. Kolk, 2007; Presser, 1975). I Sverige är, som 

sagt, den genomsnittliga åldersskillnaden ca 2 år med mannen äldre (Kolk, 2012). Det finns 

en tydlig norm som säger att kvinnor inte ska välja yngre män men att det är önskvärt att män 

väljer något yngre kvinnor (Burkitt & Burkitt, 1981). Par med stora åldersskillnader är dock 

överlag mindre accepterade även om mannen är äldre, men särskilt när kvinnan är äldre 

(Banks & Arnold, 2008). Systematiskt sett är det också så att även om både mannen och 

kvinnan i ett par kommer från samma klass och etnicitet, så är kvinnan vanligtvis inte bara 

den yngre men även den med lägre utbildning och lägre yrkesstatus (Burkitt & Burkitt, 1981). 

Inte bara ska mannen alltså vara äldre, normen säger även att mannen också på andra sätt ska 

vara överordnad sin partner – han ska vara längre, starkare och så vidare, och även vara bättre 

utbildad, ha högre lön etcetera (Presser, 1975). Bozons (1991) studie visar även att det här 

inte bara är en slump, utan att de flesta kvinnor faktiskt vill ha män som har högre status än 

dem på olika sätt, en attityd som dock blir mindre tydlig i samhällen där kvinnors status inte 

längre bestäms utefter deras makes status. Vidare menar Bozon (1991) att normerna som 

säger hur våra förhållanden ska se ut dock är så starka att det är svårt att gå emot dem och att 

det är normer som vi har blivit socialiserade in i från barnsben, vilket gör att de kanske inte 

heller är helt naturliga att ifrågasätta för många. Attityden till att äldre män med yngre 

kvinnor är det rätta i förhållanden är en traditionell sådan som har sitt ursprung i en 

traditionell uppdelning av arbete utifrån kön, där mannen ska vara tillräckligt mogen att 

försörja sin familj och kvinnan tillräckligt ung att föda och ta hand om barn (Bozon, 1991). 

Även förväntningarna vi har på våra roller som män eller kvinnor gällande arbetsuppdelning 

och maktfördelning i parrelationer är något vi har socialiserats in i och där vi fått lära oss 

vilka skillnader som finns (Bozon, 1991).  

Vidare är det möjligt att män får mer makt i ett förhållande där de är äldre eftersom de på 

grund av sin ålder ofta hunnit komma längre i sin utbildning eller etablerat sig bättre på 

arbetsmarknaden (Burkitt & Burkitt, 1981; Rothstein, 1999). Således har män redan från 

början en överordnad position, inte enbart utifrån sin ålder men också utifrån sin högre 

utbildning eller högre yrkesstatus (Burkitt & Burkitt, 1981; Rothstein, 1999). Utifrån detta 

tankesätt är det rimligt att män som är betydligt äldre än sin partner på ett än mer tydligt sätt 
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hunnit komma längre i sin utbildning eller hunnit etablera sig mer på arbetsmarknaden jämfört 

med sin kvinnliga partner. Då kvinnan redan befinner sig i ett underläge när eventuella 

förhandlingar om uppdelning av lönearbete respektive hushållsarbete uppstår (till exempel i 

och med att paret blir med barn) så blir det ofta kvinnan som får anpassa sig efter mannen 

(Burkitt & Burkitt, 1981; Rothstein, 1999). Medan mannen således fortsätter att exempelvis 

etablera sig på arbetsmarknaden så får kvinnan större ansvar för hem och familj, och hennes 

etablering skjuts upp (Rothstein, 1999). För varje förhandling som görs blir klyftorna i 

mannens och kvinnans förankring utanför hemmet följaktligen större (och relationen mer 

ojämställd) i och med att mannen hinner studera än mer eller etablera sig än mer på 

arbetsmarknaden (Rothstein, 1999). Det går således att tänka sig att ett par som redan från 

början hade en väldigt stor klyfta i och med en stor åldersskillnad snabbt får en mycket större 

klyfta sinsemellan. I och med att åldersskillnad är beständig över tid blir detta mönster något 

som är mycket svårt att ta sig ur (Rothstein 1999). Rothstein (1999) menar dessutom att detta 

systematiska mönster upprätthåller könsmaktsordningen
2
 och det ojämställda samhället i och 

med att kvinnor ses som mindre värda att satsa på på arbetsmarknaden då män som grupp står 

sig starkare där (och arbetsmarknaden är grunden för annan samhällelig makt). Observas kan 

att även om par vill leva jämställt, som Rothstein (1999) menar att många vill, så blir det ofta 

inte fallet – särskilt inte efter det att ett par fått barn. I likhet med Casterline et al. (1986) ser 

vi alltså hur ett samhälles jämställdhetsnivå kan ha ett samband med åldersskillnad hos par, 

vilket ger ytterligare tyngd till hur stor påverkan åldersskillnader i relationer kan ha för 

jämställdheten inom dessa. 

Par som består av individer som skiljer sig mycket från varandra (t.ex. gällande klass eller 

etnicitet) har statistiskt sett större risk att vara instabila (Bumpass & Sweet, 1972), vilket även 

gäller om paret har stora skillnader i ålder (Bumpass & Sweet, 1972; Presser, 1975). Även om 

olika åldrar inte nödvändigtvis representerar olika värderingar på ett sätt som exempelvis 

skillnad i religion och utbildning kan göra, så är det möjligt att människor som fötts olika år 

(särskilt om det är ett stort mellanrum) i och med samhällets snabba sociala förändring har 

vuxit upp och utvecklat värderingar i ganska olika kontexter (Bumpass & Sweet, 1972). Detta 

skulle kunna vara en anledning till att äktenskap med stor åldersskillnad tenderar att vara mer 

instabila. En annan anledning skulle dock kunna vara att den traditionella maktstrukturen 

hamnar i obalans i och med den otraditionella åldersskillnaden, och kanske särskilt då 

                                                 

2 Könsmaktsordning eller könsmaktssystem är ett samlande begrepp för de strukturer och processer som 

ligger till grund för mäns samhälleliga dominans över kvinnor (Nationalencyklopedin, 2013). 
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kvinnan är äldre, och således skapar ett mer instabilt äktenskap (Bumpass & Sweet, 1972). I 

en kvalitativ studie av Proulx et al. (2008), där par där kvinnan var tio eller fler år äldre än sin 

manliga partner intervjuades, visade det sig att 3 av 8 par upplevde en maktkamp i 

förhållandet på något sätt, och detta till följd av åldersskillnaderna. Män och kvinnor har 

socialiserats in i en värld där de förväntar sig traditionella maktförhållanden som gynnar 

mannen. När kvinnan genom sin högre ålder i förhållandet blir överordnad mannen inom ett 

område kan det ge henne mer makt (Presser, 1975). Således är det möjligt att en större 

maktobalans skapas i förhållanden där kvinnan är äldre än i förhållanden där mannen är 

mycket äldre. Dock menar Presser (1975) att även om ett utfall av detta kan vara ett mer 

instabilt äktenskap, så är ett lika logiskt utfall ett mer jämställt rollförhållande och således en 

mer jämställd relation. I linje med detta visar Veras et al. (1985) studie på att äktenskap med 

stora åldersskillnader inte skiljer sig i stabilitet från de med mindre åldersskillnader.   

Det finns en kvalitativ studie som går emot övriga studiers hypoteser om att par med 

åldersskillnad är mindre jämställda. Pyke och Adams (2010) menar nämligen att par med 

åldersskillnad inte alls behöver vara ojämställda men att de ofta stereotypiseras som det. Av 

alla de 8 paren de intervjuade var det bara inom ett det upplevdes finnas en ojämställdhet, 

något som forskarna menar lika gärna kunde bero på att mannen i det förhållandet inte bara 

var äldre utan även högre utbildad, hade högre lön, kom från en högre klass och tillhörde en 

annan etnicitet. Vidare menar forskarna även att par med stora åldersskillnader som är mindre 

jämställda är det för att de ofta kommer från samhällsgrupper där ojämställdhet är vanligare, 

och inte på grund av skillnaden i ålder.  

