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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan länders genomsnittliga 

åldersskillnader i äktenskap och jämställdhet. Huvudhypotesen är därför att högre 

åldersskillnad i äktenskap kommer att vara förenad med lägre jämställdhet. Få studier 

finns att tillgå om det direkta sambandet mellan jämställdhet och åldersskillnader. Denna 

studie mäter jämställdhet med fyra olika parametrar, mödradödlighet, könsfördelning av 

parlamentsplatser, könsfördelning vad gäller utbildning samt könsfördelning vad gäller 

avlönat arbete. Studien använder sig av DBO-teorin som teoretiskt ramverk för att 

analysera förklaringsmekanismer som skulle kunna förtydliga uppkomsten av 

samvariationen. För att undersöka sambandet används linjär regressionsanalys. 

Resultaten visar att vissa undersökta jämställdhetsaspekter har ett samband med 

åldersskillnader kontrollerat för BNP och giftermålsålder. Mödradödlighet och jämställt 

arbetsmarknadsdeltagande är i detta sammanhang relevanta faktorer för åldersskillnader. 

Däremot samvarierar inte könsfördelning av parlamentariska platser och skillnader 

mellan män och kvinnor i utbildning med åldersskillnader. BNP tog hela effekten av 

utbildning och delar av effekten från mödradödlighet. Giftermålsålder påverkade inte 

sambandet mellan åldersskillnader och jämställdhet. Slutsatsen för denna studie är 

således att det globalt sett finns en samvariation mellan vissa faktorer som kan indikera 

ett jämställt samhälle och länders genomsnittliga åldersskillnader. 

Nyckelord 
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Inledning 

Kvinnor i världen är oftast den yngre parten i en heterosexuell parrelation (United Nations, 

2013). Rothstein (2005) menar att åldersskillnader i relationer kan vara en faktor som påverkar 

hur jämställdhet skapas. Han skriver att åldersskillnaderna bidrar till en ojämn maktbalans i 

relationen där den yngre parten i förhållandet innehar mindre arbetslivserfarenhet, utbildning 

och ekonomiska resurser. Dessa faktorer spelar alla en samhällelig roll för hur 

jämställdhetsstrukturen ser ut i stort anser han. Genom detta resonemang kan denna studie bidra 

till att se hur mikrofenomen som val av partner påverkar, och påverkas av, ett samhällsfenomen 

som jämställdhet.  

Det finns oss veterligen inte mycket information om hur ett hypotetiskt samband mellan 

åldersskillnader och jämställdhet ser ut. De fåtal studier som gjorts på området menar att det 

finns ett samband mellan genomsnittliga åldersskillnader i relationer och jämställdhet, men det 

är också något som skiljer sig mellan länder (se Casterline et al., 1986). Utifrån det här 

resonemanget har denna studie till syfte att undersöka sambandet mellan länders genomsnittliga 

åldersskillnader i äktenskap och jämställdhet. Genom att studera sambandet på en global nivå 

får denna studie en motiverad ingång med tanke på den till synes bristfälliga forskningen på 

området. 

Avgränsningar 

Enbart heterosexuella förhållanden kommer att undersökas i denna studie. Detta eftersom 

studien tar sin ansats i den maktfördelning som bildas i en relation mellan man och hustru och 

som på sikt kan tänkas leda till att jämställdheten i landet påverkas i någon riktning (Rothstein, 

2005).  

Ett metodologiskt problem som definierats är att informationen om vilka parrelationer som 

finns i världen är knapphändig. Till exempel kan det vara svårt att veta vilka människor i landet 

som har en relation. Detta kommer medföra att denna studie får begränsa sig till att undersöka 

äktenskap som är registrerade av myndigheterna i respektive land, eller insamlade i olika 

surveyundersökningar.  
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Samhällsutveckling i form av exempelvis industrialisering är också en problematik som denna 

studie behöver ta hänsyn till. I vissa länder har det bara under de senaste åren hänt mycket inom 

området för jämställdhet (Inglehart & Norris, 2003). Med denna information i anspråk kommer 

denna studie enbart titta på siffror från år 2000 och framåt. Att just detta år är satt som lägsta 

mättillfälle argumenteras för att FNs milleniemål infördes detta år. Målen kan tänkas ha satt 

fart på länders jämställdhetsutveckling (Subrahmanian, 2005). 

Teorigrund och tidigare forskning 

Det finns relativt mycket tidigare forskning gjord på hur åldersskillnader i relationer kan tänkas 

uppstå och förklaras (se Presser 1975; Casterline et al., 1986; Bozon, 1991). En återkommande 

faktor som tas upp är att åldersskillnader kan skapas utifrån individuella preferenser i partnerval 

(se Casterline et al., 1986; Bozon, 1991; Kenrick & Keefe, 1992). En möjlig företeelse som 

talar för att preferenser skulle vara en viktig faktor är det mönster som Casterline m.fl. (1986) 

sett när de mätt åldersskillnader i relationer. De beskriver hur ovanligt det är att kvinnan i en 

relation är äldre än mannen. Det vanligaste är att mannen är något eller några år äldre än 

kvinnan. Att mannen är mycket äldre än kvinnan är ovanligare än ett något mindre åldersglapp, 

men betydligt vanligare än att kvinnan är äldre än mannen. Detta tyder på ett mönster som kan 

förklaras av bakomliggande faktorer som människors preferenser i deras partnerval (Casterline 

et al., 1986).  

Presser (1975) har en annan syn på hur åldersskillnader i relationer kan tänkas uppstå. Hon 

argumenterar för att åldersskillnader kan påverkas av hur resurseffektivt individer upplever att 

det är att gifta sig med en partner som är äldre eller yngre. Ur detta antagande menar hon att det 

uppfattas finnas en vinning för båda parter av att ingå ett äktenskap där maken är äldre och 

makan yngre. Hon menar att kvinnan tror sig gynnas av sin äldre mans kapital, medan mannen 

uppfattar sig gynnas av att hans hustru saknar en längre utbildning. Utan dessa 

relationsstrukturer som bygger på hur människor uppfattar det korrekta sättet att välja en partner 

menar Winch och Greer (1964) att könsrollerna kan upplevas som icke-traditionella och 

olönsamma. Men dessa normer innehåller också en stelhet som gör dem svåra att förändra eller 

att de ändras mycket långsamt (Presser, 1975). Detta resonemang mynnar ut i att jämställdheten 
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i landet kan påverka synen på könsrollerna och således även bidra till bilden av hur ett normalt 

och optimalt äktenskap ska se ut.  

I denna diskussion kan också tilläggas att inte enbart könsroller kan vara avgörande för ett lands 

jämställdhet. Även statens roll i form av exempelvis lagstiftande enheter eller mänskliga 

rättigheter. Inglehart och Norris (2003, s. 6-8) menar att demokratiseringen i världen har haft 

en positiv effekt på jämställdheten. Detta är något som bekräftas av Paxton och Kunovich 

(2003) som menar att demokratin är avgörande för könsfördelningen av den politiska makten i 

landet.  

Variationen i åldersskillnader kan också ha uppstått genom att människor blir begränsade i sitt 

handlingsmönster. Begränsningen skulle kunna vara en bieffekt av vilken tid i livet kvinnor 

respektive män väljer att gifta sig (Casterline et al., 1986). Beslutsprocessen för att gifta sig 

sker över lag tidigare för kvinnor än för män (Presser, 1975). Givet detta skulle alltså en 

begränsning på äktenskapsmarknaden, i form av ålder på singlar, vara något som bibehåller 

åldersglappet i relationer.    

Variationer i åldersskillnader och jämställdhet 

mellan länder 

Rothstein (2005) menar att åldersskillnader i relationer är ett bidrag till att ojämställdhet skapas 

och upprätthålls. I Frankrike går 23% av kvinnorna fortfarande i skolan  när de gifter sig. 

Samma siffra för männen är 14% (Bozon, 1991, s. 132). Bozon menar att dessa siffror kan 

medföra att maktresursen i relationen blir snedfördelad. En man som är klar med sin utbildning 

kommer att ha ett försprång i etablerandet på arbetsmarknaden och där med även ha ett övertag 

i arbetslivserfarenhet och ekonomiska resurser (Rothstein, 2005). Denna ojämna maktbalans 

riskerar att förstärkas ytterligare när paret skaffar barn. Waldfogel (1997) visar en direkt negativ 

effekt på lönen av att bli mamma, dock finns det forskare som hävdar motsatsen (se Budig & 

England, 2001). En negativ löneeffekt skulle dock kunna sätta kvinnan i ytterligare ekonomiskt 

underläge i förhållande till sin äldre man.  

Casterline m.fl. (1986) pratar också om att den odynamiska balansen av makt mellan maken 

och makan. De hävdar att hustruns funktion som statussymbol minskar i värde ju mindre 

glappet är i ålder mellan make och maka. De fortsätter sedan sitt resonemang med att 

ålderglappet givet detta antagande borde minska i länder med högre jämställdhet där 

kvinnosynen kan tänkas vara en annan. Trots det ser de en positiv trend i tidigare ojämlika 
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samhällen där den mer jämlika synen på äktenskapet håller på att rota sig genom att kvinnor 

erbjuds utbildning i högre utsträckning och det har en tydlig effekt på kvinnans status.  

