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Sammanfattning 
Relationskvaliteten har i tidigare forskning visat sig viktig för såväl relationens varaktighet 

och välmående, som för den enskilda individens välmående. Det är därmed viktigt att utröna 

olika relationsfaktorers bidrag till relationens kvalitet. Tidigare forskning tyder på att 

relationskvaliteten försämras över tid, samt lider en plötslig försämring vid övergången till 

föräldraskap. Detta gör det intressant att undersöka huruvida relationslängden vid övergången 

till föräldraskap påverkar relationskvaliteten. Att undersöka huruvida relationslängden vid 

barnets ankomst påverkar relationskvaliteten är ett område som tycks vara relativt outforskat, 

och som snarare agerar kontrollvariabel än är ett huvudsyfte. För att nå en ökad förståelse för 

familjedynamiken anses dock detta värdefullt att studera. Denna studie avsåg därmed att 

besvara följande frågeställningar: Är relationskvaliteten beroende av relationens längd? Är 

relationskvaliteten beroende av relationslängden vid övergången till föräldraskap? 

Relationskvalitet definierades i denna studie med kvalitetskomponenterna tillfredställelse, 

sammanhållning och konfliktnivå. För att besvara frågeställningarna användes delar av 

datamaterialet ”Familj och arbetsliv på 2000-talet”. Materialet inkluderar män och kvinnor i 

Sverige, födda 1968, 1972, 1976 och 1980. Resultaten från genomförda regressionsanlyser 

visade att kvinnors, men inte mäns, relationskvalitet är beroende av relationens längd, och 

relationens längd vid övergången till föräldraskap. Sammantaget uppvisade kvinnorna en 

kvalitetsminskning över tid, samt att det är mer fördelaktigt för relationskvaliteten desto 

senare i relationen övergången till föräldraskap sker. Ytterligare forskning, med mer valida 

mätinstrument, samt större urval, krävs dock för mer generella och pålitliga slutsatser. I 

teoretiskt hänseende anses emellertid denna studie bidra till att området kan anses värdefullt 

att ytterligare undersöka och diskutera. 

Nyckelord  

Relationskvalitet, tillfredställelse, sammanhållning, konfliktnivå, relationslängd, övergång till 

föräldraskap. 
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Inledning 

Bakgrund  
Vi kan kalla dem Anna och Kalle, och Sara och Niklas. Anna och Kalle har varit tillsammans 

i totalt 9 år, och har en dotter som är 7 år. Deras dotter går i samma klass som Sara och Niklas 

dotter som också är 7 år. Sara och Niklas har varit tillsammans i totalt 15 år. Ett av dessa par 

utrycker att deras relationskvalitet är bättre än vad det andra paret uttrycker. Frågan är, är det 

Anna och Kalle som varit tillsammans en kortare tid, och som fick barn tidigt i relationen, 

eller är det Sara och Niklas som varit tillsammans en längre tid, men som fick barn relativt 

sent i relationen? 

Antalet skilsmässor per år fortsätter att öka. År 2010 rapporterades det högsta skilsmässotalet 

sedan år 1900, och ökningen de senaste årtiondena är markant. Vanligast är att skilsmässan 

inträffar endast några år efter vigseln, av alla skilsmässor som inträffade år 2009 och 2010 

gällde drygt hälften äktenskap ingångna under 2000-talet.  Detta tyder på att det sker en stor 

försämring i relationen någonstans mellan 1-10 års äktenskap som gör att äktenskapet inte 

består, vanligast efter 3-4 år (SCB, 2010; SCB, 2011). En stor del av dessa skilsmässor 

involverar gemensamma barn. Att det i dagens Sverige är vanligt med samboende par med 

gemensamma barn där föräldrarna inte ingår äktenskap tar inte ovan nämnda statistik hänsyn 

till, och samboende föräldrar har en högre risk att separera än gifta föräldrar (SCB, 2007). 

Kan en del av denna statistik förklaras med att relationskvaliteten ser olika ut beroende på 

relationens längd och beroende på när i relationen övergången till föräldraskap inträffar? Kan 

exempelvis den ökade separationsfrekvensen bero på att relationslängden vid det första 

barnets ankomst förändrats i och med att individerna blir allt äldre vid övergången till 

föräldraskap, och kan den högre separationsrisken för samboföräldrar eventuellt bero på att 

samboende par får barn vid en annan tidpunkt i relationen än gifta par.  