Sammanfattningsvis går det att säga att en del tidigare studier tagit upp och diskuterat kring 

åldersskillnad och jämställdhet i parrelationer men att inte många har testat om det verkligen 

finns ett samband. Bristen på studier, och snävheten i de studier som har studerat ämnet, gör 

åldersskillnader i parrelationer i relation till jämställdhet viktigt att studera.  

Hypoteser 

Hypoteser gällande beteende kring jämställdhet 

I och med att samhällen med större åldersskillnader i parrelationer, med mannen äldre, 

överlag är mer ojämställda samhällen där kvinnor har låg status (Casterline, 1986), är det som 

sagt möjligt att relationer med åldersskillnader är mer ojämställda per se (och tvärtom). 

Samtidigt finns det en norm att en man i ett förhållande på olika sätt ska ha högre status än sin 

kvinnliga partner, inklusive en högre ålder (Presser, 1975), vilket i sig kan ge mer makt åt 
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mannen. Slutligen menar Burkitt och Burkitt (1981) och Rothstein (1999) att mannen, i och 

med sin högre ålder, hunnit etablera sig mer på exempelvis arbetsmarknaden, vilket också ger 

mer makt åt mannen och skapar ett ojämställt förhållande. Är åldersskillnaden större torde 

således även förhållandet vara mindre jämställt. Dessa ovanstående argument leder 

följaktligen till hypotesen: 

Hypotes 1: Par med större åldersskillnad än genomsnittet, där mannen är äldre, tenderar att 

vara mindre jämställda än par inom ramen för åldersskillnadsgenomsnittet.  

Vidare är det möjligt att det skapas en maktobalans när kvinnan i förhållandet är äldre 

(Bumpass & Sweet, 1972; Presser, 1975) i och med att kvinnan till följd av sin högre ålder får 

makt inom ett område där mannen vanligtvis förväntas ha mer makt (Presser, 1975). Detta 

kan antingen leda till instabilitet i förhållandet (Bumpass & Sweet, 1972; Presser, 1975) eller 

till att förhållandet får ett mer jämställt rollförhållande mellan mannen och kvinnan i och med 

en jämnare fördelning av makten (Presser, 1975), vilket leder till hypotesen: 

Hypotes 2: Par där kvinnan är äldre tenderar att vara mer jämställda än par inom ramen för 

åldersskillnadsgenomsnittet. 

Hypoteser gällande attityd till jämställdhet 

Bozon (1991) menar att kvinnor överlag väljer män som har högre status än dem på olika sätt, 

inklusive högre ålder. Forskaren menar även att vi är insocialiserade i våra roller som män 

och kvinnor gällande maktfördelning och arbetsfördelning i parrelationer, vilket gör att vi 

kanske inte vanligtvis ifrågasätter dessa fördelningssätt. Således är det möjligt att om vi lever 

i ett mindre jämställt förhållande kanske vi gör det eftersom vi inte har en attityd emot att leva 

på det sättet. Därav följer hypotesen: 

Hypotes 3: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där mannen är betydligt äldre 

(mer än genomsnittet) är med mindre sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 

Presser (1975) menar, som tidigare nämnt, att normen säger att äldre män ska vara med yngre 

kvinnor och vice versa. Ett par där kvinnan är äldre har således redan gått emot i alla fall en 

norm, vilket möjligtvis öppnar parets ögon för andra normer och strukturer. Samtidigt är det 

troligt att om dessa par lever mer jämställt (Presser, 1975) faktiskt också mer sannolikt är för 

jämställdhet inom familjen. Därför blir hypotesen: 

Hypotes 4: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där kvinnan är äldre är med 

större sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 
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Data och metod 

I detta avsnitt kommer först det använda datamaterialet att presenteras. Därefter beskrivs de 

beroende variablerna, den huvudsakliga oberoende variabeln och kontrollvariablerna, detta 

med hjälp utav frekvens- och deskriptiva tabeller. Därefter beskrivs den valda 

metodanvändningen.  

Datamaterial, Levnadsnivåundersökningen 2000 

För att kunna undersöka studiens hypoteser har data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 

år 2000 använts. LNU är en longitudinell surveyundersökning som genomförs av Institutet för 

social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet (Institutet för social forskning, 2012). De 

första undersökningarna genomfördes år 1968 och för tillfället pågår den sjätte 

undersökningen för år 2010. Genom levnadsnivåundersökningen intervjuas ett representativt 

urval av Sveriges vuxna befolkning om sina levnadsförhållanden. Bland annat får de 

intervjuade svara på frågor angående sitt familjeliv, och år 2000 blev även 

intervjupersonernas eventuella partner tilldelade enkäter att svara på – två saker som gör 

LNU:s data särskilt lämpligt för den här studien. Det att både intervjupersonernas och deras 

partners ålder samt bland annat fördelning av hushållssysslor finns att tillgå i datamaterialet är 

en nödvändighet för denna studie. År 2000 var LNU:s svarsfrekvens lite lägre än tidigare år 

och låg på 76,6 %.  

Datamaterialet från LNU 2000 består av totalt 5142 respondenter mellan åldrarna 19 och 75 

år, och med en genomsnittsålder på 44,6 år. 2540 av respondenterna är kvinnor och 2602 är 

män. I min studie undersöks enbart respondenter som antingen är samboende eller gift med 

någon, vilket gjorde att 3502 respondenter (68,1 %) var relevanta (1012 samboende och 2490 

gifta). Efter att samkönade par hade uteslutits var det dock enbart 3480 observationer där data 

för både intervjupersonen och dennes partners ålder fanns tillgängligt och som således kunde 

användas.   

För att kunna undersöka om det finns ett samband mellan jämställdhet inom par och 

åldersskillnader inom dessa har jämställdhet testats i relation till åldersskillnader inom par. 

Den viktigaste oberoende variabeln i analyserna är således åldersskillnader inom par. För att 

analysera beteende kring jämställdhet har fördelning av hushållsarbete samt fördelning av 

barnavård använts som beroendevariabler och testats mot åldersskillnader i olika linjära 

regressionsanalyser. För att analysera attityder kring jämställdhet har det att vara för eller 
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emot jämställdhet inom familjen testats som beroende variabel mot åldersskillnader inom par 

som oberoende variabel, detta med hjälp av logistisk regressionsanalys. 

Beroende variabler 

Beteende kring jämställdhet 

Hypotes 1: Par med större åldersskillnad än genomsnittet, där mannen är äldre, tenderar att 

vara mindre jämställda än par inom ramen för åldersskillnadsgenomsnittet.  

Hypotes 2: Par där kvinnan är äldre tenderar att vara mer jämställda än par inom ramen för 

åldersskillnadsgenomsnittet. 

För att kunna mäta beteende kring jämställdhet inom förhållanden användes fördelning av 

hushållssysslor samt fördelning av barnavård och matlagning. Fördelning av hushållssysslor 

och omsorgsarbete i hemmet är ett vanligt sätt att mäta jämställdhet på (se t.ex. SCB, På tal 

om kvinnor och män, 2012; Rothstein, 1999).   

Både intervjupersonens partner och intervjupersonen själv svarade på hur många timmar de 

lägger ner på diverse hushållsarbete var i veckan (på 1. Inköp, matlagning, disk; 2. Klädvård; 

3. Städning; 4. Reparation och underhåll) och dessa svar användes för att skapa en variabel 

för fördelning av hushållssysslor. Intervjupersonens respektive intervjupersonens partners 

totala antal timmar spenderade på dessa sysslor räknades ut och sedan skapades en variabel 

som visade skillnaden i timmar mellan de två personerna i förhållandet
3
. I nästa steg kodades 

variabeln om så att positiva tal betyder att kvinnan i förhållandet gör mest och negativa tal att 

hon gör minst. Detta för att kvinnor överlag utför flest antal timmar hushållssysslor i 

parrelationer, vilket går att se i tabell 1 nedan där en kvinna per vecka i genomsnitt spenderar 

drygt 7,4 timmar mer på hushållsarbete än sin make/sambo.  