Denna obalans av makt kan ibland bli problematisk. Individers preferenser för en partner i en 

annan ålder kan leda till ett maktförhållande som blir ogynnsamt för paret (Pyke & Adams, 

2010). En snedfördelning av makt ökar risken för skilsmässa. Efter en skilsmässa kan individen 

ta lärdom om maktfördelningen och dra nytta av detta i nästa äktenskap. Detta kan leda till att 

individen väljer en partner i mer närliggande ålder (ibid.). Skilsmässor är dock vanligare i vissa 

regioner och ovanligare i andra (Moccia, 2006, s. 32). Detta skulle kunna betyda att även synen 

på skilsmässor skiljer sig i världen. I regioner där skilsmässor är ovanliga kan det vara svårt att 

få möjlighet att utnyttja erfarenheten av ett tidigare äktenskaps sneda maktfördelning. Detta 

skulle kunna leda till att åldersskillnader varierar mellan länder.  

En tanke är att individers preferenser, som tidigare i studien beskrivits som en förklaring till 

åldersskillnader (se Bozon, 1991), också kan variera mellan länder. Vad önskemålen bottnar i 

går bara att spekulera kring. Det kan handla om kulturella skillnader så som normer och 

traditioner eller sociala och samhälleliga strukturer. I västvärlden verkar det vara kvinnor som 

föredrar äldre män menar Bozon (1991) som gjort studier i Frankrike. Han skriver att det finns 

en bild av att yngre män är barnsliga och oansvariga. I intervjuer med unga kvinnor nämns ofta 

att mannens mognad är en avgörande faktor i valet av partner. Bozons resonemang beskriver 

att yngre kvinnor föredrar äldre män men att äldre kvinnor inte har samma starka dragning för 

denna preferens, något som stöds av Pyke och Adams (2010). Däremot hävdar Kenrick och 

Keefe (1992) att kvinnors preferenser inte behöver förändras med åldern då mäns fertilitet inte 

ändras på samma sätt som kvinnors.  

Bland yngre män förekommer sällan kvinnans ungdom som en viktig del i valet av partner. 

Istället verkar männens preferenser för en partner grunda sig i homofili, dvs. att männen väljer 

en maka som liknar dem själva. Utifrån denna synvinkel kan man så även anta att män väljer 

kvinnor i närliggande åldrar som de själva (Kenrick & Keefe, 1992). Dock har inte alla 

människor i världen möjlighet att själva välja sin partner (Moccia, 2006, s. 4). Detta medför att 

individens preferenser enbart är en effektiv förklaringsfaktor i länder där maken och makan 

själva har möjlighet att välja varandra. Om de exempelvis blir gifta mot sin vilja, eller 

övertalade att gifta sig (ibid.), är det istället någon annans preferenser som påverkar valet.  

Därför kan förklaringar om idealbilden av familjen, hur denna skall organiseras samt synen på 

könsroller spela en större roll i andra delar av världen (Casterline et al., 1986). Den traditionella 
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kvinnorollen kan enligt Inglehart och Norris (2003, s. 17) sammankopplas med att ha ett 

huvudsakligt ansvar för hemarbete och familj. Under de senaste decennierna har dock kvinnans 

roll i industrisamhällena ändrats då kvinnor börjat beträda arbetsmarknaden, fått rösträtt och 

rätt att skilja sig. Denna förändring menar Inglehart och Norris har lett till att samhällstrukturen 

i stort ändrats. Således kan även tänkas att olika långt gången samhällsutveckling kan generera 

olika syn på åldersskillnader i äktenskapet.  

En helt annan faktor som möjligen kan påverka variationer i åldersskillnader mellan länder, och 

som tidigare nämnts, kan vara Bozons (1991) resonemang kring att män och kvinnor väljer att 

gifta sig vid olika tider i livet. Presser (1975) gör ett antagande att en mer långt gången 

samhällsutveckling, i likhet med Inglehart och Norris (2003, s. 17) beskrivning, kan göra att 

kvinnor väljer att gifta sig senare då de har möjlighet att försörja sig själva genom arbete. Det 

senare giftermålet för kvinnor skulle kunna leda till att åldersskillnaderna minskar utifrån 

Bozons (1991) antagande att äldre kvinnor föredrar män i liknande ålder som de själva. Således 

är den optimala tiden för giftermål olika i olika samhällen (Moccia, 2006, s. 4). Detta skulle 

kunna leda till variationer i åldersskillnader mellan länder. 

DBO (Desires, Beliefs och Opportunities) - teorin 

Utifrån tidigare nämnd forskning framträder ett teoretiskt mönster. Det tyder på att 

jämställdheten i ett land påverkar, och påverkas av, individers handlingsmönster i förhållande 

till preferenser, verklighetsuppfattningar och handlingsmöjligheter i valet av partner. Därför 

faller det sig naturligt att i denna studie tillämpa DBO-teorin. Denna teori grundar sig i att 

identifiera förklaringsmekanismer till handlingar på individnivå som tillsammans skapar olika 

makrofenomen (Hedström, 2005, s. 35). Teorin kan hjälpa denna studie att hitta möjliga 

förklaringsmekanismer till makrofenomenen åldersskillnader och jämställdhet. 

Hedström (2005, s. 38-42) skriver att man genom att se till individers desires, beliefs och 

opportunities kan bilda sig en uppfattning om hur människor tillsammans skapar större sociala 

fenomen (ibid.). Handlingsmöjligheterna (opportunities) beskriver de olika alternativ individen 

har att välja på när denne fattar sitt beslut för handlingen. Preferenser (desires) och 

verklighetsuppfattningar (beliefs) grundar sig, till skillnad från möjligheterna, i människors 

upplevelser och föreställningar. En person överväger med andra ord utfallet av en handling och 

väljer det alternativ som är mest rimligt utifrån hur individen uppfattar världen och vad denne 

har för preferenser (ibid.). Hedström (2005, s. 44) menar vidare att individer kan påverka 



 

 6 

varandras handlingar. En individ kan med sin handling påverka andra individers preferenser, 

verklighetsuppfattningar och handlingsmöjligheter som i sin tur ändrar sitt handlingsmönster. 

Ett exempel på denna kedja av handlingsmönster lyfts fram i Pressers artikel från 1975. Hon 

menar, som tidigare nämnts, att det finns samhällsnormer som styr hur människor väljer sin 

partner. Då andra människor tidigare byggt denna struktur kommer en individ som står inför ett 

partnerval att handla i likhet med det övriga samhället, då individen och dess partner i annat 

fall kan upplevas som ovanliga.  

Den teorietiska förklaringsmekanismen preferenser (desires) appliceras tydligt i denna studies 

redogörelse för tidigare forskning. Preferenserna tycks påverka både åldersskillnader och 

jämställdheten i samhällen genom att kvinnor eller män föredrar en viss typ av person och 

därför oftare väljer en äldre eller yngre partner (Casterline et al., 1986).  

För verklighetsuppfattningen (beliefs) kan man tänka sig att tidigare forskning om individers 

syn på könsroller och idealfamiljen kan spela en viss roll för valet av partner (Inglehart & 

Norris, 2003, s 17). Hur en individ uppfattar sina valmöjligheter när det kommer till val av 

partner kan också påverkas av hur olika samhälleliga normer se ut. Det skulle kunna finnas en 

norm för vad som är en vanlig åldersskillnad och att människor väljer en partner utifrån denna 

norm. Således uppstår och upprätthålls åldersskillnaderna i samhället (Presser, 1975).  

Handlingsmöjligheterna (opportunities) skulle i sin tur kunna grunda sig i begränsningar på 

äktenskapsmarknaden eller samhälleliga regleringar för äktenskap, till exempel vilken tid i livet 

män respektive kvinnor väljer att gifta sig (Presser, 1975). Det finns också ett stort antal länder 

i välden som har reglerat giftemål, där exempelvis barn förbjuds giftermål (Moccia, 2006, s. 4). 

Individers handlingsmönster kan alltså bli begränsat av vilka individer som finns att gifta sig 

med vilket i sin tur kan vara en del i skapandet av makrofenomenet åldersskillnader.  

Det är viktigt att i detta sammanhang poängtera att Hedström (2005, s. 38-42) menar att alla tre 

delar i DBO-teorin påverkar människors beslut. Denna studie kommer dock tillämpa teorin 

genom att fokusera på den del som anses ha störst påverkan vid uppkomsten av varje 

jämställdhetsfaktor.  
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Hypoteser 

Utifrån studiens teoretiska redogörelse samt områdets tidigare forskning har denna studie 

formulerat tre hypoteser. 

Hypotes 1  

Högre åldersskillnad i äktenskap kommer att vara förenat med lägre jämställdhet 

Den första hypotesen är direkt kopplad till syftet med studien. Antagandet att dessa två 

makrofenomen samvarierar är grundat i den tidigare forskningen (se Casterline et al., 1986; 

Moccia, 2006). Även studier som inte mäter det exakta sambandet kan ge en indikation till att 

det skulle finnas ett samband mellan fenomenen (se Bozon, 1991; Subrahmanian, 2005).  

