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1 Inledning 
I uppsatsen undersöks giftermålsåldern för både män och kvinnor under 1900-talet och även 

andelen ogifta män och kvinnor under samma århundrade. Syftet med undersökningen är att 

fastställa om det har skett en förändring av giftermålsåldern och andelen ogifta under 1900-

talet. Dessutom undersöks om personernas födelsekommun samt yrke i populationen kan 

påverka giftermålsåldern och andelen ogifta. Problemformuleringen för undersökningen är:  

 

 Har det skett en förändring av giftermålsåldern och andelen ogifta under 1900-talet? 

 Påverkar yrket och födelsekommunen giftermålsåldern och andelen ogifta? 

 

Varför undersöks giftermålsåldern och andelen ogifta och varför under 1900-talet? 1900-

talet valdes för att det är det århundrade när det svenska samhället förändrades som mest. 

Anledningen till valet av giftermålsåldern var för att det kan ha skett en förändring av 

giftermålsåldern under 1900-talet. Samma anledning och slutsats gäller även andelen ogifta 

under samma tidsperiod. Idén till att undersöka giftermålsåldern och andelen ogifta under 

1900-talet kommer från ”Andreas Johanssons anor i 832 år 1180-2012”.  

1.1 Data 
Huvudkällan är ”Andreas Johanssons anor i 832 år 1180-2012” och det är en släkttavla på 

Carolines släkt. Ur släktforskningen valdes en population på 294 personer och totalt blev det 

218 gifta personer, bland dem finns det 107 kvinnor och 111 män. Antalet ogifta personer i 

populationen är 76 och bland dem är 33 kvinnor och 43 män.  

Under urvalet av populationen ströks de personer som avled innan 1900 och de personer 

som avled innan de hade fyllt 15 år. Sedan ströks de personer som bara har ett namn och 

födelsedatum med i källan. Efter urvalsprocessen av populationen matades det in i Minitab 

och det som matades in i Minitab var variablerna kön, födelseår, giftermålsår, giftermålsålder, 

yrke och födelsekommun. För att få inblick i populationen finns det fem figurer som visar 

fördelningen inom variablerna födelseår, giftermålsår, giftermålsålder, yrke och 

födelsekommun. Den första figuren visar fördelningen över födelseåren under 1900-talet. 
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Figur 1: Fördelningen av födelseåren. 
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 Figur 2 visar fördelningen av giftermålsåren under 1900-talet. 
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Figur 2: Fördelningen av giftermålsåren. 

 

 I figur 3 ges fördelningen av giftermålsålder under 1900-talet. För de som är ogifta under 

1900-talet, så ligger de under symbolen "Stjärna". 
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Figur 3: Fördelningen av giftermålsålder. 

 

 Figur 4 visar fördelningen av yrkena i populationen och för de personer som inte har något 

yrke med i källan så finns de under symbolen ”Stjärna". Under yrket ”Byggnad” finns alla 

yrken inom byggnadsindustrin och yrket ”Fabrik” är en förkortning av fabriksarbetare. 

Yrkena ”Skola” och ”Vård” innehåller yrken som inriktar sig på utbildning och omvårdnad, t 

ex lärare och sjuksköterska. Under ”Övrigt” finns yrken som ekonom, biolog och typograf, 

alltså de yrken som det bara finns en person som har yrket. 
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Figur 4: Fördelningen av yrken. 

 

 I figur 5 visas vilka födelsekommuner som finns med i populationen och under 

födelsekommun ”Skåne” finns alla mindre kommuner med mindre antal personer. Under 

”Sverige” är alla städer och kommuner som ligger utanför Skåne, till exempel Stockholm och 

Boden. I kategori ”Utomlands” finns de personer som är födda utanför Sverige. ”Sverige” och 

”Skåne” kommer i fortsättningen benämnas som ”Övriga Sverige” och ”Övriga Skåne”.  

 

UtomlandsTrelleborgSverigeSvedalaSkåneSkurupMalmöLund

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Födelseplats

A
n
ta
l

 
Figur 5: Fördelningen av födelsekommuner. 

1.2 Metoder 
 I uppsatsen jämförs giftermålsåldern mot födelseår, giftermålsår, yrke och födelsekommun. 

Dessutom görs tester för att se om det finns skillnader mellan giftermålsåldrarna i de fyra 

jämförelserna. Testerna görs för att kunna komma fram till om det har skett en förändring i 

giftermålsåldrarna under 1900-talet, samma gäller andelen ogifta. Testfunktionerna som 

används i jämförelserna är t-test, Kruskal-Wallis test, ensidigt och tvåsidigt ANOVA-test.  

 Inledningsvis har ogifta och gifta personer kodats till 1 respektive 0 i Minitab. I 

jämförelserna av andelen ogifta används variablerna födelseår, yrke och födelsekommun. 
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Därefter görs tester för att se om det finns skillnader mellan andelen ogifta i de tre 

jämförelserna. Testfunktionerna som används i de tre jämförelserna, som tidigare nämnts, är 

χ
2
-test och ensidigt ANOVA-test. Formlerna för alla testfunktioner för ovan angivna 

jämförelser ges i tabell 1 och 2. (Körner, 2000)  
Tabell 1 

Kruskal-Wallis test χ
2
-test 

 
 

Ri= är rangsumman i det i: te populationen O= observerade frekvens 

E= förväntad frekvens 
 

Tabell 2 

ANOVA-test 

Variationsorsak SS DF MS F-värdet 

Mellan klasser 
SS A=Σ(T i

2
/ni)−

T
2

n  

k-1 MS A=SS A/(k−1)  F=MS A/MSW  

Inom klasser SSW=ΣΣ xij
2
−Σ(T i

2
/ni)

 

n-k MSW =SSW /(n−k )

 

 

Totalt SST=ΣΣ xij
2
−T 2

/n
 

n-1   

, dvs. medelvärdet i det i: te populationen. 

, dvs. medelvärdet av samtliga observationer. 

n=totala antalet observationer. 

=antalet observationer i det i: te populationen. 

k=antal klasser i testet. 
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2. Resultat 

2.1 Är giftermålsåldern beroende på giftermålsår? 
 Del 2 börjar med att undersöka hur giftermålsåldern har utvecklas under 1900-talet. 

Inledningsvis görs en jämförelse mellan giftermålsåldern mot giftermålsåren och jämförelsen 

ges i tabell 3, vilket är indelade i årtionden. Giftermålsåldern för männen är i genomsnitt runt 

26 år under början av 1900-talet och ökar först för att sedan minska fram till 30-talet. Så 

småningom ökar den genomsnittliga giftermålsåldern igen under 40-talet, men minskar igen 

fram till 60-talet. Efter 60-talet går den genomsnittliga giftermålsåldern upp och ner fram till 

90-talet och slutar runt 33 år.  