Intervjupersonen har svarat på frågor kring fördelningen av barnavård, och har svarat på både 

hur många gånger intervjupersonen själv utför barnavård och hur många gånger dennes 

partner utför barnavård per vecka (1. Antal dagar lämnar barn på dagis/fritids/skola; 2. Antal 

dagar hämtar barn på dagis/fritids/skola; 3. Antal dagar lagar middag; 4. Antal dagar nattar 

barn). Denna variabel kommer alltså enbart utgå ifrån intervjupersonens bedömning, till 

skillnad från variabeln angående uppdelning av hushållssysslor där både intervjupersonen och 

                                                 

3 En observation exkluderades då antalet timmar var orealistiskt högt (187 timmars skillnad på en vecka) 

och observationen således sågs som en outlier. 
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dennes partner svarat. För att få fram fördelningen av barnavård räknades intervjupersonens 

respektive intervjupersonens partners totala antal gånger barnavård och matlagning ut. 

Eftersom en person kan göra flera av dessa saker under en dag (och således totalt komma upp 

i fler än sju dagar i veckan) behandlas antal dagar helt enkelt som antal gånger per vecka. 

Skillnaden i antal gånger mellan intervjupersonen och dennes partner räknades ut och sedan 

gjordes variabeln om så att positiva tal innebar att kvinnan i förhållandet gör mest och 

negativa tal att hon gör minst. Detta eftersom det är vanligast att kvinnor utför flest av dessa 

sysslor i jämförelse med män, vilket går att se i tabell 1 nedan där kvinnor i genomsnitt utför 

dessa sysslor drygt 5 fler gånger i veckan. Det totala antalet observationer är här betydligt 

lägre än i hushållsvariabeln på grund av att bara de med barn i hemmet intervjuats kring dessa 

frågor. 

Tabell 1. Deskriptiv tabell över fördelning av hushållssysslor och barnavård mellan 

kvinnor och män i parrelationer. 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Skillnad i 

antal timmar  

hushållssysslor 

2565 -50 100 7,4016 12,55777 

Skillnad i 

antal gånger 

barnavård 

830 -20 26 5,0904 6,75133 

 

Både variabeln angående hushållssysslor och variabeln angående vård av barn valdes att 

användas som kontinuerliga beroende variabler, dels eftersom det är svårt att dra en strikt 

gräns för hur stor skillnad som är jämställt och inte jämställt, och dels för att det verkar 

logiskt att låta de vara i sin ursprungliga form för att förlora så lite information som möjligt. 

Påpekas bör att båda ovanstående variabler baseras på frågor rörande subjektiv uppfattning 

om hur mycket tid en själv eller ens partner lägger ner på diverse sysslor. Det är mycket 

möjligt att en person över- eller underskattar hur mycket tid denne lägger ner på något men 

förhoppningen är att dessa eventuellt för höga och för låga tal jämnar ut varandra och att 

variablerna således ändå är pålitliga.  
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Inställning till jämställdhet 

Hypotes 3: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där mannen är betydligt äldre 

(mer än genomsnittet) är med mindre sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 

Hypotes 4: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där kvinnan är äldre är med 

större sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 

Tabell 2. Frekvenstabell över inställning till att satsa på ett samhälle där män tar lika 

stort ansvar som kvinnor för barn och hushåll, utifrån samtliga respondenter. 

Svarsalternativ Frekvens Procent  

1. Mycket bra förslag 1758 50,5  

2. Ganska bra förslag 1113 32,0  

3. Varken bra eller dåligt 308 8,9  

4. Ganska dåligt förslag 138 4,0  

5. Mycket dåligt förslag 

8. Vet ej 

9. Svar saknas 

48 

97 

18 

1,4 

2,8 

0,5 

 

Totalt 3480 100  

 

För att kunna mäta inställning till jämställdhet inom familjen användes en variabel utifrån 

intervjupersonen som fick svara på frågan ”Vad anser du om förslaget att satsa på ett samhälle 

där männen tar lika stort ansvar som kvinnor för barn och hushåll?”. Svarsalternativen de 

intervjuade fick var 1. Mycket bra förslag, 2. Ganska bra förslag, 3. Varken bra eller dåligt, 

4. Ganska dåligt förslag och 5. Mycket dåligt förslag (alternativet Vet ej samt bortfall kodades 

bort). Denna fråga valdes att användas som mått på attityd till jämställdhet inom familjen 

främst eftersom man har frågat intervjupersonerna exakt det denna studie ämnar undersöka; 

hur de ser på jämställdhet inom familjen – och både samboende och gifta kan anses vara typer 

av familjer. Vid kodningen av en binär dummyvariabel fick Mycket bra utgöra alternativet att 

personen var för jämställdhet inom familjen och kodades således som 1. De övriga 

alternativen kodades som 0. Gränsen drogs på detta sätt då frågan ansågs vara av sådant slag 

att den är knepig att säga nej till jämställdhet på. Att anta att de som tycker att det är ett 

mycket bra förslag är mer säkra på att ett samhälle med jämställdhet inom familjen är något 
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att satsa på, jämfört med de som tycker att det är ett ganska bra förslag, verkade logiskt. I 

tabell 2 ovan visas svarsfrekvenserna som i sig också talar för en uppdelning av ovanstående 

slag.  

Oberoende variabler 

Huvudsaklig förklarande variabel: Åldersskillnader 

Åldersskillnad mellan intervjupersonen och intervjupersonens partner gick enbart att mäta då 

både intervjupersonens ålder och dennes partners ålder fanns att tillgå. Här har huvuddatat 

använts, och inte enkäten partnern fick svara på eftersom den hade mer bortfall angående 

partnerns ålder. Efter att bortfall tagits bort räknades både intervjupersonens och partnerns 

ålder ut utifrån deras födelseår och sedan räknades skillnaden i år ut mellan intervjupersonens 

ålder och partnerns ålder. Efter det kodades den kontinuerliga åldersskillnadsvariabeln om så 

att den visar positiva tal när mannen är äldre och negativa tal när mannen är yngre (tabell 3 är 

en deskriptiv tabell över detta), och sedan delades variabeln upp i två – en utifrån kvinnliga 

intervjupersoner och en utifrån manliga intervjupersoner (positiva tal innebär dock alltid att 

mannen är äldre och negativa tal att mannen är yngre). Detta för att kunna utföra regressioner 

där vi vet vilket kön intervjupersonen har men samtidigt ser åldersskillnaderna på samma sätt.  

Tabell 3. Deskriptiv tabell över skillnader i ålder mellan män och kvinnor i par, utifrån 

samtliga respondenter. 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Åldersskillnad 3480 -19 33 2,6580 4,43532 

 

Då den genomsnittliga åldersskillnaden i datamaterialet är knappt 2,7 år (se tabell 3 ovan), 

med mannen äldre, var det relevant att utgå från detta vid dummykodning av åldersskillnad. 

Även vid skapandet av en kategorisk åldersskillnadsvariabel har de två olika variablerna 

utifrån intervjupersoner som är kvinnor respektive intervjupersoner som är män använts, av 

samma anledning som ovan nämnd. Åldersskillnad har dummykodats utefter följande 

kategorier; i den första variabeln är de förhållanden där kvinnan är 4 eller fler år äldre = 1 och 

resten = 0, i den andra variabeln är de förhållanden där kvinnan är 1 till 3 år äldre = 1 och 

resten = 0, och i den tredje variabeln är de förhållanden där mannen är 4 eller fler år äldre = 1 

och resten = 0. Förhållanden där mannen är 0 till 3 år äldre räknas som inom 
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åldersskillnadsgenomsnittet och utgör referenskategorin. Tabell 4 nedan är en frekvenstabell 

över de olika ålderskategorierna, utifrån samtliga intervjupersoner.  

Tabell 4. Frekvenstabell över åldersskillnader i relationer, utifrån samtliga 

respondenter.  

