
1. Inledning
Hur det går till när hushåll bildas har ten-
derat att spela en relativt underordnad roll
för vår makroekonomiska förståelse.
Även om detta kan vara en praktisk för-
enkling, kan det också innebära att man
försummar potentiellt viktiga samspel
mellan familjen och den bredare sam-
hällsekonomin. Mest sannolikt sker detta
inom områden där generationsöverföring-
ar spelar en avgörande roll, så som kapi-
taltillväxt, inkomstfördelning och tillväxt.

Förhållandet mellan ojämlikhet och äk-
tenskap är en fascinerande aspekt på detta
samspel. Kan äktenskapsprocessen för-
stärka ojämlikheter? Vår nya forskning ty-
der på att om välbeställda och utbildade
personer tenderar att gifta sig med varan-
dra, kommer ojämlikheterna i samhället i
själva verket att bestå över tiden. Enligt

Lams [1988] genomgång är den allmänna
slutsatsen i litteraturen att det förekommer
positiv sorterande matchning mellan ma-
kar. Mare [1991] dokumenterar korrelatio-
nen mellan makars utbildning i USA sedan
1930-talet. Genom att använda ett stort
tvärsnitt av länder, finner Smith, Ultee &
Lammers [1998] att sambandet mellan äk-
tenskapssortering och vissa mått på ut-
vecklingen (så som energikonsumtionen
per capita och den andel av arbetskraften
som inte är sysselsatt inom jordbruket) an-
tar formen av en puckel.  Dahan & Gaviria
[1999] finner ett positivt samband mellan
ojämlikhet och äktenskapssortering för la-
tinamerikanska länder.  Boulier & Rosenz-
weig [1984] dokumenterar sorterande
matchning med avseende på utbildning
och känsligheten för äktenskapsmarknads-
variabler genom att använda filippinska
data.

1 Denna artikel bygger på Fernández, Guner &
Knowles [2001], ”Love and money: A theore-
tical and empirical analysis of household sor-
ting and inequality” som presenterades vid
CEPR/SNS Public Policy Symposium i Stock-
holm, 7–8 september, 2001. Översatt från eng-
elska av Christina Lönnblad.
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Vi undersöker några av samspelen mel-
lan hushållsmatchning (”äktenskap”) och
inkomstojämlikhet, fertilitetsskillnader
och prestation per capita. Vi kan då, såväl
teoretiskt som empiriskt, utforska det po-
tentiellt förstärkande förhållandet mellan
styrkan i matchning med avseende på ut-
bildningsnivå och graden av ojämlikhet –
framför allt uppfattningen att en högre ut-
bildningspremie kan tendera att göra
matchningar mellan olika klasser (hög-
och lågutbildade arbetare) mindre troliga,
då kostnaden av att ”gifta ner sig” ökar. I
en ekonomi där begränsningar i lånemöj-
ligheterna kan begränsa individernas möj-
ligheter att skaffa sig de optimala utbild-
ningsnivåerna, kan det privata beslutet
om vem man skall gifta sig med få vikti-
ga sociala konsekvenser. Det kan skapa
ineffektivt låga totalnivåer av ackumule-
rat humankapital och sålunda större löne-
skillnader mellan hög- och lågutbildad ar-
betskraft, större fertilitetsskillnader mel-
lan olika typer av hushåll och en lägre per
capita-inkomst. Sålunda är ojämlikhet
och äktenskapssortering två endogent
fastställda variabler som kan förstärkas av
varandra.