Intresset att undersöka om relationens längd och relationens längd vid övergången till 

föräldraskap kan påverka relationskvaliteten grundas i att kärleken i en relation tycks 

förändras över tid. En kärleksrelation inleds oftast med en intensiv kärlek, som ofta benämns 

som den passionerade kärleken (”Passionate love”). Denna kärlekstyp innehåller känslor som 

intensitet, intresse och sexualitet, men även negativa känslor så som besatthet, ovisshet och 
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ångest (Acevedo & Aron, 2009).  Med tiden utvecklas denna kärlek till en mer mogen kärlek, 

den romantiska kärleken (”Romantic love”) (Acevedo & Aron, 2009). Denna kärlek påminner 

om den passionerade kärleken, men genomsyras snarare av engagemang än av intresse och 

har en avsaknad av de negativa känslorna (Acevedo & Aron, 2009). Slutligen kan kärleken 

förändras till den vänskapliga kärleken (”Companionate love”), den kärlekstyp som beskrivs 

som den minst intensiva och där sexualitet nödvändigtvis inte behöver närvara. Denna kärlek 

innehåller känslor som sammanhållning och djup vänskap. (Acevedo & Aron, 2009; Hatfield 

& Sprecher, 1986). Uppsatsens utgångspunkt är att relationskvaliteten i en pågående relation 

med gemensamma barn dels kan bero på vilka känslor relationen genomsyras av beroende på 

längden av relationen, och dels bero på vilka känslor relationen präglades av vid barnets 

ankomst. Olika känslor kan eventuellt medföra att övergången till föräldraskap hanteras olika 

bra. Denna studie är betydelsefull då den kan bidra med intressanta och viktiga resultat som 

kan medföra en större förståelse för familjedynamiken i Sverige.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida relationskvaliteten i en pågående relation 

påverkas av relationens längd, och beroende på när i relationen övergången till föräldraskap 

sker. Med en pågående relation avses i denna studie individer i åldrarna 29, 33, 37 och 41 som 

lever i traditionella kärnfamiljer, där alla barn i familjen är parets gemensamma. Detta medför 

att denna studies resultat endast kan antas gälla inom dessa ramar. Avgränsningen gjordes 

dels eftersom det är dessa åldrar som ingår i det datamaterial som används, och dels för att 

denna studies tidsbegränsning inte möjliggör en jämförelse av olika familjekonstellationer. De 

frågeställningar som denna studie avser att besvara är:  

 Är relationskvaliteten beroende av relationens längd? 

 Är relationskvaliteten beroende av relationslängden vid övergången till föräldraskap?  

Definition av begreppet relationskvalitet 

Begreppet relationskvalitet benämns i tidigare forskning på flera olika sätt varav alla tycks 

användas synonymt och avser att mäta hur välmående relationen är1. Begreppet kan bestå av 

flera olika komponenter varav tre återkommande valts i denna studie. Dessa tre komponenter 

                                                      
1 Bland annat: ”Marital satisfaction”, ”Marital quality”, ”Relationship quality”, ”Marital adjustment”, ”Dyadic 

adjustment”, “Marital happiness” och “Relational satisfaction”. 
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är ”tillfredställelse”, ”sammanhållning” och ”konfliktnivå”. Tillfredställelse definieras i denna 

studie som grad av självrapporterad tillfredställelse (positivitet/lycka) som individen upplever 

i relationen2, och sammanhållning som individernas vilja att stanna i relationen3, och slutligen 

konfliktnivå som den grad av konflikt individen erfar i relationen4. Vid benämningen 

”relationskvalitet” avses en kombination av samtliga tre komponenter. 

Disposition  

Uppsatsen inleds med en genomgång av tidigare forskning inom området relationskvaliteter. 

Genomgången innefattar förhållandet mellan relationskvalitet och (1) relationens välmående 

och varaktighet, (2) individens välmående, (3) relationslängd, (4) övergången till 

föräldraskap, och slutligen (5) påverkan av att få barn tidigt eller sent i relationen. Efter denna 

genomgång presenteras studiens hypoteser. Därefter följer en presentation av metod, data, 

urval och mätinstrument. Slutligen uppvisas studiens väsentliga resultat varav de viktigaste 

och mest framträdande avslutningsvis diskuteras under rubriken diskussion. Här diskuteras 

även studiens brister samt förslag på framtida forskning.  