Åldersskillnad Frekvens Procent    

Kvinna 4 eller 

fler år äldre 

181 5,2    

Kvinna 1 till 

3 år äldre 

439 12,6    

Man 0 till 3 

år äldre 

1636 47,0    

Man 4 eller 

fler år äldre 

1224 35,2    

Totalt 3480 100    

 

Vidare hade det självklart varit intressant att kunna skapa fler kategorier för åldersskillnader 

då det kan tänkas att ännu större åldersskillnader kan göra att det ser annorlunda ut när det 

gäller jämställdhet. Dock var detta inte lika lämpligt för datamaterialet, bland annat eftersom 

det exempelvis enbart var i cirka 0,4 % av förhållandena som kvinnan var 11 eller fler år äldre 

än sin partner. 

Kontrollvariabler 

Parets högsta utbildning 

Med tanke på att par med olika hög utbildning kan vara olika jämställda skapades en variabel 

för att kontrollera för parets högsta utbildning. Här har intervjupersonens svar respektive 

partnerns svar använts. Denna dummyindelades till tre kategorier där par vars högsta 

utbildning är gymnasium utgör referenskategorin. I den ena dummyn är således par vars 
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högsta utbildning är grundskola 1 och resten 0, och i den andra dummyn är par vars högsta 

utbildning är eftergymnasial 1 och resten 0.
4
  

Klasstillhörighet 

Studier (se t.ex. Bozon, 1991; Vera et al., 1985) har visat att åldersskillnader kan variera med 

klass och samtidigt är det även tänkbart att jämställdhet varierar med klass. Det är därför 

möjligt att åldersskillnader har olika påverkan på jämställdhet beroende av vilken 

klasskategori paret befinner sig i, och således är det viktigt att kontrollera för klass i 

regressionerna. Klass har kodats utifrån en variabel som redan var uppdelad enligt 

socioekonomisk indelning (SEI)
5
. Utifrån denna indelning kategoriindelades grupperna 

ytterligare för att få ett jämförbart och lagom stort antal dummyvariabler. I den första 

variabeln som klassificerades som Tjänstemän blev 33 till 57 kodade som 1 och resten som 0. 

I den andra dummyn som klassificerades som Egenföretagare kodades 60 till 89 som 1 och 

resten som 0. Gruppen 11 till 22 klassificerades som Arbetare och fick utgöra 

referenskategorin.  

Barn i hemmet 

Exempelvis Rothstein (1999) menar att ett par ofta blir mindre jämställda när de får barn och 

därför verkar det viktigt att kontrollera för om ett par har barn i hushållet eller ej även i denna 

studie. Variabeln som används är skapad utifrån en fråga där intervjupersonerna fick svara på 

hur många barn de hade i hushållet för närvarande. Alla som har något barn i hemmet (här 

mellan 1 och 8 barn) har kodats som 1 och de som inte har något barn i hemmet har kodats 

som 0.  

Sambo eller gift 

Vidare var det även viktigt att kontrollera för om intervjupersonerna var gifta eller 

samboende, detta eftersom tidigare studier visat på att åldersskillnader tenderar att vara olika 

stora beroende av partnerskap (Bozon, 1991; Kolk, 2012) – det är därför möjligt att 

                                                 

4 Kategori 1, grundskola: 0. Ingen utb, 1. Folksk/motsv, 2. Grundsk; Kategori 2, gymnasium: 3. Kort 

yrkutb, 4.Teor gymn; Kategori 3, eftergymnasial: 5. Postgymn, 6. Univ.ex., 7. Forskarutb.  

5 11. Ej fackl arb, varuprod; 12. Ej fackl arb, tj prod; 21. Facklärda arb, varuprod; 22. Facklärda arb, tj 

prod; 33. Lägre okval tjänstemän; 35. Förmän (över arb); 36. Lägre tjänstemän; 45. Arbetsled (över 

tjm); 46. Tjm på mellannivå; 56. Högre tjm; 57. Högre tjm led befattn; 60. Fritt yrke, akadem; 71. 

Ensamföretagare; 72. Företagare, 1-9 anst; 73. Företagare, 10-19 anst; 74. Företagare, 20+ anst; 86. 

Lantbr, -20 ha åker; 87. Lantbr, 21-100 ha åker; 89. Lantbr, okänd stkl; 99. Ej kodningsbar 
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åldersskillnader har olika stor effekt på jämställdhet beroende av om ett par lever som gifta 

eller samboende. Samboende kodades således som 1 och gifta kodades som 0. 

Parets genomsnittliga ålder 

Då jämställdhet inom relationer och synen på jämställdhet möjligtvis kan ha ett samband med 

vilken generation personer tillhör var det viktigt att kontrollera även för detta. Det är dels 

möjligt att normerna kring åldersskillnad i relationer kan ha förändrats över tid och samtidigt 

kan jämställdhetsnormer variera med tiden. Om enbart intervjupersonens ålder hade utgåtts 

från kan vi tänka oss att väldigt stora åldersskillnader till mannens fördel skulle varit vanliga 

när vi tittar på män med hög ålder, samtidigt som förhållanden där kvinnan är äldre skulle 

varit vanligare om mannen är mycket ung (och tvärtom för kvinnans ålder) (Bytheway, 1981). 

På grund av detta hade det varit problematiskt att ha med ena könets ålder och 

åldersskillnader i samma regressionsmodell, därför räknades istället parens genomsnittliga 

ålder ut. 

Utbildningsskillnad 

Studier (se t.ex. Bozon, 1991; Burkitt & Burkitt, 1981; Presser, 1975) har visat att män i 

relationer oftast inte bara är äldre utan även till exempel högre utbildade, och möjligtvis kan 

det bidra till ojämställdhet i ett förhållande. Det var därför viktigt att ha i åtanke hur många år 

mannen respektive kvinnan i förhållandet studerat och att kontrollera för detta. Här har 

intervjupersonens svar respektive dennes partners svar använts. Skillnaden i antal års 

utbildning mellan intervjupersonen och intervjupersonens partner räknades ut, kodades 

därefter om så att vid positiva tal har mannen fler års utbildning än kvinnan, och detta 

används sedan som en kontinuerlig oberoende variabel där utbildningsskillnaden visas i år.   

Sysselsatt utanför hemmet eller ej 

Slutligen fanns det en tanke om att kontrollera för skillnaden mellan intervjupersonen och 

dennes partner i antal arbetstimmar (förvärvsarbete), då det kan tänkas möjligt att om någon 

jobbar väldigt få timmar kanske den personen exempelvis tar på sig mer hushållsarbete (vilket 

givetvis inte i sig behöver betyda att förhållandet är jämställt). En sådan variabel fungerade 

inte bra ihop med klass, då egenföretagare inte hade svarat på hur många timmar de arbetar i 

veckan. Således kontrolleras det istället för om intervjupersonen arbetar utanför hemmet eller 

om han eller hon kan tänkas befinna sig i hemmet mycket på grund av sjukskrivning, pension, 

studier och så vidare. Utifrån en variabel för sysselsättning kodades sysselsättning utanför 

hemmet som 1 (och fick alltså betyda att intervjupersonen arbetar utanför hemmet till största 
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del) och hemarbetande, ålderspensionär, studerande, långvarigt arbetslös, förtidspensionär, 

sjuk/ej yrkesverksam och föräldraledig kodades som 0. Värnpliktig kodades som bortfall då 

det var oklart om individer som kodats som det var stationerade någonstans eller befann sig 

hemma. Även om studenter och hemarbetande med flera kan ha lika mycket att göra som 

någon som klassats som yrkesverksam så är det ändå sannolikt att många av dem spenderar 

mer tid i hemmet och således har närmre till hands att utföra olika sysslor i hemmet när det 

behövs. Det är även möjligt att någon som inte arbetar så mycket ”kompenserar” med att göra 

mer arbete i hemmet.  