Hypotes 2  

BNP medierar hypotes 1 genom att högre BNP kommer att vara förenat med både lägre 

åldersskillnader i äktenskap och högre jämställdhet 

Den andra hypotesen uppstod genom att tidigare forskning som gjorts inom detta område valt 

att inkludera en ekonomisk aspekt (Shen & Wiliamson, 1999). I många fall tycks 

samhällsekonomin vara en viktig faktor för specifika delar som påverkar jämställdheten. Till 

exempel utbildning och sjukvård (se Subrahmanian, 2005; Dye et al., 2013).  

Hypotes 3  

Giftermålsålder medierar hypotes 1 genom att högre giftermålsålder kommer att vara förenat 

med både lägre åldersskillnader i äktenskap och högre jämställdhet 

Den tredje hypotesen formulerades då tidigare forskning tyder på att giftermålsålder är en viktig 

faktor för hur stora åldersskillnaderna blir (se Presser, 1975; Darroch et al., 1999). Presser 

(1975) argumenterar för att äktenskap i tidig ålder har en tendens att leda till större 

åldersskillnader i äktenskapet. Moccia (2006, s. 23) tolkar tidigare studier från UNICEF och 

menar att kvinnor som gifter sig i ung ålder löper större risk att bli slagna av sina män. Detta 

kan tolkas som ett tydligt och möjligen den mest extrema formen av ojämn maktbalans i 

relationer. Något som Rothstein (2005) menar har en inverkan på jämställdheten.  
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Metod och data 

Datamaterial 

All data i denna studie kommer från olika enheter i FN. Studiens beroende variabel är skapad 

av siffror från World Marriage Data 2012. Detta dataset samlas in av Department of Economic 

and Social Affairs, Population Division. Denna studie använder sig av siffror från måttet 

Singulate mean age at marriage som diskuteras närmare under rubriken Beroende variabel. 

Siffrorna för jämställdhet kommet från datasetet Table 4: Gender Inequality Index. Detta index 

samlas in av FNs enhet Development Programme. Enheten jobbar med att studera den 

mänskliga utvecklingen i världen (Khalid, 2014a) och indexmåttet är skapat av dem för att ge 

en indikation på hur stora skillnader i välmående som finns mellan män och kvinnor (Khalid, 

2014b). Det sista datasetet heter Per capita GDP at current prices - US dollars och samlas in av 

FNs generella statistiska enhet. Siffrorna baseras på länders egen rapportering av sin ekonomi. 

Skattningar görs av enheten för de länder som saknar uppgifter. (UNdata, 2013).  

Att materialet är insamlat vid olika tidpunkter bör inte ha någon större inverkan på studiens 

resultat då beroendevariabelns värden är relativt stabila över tid (United Nations, 2013). Det är 

också viktigt att notera att datakvaliteten mellan länder kan skilja sig åt. Det är enligt 

Dahmström (2011, s. 119) viktigt att kritiskt reflektera över vem som ligger bakom 

datainsamlingen, vad statistiken innehåller och när data är insamlad. Det kan till exempel tänkas 

finnas statliga intressen som gör att en viss typ av statistik presenteras eller inte presenteras.  Det 

kan också vara svårt att samla data från krigsdrabbade zoner eller områden med liknande 

förhållanden som begränsar möjligheten till datainsamling.  

Ett problem med att använda tre olika dataset är att det inte finns lika fullständig data från alla 

källorna. Det faller därför även bort ett antal länder när olika dataset ska jämföras med varandra. 

Dock kan detta bortfall accepteras i denna studie då dataseten ger tillgång till variabler som 

behövs för en analys av relevans för studiens syfte.    

Bortfallsanalys 

Det saknas data från ett okänt antal länder eftersom det tycks finnas olika definitioner och listor 

över världens alla länder (United Nations, 2013; The World Bank Data, 2014) De länder som 

studeras i denna undersökning är endast de som har ett värde på samtliga variabler. Dessa är 
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totalt 133 stycken. För att få en överblick på ungefär hur många länder som inte undersöks har 

listan över de analyserade länderna jämförts med världsbankens lista över världens länder. The 

World Bank Data 2014 har en världslista som består av 214 länder och det är således 81 länder 

som är med i denna lista som inte finns med i studiens analys. Det kan i denna studies avseende 

ses som objektbortfall (Dahmström, 2011, s. 355). Dessa länder har gemensamt att de antingen 

har en liten befolkningsmängd eller att de är fattiga i förhållande till andra länder i materialet 

(The World Bank Data, 2014). Detta kan tänkas ge en sned resultatbild då denna rapport har 

som syfte att spegla hela världen. Det kan medföra att studien missar delar av den effekt som 

finns bland fattiga eller små länder som skulle kunna förändra sambandets utfall. Det skulle 

betyda att resultaten från denna studie enbart gäller för större eller något rikare länder. Varför 

det finns en avsaknad av dessa länder skulle kunna förklaras i att länderna kan tänkas ha 

ekonomiska svårigheter med satsningar på statistiska insamlingar. Exempelvis kan vissa 

länders giftermålsregister vara bristfälliga om landet har dåliga resurser för registerhantering 

och förvaltning av data.  

Metod 

Den här studien har en kvantitativ ansats. Det är lämpligt för att undersöka medelvärden för 

hela länder och jämföra hur de varierar mellan länderna (Dahmström, 2011, s. 125). Då all data 

sedan tidigare är insamlad och publicerad behöver denna studie inte hantera etiska 

överväganden i samma utsträckning som studier som samlar in egen data (Gustavsson et al., 

2011).  

Studiens resultat bygger på en linjär regressionsanalys. Denna statistiska metod används när 

beroendevariabeln är kontinuerlig vilket åldersskillnader är (Dahmström, 2011, s. 251). En 

regression ger oss genomsnittliga samband kontrollerade för påverkan av relevanta effekter i 

form av regressionskoefficienter (Djurfeldt et al., 2010, s. 313). Regressionskoefficienten 

beskriver förändringen i den beroende variabeln när den oberoende variabeln ökar en enhet, 

konstanthållet för övriga variabler i modellen (ibid.). I denna studie presenteras även 

standardiserade regressionskoefficienter. Dessa är användbara för att jämföra variabler som är 

mätta på olika skalor eftersom standardiseringen ger samtliga variabler variansen ett. De 

standardiserade regressionskoefficienterna mäter förändringen i den beroende variabeln när den 

oberoende variabeln ökar med en standardavvikelse, konstanthållet för samtliga andra variabler 

i modellen (Djurfeldt et al., 2010, s. 159). En standardavvikelse kan beskrivas som den 

genomsnittliga avvikelsen från en variabels medelvärde (Djurfeldt et al., 2010, s. 65).  
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Även P-värden kommer att presenteras. P-värden är sannolikheten för att resultatet beror på 

slumpen. Ett p-värde på 0,05 innebär att i 5 fall av 100 hade slumpen genererat ett urval med 

samma eller starkare samband än studiens urval (Djurfeldt et al., 2010, s. 186). Utöver dessa 

kommer även R2-värden för varje modell presenteras. Dessa värden berättar hur stor del av 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna som 

används (Djurfeldt et al., 2010, s. 161).  

Linjär regressionsanalys är lämplig för att generalisera resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 

53). En global analys som denna kräver två nivåer av generalisering. Det krävs först att det 

gjorts ett urval inom varje land som ger dem en genomsnittlig siffra som sedan blir en 

genomsnittlig koefficient i vår regression (Khalid, 2014a). Detta gör att resultaten i denna studie 

kommer att sakna detaljrikedom och det är näst intill omöjligt att studera de minsta 

mikrosambanden. Det här kan anses problematiskt då jämställdhet ofta beskrivs med hjälp av 

små vardagssituationer (Moccia, 2006). Därför är det viktigt att ha i åtanke att studiens 

jämställdhetsmått enbart kan ge en indikation på hur jämställt landet är. Generaliseringen 

innebär också att långt ifrån alla parrelationer i världen följer de siffror som studien presenterar.  

En svaghet med regressionsanalys är problemet att uttala kausala samband. 

Regressionsanalysen ser bara vad som samvarierar men inte vad som påverkar det ena eller det 

andra. För att kunna finna kausalitet kan det vara bra att komplettera regressionsanalyser med 

kvalitativa studier eller med en något mer ingående analys (Djurfeldt et al., 2010, s. 137-138), 

något som denna studie inte hanterar.  

Här följer en tabell som presenterar studiens variabler. Tabellen innehåller variablernas 

urvalsstorlek, minimumvärden, maximumvärden, medelvärden och standardavvikelser.   
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Tabell 1  

Frekvenstabell för samtliga variabler som analyseras.  