Vid början av 1900-talet är kvinnornas genomsnittliga giftermålsålder runt 23 år och den 

ökar först för att sedan minska fram till 50-talet. Under 60- och 70-talet är den genomsnittliga 

giftermålsåldern ungefär densamma, men minskar igen fram till 80-talet. Den genomsnittliga 

giftermålsåldern för kvinnorna avslutas runt 30 år under det sista årtiondet. 
 

Tabell 3: Giftermålsåldern för varje årtionde. 

 N Medelålder Median 

Årtionde Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

1900-1909 6 6 25,8 23,0 24,5 23,0 

1910-1919 5 7 31,2 25,7 27,0 26,0 

1920-1929 11 10 29,8 24,6 26,0 24,0 

1930-1939 12 14 26,1 24,0 23,5 23,0 

1940-1949 17 14 29,1 23,9 27,0 24,0 

1950-1959 28 24 26,9 22,7 23,3 19,0 

1960-1969 11 13 24,5 25,1 25,0 23,0 

1970-1979 12 9 29,7 25,0 27,5 23,0 

1980-1989 4 6 25,3 23,2 25,0 22,5 

1990-1999 5 4 33,0 29,5 36,0 31,5 

 

 Ett ANOVA-test med ensidig indelning gjordes för att se om det finns skillnader mellan 

giftermålsåldrarna i de olika årtiondena. Nollhypotesen är att giftermålsåldrarna över 

årtiondena är lika, och resultatet av ANOVA-testet ges i tabell 4. I tabellen blev P-värdet 

0,079, eftersom det är större än 0,05 förkastas inte nollhypotesen. Således finns det ej 

påvisade skillnader mellan giftermålsåldern och giftermålsåren. Därför dras slutsatsen att det 

inte har skett en förändring av giftermålsåldrarna under 1900-talet. 
 

Tabell 4: Ensidig variansanalys: giftermålsålder mot giftermålsåren. 

Variationsorsak DF SS MS F-värde P-värde 

Giftermålsåren 9 610,9 67,9 1,75 0,079 

Error 208 8 060,2 38,8     

Totalt 217 8 671,1       

S = 6,225, R-Sq = 7,05%, R-Sq(adj) = 3,02% 
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2.2 Tvåsidigt t-test: Mellan könen 
 Ett t-test gjordes för att se om det finns skillnader mellan könen när det gäller 

giftermålsåldern. Nollhypotesen är att det finns likheter mellan könen och resultatet av t-testet 

ges i tabell 5. I tabellen blev P-värdet 0,000, eftersom P-värdet är litet förkastas 

nollhypotesen. Av detta skäl finns det skillnader mellan könen när det gäller 

giftermålsåldrarna. 
 

Tabell 5: t-test mellan könen. 

t-värde P-värde DF 

-4,49 0,000 216  

2.3 Giftermålsåldern beroende på när man är född 
 I del 2.3 undersöks om giftermålsåldern skiljer sig åt beroende på när personen i 

populationen är född och jämförelsen ges i tabell 6. Männens giftermålsålder är i genomsnitt 

runt 33 år under tidsperioden 1860 till 1889. Under nästa tidsperiod minskar den 

genomsnittliga giftermålsåldern för att sedan öka fram till början av 1900-talet. Efter 1909 

minskar den genomsnittliga giftermålsåldern ända fram till 30-talet, men vänder igen och ökar 

fram till 50-talet. Männens genomsnittliga giftermålsålder slutar runt 23 år under 60-talet. 

Kvinnornas giftermålsålder är i genomsnitt runt 26 år under tidsperioden 1860 till 1889 och 

den genomsnittliga giftermålsåldern går upp och ner ända fram till 30-talet. Från 30-talet och 

fram till 50-talet går den genomsnittliga giftermålsåldern sakta uppåt, men minskar igen fram 

till den sista tidstidsperioden och stannar runt 25 år. Den genomsnittliga giftermålsåldern från 

1970-talet och framåt är inte med för att det är för få personer under tidsperioderna och det 

blev svårt att få fram ett bra resultat. Anledningen till att tidsperioden 1860 till 1889 är så stor 

är för att få ungefär lika stort stickprov som de övriga tidsperioderna. 

 
Tabell 6: Giftermålsåldern under de olika födelseåren. 

  N Medelålder Median 

Född Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

1860-1889 13 10 32,6 26,1 28,0 23,0 

1890-1899 5 8 26,6 24,4 26,0 26,0 

1900-1909 16 13 30,0 25,9 27,5 24,0 

1910-1919 13 13 28,9 23,7 27,0 23,0 

1920-1929 24 16 27,2 25,4 27,5 24,0 

1930-1939 13 19 23,8 21,2 24,0 19,0 

1940-1949 16 13 25,5 23,3 25,0 23,0 

1950-1959 8 8 29,8 26,3 26,0 23,0 

1960-1969 2 6 23,0 25,0 23,0 22,5 

 

 Ett ANOVA-test med ensidig indelning gjordes för att se om giftermålsåldern skiljer sig åt 

mellan de olika tidstidsperioderna. Nollhypotesen i testet är att giftermålsåldrarna över 

perioderna är lika, och resultatet av testet ges i tabell 7. I tabellen blev P-värdet 0,001, 

eftersom P-värdet är litet förkastas nollhypotesen.  

 Ett ANOVA-test med tvåsidig indelning gjordes också med samma nollhypotes. Resultatet 

av testet ges i tabell 8 och P-värdet blev 0,001 för variabel födelseår. Variabeln födelseår i det 

ANOVA-testet med tvåsidig indelning har samma p-värde som i ANOVA-testet med ensidig 

indelning (se tabell 7), vilket betyder att nollhypotesen förkastas i alla test som gjordes. 

Slutsatsen blir att det har skett en förändring på giftermålsåldern under tidsperioden 1860 till 

1969. 
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Tabell 7: Ensidig variansanalys: Giftermålsålder mot Födelseår. 

Variationsorsak DF SS MS F-värde P-värde 

Födelseår 9 1 098,4 122,0 3,35 0,001 

Error 208 7 572,7 36,4   

Totalt 217 8 671,1    

S = 6,034, R-Sq = 12,67%, R-Sq(adj) = 8,89% 
Tabell 8: Två sidig variansanalys: Giftermålsålder mot Födelseår. 

