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Allt fler skiljer sig på äldre dar. Trots det blir det genomsnittliga äkten-
skapet allt längre. Utvecklingen syns inte bara i Sverige. Även i Spanien 
ökar skilsmässorna bland äldre.

I Sverige har vi ganska länge 
haft en relativt liberal syn på 
äktenskapet. Det är vanligt 
med samborelationer och 
skilsmässotalen är internatio-
nellt sett höga. Bland äldre 
ökar nu skilsmässotalet både i 
Sverige och i resten av Norden. 
I Spanien har situationen varit 
en annan, men samarbete 
med spanska forskare visar 
att skilsmässorna bland äldre 
ökar även där. De är till och 
med vanligare i Spanien än i 
Sverige. I Spanien gifter allt 

fler äldre också om sig, vilket 
fick den stora dagstidningen 
El Pais att förmoda att båda 
företeelserna har att göra 
med en ”orubblig tro på den 
romantiska kärleken” och att 
människor inte vill framleva 
sina sista år med ”skräcken för 
att vara olycklig”. 

I Spanien fyrdubblades antalet 
nyskilda bland 60-åringar 
och äldre, mellan åren 2000 
och 2008. Om man relaterar 
de nyskilda till antalet gifta, 

kan man uttrycka detta som 
skilsmässorisk. Den mäts i 
promille, eftersom den trots 
allt är mycket mindre än 
risken att förlora partnern ge-
nom dödsfall där det handlar 
om procent. Spanien har haft 
en ökning från 1 promilles 
skilsmässorisk för de äldre år 
2000 till 3 promille år 2008. I 
Sverige var uppgången mer 
blygsam, från 1,1 till 1,6 pro-
milles risk år 2009, bland dem 
som är 65 eller äldre. I båda 
fallen var det betydligt fler 

män som skilde sig, men efter-
som många fler äldre män är 
gifta, var skilsmässorisken bara 
obetydligt större för de äldre 
männen än för kvinnorna. 
Ganska likartade mönster med 
en ökande tendens återfinns 
i våra nordiska grannländer. 
Lägst skilsmässorisk har Norge.

Tills döden skiljer oss åt – eller?



Välfärd Nr 4  2010 17

Andelen äldre som är skilda har ökat under hela 1900-talet för  
både kvinnor och män
Befolkningen 65 år och äldre, efter civilstånd

Uppgifterna fram till och med 1960 är baserade på folkräkningar. Från 1970 är uppgifterna baserade  
på registeruppgifter från folkbokföringen. 

Risken att bli änka eller änk-
ling är många gånger större än 
skilsmässorisken. På äldre dar, 
vill säga. Dagens överlevnads-
tal och allt längre äktenskap 
gör måhända skillnad i hur vi 
ser på relationen? På 1700-ta-
let varade äktenskapen i ge-
nomsnitt cirka 15 år, många 
gifte sig sent och folk dog 
tidigt. Idag varar ett genom-
snittligt äktenskap cirka 50 år, 
om man nu inte gör något åt 
saken, det vill säga skiljer sig. 
Detta avser äktenskap upp-
lösta av dödsfall. Om man gör 
den underliga operationen att 
beräkna genomsnittet för alla 
äktenskap har de ändå ökat i 
genomsnittlig längd.  

 Genomsnittligt äktenskap,  
 upplösta av dödsfall

1700-tal 15 år
1900 20 år
1952 36 år
1981 42 år
2009 50 år

En förutsättning för skils-
mässor bland äldre är att de 
faktiskt är gifta. I Norden 
har antalet äldre gifta föränd-
rats mindre än man skulle tro. 
Detta tack vare flitiga omgif-
ten i historisk tid, när man blev 
änka/änkling var det var svårt 
att klara vardagen för en en-
samstående mor eller far. I Sve-
rige ökade andelen gifta från 46 
procent av de äldre 1950 till 51 
procent 2000 och 52 procent 
2009. Nio av tio är förstagångs-
gifta, förr var andelen omgifta 
mycket högre. Den ganska 
långsamma ökningen av ande-
len gifta förklaras främst av att 
svenska pensionärer är ganska 

”gamla”.  