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Genomsnittlig 

åldersskillnad i 

äktenskap (år) 

133 1,20 10,30 3,31 1,48 

Mödradödlighet av 

graviditetsrelaterade 

orsaker (1/100 000) 

133 2,00 890,00 129,06 183,23 

Logaritmerad 

mödradödlighet av 

graviditetsrelaterade 

orsaker,  

ln(1/100 000)  

133 0,69 6,79 3,86 1,53 

Andel män i 

parlament (%) 

133 48,11 99,90 78,63 10,95 

Andel fler män med 

högre 

utbildningsnivå än 

kvinnor med högre 

utbildningsnivå (%) 

133 -12,65 29,80 5,18 7,87 

Andel fler män på 

arbetsmarknaden än 

kvinnor på 

arbetsmarknaden 

(%) 

133 -2,80 64,00 22,66 15,77 

BNP per person 

(dollar) 

133 229,20 105287,04 15958,98 21223,90 

Logaritmerad BNP 

per person, 

ln(dollar) 

133 5,43 11,56 8,78 1,47 

Genomsnittlig 

giftemålsålder (år) 

133 19,40 34,50 26,89 3,29 
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Beroende variabel 

Variabeln åldersskillnader i äktenskap är skapad från länders genomsnittliga åldersskillnader 

vid giftermål per person (Singulate mean age at marriage). Den mäts i genomsnittlig 

giftermålsålder per person bland män minus genomsnittlig giftermålsålder per person bland 

kvinnor. Förenta Nationerna har skattat denna siffra utifrån genomsnittlig längd på singelliv 

hos individer som gifter sig innan de är 50 år (United Nations, 2013).  

Varje land har själv ansvarat för att siffrorna är statistiskt generaliserbara för hela landet. I vissa 

fall grundar sig siffrorna på registerdata, och i andra fall på undersökningar som gjorts i 

länderna (United Nations, 2013). Av data framgår även att de genomsnittliga äktenskapen alltid 

består av en äldre make och en yngre maka. Detta gör att studien inte behöver ta hänsyn till 

vilket kön som dominerar den äldre parten i ett visst land.  

Tabell 1 visar data från 133 länder med information om åldersskillnader i äktenskap. Det land 

med lägst åldersskillnader har ett värde på 1,2 år mellan maken och makan. Landet med högst 

åldersskillnader har ett värde på 10,3 år. Medelvärdet för samtliga länder i materialet är 3,31 år 

och det har en standardavvikelse på 1,48 år. I figur 1 presenteras en överblick över variabelns 

fördelning.  

Figur 1  

 

Histogram för genomsnittliga åldersskillnader i äktenskap, mätt i antal år. 
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Oberoende variabler 

Det finns flera mått på jämställdhet, däribland GDI (Gender Devolopment Index), GEM 

(Gender Empowerment Measure), och GII (Gender Inequality Index) (Khalid, 2014a). Denna 

studie utgår från variablerna i indexmåttet GII. GII mäter tre olika dimensioner i samhället som 

alla är möjliga beståndsdelar för ett lands jämställda läge. Dessa dimensioner är reproduktiv 

hälsa, inflytande och arbetsmarknad. Dimensionerna är mätta i fem variabler. För reproduktiv 

hälsa mäts mödradödlighet och ungdomsgraviditet. För inflytande mäts könsfördelning av 

parlamentsplatser och könsfördelning bland högre utbildade. För arbetsmarknaden mäts 

könsfördelningen av aktiva på arbetsmarknaden. Denna studie utgår från GII eftersom de andra 

måtten innehåller aspekter av landets ekonomi (Khalid, 2014a). Ekonomi behöver inte som 

självständig variabel vara något som kan predicera hur jämställt ett land är (Inglehart & Norris 

2003, s. 5; Eklund, 2013, s. 130). Dock finns det variabler i GII som teoretiskt kan misstänkas 

påverkas av samhällsekonomin, exempelvis mödradödlighet (Dye et al., 2013). Därför kommer 

detta kontrolleras för, men inte användas som en faktor för jämställdhet.   

Index kritiseras ofta för att vara övergripande och sakna detaljrikedom (Djurfeldt et al., 2010, 

s.449). Därför kommer denna studie även bryta ut indexets sammansatta variabler för att se till 

varje variabels enskilda effekt på åldersskillnader. Studien använder fyra av indexets fem 

variabler.  

Ungdomsgraviditet 

Konsekvenserna av ungdomsgraviditet kan tänkas påverka jämställdheten i landet beroende på 

hur många kvinnor som blir mödrar i ung ålder (Moccia, 2006, s. 96). En fullföljd graviditet 

kan innebära negativa konsekvenser för både kvinnan och samhället som helhet. Kvinnan kan 

komma att förlora kontakten med skolan, mötas av kritik från omvärlden och ha svårt att klara 

sig ekonomiskt. Men de ekonomiska aspekterna syns inte bara i privatekonomin utan också på 

ett samhälleligt plan (Kirby, 2001, s 3). Enligt Inglehart och Norris (2003, s 17) kan graviditeter 

i ung ålder också leda till förändrad familjestruktur. Familjestrukturen är något som Inglehart 

och Norris (2003) motiverar har en inverkan på åldersskillnaderna i ett land. Strukturen skulle 

kunna bidra till att normer påverkas i samhället som i sin tur påverkar människors val av partner.  

Variabeln ungdomsgraviditet (Adolescent birth rate) beskriver antal födslar bland kvinnor i 

åldrarna 15-19 per 1000 kvinnor i samma åldersgrupp. Dock utesluts denna variabel ur vår 

analys på grund av reliabilitetsproblematik. Ungdomsgraviditeter mäter en snarlik aspekt som 
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studiens beroendevariabel åldersskillnader i relationer. Figur 2 visar att variablerna har en hög 

korrelation med varandra, och detta kan ge en indikation på reliabilitetsproblem. Darroch m.fl. 

(1999) har i sin studie argumenterat för att ungdomsgraviditeter oftare inträffar i relationer där 

kvinnan är ung och mannen äldre. Således finns även teoretisk misstanke för att variablerna 

mäter samma typ av fenomen.  

 

Figur 2 

 

Spridningsdiagram för ungdomsgraviditet och åldersskillnader i äktenskap 

Mödradödlighet 

En vanlig uppfattning är att mödradödlighet beror på olyckshändelser vid graviditet och 

förlossning. Men det finns en aspekt gällande könsdiskriminering inom sjukvården, och detta 

kan vara en bidragande orsak till höga dödstal i barnsäng (Shen & Williamson, 1999). En 

reflektion i detta sammanhang är en fråga om kvinnors status. Ur ett moderniseringsperpektiv 

argumenterar Shen & Williamson (1999) att ett lands samhälleliga utveckling bör öka 

jämställdheten genom att generera jobb och utbildning för kvinnor, vilket ger kvinnor en 

ekonomisk makt att styra över sina liv. Dock tas sällan mödravården upp som en faktor som 

kan mäta kvinnans status i samhället (ibid.). Ur detta perspektiv kan man även anta att 

samhällets syn på kvinnan kan leda till att åldersskillnaderna varierar mellan länder (Casterline 

et al., 1986). Trots detta kan man inte bortse från samhällens ekonomiska tillgångar i 

sammahanget. Shen och Williamson (1999) menar att mödradödligheten i större utsträckning 

än andra folkhälsofaktorer varierar mellan rika och fattiga länder. Den medicinska vården är 
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med andra ord generellt sett sämre i fattigare länder (Dye et al., 2013). För att resultatet inte ska 

visa sambandet mellan ekonomi och åldersskillnader så analyseras effekten av 

mödradödligheten också kontrollerat för BNP. Det här betyder att vi kan se sambandet mellan 

jämställdhet och åldersskillnader utan att länders ekonomiska position är en del av sambandet.  

Variabeln mödradödlighet (Maternal mortality ratio) mäts i denna studie genom antal dödsfall 

av graviditetsrelaterade orsaker per hundra tusen födslar. I tabell 1 utläses att landet med lägst 

dödlighet leder 0,002% av födslarna till mödradöd. Maxvärdet för variabeln är 0,89% 

graviditetsrelaterade dödsfall. Medelvärdet för variabeln är 129,06 dödfall per hundratusen 

födslar och variabelns standardavvikelse i samma skala är 183,23. Det är tydligt från figur 3 att 

mödradödlighet inte är normalfördelad. Det är en fördel om variabeln är normalfördelad när 

den ska användas i en regression (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 55) och därför används denne 

variabels logaritmerade värde i tabell 2 och 3. Den logaritmerade variabelns fördelning 

presenteras i figur 4. Fortsättningsvis i uppsatsen när mödradödlighet nämns kommer det betyda 

logaritmerad mödradödlighet.  

Figur 3  

 

Histogram för mödradödlighet föranledd av graviditetsrelaterade orsaker 

per 100 000 födslar 
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Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

Histogram för logaritmerad mödradödlighet föranledd av graviditets-

relaterade orsaker per 100 000 födslar 

Parlamentarisk könsfördelning 

Paxton och Kunovich (2003) menar att den dominerande ideologiska uppfattningen om 

jämställhet tycks spela en roll för hur många parlamentariska platser som tilldelas kvinnor. 

Även den generella samhällsutvecklingen så som utbildning, avlönat arbete utanför hemmet 

och rösträtt för kvinnor kan ha betydelse för hur många platser som tilldelas kvinnor 

(Kenworthy & Malami, 1999). Genom att ge kvinnor möjlighet att rösta läggs fler röster på 

kvinnliga kandidater, men kvinnors politiska makt i samhället tycks också vara viktigt för 

fördelningen av könen i parlamenten (ibid.). Överlag skulle detta kunna tolkas som att 

samhällets syn på kvinnor och makt kan komma att spela en roll för hur de parlamentariska 

platserna fördelas. Hur stor andel av landets parlament som består av kvinnor kan således tänkas 

spegla individers verklighetsuppfattning om kvinnans position i samhället och hur hon ska bete 

sig. En sådan syn kan tänkas påverka åldersskillnader mellan länder.  