Variationsorsak DF SS MS F-värde P-värde 

Kön 1 740,61 740,61 21,97 0,000 

Födelseår 9 951,69 105,74 3,14 0,001 

Error 207 6978,81 33,71   

Totalt 217 8 671,10    

S = 5,27638, R-Sq = 56,98%, R-Sq(adj) = 30,33% 

2.4 Giftermålsåldern bland yrkena 
 I del 2.4 jämförs giftermålsåldern mot de olika yrkena och jämförelsen ges i tabell 9. 

Yrkena ”Hamnarbetare” och "Fabrik” har de högsta genomsnittliga giftermålsåldrarna bland 

männen. Annars växlar männens genomsnittliga giftermålsålder runt 25 till 36 år mellan 

yrkena. Den genomsnittliga giftermålsåldern för kvinnorna är som högst i yrkena ”Skola” och 

”Kontorist”. För övrigt växlar kvinnornas genomsnittliga giftermålsålder runt 19 till 25 år. 

Det finns en del tomma rutor i tabellen, vilket beror på att det inte finns några gifta personer i 

yrket. I kategori ”Bortfall” finns de personer i populationen som inte hade ett yrke med i 

källan. 
 

Tabell 9: Giftermålsåldern i de olika yrkena. 

 N Medelålder Median 

Yrke Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Bortfall 36 68 27,6 24,2 25,0 23,0 

Bonde 14 1 25,3 19,0 26,0 19,0 

Byggnad 13 0 26,7  24,0  

Fabrik 20 8 29,2 23,3 27,5 23,0 

Hamnarbetare 2 0 35,5  35,5  

Hantverkare 19 3 28,8 22,3 25,0 21,0 

Kontorist 1 5 26,0 25,4 26,0 23,0 

Skola 0 3  25,3  24,0 

Vård 1 15 29,0 24,9 29,0 24,0 

Övrigt 5 4 29,0 23,0 25,0 22,5 

 

Ett Kruskal-Wallis-test gjordes för att se om giftermålsåldern skiljer sig åt mellan yrkena. 

Testen av männens och kvinnornas giftermålsålder genomfördes var för sig för att 

skillnaderna mellan könen inte ska kunna påverka testen. Nollhypotesen är att 

giftermålsåldrarna över yrkena är lika. Tabell 10 visar resultatet för Kruskal-Wallis testet av 

männens giftermålsålder och i den blev P-värdet 0,62, eftersom P-värdet är större än 0,05 

förkastas ej nollhypotesen. 

Tabell 11 ger resultatet av Kruskal-Wallis testet för kvinnornas giftermålsålder och i den 

blev P-värdet 0,86. Det leder till att nollhypotesen inte heller förkastas för kvinnornas 

giftermålsålder. Slutsaten blir att det ej finns påvisade skillnader mellan giftermålsåldern och 

yrkena.  
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Tabell 10: Kruskal-Wallis test för männen. 

Yrke  N Median Ave Rank  Z 

Bonde 14 26,00  45,5  -1,31 

Byggnad 13 24,00  48,6  -0,88 

Fabrik 20 27,50  65,5  1,45 

Hamnarbetare 2 35,50  84,8  1,27 

Hantverkare 19 25,00  55,8  -0,02 

Kontorist 1 26,00  55,0  -0,03 

Vård 1 29,00  82,0  0,81 

Övrigt 5 25,00  59,0  0,21 

Bortfall 36 25,00  54,9  -0,26 

Totalt 111  56,0  

H = 6,24 DF = 8 P = 0,62 
Tabell 11: Kruskal-Wallis test för kvinnorna. 

Yrke  N Median Ave Rank  Z 

Bonde 1 19,00  11,0  -1,39 

Fabrik 8 23,00  50,4  -0,34 

Hantverkare 3 21,00  44,3  -0,55 

Kontorist 5 23,00  61,3  0,54 

Skola 3 24,00  63,2  0,52 

Vård 15 24,00  58,8  0,64 

Övrigt 4 22,50  51,4  -0,17 

Bortfall 68 23,00  53,6  -0,16 

Totalt 107  54,0  

H = 3,25 DF = 7 P = 0,86 

2.5 Giftermålsålder mot födelsekommun 
 Den sista jämförelsen med avseende på giftermålsåldern är mot födelsekommunerna, vilket 

ges i tabell 12. Männens genomsnittliga giftermålsålder växlar mellan 24 till 33 år och är som 

högst på födelseplatserna ”Övriga Sverige”, ”Svedala” och ”Lund”. Den genomsnittliga 

giftermålsåldern för kvinnorna växlar mellan 22 till 27 år, vilket är en lägre variation än 

männens. Kvinnornas genomsnittliga giftermålsålder är som högst på födelsekommunerna 

”Malmö”, ”Skurup”, "Övriga Skåne” och ”Övriga Sverige”. 
 

Tabell 12: Giftermålsålder med avseende på födelsekommun. 

 N Medelålder Median 

Födelsekommun Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

Lund 8 7 30,4 22,3 26,5 22,0 

Malmö 11 8 25,9 25,4 22,0 23,5 

Skurup 7 7 24,4 25,1 24,0 24,0 

Svedala 4 7 31,0 23,4 31,0 23,0 

Trelleborg 50 50 26,8 23,9 25,0 23,0 

Utomlands 9 10 29,6 22,6 28,0 19,8 

Övriga Skåne 13 11 28,5 26,5 26,0 24,0 

Övriga Sverige 9 7 32,9 25,3 30,0 22,0 
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 För att se om giftermålsåldern skiljer sig åt mellan de olika födelsekommunerna gjordes ett 

Kruskal-Wallis test. Testet av giftermålsålder genomfördes för män och kvinnor var för sig 

för att skillnaderna mellan könen inte skulle påverka testet. Nollhypotesen är att 

giftermålsåldrarna mellan de olika födelsekommunerna är lika. Testet av männens 

giftermålsålder bland de olika födelsekommunerna gjordes först. Resultatet av testet ges i 

tabell 13 och i den blev P-värdet 0,038, vilket betyder att nollhypotesen förkastas.  

Sedan genomfördes testet på kvinnornas giftermålsålder bland de olika födelsekommunerna 

och resultatet ges i tabell 14. I tabellen blev P-värdet 0,87, vilket betyder att nollhypotesen 

inte förkastas. Följden blir att det ej finns påvisade skillnader mellan kvinnornas 

giftermålsålder, medan det finns skillnader mellan männens giftermålsålder bland de olika 

födelsekommunerna. 
 

Tabell 13: Kruskal-Wallis test för männens födelsekommuner. 