Tidigare forskning  

Relationens välmående och varaktighet  
I denna studie består den totala relationskvaliteten av komponenterna tillfredställelse, 

sammanhållning och konfliktnivå. Relationskvaliteten kan dock bestå av en mängd olika 

komponenter, exempelvis känslomässigt yttrande, enighet (Spanier, 1976), kommunikation, 

konfliktlösning, engagemang, relations-tillit (Doss, Rhoades, Stanley & Markman, 2009), och 

sexuell intimitet (Vaillant & Vaillant, 1993). Forskning tyder på att en välmående varaktig 

relation kännetecknas av en hög grad av total relationskvalitet som byggs upp och beror på 

samtliga enskilda kvalitetskomponenter. Gällande denna studies valda komponenter visas att 

                                                      
2 Min sammanslagna definition av bland annat: ”Satisfaction” , “Dyadic satisfaction” och “Marital satisfaction”. 
3 Min sammanslagna definition av bland annat:  “Intention to persist in the relationship”, ”Relationship 

Dedication”, “Stability”,  “Marriage stability”,  “Relationship stability”, “cohesion” och “Commitment”.  
4 Min sammanslagna definition av bland annat: “Negative interaction”, ”Conflict”, “Conflict frequency”, “Marital 

conflict” och “Problem intensity”.  
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desto lägre konfliktnivå och desto högre grad av tillfredställelse och sammanhållning desto 

högre total relationskvalitet, och därmed en större sannolikhet till en välmående varaktig 

relation (Arriaga, 2001; Arriaga & Agnew, 2001; Birditt, Brown, Orbuch & McIlvane 2010; 

Karney & Bradbury, 1995; Markman, Stanley, Floyd, Hahlweg & Blumberg, 1991; Spanier, 

1976). Vidare visar forskning att de enskilda komponenterna påverkar varandra. En hög grad 

av tillfredställelse är positivt för sammanhållningen (Arriaga & Agnew, 2001), och en hög 

konfliktnivå är negativt för både tillfredställelsen och sammanhållningen (Birditt m.fl. 2010; 

Karney & Bradbury, 1995). Respektive kvalitetskomponent påverkas och beror sannolikt på 

bakomliggande faktorer. Exempelvis är det möjligt att ekonomi, arbetssituation, eventuella 

sjukdomar, familj och vänner med mera påverkar graden av tillfredställelse, konfliktnivå och 

sammanhållning, och därmed relationens välmående och varaktighet.  

För att kritiskt kunna granska ovan nämnda samband, samt respektive komponents bidrag till 

en välmående och varaktig relation är det viktigt att mer noggrant förstå komponenternas 

uppbyggnad. I tidigare forskning görs inte helt sällan en uppdelning gällande komponenten 

sammanhållning. Komponenten delas upp i tvungen sammanhållning (”constraint 

commitment”) och personlig sammanhållning (”personal commitment”, ”personal 

dedication”). Den personliga sammanhållning påverkas av den inneboende önskan om att 

vilja stanna och jobba vidare med relationen, medan den tvungna sammanhållning påverkas 

av yttre krafter så som social press, moral, samt förlorade investeringar och finansiella och 

känslomässiga kostnader som en separation skulle medföra (Givertz & Segrin, 2005; 

Markman m.fl.1991; Stanley & Markman, 1992). Denna uppdelning av sammanhållning leder 

till den möjliga tolkningen att den personliga sammanhållningen är den typ av 

sammanhållning som bidrar till en välmående varaktig relation, medan den tvungna 

sammanhållningen endast bidrar till en varaktig relation, det vill säga inte nödvändigtvis en 

relation med en hög relationskvalitet. I tidigare studier, såväl som i denna studie, där ingen 

uppdelning av komponenten sammanhållning gjorts, bör komponenten enskilt tolkas i 

förhållande till genomförd operationalisering.  

Komponenten konfliktnivå är även den komplicerad. En låg konfliktnivå är som ovan nämnt 

positivt för en välmående varaktig relation, men vid en djupare granskning tycks en hög 

konfliktnivå inte alltid innebära en negativ inverkan. Detta då konflikter kan lösas med 

antingen en positiv eller en negativ strategi. Inom konflikhantering delas ofta konfliktlösning 

upp i konstruktiv, destruktiv och tillbakadragande. Det konstruktiva konfliktbeteendet innebär 

aktivt lyssnande och sansad diskussion kring problemet, medan det destruktiva inkluderar 
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höjda röster, kritiseringar och förolämpningar, och det tillbakadragande att individen lämnar 

situationen eller sitter tyst. Det destruktiva beteendet är den mest negativa strategin vilken 

medför minst sannolikhet för relationens varaktighet, medan det konstruktiva visats vara den 

bästa (Birditt m.fl. 2010). Konstruktiv konfliktlösning är därför det som eftersträvas och lärs 

ut, både förebyggande och när konfliktproblem är ett faktum (PREP5) (Markman m.fl. 1991). 