I denna studie används denna variabel omvänt genom att mäta andelen män på parlamentariska 

platser istället för andelen kvinnor som argumenterats i stycket ovan. Detta eftersom det passar 

denna studies beräkningar (se rubrik Utbildning och arbetsliv samt tabell 2 och 3). Variabeln 

skapades genom att subtrahera värdet för andel kvinnor i parlament från 100. Andel av platserna 

i det nationella parlamentet (Share of seats in national parliament) står därför för hur stor 
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procentandel män som sitter på platser i lagstiftande enheter. Beroende på politisk kultur finns 

det länder som enbart har en lagstiftande enhet, i andra länder kan flera enheter förekomma 

(Khalid, 2014a, s. 175). I tabell 1 visas variabeln. Landet med högst procentandel män i 

parlamentet har värdet 99,9%. 99,9 är det absolut högsta möjliga värdet på variabeln och 

inkluderar samtliga värden där över enligt Khalid (2014b, s. 5). Landet med lägst andel män i 

parlamentet har 48,11% män på parlamentariska platser. Medelvärdet för samtliga 133 länder 

är 78,63% män i parlamenten och variabeln har en standardavvikelse på 10,95%. Figur 5 visar 

variabelns fördelning.  

Figur 5 

 

Histogram för procentandel män i parlament 

Utbildning och arbetsliv 

De senaste åren syns en utjämnande trend vad gäller flickors utbildning i förhållande till 

pojkarnas (Moccia, 2006 s. 4). Men enbart en jämn könsfördelning i skolan bidrar inte till högre 

jämställdhet enligt Wilson (2004). Hon menar att det snarare är innehållet i utbildningen som 

är avgörande för jämställdheten. Dock är detta svårt att mäta och därför används ofta utbildning 

som mått på jämställdhet. Som nämnts tidigare är utbildning en viktig faktor för kvinnans roll 

i samhället både vad gäller tillgång på egna ekonomiska resurser genom arbete och möjlighet 

till politisk inflytande (Kenworthy & Malami, 1999). Genom denna tanke kan antas att 

individers verklighetsuppfattningar om kvinnans roll och hennes relation till utbildning kan 

variera i olika samhällen (Inglehart & Norris, 2003). Kvinnosynen som genomsyrar samhället 

kan således också tänkas påverka åldersskillnaderna i relationer.  
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Om kvinnor får chansen att utbilda sig kan också kvinnors möjligheter till arbete och tillgång 

till en egen ekonomi påverka handlingsmöjligheterna för kvinnor att själva fatta egna beslut 

(Inglehart & Norris, 2003). Ett sådant beslut skulle kunna vara möjligheten att själv välja sin 

partner. Men med egna ekonomiska resurser kan också maktfördelningen i relationen tänkas 

jämnas ut (Rothstein, 2005). Trots vikten av egna ekonomiska resurser lönearbetar inte kvinnor 

i samma utsträckning som män (Moccia, 2006). Bland de kvinnor som lönearbetar är dock är 

lönediskriminering vanligt och det kan leda till att kvinnor har sämre ekonomiska 

förutsättningar än män (Neumark, 1988). Därför är skillnader i medverkan på arbetsmarknaden 

en viktig aspekt att ta med för att mäta jämställdhet.  

Variabeln könsskillnad i andel med högre utbildningsnivå skapades genom andel män med 

utbildning högre än gymnasienivå minus andel kvinnor med utbildning högre än gymnasienivå. 

Ursprungsvariabel var här andel med utbildning högre än gymnasienivå (Population with at 

least some secondary education). Procentandel av den kvinnliga respektive manliga 

befolkningen över 25 år som har påbörjat (men inte nödvändigtvis avklarat) en sekundär 

utbildningsform. Könsskillnad i andel med högre utbildningsnivå visas i tabell 1. Vad gäller 

utbildning har landet med störst kvinnlig dominans ett värde på 12,65. Det betyder att den 

kvinnliga delen av befolkningen har 12,65 fler procentenheter med högre utbildning än den 

manliga delen. Samma princip gäller för landet med störst manlig dominans, dvs. maxvärdet i 

för variabeln i tabell 1. Den manliga delen av befolkningen i detta land har 29,8 fler 

procentenheter med högre utbildning än den kvinnliga delen. Medelvärdet för variabeln är 5,18 

och den har en standardavvikelse på 7,87. Variabelns fördelning visas i figur 6 och anses 

tillräckligt normalfördelad för att användas i regression. 

Könsskillnad i andel som är aktiva på arbetsmarknaden skapades med andel män som är aktiva 

på arbetsmarknaden minus andel kvinnor som är aktiva på arbetsmarknaden. Ursprungsvariabel 

var andel arbetsmarknadsdeltagande (Labour force participation rate). Procentandel av 

befolkningen över 15 år som är aktiva på arbetsmarknaden antingen genom att jobba eller att 

söka jobb. I tabell 1 presenteras könsskillnad i andel som är aktiva på arbetsmarknaden. Landet 

med störst kvinnlig dominans har ett värde på 2,8. Det betyder att den kvinnliga delen av 

befolkningen har 2,8 fler procentenheter i andel arbetsmarknadsdeltagande än den manliga 

delen. Likt skillnaden mellan män och kvinnor i utbildning gäller samma princip även för landet 

med störst manlig dominans. Den manliga delen av befolkningen i detta land har 64 fler 

procentenheter i andel arbetsmarknadsdeltagande än den kvinnliga delen. Medelvärdet för 
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variabeln är 22,66 och den har en standardavvikelse på 15,77. Figur 7 visar variabelns 

fördelning och även denna är relativt normalfördelad.  

Figur 6 

 

Histogram för procentandel fler män med högre utbildningsnivå än kvinnor 

med högre utbildningsnivå 

Figur 7 

 

Histogram för procentandel fler män som deltar på arbetsmarknaden än 

kvinnor som deltar på arbetsmarknaden 
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Kontrollvariabler 

Samhällsutvecklingen genom historien har genererat effekter på ekonomin (Inglehart & Norris 

2003). Ekonomi är dock ofta en komplex faktor som inte alla gånger fångar upp det sociologiskt 

intressanta välmåendet i samhället. Jämställdhet behöver enligt Inglehart och Norris (2003, s. 

5) med andra ord inte givet samvariera med ekonomiska faktorer. Dock har det argumenterats 

i denna studie för att samhällsekonomi kan vara en viktig faktor för ett lands förutsättningar att 

bli jämställt. Bland annat menar Dye m.fl. (2013) att mödradöd är en faktor som varierar med 

BNP. Då mödradöd i denna studie även är en indikator på jämställdhet finns det således 

anledning att tro att effekten av BNP är en bakomliggande faktor för mödradödligheten. Denna 

studie kommer därför att kontrollera för länders ekonomiska position genom BNP med 

hypotesen att BNP kommer förändra sambandet mellan jämställdheten och åldersskillnaderna. 

Detta ger oss möjligheten att se sambandet mellan jämställdhet och åldersskillnader för länder 

som är lika rika.  

BNP per capita räknat i dollar är valt för att ta hänsyn till ländernas varierande 

befolkningsstorlek. Variabeln mäter genomsnittlig materiell levnadsstandard per person i landet 

(Eklund, 2013, s. 136-137) och visas i tabell 1. Minsta värdet för variabeln är 229,2 vilken 

innebär att landet med lägst BNP per capita har i genomsnitt 229 $ per person. Maxvärdet är 

105 287,04 vilket säger att landet med högst BNP i datamaterialet har i genomsnitt 105 287 $ 

per person. Medelvärdet för variabeln är 15 958,98 och den har en standardavvikelse på 21 

223,9. Dock visar figur 8 att BNP inte normalfördelad och den logaritmeras därför av samma 

anledning som mödradödlighet (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 55). Den logaritmerade 

variabelns fördelning presenteras i figur 9. Precis som för mödradödlighet kommer BNP vidare 

i uppsatsen stå för det logaritmerade värdet av originalvariabeln.  

Som motiverats teoretiskt kan även genomsnittlig ålder vid giftermål spela en möjlig roll för 

hur stor åldersskillnaden i relationer blir (Presser, 1975). Giftermålsålder kan tänkas begränsa 

äktenskapsmarknaden och således begränsa människors handlingsmöjligheter i valet av 

partner.  Därför kommer även denna variabel att kontrolleras för i studien.  

Genomsnittlig giftermålsålder är, likt studiens beroende variabel, skapad från länders 

genomsnittliga åldersskillnader vid giftermål per person (Singulate mean age at marriage). 

Även denna härstammar från Förenta Nationernas skattning av genomsnittlig längd på singelliv 

hos individer som gifter sig innan de är 50 år (United Nations, 2013). Här används dock istället 

medelvärdet av mäns genomsnittliga giftermålsålder per person och kvinnors genomsnittliga 
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giftermålsålder per person för att skapa en genomsnittlig giftermålsålder för varje land. 