I modellen i denna artikel är individer-
na antingen högutbildade eller lågutbilda-
de och har ett givet antal tillfällen att bil-
da hushåll med en annan individ. Ar-
tikelns empiriska analys undersöker en
viktig konsekvens av modellen: ett posi-
tivt samband mellan utbildningspremien
och äktenskapssortering (dvs huruvida li-
kar gifter sig med likar eller ej). Studien
prövar sedan hypotesen att det är mindre
sannolikt att högutbildade respektive låg-
utbildade individer bildar ett gemensamt
hushåll när löneskillnaden är större mel-
lan höginkomst- och låginkomsttagar-
grupper. I detta syfte har vi samlat data
från totalt 34 länder från The Luxem-
bourg Income Study (LIS) och Inter-
american Development Bank (IDB) för
en jämförelse och vi använder dessa för
att skapa ett slumpmässigt urval hushåll
för varje land. Artikeln studerar också

varför olika länder har olika nivåer av
ojämlikhet.

2. En modell för hushålls-
bildning, fertilitet och
inkomstojämlikhet
Genom att använda en allmän jämvikts-
modell där individerna fattar beslut om de
skall utbilda sig eller ej, med vem de
skall gifta sig, hur mycket de skall konsu-
mera och hur många barn de ska skaffa,
finner vi att det finns ett positivt samband
mellan sortering (en hög sortering inne-
bär att likar gifter sig med likar) och
ojämlikhet. Vid en viss tidpunkt, eller i
samhällsekonomier med varaktiga jäm-
vikter, bör framförallt samhällsekonomier
med en högre utbildningspremie också
uppvisa en högre grad av sortering. Vår
modell förutser också att samhällsekono-
mier med en högre utbildningspremie bör
uppvisa större fertilitetsskillnader och, gi-
vet att man har identiska teknologier,
samhällsekonomier med mer omfattande
sortering bör ha en lägre per capita-in-
komst och lägre andelar av högutbildad
arbetskraft.

Vad beror detta på? Varje högutbildad
arbetare står inför en mängd personliga
avväganden då kvaliteten i varje match-
ning bestäms av många olika faktorer:
omgivning, personlig smak och utsikterna
till det egna materiella och emotionella
välbefinnandet. Om en högutbildad indi-
vid möter en lågutbildad individ som den-
ne skulle vilja gifta sig med i den första
matchningsomgången, står denne inför
avvägandet mellan att bilda ett lågin-
komsthushåll med en individ som är en
högkvalitativ matchning (dvs, som de är
förälskade i) och att bilda ett höginkomst-
hushåll med en högutbildad arbetare i
nästa omgång, som kanske inte är en lika
god matchning på många andra sätt. Den
högutbildade arbetaren står då inför en
avvägning mellan kärlek och pengar; ef-
tersom det i denna situation är den högut-
bildade arbetaren som avgör om match-
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ningen kommer att accepteras. Alltså, om
en matchnig leder till äktenskap eller ej,
beror på hur stor vikt den högutbildade
arbetaren lägger vid inkomst relativt de
andra värdena.

När individerna bildar hushåll bestäm-
mer de hur mycket de skall konsumera
och hur många barn de skall skaffa. Deras
barn väljer sedan i sin tur om de skall ut-
bilda sig eller ej. Att skaffa sig en viss ut-
bildningsnivå kostar. För att finansiera ut-
bildningen lånar unga individer på en
icke-perfekt kapitalmarknad där föräld-
rarnas inkomst påverkar hur lätt individen
har att låna pengar. Föräldrarnas inkomst
och nettoavkastningen av att vara en hög-
utbildad, snarare än en lågutbildad, arbe-
tare, inklusive den förväntade nyttan av
en framtida matchning, avgör vilken an-
del av barnen som slutligen blir högutbil-
dade.