För att ytterligare komplicera föreligger interaktionseffekter mellan de olika 

konfliktbeteendena. Konstruktivt konfliktbeteende har visat sig vara positivt för en varaktig 

relation när det används av båda parter. Men när ett konstruktivt beteende används i samband 

med att den andra partnern använder ett tillbakadragande beteende har det visat sig att det är 

negativt för relationens varaktighet. Detsamma gäller om båda parter använder sig av en 

tillbakadragande strategi (Birditt m.fl. 2010).  

I denna studie, och i tidigare studier, där ingen hänsyn till typ av konfliktbeteende tagits finns 

en risk att konfliktnivåns enskilda bidrag till en välmående varaktig relation övertolkas. Det 

vill säga en hög konfliktnivå bör med försiktighet tolks som bidragande till en icke välmående 

varaktig relation. Det negativa konfliktbeteendet, eller en missgynnande kombination av 

konfliktbeteenden antas dock i denna studie synliggöras vid studiet av den totala 

relationskvaliteten. Detta då en negativ konfliktlösning visats ha en negativ inverkan på den 

totala relationskvaliteten (Markman m.fl. 1991; Markman, Rhoades, Stanley, Ragan & 

Whitton, 2010).  

Individens välmående 

Relationskvaliteten påverkar inte endast relationens välmående och varaktighet utan även de 

enskilda parterna. Relationskvalitet är den dimension av välbefinnande som visat sig vara 

mest betydelsefull för individens totala lycka. Detta i jämförelse med välbefinnande gällande 

arbete, ekonomi, hobbys, familjeliv, vänskap, hälsa och boendeort. Resultatet grundas i data 

från ”The General Social Survey” i USA, och avser data insamlad åren 1973-1978 (Glenn & 

Weaver, 1981). Mer specifikt visar en annan studie att en pågående långvarig relation med en 

låg grad av relationskvalitet har negativa effekter på individens totala välmående. Det bidrar 

till en lägre grad av total lycka, tillfredställelse med livet, självförtroende, hälsa och en högre 

grad av psykiska svårigheter (Hawkins & Booth, 2005). Huruvida dessa resultat gäller 

individer i Sverige under 2000-talets början bör undersökas innan definitiva slutsatser kan tas. 

                                                      
5 Prevention and Relationship Enhancement Program 
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Även om en låg grad av relationskvalitet nödvändigtvis inte leder till separationer är familjer 

och individer med tendenser till dessa svårigheter inte eftersträvansvärt. 

Relationslängd  

Relationskvaliteten förändras över tid, och forskning tyder på att desto längre relation, desto 

lägre grad av relationskvalitet (Kurdek, 1999; Vaillant & Vaillant, 1993). Det råder dock en 

diskussion kring huruvida kvalitetsminskningskurvan ser ut. Kurdeks (1999) studie som 

pågick under 10 år, och som hade sitt första mättillfälle en månad efter ingått äktenskap 

(medellängd för samboende 9 månader), visar att minskningen sker i etapper. Den totala 

relationskvaliteten visades minska relativt snabbt under äktenskapets första fyra år, för att 

sedan under de nästkommande fyra åren avstanna och stabiliseras, för att sedan slutligen 

uppvisa ytterligare en minskning. I Vaillant och Vaillants (1993) studie uppvisades ett annat 

mönster. Vaillant och Vaillant (1993) genomförde en studie där gifta individer följdes från 1 

års äktenskap och framåt till max 40 år. Resultatet visade att kvalitetsförändringen över tid 

kan se olika ut beroende på om den självrapporterade kvalitetsskattningen sker i nutid eller i 

efterhand. Den självrapporterade skattningen som genomfördes i samtid under studiens gång 

uppvisad en linjär minskning. Detta medan den självrapporterade skattningen som skedde i 

efterhand, av samma individer, uppvisade en u-kurva.  