Metod 

Beteende kring jämställdhet – Linjär regression 

Beteende kring jämställdhet, alltså huruvida par med större åldersskillnad än genomsnittet 

tenderar att ha en mer ojämställd eller jämställd fördelning av hushållsarbete och barnavård, 

kommer testas med hjälp av linjär regressionsanalys (OLS). Denna typ av regression passar 

bäst när den beroende variabeln är kontinuerlig, vilket både hushållsvariabeln och 

barnavårdsvariabeln är. De kategoriindelade dummyvariablerna för ålder har använts som 

oberoende variabler. Samtliga kontrollvariabler har använts för regressionerna angående 

uppdelning av hushållsarbete. För regressionerna angående uppdelning av barnavård har alla 

kontrollvariabler förutom variabeln som visar om det finns barn i hushållet eller ej använts, 

detta eftersom det bara är par med barn i hushållet som svarat på hur de delar upp vård av 

barnen. För att inte missa eventuella samband har åldersskillnader testats att användas som 

oberoende variabel även i kontinuerlig form samt som kontinuerlig variabel i kvadrat. Det 

sistnämnda gjordes för att inte missa eventuella kurvlinjära samband (vilka också till viss del 

kan upptäckas genom kategoriindelning).  

Inställning till jämställdhet – Logistisk regression 

Inställning till jämställdhet, alltså om par med större åldersskillnad än genomsnittet är mer 

eller mindre sannolikt för jämställdhet inom familjen, kommer att testas genom logistisk 

regressionsanalys. Denna typ av regression passar bäst när den beroende variabeln är binär 

och det söks att ta reda på hur sannolikt något är. Den beroende variabeln som används i 

denna studie kan på ett sätt ses som naturligt binär – antingen är man för jämställdhet eller så 

är man det inte – därför var det än mer logiskt att använda logistisk regressionsanalys. Den 

kategoriindelade åldersskillnadsvariabeln fungerade som oberoende variabel. Samtliga 

kontrollvariabler har använts i regressionerna. För att inte missa eventuella samband har det 
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även i de logistiska regressionsanalyserna testats att använda åldersskillnad som kontinuerlig 

variabel. Även åldersskillnad som kontinuerlig variabel i kvadrat har testats, detta för att inte 

missa eventuella kurvlinjära samband (som även går att upptäcka med kategoriindelning till 

viss del).  

Resultat 

Resultaten kommer att presenteras i ordning utefter hypoteserna. Först presenteras resultaten 

över de linjära regressionerna (hypotes 1 och 2); alltså fördelning av hushållsarbete respektive 

fördelning av barnavård och matlagning i förhållande till åldersskillnader i relationer. Under 

tiden dessa resultat tas upp kommer även andra testade regressioner (angående samma 

hypoteser) kort nämnas. Därefter beskrivs resultaten av de logistiska regressionsanalyserna 

(hypotes 3 och 4); alltså över sannolikheten att vara för ett samhälle med jämställdhet inom 

familjen i relation till åldersskillnader inom förhållanden.  

Hypotes 1 och 2: Linjära regressioner 

Hypotes 1: Par med större åldersskillnad än genomsnittet, där mannen är äldre, tenderar att 

vara mindre jämställda än par inom ramen för åldersskillnadsgenomsnittet.  

Hypotes 2: Par där kvinnan är äldre tenderar att vara mer jämställda än par inom ramen för 

åldersskillnadsgenomsnittet. 

Syftet med de linjära regressionerna var dels att testa huruvida par med större åldersskillnad 

än genomsnittet, där mannen är äldre, är mindre jämställda än par inom ramen för 

åldersskillnadsgenomsnittet och dels om par där kvinnan är äldre är mer jämställda. För att 

testa detta har det undersökts samband mellan att befinna sig i ett förhållande med 

åldersskillnad och fördelning av hushållsarbete (tabell 5) respektive fördelning av barnavård 

(tabell 6). Överlag får varken hypotes 1 eller 2 stöd i dessa regressioner. 

I tabell 5 visas resultat av de linjära regressioner där sambandet mellan att kvinnan i ett 

förhållande utför fler antal timmar hushållssysslor än sin partner testats mot åldersskillnader. 

Modellerna är uppdelade utifrån kvinnliga respektive manliga intervjupersoner. I kategorin 

för par där kvinnan är fyra eller fler år äldre visar det sig att b-koefficienternas riktningar är 

inkonsekventa; utifrån kvinnliga intervjupersoner ser vi ett negativt samband men utifrån 

manliga intervjupersoner ser vi ett positivt samband. Det skulle alltså innebära att kvinnor i 

dessa förhållanden, jämfört med kvinnor i förhållanden där mannen är 0 till 3 år äldre, 
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tenderar att utföra färre timmars hushållssysslor i relation till sin partner när vi utgår från 

kvinnliga respondenter, men fler timmar när vi utgår från manliga respondenter. Dock är inga 

av dessa samband signifikanta. B-koefficienternas inkonsekventa riktningar kan antas 

problematiska, exempelvis är det möjligt att skillnad i hushållstimmar inte är ett pålitligt mått 

– kanske tenderar både kvinnor och män att underskatta tiden de lägger ner på hushållsarbete i 

relation till sin partner? Sambanden är dock som sagt inte signifikanta och därför bör inte 

alltför stor vikt läggas vid b-koefficienternas riktning.  

När vi tittar på kategorin för par där kvinnan är 1 till 3 år äldre ser vi att det finns ett positivt 

samband mellan att kvinnan, jämfört med en kvinna i ett förhållande där mannen är 0 till 3 år 

äldre, utför fler antal timmar hushållssysslor i relation till sin partner. Detta är sant för alla 

modeller utom för modell II utifrån kvinnor (där övriga variabler konstanthålls för) där 

sambandet är negativt. Dock är inga av sambanden signifikanta.  

I den sista ålderskategorin, för par där mannen är 4 eller fler år äldre, finner vi negativa 

samband i samtliga modeller. I dessa par, jämfört med i par där mannen är 0 till 3 år äldre, 

tenderar alltså kvinnan att utföra färre timmar hushållssysslor i relation till sin partner. Inte 

heller dessa samband är signifikanta. 

Vidare finns det i dessa regressioner således inga signifikanta samband mellan fördelning av 

hushållssysslor och åldersskillnader inom par. Inte heller när modellerna i tabell 6 testades 

med åldersskillnad som en kontinuerlig variabel mätt i år (positiva tal= mannen äldre, 

negativa tal= mannen yngre) kom några signifikanta samband mellan fördelning av arbete i 

hushållet och åldersskillnad fram. Samma sak gäller för när sambanden testades med 

åldersskillnad i kvadrat.  

Utifrån dessa regressioner (tabell 5) får alltså varken hypotes 1 eller hypotes 2 stöd. Vissa av 

sambanden pekar dessutom åt annat håll än förväntat (även om de ej är signifikanta); till 

exempel pekar resultaten på att en kvinna i ett förhållande där mannen är 4 eller fler år äldre, 

jämfört med en kvinna där mannen är 0 till 3 år äldre, tenderar att utföra färre timmar 

hushållssysslor i relation till sin partner. Detta går helt emot hypotes 1 där det antogs att par 

med större åldersskillnad än genomsnittet, där mannen är äldre, är mindre jämställda. 

Eftersom sambandet ej är signifikant bör det dock inte läggas alltför stor vikt vid det. 

Samtidigt visar det faktum att inga av sambanden är signifikanta, som sagt, att varken hypotes 

1 eller 2 får stöd i dessa regressioner. 
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Tabell 5. Linjär regression över sambandet mellan att kvinnan i förhållandet utför fler 

antal timmar hushållssysslor och åldersskillnad i ett förhållande.  