Födelsekommun  N Median Ave Rank  Z 

Lund 8  26,50  65,3  0,84 

Malmö 11 22,00  37,5  -2,00 

Skurup 7 24,00  39,9  -1,37 

Övriga Skåne 13 26,00  61,3  0,63 

Svedala 4 31,00  64,3  0,52 

Övriga Sverige 9 30,00  71,9  1,55 

Trelleborg 50 25,00  51,6  -1,31 

Utomlands 9 29,00  80,2  2,35 

Totalt 111  56,0  

H = 14,88 DF = 7 P = 0,038 
Tabell 14: Kruskal-Wallis test för kvinnornas födelsekommuner. 

Födelsekommun  N Median Ave Rank  Z 

Lund 7 22,00  44,7  -0,82 

Malmö 8 23,50  60,6  0,63 

Skurup 7 24,00  60,9  0,61 

Övriga Skåne 11 24,00  63,8  1,11 

Svedala 7 23,00  56,9  0,26 

Övriga Sverige 7 22,00  55,6  0,14 

Trelleborg 50 23,00  51,6  -0,75 

Utomlands 10 23,00  48,4  -0,60 

Totalt 107  54,0  

H = 3,15 DF = 7 P = 0,87 

2.6 Andelen ogifta i undersökningen 
I del 2.6 undersöks hur andelen ogifta har förändrat sig under 1900-talet. Tabell 15 visar 

andelen ogifta mot födelseåren och i den är andelen ogifta män över 19 procent ända fram till 

20-talet. Under tidsperioden 1930 till 1959 har andelen ogifta män sjunkit till under 18 

procent och mellan 1960 till 1969 har andelen ogifta män kommit över 18 procent igen.  

Andelen ogifta kvinnor är över 23 procent under tidsperioden 1860 till 1909, men minskar 

drastiskt ner till 7 procent under 10-talet. Till nästa tidsperiod har andelen ogifta kvinnor ökat 

igen till över 23 procent, men sjunker igen under 30-talet. Först under 50-talet har andelen 

ogifta kvinnor kommit upp över 23 procent igen och fortsätter att vara över 23 procent under 

de kvarvarande tidsperioderna. 1970-talet och framåt är inte med på grund av för liten 

population under de sista tidsperioderna. Anledningen till tidsperioden 1860 till 1889 har 

samma förklaring som i del 2.3. 
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Tabell 15: Andelen ogifta mot födelseåren. 

  Totalt Varav ogifta i procent 

Född Man Kvinna Man Kvinna 

1860-1889 16 13 18,8 23,1 

1890-1899 10 11 50,0 27,3 

1900-1909 21 22 23,8 40,9 

1910-1919 25 14 48,0 7,1 

1920-1929 31 23 22,6 30,4 

1930-1939 15 21 13,3 9,5 

1940-1949 19 14 15,8 7,1 

1950-1959 8 11 0,0 27,3 

1960-1969 3 8 33,3 25,0 

 

 För att undersöka om det finns skillnader mellan andelen ogifta i de olika födelseåren 

gjordes ett ANOVA-test med ensidig indelning. Nollhypotesen är att andelen ogifta över 

tidsperioderna är lika och resultatet av ANOVA-testet ges i tabell 16. P-värdet blev 0,002 och 

eftersom P-värdet är lägre än 0,05 förkastas nollhypotesen. Av detta skäl finns det skillnader 

mellan andelen ogifta mot födelseåren och följden blir att det har skett en förändring på 

andelen ogifta under 1900-talet. 
 

Tabell 16: Ensidig variansanalys: Ogifta mot födelseår. 

Variationsorsak DF SS MS F-värde P-värde 

Födelseår 10 5,185 0,519 2,87 0,002 

Error 283 51,169 0,181   

Totalt 293 56,354    

S = 0,4252 R-Sq = 9,20% R-Sq(adj) = 5,99% 

2.7 χ2-test på ogifta mot könen 
 I denna del gjordes ett χ

2
-test för att se om det finns skillnader mellan könen när det gäller 

andelen ogifta. Nollhypotesen är att det inte finns några skillnader mellan könen och resultatet 

av undersökningen ges i tabell 17. I tabellen blev P-värdet 0,40 och eftersom P-värdet är 

större än 0,05 förkastas ej nollhypotesen. Mot denna bakgrund dras slutsatsen att det ej finns 

påvisade skillnader mellan könen, vilket ger att andelen ogifta män och kvinnor är lika under 

1900-talet. 
 

Tabell 17: χ
2
-test på ogifta mot könen. 

Kön Gifta Ogifta Totalt 

Kvinna 107 33 140 

Man 111 43 154 

Totalt 218 76 294 

Pearson Chi-Square = 0,724; DF = 1; P-Value = 0,40 

2.8 Andel ogifta mot yrke 
 I del 2.8 undersöks hur stor andel ogifta det finns i de olika yrkena, vilket ges i tabell 18. 

Andelen ogifta män växlar mellan 7 till 100 procent och andelen ogifta kvinnor växlar mellan 

17 till 50 procent mellan yrkena. Under ”Byggnad” och ”Hamnarbetare” finns det inga ogifta 

kvinnor och därmed inget resultat och yrkena ”Byggnad” och ”Hamnarbetare” är typiska 

manliga yrken. I kategori ”Bortfall” finns de personer i populationen som inte hade ett yrke 

med i källan. 
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Tabell 18: Andelen ogifta i de olika yrkena. 

  Totalt Varav ogifta i procent 

Född Man Kvinna Man Kvinna 

Bortfallet 47 79 25,4 13,9 

Bonde 18 2 22,2 50,0 

Byggnad 14   7,1   

Fabrik 29 11 31,0 27,3 

Hamnarbetare 5   60,0   

Hantverkare 26 4 26,9 25,0 

Kontorist 2 6 50,0 16,7 

Skola 1 4 100 25,0 

Vård 2 26 50,0 42,3 

Övrigt 10 8 50,0 50,0 

 

 För att se om det finns skillnader mellan andelen ogifta i de olika yrkena gjordes ett χ
2
-test. 

Kvinnor och män undersöktes var för sig precis som det gjordes i Kruskal-Wallis testen, se 

tabell 10, 11, 13 och 14. Nollhypotesen är att andelen ogifta över yrkena är lika och resultatet 

av testet på andelen ogifta män ges i tabell 19. I tabellen finns det inget P-värde, men med 

hjälp av MATLAB: s χ
2
-test blev P-värdet 0,81, vilket betyder att nollhypotesen inte 

förkastas. 