Gällande den enskilda komponenten sammanhållning, fann Vaillant och Vaillant (1993) att 

varken den samtida rapporterade relationsstabiliteten, eller funderingar på separation, är 

beroende av relationens längd. Dock upptäckte Vaillant och Vaillant (1993), vid en 

granskning av faktiska separationer, efter avslutad studie, att även om risken för skilsmässa 

hölls relativt konstant oavsett relationslängd, så var risken som minst efter 36-40 års 

äktenskap. Vidare fann Vaillant och Vaillant (1993) att konfliktnivån uppvisar en ökning över 

tid, och att det någonstans mellan 16-30 och 31+ års äktenskap uppstår en signifikant 

könsskillnad. Kvinnorna, men inte männen, uppvisade då en mer stupande försämring. 

Emellertid betyder nödvändigtvis inte en ökad konfliktnivå över tid detsamma som negativitet 

för relationen. Ett antagande som stärks av att det över tid sker en minskning av 

negativtkonfliktbeteende (Birditt m.fl. 2010)6. 

Vaillant och Vaillants (1993) studie inkluderade individer födda under 1900-talets första 

decennier i USA, och genomfördes ca 1940-1980. Huruvida deras resultat kan antas gälla i 

                                                      
6 Se även resonemang under ”relationens välmående och varaktighet”. 
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dagens svenska samhälle är i och med en annorlunda samhällstruktur begränsade. Ännu en 

skillnad mellan Vaillant och Vaillants (1993) studie och denna studie är att de skiljer sig åt 

gällande den maximala relationslängden. Deras studie inkluderar längre relationslängder. 

Detta kan medföra att resultat i Vaillant och Vaillants (1993) studie som rör relationslängder 

över denna studies maximala relationslängd inte är fullt jämförbara med denna studie. 

Längden på Vaillant och Vaillants (1993) studie tycks dock vara i särklass, och kan därmed 

berika resonemanget huruvida relationskvaliteten kan antas påverkas av relationens längd. 

Övergången till föräldraskap 

“a marriage with one child has a character which is completely different from that of 

a childless marriage” 

- Georg Simmel (i White & Klein, 2002, s. 156) 

Samtliga föräldrar hyser med stor sannolikhet en gränslös kärlek till det ankomna barnet, och 

upplever barnets ankomst som en otroligt positiv händelse i livet. Trotts detta tyder forskning 

på att relationskvaliteten ofta lider en försämring vid övergången till föräldraskap (Ahlborg & 

Strandmark, 2001; Belsky, Spanier & Rovine, 1983; Doss m.fl. 2009; Kluwer & Johnson, 

2007). En försämring som ofta visar sig plötslig och stupande vid barnets ankomst, och som 

barnlösa par vid samma tidpunkt inte uppvisar (Doss m.fl. 2009; Kurdek, 1999; Lawrence, 

Rothman, Cobb, Rothman & Bradbury, 2008). Försämringen avser en minskning av 

tillfredställelse, tid för varandra, frihet och spontanitet, känslomässigt yttrande, sexuellt 

samliv, tro på relationens långsiktighet och vilja att stanna i relationen, samt en ökad problem 

och konfliktnivå (Ahlborg & Strandmark, 2001; Belsky, Spanier & Rovine, 1983; Doss m.fl. 

2009; Kluwer & Johnson, 2007). Olyckligtvis uppvisar stora delar av denna försämring inte 

på någon återhämtning under åtminstone föräldraskapets första fyra år, det vill säga 

kvalitetsförsämringen tycks vara bestående (Doss m.fl. 2009). Bidragande orsaksområden till 

den uppvisade försämringen kan möjligen vara de problemområden som vid övergången till 

föräldraskap visats mest problematiska och intensiva. Det är problem gällande arbetsdelning i 

hemmet, kommunikation och sexuell intimitet (Ahlborg & Strandmark, 2001; Cowan & 

Cowan, 2000; Storaasli & Markman, 1990).  

Hur intensiv kvalitetsförändringen upplevs vid övergången till föräldraskap tycks vidare se 

något olika ut för män och kvinnor. Kvinnor rapporterar generellt en större total 

kvalitetsförsämring vid barnets ankomst än män, samt en mer plötslig försämring gällande 

problemnivå (Belsky, Spanier & Rovine, 1983; Doss m.fl. 2009). Vidare uppvisar män, till 
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skillnad från kvinnor, en mer plötslig försämring gällande viljan att stanna i relationen efter 

barnets ankomst (Doss m.fl. 2009). Män tycks vidare uppleva att den uppmärksamhet som 

riktas mot det nykomna barnet sker på deras bekostnad, det vill säga att partnern inte har 

några känslor över för dem. Detta medan kvinnor upplever den nya uppmärksamheten som 

något gemensamt positivt (Ahlborg & Strandmark, 2001).  