Variabeln genomsnittlig giftermålsålder visas i tabell 1. Landet med lägst genomsnittlig 

vigselålder är 19,4 år. Landet med högst genomsnittlig giftermålsålder har 34,5 år. Medelvärdet 

för variabeln är 26,89 år och den har en standardavvikelse på 3,29 år. Figur 10 visar variabelns 

fördelning. 

Figur 8 

 

Histogram för BNP per person, mätt i dollar 

Figur 9 

 

Histogram för logaritmerad BNP per person, mätt i dollar 
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Figur 10 

 

Histogram för genomsnittlig giftermålsålder, mätt i antal år 

Resultat 

Alla regressionskoefficienter som presenteras i studien kan tolkas som värden för 

genomsnittliga länder och är framräknade konstanthållet för övriga oberoende variabler i 

regressionen. I studien kommer en signifikansnivå på 5% vara den kritiska gränsen, vilket 

betyder att p-värden på eller under 0,05 räknas som signifikanta. Denna nivå är den vanligaste 

och mest använda avgränsningen för signifikanser inom samhällsvetenskapen (Djurfeldt et al., 

2010, s. 261). Genomgående för de modeller som presenteras i tabell 2 och 3 är att samtliga 

intercept signifikant skilda från noll.  

I Modell 1, tabell 2 presenteras en regression med endast kontrollvariablerna mot den beroende 

variabeln. Detta för att ge möjlighet till jämförelse mellan de olika aspekterna av jämställdhet. 

Denna första modell har ett R2 på 0,375 vilket betyder att BNP och giftermålsålder tillsammans 

förklarar 37,5% av variansen i åldersskillnaderna. 

I modell 2, tabell 2, jämförs åldersskillnader med mödradödlighet kontrollerat för BNP och 

giftermålsålder. Mödradödlighet har en regressionskoefficient på 0,183. 
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Tabell 2 

Linjär regression för genomsnittliga åldersskillnader vid giftermål per person i förhållande till jämställdhet mätt 

i fyra variabler med separata modeller. Kontrollvariabler i samtliga modeller. P-värden inom parantes. 

Åldersskillnader Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Intercept 9,963 (0,000) 7,748 (0,000) 9,662 (0,000) 9,413 (0,000) 8,967 (0,000) 

Mödradödlighet av graviditetsrelaterade 

orsaker (1/100 000) 

 0,183 (0,123)    

Andel män i parlament (%)   0,003 (0,716)   

Andel fler män med högre 

utbildningsnivå än kvinnor med högre 

utbildningsnivå (%) 

   0,021 (0,146)  

Andel fler män på arbetsmarknaden än 

kvinnor på arbetsmarknaden (%) 

    0,020 (0,003) 

BNP per person (dollar) -0,408 (0,000) -0,266 (0,049) -0,409 (0,000) -0,362 (0,001) -0,448 (0,000) 

Genomsnittlig giftemålsålder (år) -0,114 (0,010) -0,105 (0,018) -0,113 (0,011) -0,113 (0,010) -0,081 (0,066) 

n 133 133 133 133 133 

R2 0,375 0,387 0,376 0,385 0,418 
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Eftersom mödradödlighet är logaritmerad blir tolkningen av denna koefficient att varje 

procentuell ökning i mödradödlighet sett till variabelns omfång kommer att öka de 

genomsnittliga åldersskillnaderna med cirka 0,002 år. Dock är denna regressionskoefficient inte 

signifikant i modell 2. Däremot är både BNP, med en regressionskoefficient på -0,266, och 

giftermålsålder med en regressionskoefficient -0,105 signifikanta. Eftersom även BNP är 

logaritmerad tolkas koefficienten som att varje procentuell ökning i BNP sett till variabelns 

omfång kommer att minska de genomsnittliga åldersskillnaderna med cirka 0,003 år. Siffran 

för giftermålsålder betyder att varje genomsnittlig ökning av giftermålsåldern med 1 år kommer 

att medföra en minskning av den genomsnittliga åldersskillnaden med 0,105 år. Modell 2 har 

ett R2 på 0,387 vilket betyder att 39,3 % av variansen i den beroende variabeln förklaras av 

modellen. Detta är en marginell ökning från modell 1.  

I modell 3, tabell 2, visas resultatet för åldersskillnader i förhållande till andel män i parlament, 

kontrollerat för BNP och giftermålsålder. Regressionskoefficienten för manlig parlamentsandel 

är -0,003. Denna koefficient är inte signifikant, men i likhet med modell 1 är BNP och 

vigselålder signifikanta där BNP har ett värde på -0,409 och vigselålder en 

regressionskoefficient på -0,113. R2 för denna modell är 0,376. Detta är minimal ökning i 

förhållande till modellen med endast kontrollvariablerna vilket betyder att könsfördelning i 

parlament. Modell 4 visar resultatet för könsskillnad i andel med högre utbildning mellan män 

och kvinnor. Regressionskoefficienten för skillnader mellan män och kvinnor i utbildning är 

0,021 och icke-signifikant. Kontrollvariabeln BNP har ett värde på -0,362 som är signifikant. 

Även vigselålder är signifikant med en regressionskoefficient på -0,113. De signifikanta 

värdena för kontrollvariablerna tolkas på samma sätt som presenterades i tabell 2, modell 1. R2 

i modell 4 är 0,385 vilket likt modell 2 är en liten ökning i förhållande till modell 1.  

Modell 5 visar den sista av de jämställdhetsvariabler som denna studie använder sig av, 

könsskillnad i andel aktiva på arbetsmarknaden. Arbetsskillnaden har en regressionskoefficient 

på 0,020. Värdet är signifikant vilket innebär för varje procentandel som den manliga 

befolkningens utbildning på högre nivå ökar i förhållande till landets kvinnliga befolknings 

utbildning på högre nivå så kommer de genomsnittliga åldersskillnaderna att öka med 0,02 år, 

kontrollerat för BNP och giftermålsålder. BNP har ett värde på -0,448 och är signifikant. 

Giftermålsålder har en regressionskoefficient på -0,081 och den är icke-signifikant. Samma 

tolkning av BNP kan göras som i tabell 2, modell 1. Modell 5 får här ett R2 på 0,418 vilket är 

aningen högre än för de andra jämställdhetsvariablerna.  
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Tabell 3 visar i modell 1 alla studiens jämställdhetsvariabler presenterade i 

regressionskoefficienter utan kontrollvariabler. Mödradödlighet är signifikant och 

regressionskoefficienten säger att 1 procents ökning inom variabelns bredd ökar de 

genomsnittliga åldersskillnaderna med cirka 0,005 år. Variabeln parlamentsandel har en 

regressionskoefficient på 0,002 och är icke-signifikant. Däremot har skillnaden mellan män och 

kvinnor i utbildning en signifikant regressionskoefficient på 0,035. Detta innebär att för varje 

procentandels ökning av den manliga befolkningens högre utbildning i förhållande till den 

kvinnliga befolkningens andel högre utbildade i ett land så kommer de genomsnittliga 

åldersskillnaderna att öka med 0,035 år. Även arbetsskillnadens regressionskoefficient är 

signifikant. Den kan tolkas på samma sätt som skillnader mellan män och kvinnor i utbildning 

där en procents ökning i skillnad mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden ökar de 

genomsnittliga åldersskillnaderna med 0,021 år. R2 för den första modellen i tabell 3 är 0,393. 

Precis som tidigare nämnt betyder detta att 39,3% av variationen i åldersskillnader kan förklaras 

av de oberoende variablerna.  

I modell 2, tabell 3, presenteras samma variabler som i modell 1 fast med standardiserade 

regressionskoefficienter. Detta innebär att signifikansnivåerna samt R2 är de samma som i 

tidigare modell, men regressionskoefficienternas storlek kan nu jämföras med varandra 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 39). Detta är relevant eftersom jämställdhetsvariablerna är mätta 

på olika skalor och det är intressant för studien vilken som påverkar mest.  

Modell 3 i tabell 3 har alla jämställdhetsvariabler och BNP förts in i modellen. BNP har en 

negativ regressionskoefficient vilket betyder att högre BNP korrelerar med en lägre 

åldersskillnad. Regressionskoefficienten är -0,343 och är signifikant vilket betyder att en 

procents ökning i BNP sett till variabelns omfång kommer att minska de genomsnittliga 

åldersskillnaderna med drygt 0,003 år. Skillnaderna mellan män och kvinnor i utbildning och 

mödradödligheten förlorar från modell 1 till 3 sin signifikans. BNP tar delvis över effekten av 

skillnaderna mellan män och kvinnor i utbildning och mödradödligheten. Detta med reservation 

för multikollinearitet mellan mödradödlighet och BNP. R2 ökar i förhållande till modell 1 från 

0,393 till 0,425 vilket indikerar att modellen har förbättrats då den förklarar mer av variationen 

i åldersskillnader.  