Tabell 20 visar resultatet för χ
2
-testet mellan andelen ogifta kvinnor och i den finns det inget 

P-värde på samma sätt som i tabell 19. Med hjälp av MATLAB: s χ
2
-test blev P-värdet 0,93, 

vilket betyder att nollhypotesen förkastas ej i detta moment heller. För att sammanfatta finns 

det inga påvisade skillnader mellan andelen ogifta i de olika yrkena oberoende av vilket kön 

man har.  
 

Tabell 19: χ
2
-test för andelen ogifta män bland yrkena. 

Yrke Gifta Ogifta Totalt 

Bonde 14 4 18 

Byggnad 13 1 14 

Fabrik 20 9 29 

Hamnarbetare 2 3 5 

Hantverkare 19 7 26 

Kontorist 1 1 2 

Skola 0 1 1 

Vården 1 1 2 

Övrigt 5 5 10 

Bortfall 36 11 47 

Totalt 111 43 154 

Pearson Chi-Square = 12,452; DF = 9 
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Tabell 20: χ
2
-test för andelen ogifta kvinnor bland yrkena. 

Yrke Gifta Ogifta Totalt 

Bonde 1 1 2 

Fabrik 8 3 11 

Hantverkare 3 1 4 

Kontorist 5 1 6 

Skola 3 1 4 

Vården 15 11 26 

Övrigt 4 4 8 

Bortfall 68 11 79 

Totalt 107 33 140 

Pearson Chi-Square = 13,276; DF = 7 

2.9 Andel ogifta mot födelsekommun 
 I del 2.9 undersöks andelen ogifta mot födelsekommun, vilket visas i tabell 21. Andelen 

ogifta kvinnor växlar mellan 9 till 33 procent i de olika födelsekommunerna, medan andelen 

ogifta män växlar mellan 15 till 39 procent. Under kategori ”Svedala” finns det inga ogifta 

män och kvinnor och ”Övriga Sverige” finns det endast ogifta kvinnor, vilket beror på 

populationen. 

 
Tabell 21: Andelen ogifta på respektive födelsekommun. 

  Totalt Varav ogifta i procent 

Född Man Kvinna Man Kvinna 

Lund 13 10 38,5 30,0 

Malmö 13 12 15,4 33,3 

Skurup 9 9 22,2 22,2 

Övriga Skåne 18 15 27,8 26,7 

Svedala 4 7 0 0 

Övriga Sverige 9 8 0 12,5 

Trelleborg 77 68 35,1 26,5 

Utomlands 11 11 18,2 9,1 

 

 Ett χ
2
-test gjordes för att se om det finns skillnader mellan andelen ogifta män och kvinnor 

bland de olika födelsekommunerna. Män och kvinnor undersöktes var för sig precis som i det 

förra χ
2
-testet, se tabell 19 och 20. Nollhypotesen är att andelen ogifta över 

födelsekommunerna är lika och resultatet av undersökningen på andelen ogifta män ges i 

tabell 22. I tabellen blev P-värdet 0,23, vilket är betydligt högre än 0,05. Detta resulterar i att 

nollhypotesen inte förkastas för andelen ogifta män. 

 I tabell 23 ges resultatet av undersökningen mellan andelen ogifta kvinnor bland de olika 

födelsekommunerna. P-värdet i tabellen blev 0,63, vilket är avsevärt högre än 0,05 och av 

detta skäl förkastas ej nollhypotesen. Som en sammanfattning finns det ej påvisade skillnader 

mellan andelen ogifta bland födelsekommunerna och således påverkar inte 

födelsekommunerna andelen ogifta.  
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Tabell 22: χ
2
-test för andelen ogifta män bland de olika födelsekommunerna. 

Födelsekommun Gifta Ogifta Totalt 

Lund 8 5 13 

Malmö 11 2 13 

Skurup 7 2 9 

Övriga Skåne 13 5 18 

Svedala 4 0 4 

Övriga Sverige 9 0 9 

Trelleborg 50 27 77 

Utomlands 9 2 11 

Totalt 111 43 154 

Pearson Chi-Square = 9,385; DF = 7; P-Value = 0,226 
Tabell 23: χ

2
-test för andelen ogifta kvinnor bland de olika födelsekommunerna. 

Födelsekommun Gifta Ogifta Totalt 

Lund 7 3 10 

Malmö 8 4 12 

Skurup 7 2 9 

Övriga Skåne 11 4 15 

Svedala 7 0 7 

Övriga Sverige 7 1 8 

Trelleborg 50 18 68 

Utomlands 10 1 11 

Totalt 107 33 140 

Pearson Chi-Square = 5,254; DF = 7; P-Value = 0,629 
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3 Diskussion och historisk förklaring 

3.1 Giftermålsåldern och andelen ogifta under 1900-talet 

3.1.1 1900 till 1909 
 I början av 1900-talet mötte världen moderniseringen och det gamla samhället med borgare, 

adel och prästerskap hade försvunnit helt. Den industriella revolutionen stod på topp och 

massproduktionen av varor började.(Karlsson, 2007, s.15-21) I Sverige hade 

industrialiseringen precis fått fäste och allt fler människor flyttade till städerna för att få 

arbeten inom industrin. Fattigdom och svält var ett stort problem för Sverige och resten av 

världen under 1900-talets början. Detta gjorde att cirka 7 miljoner svenskar under 

tidsperioden 1860 till 1920 emigrerade till USA för att få ett bättre liv.(Gustafsson, 2007, s. 

206-220) 

 Situationen som rådde under 1900-talets början kan ha påverkat giftermålsåldern för både 

män och kvinnor som ligger under årtiondet i genomsnitt runt 26 respektive 23 år. Männens 

giftermålsålder kan vara hög för att männens plikt var att försörja familjen och därmed gifter 

sig männen först efter de har ett arbete, medan kvinnornas giftermålsålder kan vara vilken 

ålder som helst för att de inte har samma plikt som männen. Kvinnornas plikt var att ta hand 

om hemmet och barnen(Gustafsson, 2007, s. 212-214). Att respektive kön hade en specifik 

plikt kan också förklara giftermålsåldrarna under tidsperioden 1860 till 1889, vilket är i 

genomsnitt runt 33 år för männen och 26 år för kvinnorna. De som är födda under 

tidsperioden 1860 till 1879 har hög giftermålsålder för att de var runt 30 till 40 år vid början 

av 1900-talet och gifter sig sent i livet. Fast de kan ha gift sig sent i livet på grund av 

situationen i Sverige under början av 1900-talet. 