Sammanfattningsvis tycks tidigare forskning vara enig om att övergången till föräldraskap 

medför en försämrad relationskvalitet. Efter samma resultat, gällande total relationskvalitet7 

och konfliktnivå, genomförde dock Kluwer & Johnson (2007) vidare analyser. Detta för att 

utforska sambandet mellan den totala relationskvaliteten och konfliktnivån vid övergången till 

föräldraskap. Resultaten visade att ju högre konfliktnivå under graviditeten desto lägre total 

relationskvalitet vid övergången till föräldraskap, samt en lägre total relationskvalitet under 

graviditeten medförde en högre konfliktnivå vid samma övergång. Ytterligare analyser visade 

dock att graden av konflikt under graviditeten påverkar den totala kvaliteten mer än vad den 

totala kvaliteten påverkar konfliktnivån. Kluwer & Johnson (2007) drog därmed slutsatsen att 

övergången till föräldraskap snarare tycks förstärka redan existerande problem än att de 

uppstår vid själva övergången till föräldraskap. En slutsats som implicerar att det är bäst för 

relationen om övergången till föräldraskap sker då relationen genomsyras av positiva känslor 

och en hög relationskvalitet.  

Påverkan av att få barn tidigt eller sent i 

relationen 

Det förblir dock oklart om  övergången till föräldraskap bäst sker tidigt eller sent i relationen. 

Detta då en nystartad relation både visats bestå av en högre total relationskvalitet än en mer 

etablerad relation, samtidigt som den till skillnad från en mer etablerade relation visats 

innefatta negativa känslor så som besatthet, ovisshet och ångest (Acevedo & Aron, 2009; 

Kurdek, 1999; Vaillant & Vaillant, 1993). 

Det tycks endast finnas en ringa mängd forskning med syftet att undersöka huruvida 

relationskvaliteten i pågående relation påverkas av relationslängden vid barnets ankomst. 

Funna studier tyder dock på att relationslängden vid övergången till föräldraskap har 

betydelse för relationskvaliteten. Resultaten visar att par som får sitt första barn tidigt i 

                                                      
7 Exklusive konfliktnivå 
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relationen uppvisar en lägre grad av relationskvalitet än par som får sitt första barn sent i 

relationen. Detta vid jämförandet av samma relationslängd, och oavsett relationslängd 

(Helms-Erikson, 2001; Kurdek, 1999). 

Gällande den enskilda komponenten konfliktnivå är det meningsfullt att nämna att par som får 

barn tidigt i relationen har en högre risk att erfara relationsproblem efter barnets födelse än 

par som får barn senare (Cowan & Cowan, 2000). Huruvida relationsproblem och 

konfliktnivå samspelar kan dock här inte med säkerhet fastställas. Gällande huruvida 

konfliktnivån påverkas av att få barn tidigt eller sent i relationen uppvisar Helms-Erikson 

(2001) att kvinnor, men inte män, rapporterar en signifikant högre konfliktnivå desto tidigare i 

relationen övergången till föräldraskap sker. Gällande komponenten tillfredställelse fann Doss 

m.fl. (2009) att relationens längd innan övergången till föräldrakap är signifikant för mäns 

tillfredställelse, men inte kvinnors. En längre relation innan barnets ankomst medför en 

mindre försämring över tid. Slutligen fann de att komponenten sammanhållning inte är 

beroende av när i relationen övergången sker.  

Sammantaget tycks det vara bäst för relationens kvalitet om övergången till föräldraskap sker 

i en mer etablerad relation, med en något lägre relationskvalitet och som genomsyras av 

engagemang, sammanhållning och djup vänskap, än i en nystartad relation med en högre 

relationskvalitet inkluderad negativa känslor. Eventuella förklaringar till detta kan vara att de 

negativa känslorna som den nystartade relationen ofta inkluderar förstärks, men det kan även 

bero på att en nystartad relation är mer sårbar för den plötsliga förändringen och försämringen 

som visats ske vid övergången till föräldraskap. Detta eftersom kommunikationsstrategier, 

gemensamma värderingar och rutiner eventuellt inte hunnit formas. 