2.1 Kärlek i förhållande till pengar

Modellen undersöker hur exogena för-
ändringar i utbildningspremien påverkar
individernas beslut, på basis av antagan-
det att andelen högutbildad arbetskraft är
konstant. Varje löneökning för den högut-
bildade arbetskraften kommer att göra det
mer lockande att skaffa utbildning, efter-
som det ökar den direkta avkastningen av
att vara högutbildad. Det ökar också av-
kastningen av matchningen med en hög-
utbildad arbetare, vilket gör valet för en
högutbildad arbetare som får en högkvali-
tativ matchning med en lågutbildad arbe-
tare ännu svårare. Faktum är att högutbil-
dade arbetare nu kan vara mer kräsna och
det är mindre sannolikt att de väljer den
lägre inkomsten som föreningen med en
lågutbildad arbetare innebär. Med andra
ord är det nu troligt att logiken kommer
att styra över hjärtat för alla högutbildade
arbetare som står inför detta val. En löne-
ökning för högutbildade arbetare har en
ambivalent effekt på förtjänsten för lågut-
bildade arbetare; samtidigt som förtjäns-
ten av en matchning med en högutbildad

arbetare har ökat, kommer möjligheterna
till en sådan förening att ha minskat.
Effekten av en löneökning för de lågutbil-
dade är också ambivalent.

En ökning av andelen högutbildade ar-
betare kommer att påverka fördelarna
med att bli en högutbildad arbetare på två
sätt: (i) det kommer att påverka lönerna
och därmed hushållens inkomst genom
att ändra andelen hög- och lågutbildade
arbetare i den aggregerade produktionen
och (ii), det kommer att påverka sannolik-
heten att individerna träffar hög- respek-
tive lågutbildade arbetare i den första
matchningsomgången. Den totala effek-
ten på det positiva med att bli en högut-
bildad arbetare är ambivalent. Medan en
ökning av antalet högutbildade arbetare
kommer att minska lönerna för högutbil-
dade arbetare och öka lönerna för lågut-
bildade arbetare och därmed göra det
mindre lockande att skaffa utbildning än
tidigare, ökar detta också sannolikheten
att möta en högutbildad arbetare i den
första omgången, vilket innebär att vi inte
kan utesluta möjligheten till multipla
jämviktslägen

Det visar sig att i denna samhällseko-
nomi kan två tänkbara tillstånd uppstå.
Den första varaktiga jämvikten karakteri-
seras av en låg andel högutbildade indivi-
der, stora ojämlikheter mellan hög- och
lågutbildad arbetskraft, en hög sorterings-
grad i hushållsbildningen (högutbildade
individer gifter sig främst med andra hög-
utbildade individer och de lågutbildade
gifter sig främst med andra lågutbildade)
och fertilitetsskillnaderna mellan de båda
grupperna är stora. I den andra varaktiga
jämvikten gäller det motsatta, det finns en
stor andel högutbildad arbetskraft, liten
ojämlikhet, liten sortering och små fertili-
tetsskillnader.

3. Data och metod
Syftet med den empiriska analysen är att
fastställa om det faktiskt finns en robust
korrelation mellan äktenskapssortering
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och utbildningspremien. Detta studeras
med hjälp av översikter över hushåll i 34
länder i olika delar av världen. För varje
land sammanställer vi ett slumpmässigt
urval hushåll med uppgifter på utbildning
och båda makarnas inkomster. Flera mått
på utbildningspremien skapas sedan såväl
som ett mått på graden av äktenskapssor-
tering på grundval av utbildning för varje
land. Vi använder sedan dessa mått för att
studera sambandet mellan utbildningspre-
mien och äktenskapssorteringen.

3.1 Data

Data samlades in från 34 länder över hela
världen. För varje land används ett
slumpmässigt urval av par där mannen är
mellan 36 och 45 år gammal. Hushållen
inkluderas i analysen om det, förutom att
de uppfyller olika ålderskrav, finns en äk-
ta hälft med i bilden och utbildnings- och
inkomstvariablerna (inklusive noll) finns
tillgängliga för båda makarna. (I studien
kräver vi ej att man och kvinna ska vara
gifta för att räknas som makar, utan sam-
manboende ingår också i urvalet).