I modell 4, tabell 3, har alla jämställdhetsvariabler och båda kontrollvariablerna förts in i 

modellen. Införandet av variabeln giftermålsålder påverkar inte jämställdhetsvariablerna 

speciellt mycket. R2 förändras inte heller mer än marginellt. Dock blir båda kontrollvariablerna 

icke-signifikanta. 
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Tabell 3 

Linjär regression för genomsnittliga åldersskillnader vid giftermål per person i förhållande till jämställdhet mätt 

i fyra variabler. Standardiserade variabler i modell 2 samt kontrollvariabler och effekten av dess interaktion i 

modell 3 och 4. P-värden inom parantes. 

Åldersskillnader Modell 1  Modell 2 

Standard  

Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Intercept 1,055 (0,043)  5,162 (0,003) 6,478 (0,001) 26,420 (0,000) 

Logaritmerad mödradödlighet av 

graviditetsrelaterade orsaker (1/100 000) 

0,467 (0,000) 0,484 (0,000) 0,215 (0,065) 0,191 (0,101) 0,182 (0,099) 

Andel män i parlament (%) -0,002 (0,798) -0,018 (0,798) -0,004 (0,708) -0,004 (0,690) 0,008 (0,382) 

Andel fler män med högre 

utbildningsnivå än kvinnor med högre 

utbildningsnivå (%) 

0,035 (0,011) 0,185 (0,011) 0,021 (0,143) 0,021 (0,147) 0,014 (0,298) 

Andel fler män på arbetsmarknaden än 

kvinnor på arbetsmarknaden (%) 

0,021 (0,003) 0,219 (0,003) 0,022 (0,001) 0,019 (0,005) 0,022 (0,001) 

Logaritmerad BNP per person (dollar)   -0,343 (0,008) -0,252 (0,071) -2,631 (0,000) 

Genomsnittlig giftemålsålder (år)    -0,072 (0,100) -0,867 (0,000) 

Interaktionsvariabel mellan BNP och 

giftemålsålder 

    0,089 (0,000) 

n 133 133 133 133 133 

R2 0,393 0,393 0,425 0,438 0,502 
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Modell 5 visar däremot vad som händer med modellen innan när en interaktionsvariabel läggs 

till mellan BNP och giftermålsålder. Så gott som alla p-värden närmar sig signifikans. Dock är 

det bara BNP och giftermålsålder som tar sig förbi gränsen för signifikans jämfört med modell 

4. Värdet för BNP innebär att varje procentuell ökning av variabelns omfång minskar den 

genomsnittliga åldersskillnaden med cirka 0,026 år för ett land med 0 i genomsnittlig 

giftermålsålder. Siffran för giftermålsålder säger att varje års ökning i genomsnittlig 

giftermålsålder medför en minskning i genomsnittlig åldersskillnad på 0,867 år för ett land som 

har 0 i BNP.  

Regressionsdiagnostik 

Korrelationstestet för “Ungdomsgraviditeter” som tagits bort ur analysen visar ett Pearsons r på 

0,611. Pearsons r visar hur högt två kvantitativa variabler korrelerar. Måttet går mellan -1 och 

+1 där -1 indikerar ett perfekt negativt samband, 0 är ett nollsamband och +1 är ett perfekt 

positivt samband (Djurfeldt et al., 2010, s. 155-157). 0,611 är inte i sig tillräckligt starkt för att 

utesluta variabeln ur analysen (Djurfeldt & Barmark, 2009 s. 113). Dock finns det, som tidigare 

nämnts, teoretiska misstankar om att denna variabel mäter en snarlik vinkel av denna studies 

beroende variabel.  

Eftersom både mödradödlighet och BNP var snedfördelade så logaritmerades dessa med hjälp 

av den naturliga logaritmen. Detta ledde dock till högre korrelation mellan BNP och 

mödradödlighet än tidigare. Det skapade multikollinearitet i de modeller där båda dessa 

används som oberoende variabler. Denna multikollinearitet kan påverka signifikansnivåerna 

negativt i viss mån (Djurfeldt et al., 2010, s. 366). Dock är båda variablerna relevanta i analysen 

och bedöms inte kunna exkluderas.  

Vidare upptäcktes en interaktion mellan BNP och giftermålsålder. Interaktionsvariabeln består 

av BNP multiplicerat med giftermålsålder och blev signifikant i modellen vilket betyder att det 

fanns en interaktion och att interaktionsvariabeln ska vara kvar i modellen (Djurfeldt & 

Barmark, 2009, s. 139). Interaktionen har en positiv regressionskoefficient vilket indikerar att 

när både BNP och giftermålsålder är högt är deras sammanlagda effekt på åldersskillnader 

starkare än om de analyserats separat konstanthållet för varandras effekter (ibid.). För att ta 

hänsyn till denna interaktionseffekt användes en interaktionsvariabel vilket gjorde att 

regressionskoefficienterna för BNP och giftermålsålder som tidigare varit icke-signifikanta 

blev signifikanta. Införandet av en interaktionsvariabel medför per definition multikollinearitet 
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men det är något som är ett mindre problem än att inte presentera interaktionseffekten (Djurfeldt 

et al., 2010, s. 364). 

Analys 

I tabell 2 jämförs separata effekter av de oberoende variablerna (modell 2-5) med en regression 

där bara kontrollvariablerna är med (modell 1). Från denna tabell kan utläsas att den enda 

oberoende variabeln som blir signifikant när hänsyn tagits till BNP och giftermålsålder är 

könsskillnad i andel aktiva på arbetsmarknaden. Utöver detta är även kontrollvariablerna, BNP 

och giftermålsålder, signifikanta i alla modeller förutom i modell 5, tabell 2 då giftermålsålder 

saknar signifikans. Dock bör noteras att mödradödlighet och BNP samvarierar vilket medför 

multikollinearitet i exempelvis modell 5, tabell 3. Därför kan även effekten av 

mödradödligheten anses vara relevant trots sin icke-signifikans. Intressant är även att BNPs 

regressionskoefficient sjunker från -0,408 till -0,266 mellan modell 1 till 2 då 

mödradödlighetens effekt införs. Samtidigt ökar R2 bara marginellt. Det tyder på att en del av 

den effekt på åldersskillnaderna som i modell 1 fångades upp av BNP egentligen var en effekt 

av mödradödligheten. Eftersom det finns en interaktionseffekt (som analyseras vidare i tabell 

3) mellan giftermålsålder och BNP så har dessa sämre signifikans i tabell 2 än den som 

uppskattas i tabell 3, modell 5.  

Tabell 3 inleds i modell 1 med att de oberoende variablerna regresseras mot den beroende utan 

några kontrollvariabler. Utifrån det här kan ses att både mödradödligheten och skillnaden 

mellan män och kvinnor i utbildning blir signifikanta. Att mödradödlighetens effekt är 

signifikant då kontrollvariablerna exkluderas från modellen beror som tidigare nämnt på att 

variabeln i senare modeller korrelerar med BNP vilket leder till multikollinearitet. Dock kan 

det anses intressantare att effekten som ses av skillnader mellan män och kvinnor i utbildning 

inte blir signifikant i modell 3. Detta tyder på att BNP egentligen representerar den effekt som 

i modell 1, tabell 3, fångats upp av skillnaden mellan män och kvinnor i utbildning.  

Modell 4, tabell 3, visar att när båda kontrollvariablerna är med blir de båda icke-signifikanta. 

Därför infördes interaktionseffekten i tabell 3, modell 5. Det som händer är att inte bara 

interaktionen blir signifikant utan även att både effekten av BNP och effekten av giftermålsålder 

blir signifikanta. Interaktionen indikerar som tidigare nämnt att när både ett lands BNP och 
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giftermålsålder är höga kommer landets åldersskillnader att vara lägre än om effekterna 

analyserats separat konstanthållet för varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 139). Dock är 

tolkningen problematisk eftersom regressionskoefficienterna för BNP och giftermålsålder, i 

modell 5, representerar hur mycket effekt en enhets förändring har på åldersskillnader då den 

andra variabeln i interaktionen är noll. Det blir problematiskt då ingen av dessa variabler i 

verkligheten har en tolkningsbar nollpunkt.  

I tabell 3 presenteras slutligen även standardiserade effekter i modell 2. De standardiserade 

värdena tolkas som vilket utfall en standardavvikelses förändring i den oberoende variabeln ger 

på den beroende (Djurfeldt et al., 2010, s. 159). Modell 2 visar att den oberoende variabeln som 

har starkast samband med åldersskillnader, då endast de oberoende variablerna är med i 

regressionen, är mödradödlighet. Mödradödligheten ökar ett lands åldersskillnader med 0,484 

år per standardavvikelse. Dock är här viktigt att komma ihåg att variabeln är logaritmerad och 

att det är den logaritmerade mödradödligheten som här står för det starkaste sambandet med 

åldersskillnader. Könsfördelning vad gäller arbetsmarknad och utbildning har båda en lägre, 

men fortfarande signifikant, påverkan. Andel fler män med högre utbildningsnivå än kvinnor 

med högre utbildningsnivå ökar ett lands åldersskillnader med 0,185 år per standardavvikelse 

och andel fler män på arbetsmarknaden än kvinnor på arbetsmarknaden ökar ett lands 

åldersskillnader med 0,219 år per standardavvikelse.  