I Spanien ökade andelen gifta 
från 49 procent 1970 till 61 
procent 1999, genom att span-
ska pensionärer är så ”unga”. 
Det föddes många barn efter 
spanska inbördeskriget vilket 

nu ger en kraftig påfyll-
ning av nyblivna pensi-
onärer, som kanske har 
en annan syn på äkten-
skapet än tidigare ge-
nerationer. I Spanien 
hade man tidigare 
mycket låga skilsmäs-
sotal och kvinnor 
födda 1935–39 be-
räknas i genomsnitt 
vara gifta i 52 år. 

Bakom den 
ganska långsamma 
förändringen av 
antal gifta i Sverige 
ligger ett intressant 
och numera föga 
känt  demografiskt 
mönster: Efter inle-
dande höga gifter målstal i den 
 tidigaste befolkningsstatistiken 
från 1749, ökade andelen ogif-
ta i befolkningen till mycket 
höga tal. I början av 1900-talet 
förblev knappt 15 procent av 
männen eviga ungkarlar och 



än fler av kvinnorna förblev 
ungmö. Detta satte sina spår 
i den  tidens litteratur och, gi-
vetvis, i veckotidningarna.  
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Fråga: Jag är gammal, nära de sjuttio, och skall gifta mig hos prästen i församlingen. Skall jag då ha  hatten på under vigseln?
Gammal fästmö.Svar: Nej ni ska ta av er hatt och kappa och känna er hemmastadd, ni ska inte behålla hatten på, även om en yngre brud skulle gjort det.Ur tidningen Husmodern 52/1942
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Många, både äldre och yngre, 
lever numera i oortodoxa re-
lationer. Bland äldre spanjorer 
finns en hel del som är gifta på 
papperet, men som inte lever 
tillsammans. Det förekom 
tidigare även i Sverige, men 
är ovanligt idag. Man förblev 
formellt gift av både finansiel-
la och konventionella skäl.

Samboende – oavsett det legala 
civilståndet – har alltid före-
kommit i Norden, men har 
ökat kraftigt från 1970-talet. 
I Sverige är andelen cirka 5 
procent av de äldre, på Island 
cirka 1 procent och i Finland 
och Norge cirka 3 procent. 
Det ökar även i Spanien där 
det numera är mer godtaget, 
cirka 2 procent av de äldre 
lever i samborelationer. 

Särboförhållanden syns gi-
vetvis inte i befolkningsstatis-

tiken. Av urvalsundersökning-
ar att döma har mellan 5 och 
7 procent av äldre svenskar en 
sådan romantisk partner och 
i Spanien uppger 0,5 procent 
av kvinnor över 65 att de har 
en särborelation. I en finsk 
undersökning säger 8 procent 
av de äldre att de har en särbo. 
Genomgående tycks dessa 
oortodoxa relationer vara nå-
got vanligare bland män. 

Det förefaller finnas demo-
grafiska skäl till förändrade 
 äktenskapsvanor, men det kan 
också röra sig om ett nytt sätt 
att se på relationer bland de 
äldre. Ändrad lagstiftning kan 
också spela in. Äktenskapslag-
stiftningen mjukades upp i 
Norden på 1920-talet och vi-
dare på 1970-talet i Sverige. 
När Spanien blev republik 1931 
var ett av de första besluten att 

liberalisera skilsmässor, det 
upphävdes dock under Franco-
tiden. Sådana förändringar 
 påverkar nog i första hand de 
yngre, men erbjuder förstås 
öppningar även för äldre. Där-
för verkar det rimligt att skils-
mässorisken är mindre för 
 äldre svenskar än för gamla 
spanjorer. De svenskar som 
velat skilja sig har nog redan 
gjort det, innan de blev gamla.

Religiösa och sociala konven-
tioner har både fått människor 
att gifta sig istället för att bara 
vara sambos och även förhin-
drat skilsmässor. Vi kan se att 
både spanjorer och svenskar, i 
alla åldrar, är betydligt mindre 
kyrksamma idag än för bara 
några decennier sedan. I Sve-
rige ger SCB:s Undersökning 
om levnadsförhållanden be-
sked härvidlag och i Spanien 
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motsvarande undersökningar. 
Förändrat socialt liv bland 
de äldre kan också påverka 
partnerbildning. Tidsserier 
visar tydligt att allt fler äldre 
har ett aktivt liv utanför hem-
met. Man träffar oftare nya 
människor i varierande sociala 
sammanhang, i Spanien och i 
Norden, med möjliga konse-
kvenser för både skilsmässor, 
omgiften och partnerskap.  l