Oberoende variabler Modell I 

Kvinnor 

Modell II 

Kvinnor 

Modell I 

Män 

Modell II 

Män 

Åldersskillnader (ref: man 0-

3 år äldre) 

    

Kvinna 4 eller fler år äldre 

 

Kvinna 1 till 3 år äldre 

-1,341 

(1,713) 

0,211 

(1,166) 

-0,612 

(1,646) 

-0,134 

(1,105) 

1,232 

(1,976) 

0,664 

(1,162) 

0,747 

(1,932) 

0,011 

(1,134) 

Man 4 eller fler år äldre -0,530 

(0,810) 

-0,617 

(0,775) 

-0,831 

(0,817) 

-1,281 

(0,801) 

DUMMYVARIABLER     

Högsta utbildning (ref: 

gymnasium) 

    

Grundskola 

 

Eftergymnasial 

 

Klass (ref: arbetare)  

Tjänsteman 

 

Egenföretagare 

 

ÖVRIGA VARIABLER 

Barn i hemmet (1=Ja) 

 

Sambo (eller gift) 

 

 5,573*** 

(1,294) 

-1,341 

(0,797) 

 

-2,141** 

(0,817) 

0,568 

(1,540) 

 

4,347*** 

(0,811) 

-2,680*** 

(0,946) 

 

 

 

2,454 

(1,327) 

-1,644* 

(0,824) 

 

-0,655 

(0,880) 

3,618** 

(1,147) 

 

2,979*** 

(0,845) 

0,059 

(0,970) 
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Parets genomsnittliga ålder 

 

Utbildningsskillnad 

 

Sysselsättning utanför hemmet 

0,004 

(0,036) 

0,182 

(0,096) 

-4,400*** 

(0,757) 

0,166*** 

(0,038) 

0,394*** 

(0,111) 

1,110 

(0,961) 

Intercept 

 

R2 

N 

6,600*** 

(0,533) 

0,001 

1155 

9,225 *** 

(2,224) 

0,114 

1155 

8,668*** 

(0,527) 

0,002 

1338 

-0,671 

(2,417) 

0,064 

1338 

Not: * p < 0,05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

Regressionskoefficienter, och standardfel inom parentes.   

I övrigt finns det dock andra signifikanta resultat i regressionerna som visas i tabell 5, men de 

flesta av dessa är inte signifikanta för både kvinnliga och manliga respondenter. Att ha barn i 

hemmet är den enda variabel som visar sig ha ett signifikant samband mellan att kvinnan utför 

fler antal timmar hushållssysslor. När barn finns i hemmet spenderar en kvinna i genomsnitt 

mellan knappt 3 och drygt 4 timmar (beroende på vilken regression vi tittar på) mer på 

hushållssysslor per vecka än sin partner, jämfört med en kvinna i ett förhållande som inte har 

barn i hemmet. Detta gäller konstanthållet för övriga variabler. Se tabell 5 för övriga resultat 

som är signifikanta enbart utifrån kvinnliga eller manliga respondenter.  

I regressionerna i tabell 6 har sambandet mellan att kvinnan i ett förhållande utför fler gånger 

barnavård eller matlagning än sin partner undersökts i relation till åldersskillnader i 

förhållanden. Här finns det vissa signifikanta samband. I modell II för män kan vi se att i ett 

förhållande där kvinnan är 4 eller fler år äldre, jämfört med i ett förhållande där mannen är 0 

till 3 år äldre, tenderar kvinnan att utföra sysslor rörande barnavård i genomsnitt drygt 3 fler 

gånger i relation till sin partner. Detta samband gäller alltså för män, konstanthållet för övriga 

variabler. Samma variabel utifrån kvinnliga respondenter visar på negativa samband, vilket 

innebär att en kvinna i dessa förhållanden i relation till sin partner utför mindre barnavård än 

en kvinna i ett förhållande där mannen är 0 till 3 år äldre. Sistnämnda samband är dock inte 

signifikanta. 

forts. tabell 5 
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Samtliga modeller visar på signifikanta samband mellan antal fler gånger kvinnan utför 

barnavård i relation till sin partner och förhållanden där kvinnan är 1 till 3 år äldre. Dock är 

sambanden utifrån kvinnliga respondenter negativa (kvinnan gör mindre) och sambanden 

utifrån manliga respondenter positiva (kvinnan gör mer). Igen skulle b-koefficienternas 

varierande riktning kunna ha att göra med att män eller kvinnor, eller båda två, underskattar 

hur mycket tid de eller deras partner lägger ner på barnavård. Möjligtvis är således inte 

sambanden helt pålitliga.  

När det gäller ålderskategorin för par där mannen är 4 eller fler år äldre finns inga signifikanta 

samband med fördelning av barnavård. Även i denna kategori visar riktningskoefficienterna 

på varierande riktning.  

I övrigt visar det sig att det finns ett signifikant positivt samband mellan att kvinnan utför fler 

antal gånger barnavård än mannen och att som man vara egenföretagare (och inte arbetare) 

eller sysselsatt utanför hemmet. Detta går att se i modell II utifrån män och gäller 

konstanthållet för övriga variabler. Inga andra signifikanta samband finns i någon av 

modellerna, vare sig utifrån kvinnliga eller manliga respondenter. 

Tabell 6. Linjär regression över sambandet mellan att kvinnan i förhållandet utför fler 

antal gånger barnavård och åldersskillnad i ett förhållande.  

Oberoende variabler Modell I 

Kvinnor 

Modell II 

Kvinnor 

Modell I 

Män 

Modell II 

Män 

Åldersskillnader (ref: man 0-

3 år äldre) 

Kvinna 4 eller fler år äldre 

 

Kvinna 1 till 3 år äldre 

 

Man 4 eller fler år äldre 

 

 

-2,259 

(1,759) 

-2,392* 

(1,020) 

-0,353 

(0,716) 

 

 

 

-1,634 

(1,797) 

-2,416* 

(1,028) 

-0,053 

(0,745) 

 

 

2,386 

(1,456) 

2,658** 

(1,014) 

1,275 

(0,665) 

 

 

3,024* 

(1,478) 

2,551* 

(1,019) 

1,317 

(0,678) 
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DUMMYVARIABLER     

Högsta utbildning (ref: 

gymnasium) 

Grundskola 

 

Eftergymnasial 

 

Klass (ref: arbetare) 

Tjänsteman 

 

Egenföretagare 

 

ÖVRIGA VARIABLER 

Sambo (eller gift) 

 

Parets genomsnittliga ålder 

 

Utbildningsskillnad 

 

Sysselsättning utanför hemmet 

  

 

2,155 

(1,929) 

0,000 

(0,798) 

 

0,173 

(0,807) 

-0,502 

(1,634) 

 

-0,742 

(0,740) 

-0,090 

(0,058) 

-0,021 

(0,090) 

-0,621 

(0,761) 

 

 

 

 

 

-0,091 

(2,033) 

-0,766 

(0,697) 

 

0,124 

(0,755) 

2,106* 

(0,998) 

 

-0,545 

(0,708) 

-0,026 

(0,053) 

0,046 

(0,097) 

2,462* 

(1,091) 

Intercept 

 

R2 

N 

7,059*** 

(0,501) 

0,016 

402 

10,802*** 

(2,103) 

0,032 

402 

3,205*** 

(0,448) 

0,021 

458 

2,118  

(2,222) 

0,050 

458 

Not: * p < 0,05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

Regressionskoefficienter, och standardfel inom parentes. 

Överlag går det att säga att hypotes 1 inte får stöd utifrån regressionerna i tabell 6; det finns 

inga signifikanta samband som visar att förhållanden med större åldersskillnad än 

forts. tabell 6 
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genomsnittet, där mannen är äldre, skulle vara mindre jämställda än förhållanden inom 

åldersskillnadsgenomsnittet. Huruvida hypotes 2 får stöd eller ej är inte lika solklart. Att 

förhållanden där kvinnan är 4 eller fler år äldre skulle vara mer jämställda verkar inte stämma; 

tre av fyra samband är ickesignifikanta och det fjärde visar tvärtom att dessa förhållanden är 

mindre jämställda än genomsnittet. Hursomhelst så verkar det möjligt att förhållanden där 

kvinnan är 1 till 3 år äldre än sin partner skiljer sig från förhållanden inom 

åldersskillnadsgenomsnittet när det kommer till fördelning av barnavård. Hur dessa par 

eventuellt skiljer sig går dock inte att utläsa eftersom regressionskoefficienternas riktning är 

inkonsekvent. Det är även diskuterbart huruvida skillnaderna är tillräckligt stora för att räknas 

som en mindre jämställd fördelning; om en kvinna exempelvis utför barnavård drygt en gång 

mer i veckan – gör det då verkligen förhållandet automatiskt mindre jämställt? Utifrån detta 

får hypotes 2 inget klart stöd här heller.   