Diskussion 

Denna studie hade till syfte att undersöka sambandet mellan länders genomsnittliga 

åldersskillnader i äktenskap och jämställdhet. Studiens första hypotes formulerades högre 

åldersskillnad i äktenskap kommer att vara förenat med lägre jämställdhet. Resultaten visar att 

två av fyra jämställdhetsfaktorer som använts, arbetsmarknad och mödradödlighet, var av vikt 

för åldersskillnaderna i landet. Således kan hypotesen inte med säkerhet fastställas. Tidigare 

forskning (se Presser, 1975; Casterline et al., 1986; Rothstein, 2006) har argumenterat för ett 

tydligare samband mellan åldersskillnader och jämställdhet än vad denna studies resultat har 

funnit. 

Framförallt har denna studies resultat visat att en jämställd arbetsmarknad tycks vara en viktig 

aspekt för sambandet. Dock är det svårt att uttala vilket av fenomenen, arbetsmarknad och 
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åldersskillnader, som påverkar den andra. Det kan vara de genomsnittliga åldersskillnaderna i 

äktenskapen som är avgörande för hur jämställd arbetsmarknaden är, dvs. i den riktning som 

Rothstein (2005) förespråkar, men det kan också vara så att en jämställd arbetsmarknad är av 

vikt för utfallet på åldersskillnaderna i landet. Utifrån den sistnämnda riktningen på sambandet 

kan tänkas att kvinnors möjligheter till egna ekonomiska resurser även är avgörande för 

kvinnors handlingsmöjligheter i valet av partner (Shen & Wiliamson, 1999). Mer ekonomiskt 

självständiga kvinnor kan också tänkas bidra till att idealbilden av könrollerna förändras 

(Inglehart & Norris, 2003, s. 5). Detta kan vidare leda till att synen på parrelationer ändras och 

att maktfördelningen inom relationer kan bli mer jämn (Rothstein, 2005). Således kan av denna 

studies resultat antas att individers handlingsmöjligheter är den utlösande delen i DBO-teorin 

för vilka förklaringsfaktorer som är av vikt för människors val av partner.  

Även mödradödlighet tycks vara av vikt i denna studie då dödligheten till viss del samvarierar 

med genomsnittliga åldersskillnader. Detta kan dock inte konstateras med säkerhet då 

mödradödlighetens effekt saknar signifikans på grund av korrelation med BNP. Tidigare i 

studien har misstänkts och argumenterats för att BNP skulle vara en bakomliggande faktor till 

sambandet mellan mödradödlighet och åldersskillnader, och därför har effekten för BNP 

kontrollerats bort. I linje med hypotes två har BNP i denna studie en relevant inverkan på 

sambandet mellan åldersskillnader och jämställdhet. De aspekter som påverkades av BNP var 

mödradödlighet och könsskillnad i andel med högre utbildningsnivå.  

Trots multikollinerariteten mellan mödradödligheten och BNP är sambandet signifikant enligt 

signifikansnivån 10%, vilket ger oss anledning att diskutera denna effekt vidare. Detta resultat 

skulle enligt Shen och Williamsons (1999) argumentation kunna tyda på att det finns en viss 

diskriminering av mödravården. Diskrimineringen kan i sin tur tolkas som en indikation på 

samhällets kvinnosyn och således även påverka åldersskillnaderna i landet. Således är 

argumentationen som Casterline m.fl. (1986) för gällande könsroller, normer och traditioners 

inverkan på åldersskillnader även ett inslag i denna studies resultat. Utifrån DBO-teorin kan 

detta tolkas som att även människors verklighetsuppfattningar, och inte bara 

handlingsmöjligheter, har en viktig funktion för människors val av partner.  

Ett lands representation av kvinnor i parlamenten verkar enligt denna studie inte ha någon 

koppling till landets åldersskillnader. Detta resultat är något förvånande med tanke på att denna 

variabel motiverats som en viktig komponent för ett lands jämställdhet. Trots att variabeln 

fortfarande kan tänkas vara viktig för jämställdheten har den ingen signifikant inverkan på 

åldersskillnaderna. Vad detta kan bero på kan självklart bara spekuleras kring. En idé kan vara 
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att den politiska strukturen påverkas av exempelvis utbildning och arbete (Kenworthy & 

Malami, 1999) och att dessa faktorer har en mer direkt inverkan på åldersskillnader än den 

politiska fördelningen som sådan.  

Det som motsäger argumentet ovan är resultatet att utbildning inte heller är signifikant. 

Utbildning berodde, till skillnad från mödradödlighet, enbart på BNP och hade ingen egen 

effekt. Det är således möjligt att den parlamentariska könsfördelningen och skillnad i 

utbildningsnivå som båda argumenteras påverka, eller påverkas av verklighetsuppfattningar 

kan generera normer i samhället. Dessa normer menar Presser (1975) är trögrörliga och det 

skulle kunna leda till att effekten av dessa jämställdhetsaspekter på åldersskillnader är fördröjd.  

Studien har också argumenterat för att giftermålsålder skulle ha en inverkan på sambandet 

mellan jämställdhet och åldersskillnader. Dock syns inga tydliga statistiska förändringar på 

sambandet när giftermålsålder kontrolleras för. Giftermålsålder har ett samband med 

åldersskillnader i likhet med Pressers (1975) resultat, men påverkar inte sambandet mellan 

åldersskillnader och jämställdhet. I och med ett sådant resultat kan resonemanget från hypotes 

tre i denna studie avfärdas.  

Validitet och reliabilitet 

Denna studies val av variabler för att mäta jämställdhet skulle kunna ifrågasättas med tanke på 

de resultat som framkommit. Då inte alla variabler som mäter jämställdhet i denna studie får ett 

värde som går att tolka kan man tänka sig att det möjligen skulle finnas bättre sätt att mäta 

jämställdhet. Som argumenterats i teorin kan statens ansvar för exempelvis mänskliga 

rättigheter vara avgörande för jämställdheten (Inglehart & Norris, 2003, s. 6-8). Då måttet GDI 

tar hänsyn till en sådan aspekt skulle detta mått möjligen kunna spegla jämställdhet på ett mer 

reliabelt sätt.  

En del av denna studies tidigare forskning är tagen från olika enheter i FN (se Moccia, 2006; 

Dye et al., 2013; Khalid, 2014a). Det är viktigt att reflektera över att dessa rapporter kan 

innehålla information som framställer FN och organisationens arbete på ett sätt som gynnar 

dem. Dock har denna studie valt att använda dessa rapporter, då de anses tillföra studien en 

viktig dimension.  

Det finns säkerligen många faktorer som kan spela en roll för åldersskillnader varav endast en 

bråkdel har uppmärksammats i denna studie. Bland annat är månggifte vanligare i vissa länder. 

Denna typ av giftemål genererar ofta att de genomsnittliga åldersskillnaderna i landet ökar 
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(Casterline et al., 1986). I denna studie innebär månggiften svårigheter att analysera 

tvåsamheten och maktrelationen mellan en man och en hustru. Men då månggiftet oftast 

innefattar en man och fler kvinnor kommer maktfördelningen mellan mannen och hans kvinnor 

att vara lik den maktfördelning som ses i monogama förhållanden. Vid tillgång på bra siffror 

över hur vanligt och i vilka länder som polygami förkommer hade denna studie möjligen funnit 

ett intresse i att kontrollera för detta då det teoretiskt motiverats ha stor inverkan på 

åldersskillnaderna i ett land. Dock är det svårt att mäta var i världen polygami är vanligt, något 

som Casterline m.fl. (1986) också konstaterar. Således är detta en faktor som vanligen enbart 

diskuteras. 

Förslag till vidare forskning  

Med denna studie som utgångspunkt kan förslag till vidare forskning vara saker som kan ligga 

bakom eller påverka sambandet mellan åldersskillnader och jämställdhet. Ett exempel på det är 

religion, som Inglehart och Norris (2003) diskuterar. Antingen kan man se hur de olika 

religionerna påverkar sambandet mellan åldersskillnader och jämställdhet eller titta på hur 

religiöst styrt ett land är oberoende av dominerande religion. Det är möjligt att de finns olika 

effekter inom olika religioner.  

Denna studie har endast mätt hur makrofenomenen samvarierar med grund i att dessa skapas 

på mikronivå enligt tidigare forskning samt teori. Det kan därför vara av intresse för fältet att 

göra än mer grundläggande kvantitativa analyser som analyserar hur människor upplever sina 

preferenser, verklighetsuppfattningar och handlingsmöjligheter i olika delar av världen. Ett 

exempel på detta kan vara Wilsons (2004) resonemang om att det är meningsfullt att studera 

vad kvinnors utbildning består av istället för att mäta hur många som utbildar sig. Detta är något 

som även kan göras kvalitativt för att försöka få en tydligare bild av hur faktorerna påverkar 

människors handlingar.  

Utifrån denna studies resultat kan det också anses intressant att fortsätta undersöka hur 

ekonomiska faktorer påverkar åldersskillnader i äktenskap. Vidare forskning skulle kunna 

analysera sambandet mellan BNP och åldersskillnader som i den här studien blir signifikant 

och försöka förstå vad som gör att länder som är starkare ekonomiskt har lägre genomsnittlig 

åldersskillnad i sina äktenskap. 
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