3.2 Variabler

Vi har skapat fyra mått på utbildningspre-
mien för varje land.2 Det första är förhål-
landet mellan inkomsten för hög- respek-
tive lågutbildade manliga arbetare i vårt
sorteringsurval, dvs män mellan 36 och
45 år.  Detta mått, som vi benämner
Löneförhållande, är mycket enkelt och
intuitivt. En möjlig nackdel är att det inte
tar hänsyn till annan information än ut-
bildning som också kan påverka inkoms-
ten, såsom ålder eller arbetslivserfaren-
het. Vi kontrollerar för dessa effekter ge-
nom att skapa ett annat mått på utbild-
ningspremien; nämligen koefficienten för
en utbildningsindikator (dvs att ha åt-
minstone någon eftergymnasial utbild-
ning) som vi benämner Utbildningsindi-
kator. Medan bägge dessa mått har en en-
kel tolkning, är de beroende av definitio-

nen av att vara högutbildad. Eftersom det
kan vara ganska godtyckligt att definiera
de ”högutbildade” som de som har efter-
gymnasial utbildning, använder vi dess-
utom Mincerkoefficienten som ett alterna-
tivt mått på avkastning av utbildning.

De tre ovan beskrivna måtten är basera-
de på skillnader i årlig inkomst. Ett bättre
mått, om det vore tillgängligt, skulle vara
en individs inkomst under hela livstiden.
Eftersom det inte går att observera livstids-
inkomsten från tjänst på grund av brist på
paneldata skapade vi istället, med hjälp av
en metod som beskrivs i Ghez & Becker
[1975], grova skattningar på livstidsin-
komsten. Förhållandena mellan dessa sätt
att mäta livstidsinkomsten för hög- respek-
tive lågutbildad arbetskraft utgör det fjärde
sättet att mäta utbildningspremien, och be-
nämns Livstidsinkomsten.

För att mäta äktenskapssortering an-
vänder vi Pearsons korrelationskoeffi-
cient mellan mannen och kvinnans utbild-
ningsår.

I Tabell 1 redovisar vi genomsnittet
samt standardavvikelsen för dessa fem va-
riabler för varje land, samt andelen hög-
utbildade män. De länder som har den
lägsta utbildningspremien är Australien
och Danmark (löneförhållandet) och
Polen (Mincerkoefficienten), medan Co-
lombia och Brasilien (löneförhållandet)
och Bolivia och Paraguay (Mincerkoeffi-
cienten) har den högsta premien. Överens-
stämmelsen mellan antalet utbildningsår
mellan makar är lägst i Australien och
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2 Sätten att mäta utbildning varierar mellan
länderna. Vi försöker standardisera utbild-
ningsvariabeln i LIS genom att omvandla de
rapporterade enheterna till antal utbildningsår.
Vidare skapas en variabel som uppvisar kvali-
fikationsnivån som är lika med 1 om indivi-
dens antal skolår överstiger nivån för avslutad
gymnasieutbildning och lika med noll annars.
För att kunna använda detta mått måste vi
fastställa det antal utbildningsår som krävs för
att en individ skall kunna fortsätta på efter-
gymnasial nivå i varje enskilt land.
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Land Andel hög- Löne Utbildnings- Mincer- Livs- Pearsons
utbildade män förhållande indikator koefficient inkomst korrelation

Tabell 1 Utbildningspremien och äktenskapssortering för det slumpmässiga urvalet

Notera: Genomsnittsvärden och standardavvikelse inom parentes.



högst i Colombia och Ecuador. De fyra
sätten att mäta utbildningspremien är väl
korrelerade (över 0,8).  Alla korrelationer
är signifikant skilda från noll på enpro-
centsnivån.  

4. Empiriska resultat
Tittar man på korrelationen mellan varia-
blerna i Tabell 1 kan man först notera att
äktenskapssortering (dvs välbeställda ar-
betares tendens att bilda par med varand-
ra snarare än med lågutbildade arbetare)
är positivt och signifikant korrelerad med
alla sätt att mäta utbildningspremien (ca
0,6 i varje enskilt fall). Dessa korrelatio-
ner finns redovisade i Tabell 2 i Fernán-
dez, Guner & Knowles [2001].