Fortsättningsvis visade regressionerna där åldersskillnad i år användes som kontinuerlig 

oberoende variabel (positiva tal= mannen äldre, negativa tal= mannen yngre) också på 

inkonsekventa resultat och samband. Utifrån kvinnor i denna regression visade sig ett positivt 

signifikant samband – alltså att ju äldre en man är än sin partner, desto fler gånger mer än 

honom tenderar kvinnan i förhållandet att ta hand om barn eller laga mat. Detta gällde både 

för när enbart åldersskillnader inkluderades (b= 0,171) och när övriga oberoende variabler 

konstanthölls för (b= 0,203). Dessa samband var dock negativa och ickesignifikanta i 

modellerna för manliga respondenter. När åldersskillnader testades som kontinuerlig variabel 

i kvadrat var det även då enbart utifrån kvinnliga respondenter som sambanden visade 

signifikans (när bara åldersskillnader inkluderades var b då 0,009 och när övriga variabler 

konstanthölls för var b 0,0013). Eftersom dessa variabler inte visar signifikans utifrån manliga 

respondenter och dessutom pekar åt motsatt håll, utgör inte heller detta någon säkerhet på att 

hypotes 1 skulle stämma.   

Sammanfattningsvis går det att säga att även om det i vissa fall kan vara möjligt att 

åldersskillnad i förhållanden påverkar beteende kring jämställdhet inom dessa, så kan varken 

hypotes 1 eller hypotes 2 få stöd i denna studie. De signifikanta samband som finns är inte 

tillräckligt konsekventa och ger därför inte med tillräckligt stor säkerhet stöd för hypotes 1 

och 2. Att R²-värdena i samtliga regressioner är väldigt låga visar även det att åldersskillnader 

förklarar väldigt lite av beteende kring jämställdhet mätt på detta sätt. 
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Hypotes 3 och 4: Logistisk regression 

Hypotes 3: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där mannen är betydligt äldre 

(mer än genomsnittet) är med mindre sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 

Hypotes 4: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där kvinnan är äldre är med 

större sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 

Syftet med de logistiska regressionerna var att testa huruvida män och kvinnor som befinner 

sig i förhållanden där åldersskillnaden är större än genomsnittet, och mannen är äldre, med 

mindre sannolikhet är för jämställdhet inom familjen samt om de män och kvinnor i 

förhållanden där kvinnan är äldre med större sannolikhet är för jämställdhet inom familjen. 

Regressionerna visar överlag att hypotes 3 och 4 kan förkastas. 

I tabell 7 finner vi resultaten från de logistiska regressioner där sambandet mellan att vara för 

jämställdhet inom familjen testats mot åldersskillnader i förhållanden. Modellerna är 

uppdelade utifrån kvinnliga respektive manliga intervjupersoner. Män och kvinnor som 

befinner sig i förhållanden där kvinnan är 4 eller fler år äldre, jämfört med de i förhållanden 

där mannen är 0 till 3 år äldre, verkar med större sannolikhet vara för jämställdhet inom 

familjen när inga andra variabler konstanthålls för, men mindre sannolikt vara för det när 

andra variabler kontrolleras för. Dock är inga av dessa samband signifikanta.  

Män och kvinnor i par där kvinnan är 1 till 3 år äldre, jämfört med par där mannen är 0 till 3 

år äldre, är i tre av fyra modeller mer sannolika att vara för jämställdhet inom familjen. I 

modell I utifrån manliga respondenter verkar dock män i dessa par med mindre sannolikhet 

vara för jämställdhet inom familjen. Dock är inga av dessa resultat signifikanta.  

Vidare kan vi se att män och kvinnor i förhållanden där mannen är 4 eller fler år äldre med 

större sannolikhet är för jämställdhet inom familjen. Dock är inte heller dessa resultat 

signifikanta.  

Vi finner alltså inte i någon av regressionerna i tabell 7 att det finns någon signifikant 

större/mindre sannolikhet att vara för ett samhälle med jämställdhet inom familjen för män 

och kvinnor som befinner sig i ett förhållande med åldersskillnad. Detta är sant både för när 

det bara testas för åldersskillnad i förhållanden gentemot inställning till jämställdhet inom 

familjen, såväl som när kontrollvariabler läggs in. Dessutom visar en del variabler på resultat 

som går emot hypoteserna (även om de ej är signifikanta); till exempel verkar det vara mer 

sannolikt att män och kvinnor i ett förhållande där mannen är 4 eller fler år äldre är för 
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jämställdhet inom familjen än att män och kvinnor i par inom ramen för 

åldersskillnadsgenomsnittet är det, något som går rakt emot hypotes 3. Det verkar även 

(ickesignifikant) som att män och kvinnor i ett par där kvinnan är 4 eller fler år äldre, jämfört 

med par där mannen är 0 till 3 år äldre, med mindre sannolikhet är för jämställdhet inom 

familjen när vi konstanthåller för övriga variabler, något som går rakt emot hypotes 4.  

I övrigt är det bara parets genomsnittliga ålder och att som man arbeta utanför hemmet som 

har signifikanta samband med sannolikheten att vara för jämställdhet (se modell II utifrån 

män, i tabell 7). Båda dessa samband är endast signifikanta utifrån intervjupersoner som är 

män, och är negativa, vilket innebär att män som arbetar utanför hemmet och män i äldre par 

mindre sannolikt är för jämställdhet inom familjen.  

Tabell 7. Logistisk regression över sannolikheten att tycka att samhället ska satsa på 

jämställdhet inom familjen (=1) och åldersskillnader i förhållanden.  

Oberoende variabler Modell I 

Kvinnor 

Modell II 

Kvinnor 

Modell I 

Män 

Modell II 

Män 

Åldersskillnad (ref: man 0-3 

år äldre) 

Kvinna 4 eller fler år äldre 

 

 

1,036 

(0,282) 

 

 

0,950 

(0,287) 

 

 

1,003 

(0,285) 

 

 

0,978 

(0,292) 

Kvinna 1 till 3 år äldre 1,015 

(0,186) 

1,014 

(0,188) 

0,985 

(0,171) 

1,011 

(0,175) 

Man 4 eller fler år äldre 1,027 

(0,130) 

1,012 

(0,132) 

1,014 

(0,121) 

1,000 

(0,124) 

DUMMYVARIABLER 

Högsta utbildning (ref: 

gymnasium) 

Grundskola 

  

 

 

1,022 

(0,211) 

  

 

 

1,261 

(0,202) 

Eftergymnasial 

 

 1,084 

(0,137) 

 1,279 

(0,127) 
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Klass (ref: arbetare) 

Tjänsteman 

 

Egenföretagare 

 

ÖVRIGA VARIABLER 

Barn i hemmet (1=Ja) 

 

Sambo (eller gift) 

 

Parets genomsnittliga ålder 

 

Utbildningsskillnad 

 

Sysselsättning utanför hemmet 

 

0,980 

(0,139) 

0,670 

(0,256) 

 

0,846 

(0,139) 

1,220 

(0,162) 

1,001 

(0,006) 

1,009 

(0,017) 

1,012 

(0,130) 

 

0,948 

(0,135) 

0,723 

(0,180) 

 

0,955 

(0,131) 

1,077 

(0,149) 

0,987* 

(0,006) 

1,029 

(0,017) 

0,484*** 

(0,150) 

Nagelkerkes R2 

N 

0,000 

1212 

0,009 

1212 

0,000 

1379 

0,040 

1379 

Not: * p < 0,05; ** p < 0.01; ***  p < 0.001.  

Oddskvoter och standarfel inom parentes. 