För de med födelseår under tidsperioden 1860 till 1889 är andelen ogifta män 18,8 procent 

och andelen ogifta kvinnor 23,1 procent. Detta är en hög procent andel ogifta och det kan bero 

på situationen under början av 1900-talet. Fattigdomen var utbredd i Sverige och många 

emigrerade till USA vid denna tid, och det kan ha orsakat att många förblev ogifta. 

3.1.2 1910 till 1919 
 10-talet dominerades av första världskriget och det är under denna tid som många män 

lämnade sina hem för att dra ut i krig för en väldigt lång tidsperiod. Sverige var under första 

världskriget isolerat, vilket bidrog till att svält var ett mycket stort problem. Männen i Sverige 

fick också sätta på sig militäruniformen för att försvara Sverige.(Gustafsson, 2007) Vid 

krigsslutet bröt spanska sjukan ut som varade mellan 1918 till 1920 och dödade 20 miljoner 

över hela världen. I Sverige dog nästan 40 000 personer av sjukdomen.(NE, 2013) 

 Under 10-talet var den genomsnittliga giftermålsåldern för män och kvinnor runt 31 

respektive 26 år. Denna höga genomsnittliga giftermålsålder kan bero på första världskriget 

och spanska sjukan, kanske fanns det annat att tänka på än att gifta sig. Den genomsnittliga 

giftermålsåldern för de som är födda under 1890-talet kan också ha blivit påverkade av första 

världskriget och spanska sjukan. Den genomsnittliga giftermålsåldern för tidsperioden är runt 

27 år för männen och 24 år för kvinnorna. 

För de med födelseår under 1890-talet är andelen ogifta män 50 procent och för kvinnor är 

den 27,3 procent. Detta är en ökning sedan den förra tidsperioden och ökningen kan bero på 

första världskriget, med många män i militärtjänst och mycket få män hemma. Det tog helt 

enkelt tid att hitta någon att gifta sig med eller så förblev man ogift. 
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3.1.3 1920 till 1929 
 I världen under 20-talet skapades det många diktaturer och demokratin var mycket instabil. 

Fascismen, kommunismen och nazismen växte fram i Europa och blev en faktor som skulle 

leda fram till andra världskriget. Hela 1920-talet var fyllt av ekonomisk oro, bland annat hade 

Tyskland en hyperinflation.( Karlsson, 2007, s. 76-114) I Sverige byttes statsministern ut sju 

gånger under hela 20-talet och arbetslösheten var hög, men Sverige upplevde ändå en 

högkonjunktur.( Gustafsson, 2007, s. 247-260.) Kvinnorna fick rösträtt i Sverige och allt fler 

kvinnor kom ut på arbetsmarknaden.( Gustafsson, 2007, 240-241) 

 Den genomsnittliga giftermålsåldern för män och kvinnor under 1920-talet är runt 30 

respektive 25 år. Efterverkningarna av första världskriget kan fortfarande påverka 

giftermålsåldern för både män och kvinnor. Den oro som rådde under 20-talet kan också ha 

påverkat giftermålsåldern och därmed gett en hög genomsnittlig giftermålsålder. Samma 

slutsats gäller också för de med födelseår under början av 1900-talet och den genomsnittliga 

giftermålsåldern för män och kvinnor är runt 30 respektive 26 år. 

Andelen ogifta med födelseår under början av 1900-talet är 23,8 procent för männen och 

40,9 procent för kvinnorna. Det är en minskning av andelen ogifta män sedan tidsperioden 

1890 till 1899, vilket kan bero på att första världskriget är slut och männen har återvänt hem. 

För kvinnorna har andelen ogifta kvinnor ökat sedan tidsperioden 1890 till 1899 och detta kan 

bero på den nya friheten som kvinnorna fick i och med rösträttsreformen. 

3.1.4 1930 till 1939 
Sista veckan i oktober 1929 föll börsen på Wall Street drastiskt och denna händelse blev 

förödande för hela världen. När 30-talet började gick hela världen in i den så kallade 

depressionen och den ledde till att industriproduktionen sjönk och arbetslösheten ökade 

kraftigt. Det enda som fick världen ur depressionen var andra världskriget. (Karlsson, 2007, s. 

81-82) Depressionen kom till Sverige 1932 med ”Kruegerkraschen” och arbetslösheten ökade 

till över 24 procent. Under 30-talet började ”Folkhemmet” växa fram i Sverige och det 

betydde bättre villkor för alla arbetare, till exempel rätten till två veckors betald 

semester.(Gustafsson, 2007, s. 248-256) 

 Sedan 20-talet har den genomsnittliga giftermålsåldern minskat och nu är den för män och 

kvinnor runt 26 respektive 24 år. Det är ganska intressant att giftermålsåldern har minskat när 

det är sämre tider i Sverige. Orsaken kan vara att det är billigare att var gift än att leva ensam 

under svåra tider. För de med födelseår under 10-talet är den genomsnittliga giftermålsåldern 

runt 29 år för män och 24 år för kvinnorna, vilket är en minskning från den förra tidsperioden. 

Deras giftermålsålder kan också ha påverkats av situationen som rådde under 30-talet. 

För de som är födda under 10-talet är andelen ogifta kvinnor 7,1 procent och för männen är 

andelen 48 procent. Den höga andelen ogifta män kan bero på den plikt, som tidigare nämnts, 

fortfarande påverkar andelen ogifta män. Andelen ogifta kvinnor under samma tidsperiod är 

nere i 7,1 procent och det kan bero på populationen, det finns bara en ogift kvinna under 

tidsperioden.  

3.1.5 1940 till 1949 
 1940-talet dominerades av andra världskriget och som sedan gick över till Kalla kriget, som 

kom att dominera ända fram till 1991. (Karlsson; Klas-Göran, Europa och världen under 

1900-talet, Liber, 2007, s. 250) Sverige kom igenom andra världskriget ganska så oskatt, men 

det rådde ändå stränga förhållanden i Sverige. Efter kriget gick Sverige in i en mycket 

öppnare politik, till exempel gick Sverige med i FN 1946. (Gustafsson, 2007, s. 274) 

 Den genomsnittliga giftermålsåldern för män har ökat igen till runt 30 år, men kvinnornas 

giftermålsålder har stagnerat runt 24 år. Männens ökning kan bero på att männen återigen är i 

militärtjänst för att försvara Sveriges. Anledningen till att kvinnornas genomsnittliga 
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giftermålsålder har stagerat runt 24 år kan bero på att kvinnornas ställning i samhället har 

förbättras, till exempel rösträtt, barnbidraget och lika arbetsvillkor. (Gustafsson, 2007, s. 241) 

Bland de som är födda under 20-talet har deras genomsnittliga giftermålsålder ökat till runt 27 

år för männen och 25 år för kvinnorna. Det kan bero på att efter kriget går Sverige in i bättre 

tider både ekonomiskt och socialt. 