Vi kan därefter gå vidare och titta på
resultat från en regressionsanalys. Dessa
resultat redovisas i Tabell 2. I denna ta-
bell skattas äktenskapssortering mot de
fyra olika måtten på utbildningspremien.
För varje mått på utbildningspremien
skattas två specifikationer av regressio-
nen, med respektive utan en kontrollva-
riabel för om landet ligger i Latinamerika
(LA). Det visar sig finnas ett positivt och
signifikant (på enprocentsnivån för spe-
cifikation 1 och på fem- eller tioprocents-
nivån i specifikation 2) samband mellan

sortering och utbildningspremien. Sålun-
da överensstämmer detta med den grund-
läggande förutsägelsen i vår teori om ett
positivt samband mellan utbildningspre-
mien och äktenskapssortering. 

Resultaten visar också att latinameri-
kanska länder tenderar att ha en högre
grad av ojämlikhet än det övriga slump-
mässiga urvalet. Detta framgår av Figur 1
och Figur 2, som baserar sig på de data
som används för skattningarna i Tabell 2.
En möjlig tolkning av detta är att de latin-
amerikanska länderna befinner sig i en
varaktig jämvikt med stor ojämlikhet och
stor sortering medan det övriga slump-
mässiga urvalet (främst europeiska län-
der) befinner sig i en varaktig jämvikt
med liten ojämlikhet och låg sortering
och där variationen inom dessa delurval
förklaras av länderspecifika faktorer (t ex
lagar och regler på arbetsmarknaden, ut-
bildning och skattepolitik, kreditmarkna-
der m m). 

Vi har också genomfört en känslighets-
analys av resultaten i Tabell 2. En poten-
tiell källa till oro är att det, trots att vi har
studerat utbildningssystemet i samtliga
länder för att förstå hur det fungerar på de
olika nivåerna, kan vara så att det faktiska
antal år som varje nivå tilldelats kan på-
verka sättet att mäta äktenskapssortering.

Raquel Fernández, Nezih Guner & John Knowles
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Tabell 2 Utbildningspremiens effekt på äktenskapssortering

Notera: Heteroskedasticitetskorrigerade standardfel inom parentes. ***, **, * anger signifikans
på en, fem respektive tio procentnivån.
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Figur 1 Ojämlikhet och sortering
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Figur 2 Ojämlikhet och sortering
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Ett möjligt sätt att kontrollera för detta är
att använda Spearmans rangkorrelations-
mått mellan antal utbildningsår för män
respektive hustrur som ett alternativt sor-
teringsmått. Resultaten håller också med
detta mått, även om koefficienten blir in-
signifikant för två av måtten på utbild-
ningspremien när man inkluderar en la-
tinamerikansk dummyvariabel.

För att kontrollera för olika sätt att mä-
ta inkomst i olika länder introducerar vi
en dummyvariabel som antar värdet 1 om
landet rapporterar nettoinkomster och an-
nars 0. Effekten av denna dummyvariabel
är positiv men inte signifikant. Samtliga
fyra sätt att mäta utbildningspremien har
fortfarande en positiv och signifikant ef-
fekt på sortering som tyder på att detta
speciella särdrag i de använda data inte
driver resultatet. Vi finner ett positivt och
signifikant samband mellan kvalifika-
tionspremie och äktenskapssortering som
är stabilt så länge länderna har samma
teknologi och när man kontrollerat för ett
antal andra variabler som kan påverka
sambandet mellan sorteringen och utbild-
ningspremien.