Fortsättningsvis fanns det inte heller när åldersskillnad i år användes som kontinuerlig 

variabel eller när den användes som kontinuerlig variabel i kvadrat några signifikanta 

samband mellan sannolikheten att vara för eller emot jämställdhet inom familjen och att 

befinna sig i ett förhållande med åldersskillnad. Sammanfattningsvis går det alltså att säga att 

både hypotes 3 och hypotes 4 kan förkastas eftersom samtliga regressioner visar att män och 

kvinnor i par med åldersskillnader varken är mer eller mindra signifikant sannolika att vara 

för jämställdhet inom familjen.  

forts. tabell 7 
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan åldersskillnad i 

förhållanden och ojämställdhet inom dessa, om mannen är betydligt äldre, och jämställdhet 

inom dessa om kvinnan är äldre. Studiens hypoteser var: 

Hypotes 1: Par med större åldersskillnad än genomsnittet, där mannen är äldre, tenderar att 

vara mindre jämställda än par inom ramen för åldersskillnadsgenomsnittet.  

Hypotes 2: Par där kvinnan är äldre tenderar att vara mer jämställda än par inom ramen för 

åldersskillnadsgenomsnittet. 

Hypotes 3: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där mannen är betydligt äldre 

(mer än genomsnittet) är med mindre sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 

Hypotes 4: Män och kvinnor som befinner sig i ett förhållande där kvinnan är äldre är med 

större sannolikhet för jämställdhet inom familjen. 

Ingen av hypoteserna fick stöd i studiens resultat. Det går således inte att utifrån denna studie 

säga att par med större åldersskillnader än genomsnittet skulle vara mindre jämställda om 

mannen är äldre och mer jämställda om kvinnan är äldre, varken när det gäller beteende eller 

attityd kring jämställdhet i förhållandet. Inget tydligt stöd finns för att par med åldersskillnad 

skiljer sig från par som befinner sig inom ramen för åldersskillnadsgenomsnittet (där mannen 

är noll till tre år äldre).  

Även om det enligt Casterlines et al. (1986) studie visar sig att det i utvecklingsländer finns 

ett samband mellan att kvinnor har låg status i samhället och att stora åldersskillnader inom 

äktenskap är vanliga, så verkar det alltså som om det i sig inte betyder att par med stora 

åldersskillnader är mindre jämställda – i alla fall inte när det gäller par i Sverige. Det är vidare 

mycket möjligt att Sverige skiljer sig från utvecklingsländer i och med de stora skillnaderna i 

kulturer, inte minst när det kommer till äktenskap och partnerval.  

Fortsättningsvis är det möjligt att det även i Sverige finns normer kring att en man ska vara 

äldre än en kvinna i ett parförhållande och även ha högre status än henne på andra sätt, precis 

som det gör i andra länder i västvärlden (Bozon, 1991; Burkitt & Burkitt, 1981; Presser, 

1975). Det är dock inte självklart att män i förhållanden får mer makt just på grund av att de 

är äldre än kvinnorna och därför har hunnit etablera sig på exempelvis arbetsmarknad, på det 

sätt som Burkitt och Burkitt (1981) och Rothstein (1999) menar. Det framgår inte av den här 
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studien att det finns någon skillnad i jämställdhet mellan par med avvikande åldersskillnader 

och de som befinner sig inom ramen för genomsnittet, men studien har inte heller undersökt 

huruvida det att män i genomsnitt är något år äldre än sin kvinnliga partner direkt påverkar 

jämställdhet i förhållanden överlag. Därför går det utifrån denna studie inte att motsäga 

varken Burkitt och Burkitt (1981) eller Rothstein (1999).  

Vidare går det i denna studie inte heller att få stöd för att män och kvinnor som lever i 

förhållanden där kvinnan är äldre har en mer jämställd relation. Således går denna studie emot 

Pressers (1975) hypotes om att det skapas en obalans i ett förhållande när kvinnan är äldre på 

grund av att hon får makt inom ett område hon inte förväntas ha makt i, och att det leder till 

ett mer jämställt rollförhållande. Med det sagt är det ändå inte omöjligt att förhållanden där 

kvinnan är äldre har den maktobalans Presser talar om eller att dessa par faktiskt upplever en 

maktkamp på det sätt som Proulx et al. (2008) menar. Det denna studie visar på är enbart att 

utfallet av en eventuell maktobalans i så fall inte blir detsamma.  

Med ovan sagt är det således kanske Pykes och Adams (2010) kvalitativa studie som får mest 

stöd utifrån den här undersökningen. Pyke och Adams menar nämligen att par med stora 

åldersskillnader inte alls behöver vara ojämställda men att de dock ofta stereotypiseras som 

det. Även denna studie visar att par med åldersskillnader inte är mindre jämställda. Vidare 

behöver det naturligtvis inte betyda att deras resonemang bör köpas rakt av – det finns andra 

möjliga orsaker till att resultaten i denna studie visar vad de visar. Sverige har ofta ett rykte 

om sig att vara mer jämställt än andra länder, och kanske är det så det ligger till. Det är inte 

helt enkelt att generalisera resultat från ett land till ett annat med tanke på hur mycket som 

spelar in i hur jämställda vi är. I övrigt kan vi hoppas på att jämställdhetskampen går framåt, 

och att även par med åldersskillnad faktiskt är mer jämställda än vad de var under 70- och 80- 

talen då många av de studier som nämnts är utförda. En annan möjlighet skulle vara att par 

med större åldersskillnader än genomsnittet faktiskt är mer jämställda. Kanske är de 

människor som strikt följer normerna och inleder förhållanden där mannen är några få år 

äldre, precis som normen säger att det ska vara, de som är räddast för att bryta normer. 

Möjligtvis är par som redan brutit en norm i och med att de inlett ett förhållande med 

avvikande åldersskillnader mer öppna för att gå emot normer och förväntade handlingssätt. I 

så fall är det rimligt att brytandet av en norm har fått dem att reflektera över andra normer, 

och att de kanske således tenderar att vara mer jämställda än genomsnittet (även om mannen 

är äldre). Något stöd för detta finns dock inte i denna studie, men det är ändå inte en 
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omöjlighet. Annars kan det såklart vara som det gamla talesättet säger – att ålder bara är en 

siffra. 

Avslutningsvis är det viktigt att betona att en del av studiens resultat visade på en osäkerhet 

kring huruvida åldersskillnader påverkar jämställdhet inom förhållanden (även om de till 

största del pekade på att så inte är fallet) vilket gör att det är möjligt att det kan finnas något 

samband. Även om glappet mellan teori och empiri minskats något i och med denna studie är 

det således viktigt att området blir vidare utforskat genom framtida studier. 

Framtida forskning 

Det finns, som sagt, ett behov av fortsatt forskning inom området, inte minst på grund av 

inkonsekvensen i resultaten i den här studien. Området jämställdhet och åldersskillnader i 

relationer är vidare ett väldigt outforskat område men där det samtidigt finns vissa bestämda 

tankar och idéer. Det är möjligt att denna studies variabler varit av för subjektiv karaktär då 

intervjupersonerna själva fått uppskatta hushållets fördelning av hushållsarbete och barnavård. 

Med det inte sagt att den subjektiva uppfattningen av något inte är viktig, i många fall kan det 

mycket väl vara det som spelar roll. Hursomhelst finns det ändå många andra sätt att mäta 

jämställdhet på och därför är det vid fortsatta studier av vikt att samla ihop datamaterial som 

är ännu bättre ämnade för området. Nämnas kan att jämställdhet är svårt att mäta och 

uppskatta – både som forskare och som människa i ett parförhållande. 

Vidare finns det mycket att studera inom det givna området. Exempelvis hade det varit 

intressant att titta mer på makt i olika former i förhållanden med åldersskillnader. Makt kan på 

många sätt relateras till jämställdhet men innefattar i sig även andra aspekter. Fortsättningsvis 

kan det även vara viktigt att studera vad för andra faktorer som kan orsaka ojämställdhet inom 

relationer eller om och hur åldersskillnader faktiskt påverkar parrelationer. Sammanfattnings-

vis är studiens område ett intressant område som fått allt för lite uppmärksamhet och som 

behöver studeras mera i framtiden. 
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