Andelen ogifta män med födelseår under 20-talet är 22,6 procent och andelen ogifta kvinnor 

är 30,4 procent. Detta är en ökning sedan den förra tidsperioden och det kan bero på andra 

världskriget. Andra världskriget ledde ungefär till samma situation som första världskriget 

gjorde. En annan orsak kan vara det ekonomiska uppsvinget efter kriget säkrade den ogifta 

personens ekonomiska ställning. 

3.1.6 1950 till 1959 
 Efter kriget fick Europa hjälp av USA med Marshallhjälpen, som trädde i kraft 1948 och 

varade fram till 1951. Hjälpen innebar att Europa fick ekonomiskt stöd av USA för att kunna 

bygga upp sig efter kriget. (Karlsson, 2007, s. 148) Hela 50-talet var för Sverige en 

ekonomisk och industriell blomstring. 1952 gick hela Norden in i ett samarbete där fri handel 

och fri invandring rådde mellan länderna. Samarbetet påverkade Sverige på så sätt att 

invandringen till Sverige ökade kraftigt och industrin fick ett enormt uppsving.(Gustafsson, 

2007, s. 274, 282) 

 Under 50-talet ligger den genomsnittliga giftermålsåldern runt 27 år för männen och 23 år 

för kvinnorna, vilket är en minskning från det förra årtiondet. Det kan bero på att Sverige 

under 50-talet hade en starkt växande ekonomi och folk fick det allmänt bättre. Samma 

minskning av den genomsnittliga giftermålsåldern visas också på de med födelseår under 30-

talet, vilket är runt 30 år för männen och 26 år för kvinnorna.  

För de som är födda på 30-talet är andelen ogifta män 13,3 procent och 9,5 procent andelen 

ogifta kvinnor. Detta är en minskning sedan den förra tidsperioden och det kan bero på den 

ekonomiska blomstringen och ett bättre allmänt liv för alla svenskar under 50-talet. 

3.1.7 1960 till 1969 
 Under 60-talet fortsatte Kalla kriget påverka hela världen, till exempel Kubakrisen 1962. 

(Karlsson, 2007, s. 201) I Sverige fortsatte det ekonomiska och industriella uppsvinget som 

hade börjat efter kriget. Det är också under 60-talet Sverige har ”Rekordåren” och 1967 var 

det absoluta ”Rekordåret” för Sverige. (Gustafsson, 2007, s. 282-285) 

 Den genomsnittliga giftermålsåldern under 60-talet har återigen minskat för männen till runt 

25 år och kvinnornas genomsnittliga giftermålsålder har ökat ytterst lite till runt 25 år. Det 

mest intressanta är att både männens och kvinnornas genomsnittliga giftermålsålder är runt 25 

år, vilket kan bero på under 60-talet kom allt fler kvinnor ut på arbetsmarknaden och därmed 

gifter sig senare i livet. (Gustafsson, 2007, s. 241) Den genomsnittliga giftermålsåldern för de 

med födelseår under 40-talet är runt 26 år för männen och 23 år för kvinnorna. Både 

kvinnornas och männens genomsnittliga giftermålsålder har minskat med cirka tre år, vilket 

kan bero på ”rekordåren” under 60-talet.  

Andelen ogifta kvinnor med födelseår under 40-talet är 7,1 procent och andelen ogifta män 

är 15,8 procent. Andelen ogifta kvinnor har minskat under denna tidsperiod, vilket kan bero 

på hemmafru idealet som rådde under 50- och 60-talet, eller det kan bero på populationen. 

Detta medan andelen ogifta män har ökat, vilket kan bero på ”rekordåren” under 1960-talet. 

3.1.8 1970 till 1979 
 Under 70-talet stannar den ekonomiska tillväxten av i Europa och världen, vilket beror på 

de två oljekriserna som var 1973 och 1979. (Karlsson, 2007, s. 157-158) Sverige blev också 

påverkad av oljekriserna, vilket resulterade i att industrin gick ned. Under slutet av 60-talet 

började kvinnorna ställa mer krav på jämställdhet och det ledde till att en svensk 
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jämställdhetslag infördes 1979, som innebar en aktiv rekrytering av kvinnor till högre 

positioner i näringslivet. (Gustafsson, 2007, s. 286-288) 

Den genomsnittliga giftermålsåldern under denna tidsperiod är runt 30 år för männen och 

för kvinnorna runt 25 år. Männens genomsnittliga giftermålsålder har ökat med fem år, vilket 

bero på den ekonomiska krisen. Kvinnornas genomsnittliga giftermålsålder är oförändrad 

sedan den förra tidsperioden och det kan bero på de feministiska framstegen som skedde 

under 70-talet. För de med födelseår under 50-talet är den genomsnittliga giftermålsåldern 

runt 30 år för männen och 26 år för kvinnorna, vilket är en ökning för både män och kvinnor 

sedan den förra tidsperioden. Det som skedde under 70-talet kan ha påverkat deras 

giftermålsålder precis som i de andra tidsperioderna.  

Andelen ogifta män med födelseår under 50-talet är nu nere på noll procent och det kan bero 

på populationen. För kvinnorna är andelen ogifta 27,3 procent och det är en ökning sedan 

förra tidsperioden. Detta kan bero på den nyvunna friheten som kvinnorna fick under 70-talet, 

alltså det började löna sig för kvinnor att inte gifta sig. 

3.1.9 1980 till 1989 
Kalla kriget började bli allt varmare och nya oroligheter börjar bubbla upp i Östeuropa, 

vilket tar ordentligt med fart efter Berlinmurens fall 1989. (Karlsson, 2007, s. 230-232) 

Sverige gick mot ett mer mångkulturellt samhälle och de ekonomiska kriserna som var under 

70-talet har lugnat ner sig under 80-talet. Ett nytt vardagsliv har växt fram, där både mannen 

och kvinnan tar lika stor roll i hemmet. (Gustafsson, 2007, s.289-292) 

Den genomsnittliga giftermålsåldern är vid tidsperioden runt 25 år för männen och för 

kvinnorna runt 23 år, vilken är en minskning sedan 70-talet. Det har blivit ekonomiskt bättre 

sedan 70-talet och det kan ha gjort att giftermålsåldern har sjunkit. För de med födelseår 

under 60-talet ligger genomsnittliga giftermålsåldern runt 23 år för männen och 25 år för 

kvinnorna. Den genomsnittliga giftermålsåldern har också minskat här och kan ha minskat på 

grund av samma orsak som tidigare nämns. 