Ytterligare en förutsägelse i den teore-
tiska modellen är att förhållandet mellan
äktenskapssortering och per capita-in-
komsten mellan olika länder kommer att
vara negativt. Följaktligen, förutsatt att
allt annat är oförändrat, förväntas sam-
hällsekonomier med liknande teknologi
men med mer omfattande sortering ha en
lägre inkomst per capita då deras human-
kapitalnivå kommer att ligga längre under
den effektiva nivån. Detta samband finner
vi vara signifikant och negativt för båda
specifikationerna i modellen.3 En grafisk
illustration av detta samband återfinns i
Figur 3.

4.1 Känslighetsanalys

I vår modell är effekten av utbildnings-
premien på äktenskapssortering oberoen-
de av den andel av befolkningen som är
högutbildade (utom när det gäller effek-

ten av andelen högutbildad arbetskraft in-
om samhällsekonomin på utbildningspre-
mien). Det skulle emellertid inte vara fal-
let i ett stort antal modeller där individer
möts slumpmässigt. Därmed kan man
förvänta sig att en befolkning med en
större andel kvalificerad arbetskraft, vid
en given utbildningspremie, skulle ha en
högre sorteringsgrad då individer med
högre utbildning vet att de har större
chans att träffa en annan högutbildad in-
divid i framtiden.

Även om resultaten tyder på ett positivt
och signifikant samband mellan äkten-
skapssortering och utbildningspremien är
det naturligt att vara orolig för att sam-
bandet drivs av en tredje faktor som har
ett positivt samband med våra variabler.
Man kan hävda att graden av etnisk frak-
tionalisering i landet är en trolig (antagli-
gen exogen) variabel som kan påverka så-
väl sorteringen som utbildningspremien.
Vi studerar denna fråga genom att införa
en variabel som fångar graden av etnisk-
språklig fraktionalisering i landet. Denna
variabel, som antar värden mellan 0 och
100, och där högre värden tyder på en
högre grad av fraktionalisering, kommer
från World Bank Growth Network
(WBGN) data.  För denna uppsättning
länderdata (förutom Tjeckien, Ungern,
Polen och Slovakien för vilka det inte
fanns tillgängliga data) sträcker sig gra-
den av etnisk-språklig fraktionalisering
från en miniminivå på 3 (Tyskland) till ett
maximum på 75 (Kanada), med ett me-
deltal på 26,3 och en standardavvikelse
på 20,8.

Därefter beaktar vi möjligheten att man
kan förvänta sig en större blandning av
olika typer i städer än i jordbruksområ-
den. Det positiva sambandet mellan sorte-
ring och utbildningsspremie kan bero på
detta. Denna hypotes studeras genom en
urbaniseringsvariabel som utgörs av den
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3 Dessa regressionsresultat återfinns i Fernán-
dez, Guner & Knowles [2001].
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andel av ett lands befolkning som bodde i
tätorter 1990 enligt varje lands rapport till
Förenta Nationerna. I vårt slumpmässiga
urval är det lägsta urbaniseringstalet 4,71
(Costa Rica) och det högsta 96,5
(Belgien). Totalt sett är genomsnittsvärdet
för urbanisering 73,3, med en standardav-
vikelse på 13,2.

En annan möjlig orsak till oro är att re-
sultaten kan drivas av den kvinnliga delen
av arbetskraften. Argumentet här skulle
vara att i de länder där en större andel av
kvinnorna arbetar är utbildningspremien
lägre (det är oklart varför kvinnornas del-
tagande i arbetslivet har denna effekt) och
vidare förekommer det mindre sortering
då män och kvinnor med olika utbild-
ningsbakgrund får större möjligheter att
träffas (dvs på arbetsplatsen) än om kvin-
norna enbart gick i skolan. Detta skulle
då förklara det positiva sambandet mellan
utbildningspremie och sortering. Denna
möjlighet studeras genom att man inklu-
derar en variabel som mäter den kvinnli-
ga andelen av arbetskraften. I det slump-
mässiga urvalet (Luxemburg och Taiwan

är inte medtagna då det saknades data) är
det lägsta värdet för den kvinnliga arbets-
kraften 27,7 (Ecuador) och det högsta 48
(Finland och Sverige) med ett genomsnitt
på 39,9 och en standardavvikelse på 6,2. 