 

Hypoteser 
1. Den totala relationskvaliteten förväntas uppvisa ett negativt samband med 

relationslängd, det vill säga desto längre relation desto lägre grad av total 

relationskvalitet. Gällande de enskilda komponenterna förväntas tillfredställelsen och 

konfliktnivån uppvisa en negativ förändring över tid, och sammanhållningen en 

positiv förändring.  

2. Den totala relationskvaliteten förväntas uppvisa ett negativt samband med 

relationslängd vid barnets ankomst, det vill säga desto tidigare i relationen individen 

får barn desto lägre total relationskvalitet. Gällande de enskilda komponenterna 
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förväntas samtliga komponenter uppvisa en negativ förändring desto tidigare i 

relationen individen får barn. Könskillnader med avseende på huruvida 

relationskvaliteten är beroende av relationens längd vid barnets ankomst kan 

förväntas. Relationslängd vid barnets ankomst förväntas vara signifikant för kvinnors, 

men inte mäns konfliktnivå, och för mäns, men inte kvinnors, tillfredställelse.  

 

Metod och data 
Denna studie grundas i en deduktiv kvantitativ ansats vilken anses mest lämplig för studiens 

syfte och tidsbegränsning. Ansatsen möjliggör studiet av ett större antal individer på 

individnivå samtidigt (Bryman, 2002). Detta ansågs nödvändigt för att om möjligt kunna 

bidra till en ökad förklaring och förståelse av rådande separationsfrekvens och 

familjedynamik i Sverige. Metoden ansågs vidare lämplig då avsikten i denna studie var att 

testa fastställda hypoteser genererade från tidigare forskning i en ny kontext. Svagheter med 

denna ansats är dock att analyser och slutsatser förlitas på mätinstrument och mätprocedurer, 

och att ingen större hänsyn tas till att individer är individuellt tolkande av sin verklighet 

(Bryman, 2002). Problematiken kan i synnerhet antas gälla vid studiet av känslor, vilka kan 

vara svåra att rama in och generalisera. Bristande i denna studie blir därmed att de begrepp 

och mätinstrument som användes för att mäta relationskvaliteten kan missa stora delar av den 

kontext som har stor betydelse för relationens kvalitet.  

Analysmetod 
För att besvara studiens frågeställning genomfördes en OLS regressionsanalys i programmet 

SPSS 19.0. Analysmetoden ansågs fördelaktig då studiens syfte är att predicera och undersöka 

hur kvaliteten i pågående relation kontinuerligt förändras beroende på relationslängd och/eller 

beroende på relationslängd vid barnets ankomst. Att flera oberoende variabler kan inkluderas i 

en OLS regressionsanalys och enskilt studeras då övriga oberoende variabler hålls konstanta 

var vidare en fördel som var av avgörande intresse vid valet av analysmetod (Edling & 

Hedström, 2003).  Den logistiska regressionsanalysen valdes bort då syftet i denna studie inte 

är att skatta sannolikheten för ”att ha” eller ”inte ha” en hög grad av relationskvalitet, utan 

relationskvalitet sågs som kontinuerligt (Edling & Hedström, 2003). Möjliga alternativ till den 

valda analysmetoden hade kunnat vara variansanalys (ANOVA, envägs oberoende) eller 

Independent samples t-test (stora t-testet). Dessa analysmetoder hade kunnat användas för att 
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testa om olika grupper med olika relationslängder skiljer sig åt med avseende på deras 

”relationskvalitets-medelvärde”8. Dessa metoder möjliggör dock endast studiet av en 

oberoende variabel i taget och kan varken predicera värdet på den beroende variabeln eller 

uppvisa en kontinuerlig förändring (Djurfeldt, Larson & Stjärnhagen, 2003), faktorer som alla 

var av intresse i denna studie.  

Datamaterial och deltagare  

I denna studie används datamaterialet ”Familj och arbetsliv på 2000-talet” (Young Adult 

Panel Study, YAPS, www.suda.su.se/yaps), ett material som samlats in under ledning av Eva 

Bernhardt, Stockholms universitet. YAPS är en longitudinell studie där material från samma 

individer, födda 1968, 1972, 1976 och 1980, samlats in av Statistiska Centralbyrån i Örebro 

åren 1999, 2003 och 2009. Undersökningen innehåller information om planer, förväntningar 

och attityder angående familj och arbete, samt information om parrelationer, barn, 

uppväxtfamilj, födslar, äktenskap, skilsmässor, inkomster och utbildningsnivå.  