Andelen ogifta med födelseår under 60-talet är nu runt 33,3 procent för männen och 25 

procent för kvinnorna, vilket är en ökning sedan den förra tidsperioden. Nu är populationen 

litet och det kan ha påverkat andelen ogifta under 80-talet, men andelen ogifta kan också vara 

påverkad av det ekonomiska lugnet som varade under tidsperioden. 

3.1.10 1990 till 1999 
Den 25 december 1991 faller Sovjetunionen i bitar och Kalla kriget upphör, men 90-talet 

var inte utan konflikter. 1991 bryter Balkankriget ut i forna Jugoslavien och kriget varade 

under hela 90-talet. (Karlsson, 2007, s. 254, 259) På 90-talet kom det en ny ekonomisk kris 

till Sverige, men Sverige kom igenom krisen när de blev medlemmar i EU. Under 90-talet har 

det blivit mer accepterat att först skaffa en karriär för att sedan gifta sig och skaffa barn och 

detta gäller för både män och kvinnor. (Gustafsson, 2007, s. 312) 

Den genomsnittliga giftermålsåldern är runt 33 år för männen och 30 år för kvinnorna, 

vilket är en ökning sedan 80-talet. Ökningen av giftermålsåldern kan ha påverkas av den nya 

ekonomiska krisen Sverige hade under 90-talet och av att människor skaffar en karriär först 

innan de gifter sig. Förändringen av giftermålsåldern kan mycket väl bero på hur populationen 

ser ut och det gäller i alla årtionde under 1900-talet.  

3.2 Testerna på giftermålsåldern och andelen ogifta 
Det gjordes tester för att se om det fanns några skillnader bland giftermålsåldrarna och 

andelen ogifta under 1900-talet. Det första testet som gjordes var giftermålsåldern mot 

giftermålsåren och resultat blev att inga skillnader påvisades mellan giftermålsåldrarna. På 

grund av detta har det inte skett en förändring av giftermålsåldrarna under 1900-talet. Nästa 
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test som gjordes var giftermålsåldern mot födelseåren och resultat av undersökningen blev att 

det finns påvisade skillnader. Orsaken till detta kan bero på att i populationen finns det 

personer med födelseår under 1860-talet, som därmed ger hög giftermålsålder vid början av 

1900-talet. Ett test för att se om det finns skillnader mellan könen när det gäller 

giftermålsålder genomfördes och resultatet blev att det finns påvisade skillnader mellan 

könen, vilket inte är överraskande. Om man granskar tabell 3 och 6 igen kan man se att 

männens genomsnittliga giftermålsålder är hela tiden högre än kvinnornas genomsnittliga 

giftermålsålder. 

Testet av andelen ogifta var för att se om det finns skillnader mellan andelen ogifta under 

1900-talet och resultatet blev att inga skillnader påvisades mellan andelen ogifta under 1900-

talet. Populationen på andelen ogifta är mycket litet och det kan ha påverkat resultatet i 

undersökningen eller så har det inte skett en förändring av andelen ogifta under 1900-talet. 

Det gjordes också ett test för att se om det finns skillnader mellan könen när det gäller andelen 

ogifta och resultatet blev att inga skillnader påvisades. Detta kan återigen bero på 

populationen, men det är svårt att veta. Värt att lyfta fram i analysen är den kulturella 

förändring som skett under 1900-talet avseende vikten av att vara gift för att leva ett 

anständigt och sedesamt liv. 

3.3 Yrkena och födelsekommunerna 
Den genomsnittliga giftermålsåldern växlar mellan 25 och 36 år för männen och för 

kvinnorna mellan 19 och 25 år i de olika yrkena. Ett test gjordes för att se om det finns 

skillnader mellan giftermålsåldrarna i de olika yrkena och resultatet blev att inga skillnader 

påvisades. Detta följer att giftermålsåldern inte påverkas av yrkena. Andelen ogifta växlar 

mellan 7 till 100 procent för männen och mellan 17 till 50 procent för kvinnorna. En 

undersökning gjordes för att se om det finns skillnader mellan andelen ogifta i de olika yrkena 

och resultatet blev att inga skillnader påvisades mellan andelen ogifta. Av detta skäl påverkas 

inte andelen ogifta av yrkena. Slutsatsen blir att vilket yrke man har påverkar inte när man 

gifter sig. 

Under födelsekommunerna växlar de genomsnittliga giftermålsåldrarna mellan 24 till 33 år 

för männen och 22 till 27 år för kvinnorna. Giftermålsålder mot födelsekommun testades och 

resultatet blev att inga skillnader påvisades mellan kvinnornas giftermålsåldrar, medan 

männens giftermålsåldrar skiljer sig åt. Således påverkar födelsekommun giftermålsåldrarna 

när det gäller männen under 1900-talet, men inte kvinnorna. Andelen ogifta män växlar 

mellan 15 till 39 procent och för kvinnorna mellan 9 till 33 procent mellan de olika 

födelsekommunerna. Ett test för att se om det finns skillnader mellan andelen ogifta bland de 

olika födelsekommunerna gjordes och resultatet blev att inga skillnader påvisades mellan 

andelen ogifta, vilket betyder att födelsekommunen inte har påverkat andelen ogifta under 

1900-talet. 
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4. Summary 
In this essay we have investigated if there has been a change in the marriage age and the 

proportion of being unmarried during the 1900s. We have also investigated if a profession and 

a birthplace can affect the marriage age and the proportion of being unmarried. The study is 

based on a population of totally 294 persons, of who 218 got married (107 women and 111 

men) and 76 unmarried persons (33 women and 43 men). 

The study shows that the marriage age has not changed during the 1900s, but that there are 

differences in marriage ages depending on when you were born. However, these differences 

were seen only among men, not women. The study has also found that the proportion of 

unmarried persons has not changed during the 1900s, and that there are no differences 

depending on where you were born in this matter. 

In the study we also investigated if there are differences in marriage ages and proportion of 

being unmarried depending on profession. The study found that profession did not have any 

impact on either marriage age or proportion of being unmarried during the 1900s. 

As mentioned, men’s marriage age differed depending on their birth places but not for 

women. It is not clear, however, if this difference between men and women in the study 

reflects a general trend throughout the 1900s or if the difference is due to the sample. This 

would be of interest for further studies based on a larger population. 
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