En sista orsak till oro är att BNP-nivån
per capita kan driva alla resultat, trots att
BNP per capita är en endogen variabel i
modellen. Argumentet här skulle vara att
skillnaderna är större i låginkomstländer
(återigen är det inte speciellt uppenbart
varför detta är fallet, eventuellt är det ett
argument rörande politisk instabilitet som
är relaterat till BNP per capita-nivån) och
att det är viktigare att inte gifta ”ner sig”
när inkomsten är låg än när den är hög.
Därmed bör länder med låga BNP-nivåer
också ha högre sorteringsnivåer. För att
värdera detta argument inkluderar vi ett
mått på verklig BNP per capita (dess vär-
de 1997 från WBGN) i vår regressions-
analys. Det fattigaste landet i det slump-
mässiga urvalet har en verklig BNP på
$1896 (Bolivia) och det rikaste på
$21974 (Luxemburg), medan det genom-
snittliga värdet för hela det slumpmässiga
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Figur 3 BNP per capita och sortering
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urvalet är $9897, med en standardavvi-
kelse på $5941.

Så som man kan förvänta sig av de
ovanstående argumenten visar resultaten i
Fernández, Guner & Knowles [2001] att
etnisk fraktionalisering har en positiv och
signifikant effekt på äktenskapssortering.
Urbaniseringen har en negativ men icke-
signifikant effekt på sorteringen, medan
den kvinnliga andelen av arbetskraften
har en negativ och signifikant effekt på
äktenskapssortering. I varje specifikation
(både med och utan den extra kontrollen
för Latinamerika) förblir dock koefficien-
ten för utbildningspremien positiv och
signifikant även om, i de fall som rör ur-
banisering och BNP per capita, signifi-
kansen faller till tioprocentsnivån när en
dummy för Latinamerika inkluderas. I
den regression som innehåller alla kon-
trollvariabler blir den positiva effekten av
utbildningspremien signifikant på fem-
procentsnivån.

5. Slutsats
Denna artikel har undersökt sambandet
mellan äktenskapssortering (dvs huruvida
likar gifter sig med likar, eller ej) och in-
komstojämlikhet. I en teoretisk modell
där individer fattar beslut om att utbilda
sig eller ej, med vem de ska bilda hushåll,
hur mycket de ska konsumera och hur
många barn de ska skaffa, finner vi att det
finns ett positivt samband mellan sorte-
ring och ojämlikhet. Ekonomier med hög-
re utbildningspremie kommer, enligt mo-
dellen, att kännetecknas av en högre grad
av äktenskapssortering. 

Vi testar denna implikation av model-
len genom att undersöka hushållsenkäter
från 34 länder, där vi mäter ojämlikhet
och sortering på olika sätt. De empiriska
resultaten stödjer den teoretiska model-
lens förutsägelse att det finns ett positivt
samband mellan sortering och ojämlikhet
och resultaten är robusta i en känslighets-
analys.

Det bör noteras att vår teoretiska mo-

dell där folk blir noggrannare i sitt val av
partner då utbildningspremien höjs inte är
den enda möjliga förklaringen till en po-
sitiv korrelation mellan sortering och
ojämlikhet. En alternativ förklaring kan
vara att individer, t ex på grund av rädsla
för kriminalitet, sorterar sig mer i områ-
den och skolor när ojämlikheten är större,
vilket minskar möjligheten att träffa nå-
gon med annan utbildningsnivå. Följaktli-
gen skulle vi observera en större korrela-
tion mellan makars utbildning i ett ojäm-
likt samhälle. Återigen innebär denna för-
klaring att individuella, personliga, beslut
kan ha betydande sociala konsekvenser.
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