I denna studie används material från undersökningstillfället 2009. Svarsfrekvensen detta år 

var 1986 respondenter, vilket motsvarade 56% av totalt 3547 individer i urvalet. 

Urval   

Den totala deltagarfrekvensen var initialt 1986 respondenter, varav 699 valdes för de slutliga 

analyserna. Bland dessa finns både män och kvinnor födda 1968, 1972, 1976 och 1980. 1274 

deltagare exkluderades då de inte befann sig inom ramarna för de avgränsningar och kriterier 

som på förhand fastställts i denna studie (se ”avgränsningar och kriterier”). Utöver detta 

exkluderades ytterligare fyra deltagare på grund av ”saknad data” gällande relationslängd. 

Dessa respondenter exkluderades eftersom dessa data är grundläggande och nödvändiga i 

samtliga analyser för att besvara studiens frågeställningar. Slutligen exkluderades ytterligare 

nio deltagare på grund av att de genererade ett negativt värde på variabeln ”relationslängd vid 

barnets ankomst”, detta troligen på grund av felkodning. En detaljerad genomgång av 

respektive negativt värde medförde tre potentiella tolkningar som motiverar varför dessa 

individer ej bör inkluderas i analyserna. (1) Individerna kan ha angett ett felaktigt svar på 

                                                      
8 Två populationer för t-testet, och tre eller flera populationer med ANOVA (Djurfeldt, Larson & Stjärnhagen, 
2003). 
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barnets födelseår och/eller relationslängd9, (2) individen kan ha ansett att den nuvarande 

partnern är barnets andra biologiska förälder trots att det genetiskt inte är fallet, och (3) 

individens barn kan vara adopterat och ankommit vid en äldre ålder. Tillsammans medför 

detta opålitlig data och en osäkerhet i skattningarna gällande vilken inverkan tidpunkten för 

barnets ankomst har för relationskvaliteten. Detta eftersom en eller båda föräldrarna kan ha 

missat barnets första levnadstid.   

Avgränsningar och kriterier 

De kriterier och avgränsningar som fastställts inför analysen i denna studie var (1) att 

individen är förälder till åtminstone ett biologiskt eller adopterat barn, (2) att individen är 

samboende med barnets andra biologiska/adoptiv förälder, (3) att individens förstfödda barn 

är hemmaboende, (4) att det i individens hushåll endast finns gemensamt biologiska eller 

adopterade barn, och (5) att individen eller dennes partner inte väntar barn. För att uppfylla 

dessa kriterier och avgränsningar användes frågorna, ”Har du några biologiska eller 

adopterade barn?” (”Ja”/”Nej”), Vem är den andra föräldern till ditt förstfödda barn? 

(”Nuvarande partner”/”Tidigare partner”), ”Bor barnet i hushållet (heltid)?” (”Ja”/”Nej”), ” 

”Finns det några (fler) barn i ditt hushåll, som du inte är biologisk- eller adoptivförälder till?” 

(”Ja”/”Nej”), samt ”Är du/din partner gravid?” (”Ja”/”Nej”).  

Valet att exkludera de individer som har icke gemensamma biologiska eller icke gemensamt 

adopterade barn i hushållet baseras på antagandet att icke gemensamt biologiska eller icke 

gemensamt adopterade barn i hushållet kan påverka relationen och dess kvaliteter på ett 

annorlunda sätt än gemensamma biologiska eller adopterade barn. Ett antagande som även 

gjorts i tidigare studier (se Helms-Erikson, 2001). Avgränsningen gällande att paret inte skulle 

vänta barn vid undersökningstillfället genomfördes i linje med tidigare forskning som visar att 

graviditetsmånaderna kan medföra en smekmånadseffekt (Belsky, Spanier & Rovine, 1983; 

Storaasli & Markman, 1990), eller möjligtvis en ökad stress för parterna.  

Bristande i denna studie är att ingen hänsyn till antal efterkommande barn tagits, detta 

eftersom denna variabel inte fanns tillgänglig i materialet från YAPS vid tillfället för denna 

studie. Detta hade varit av intresse då forskning tyder på att den uppvisade försämringen av 

relationskvaliteter vid övergången till föräldraskap även gäller efterkommande barn. Dock 

påverkas relationen mest av det första barnets ankomst (Belsky, Spanier & Rovine, 1983). 

                                                      
9 Variabeln ”Relationslängd vid barnets ankomst” skapades genom barnets födelseår och årtal då individen och 

dennes partner började ha stadigt sällskap. Se under rubriken ”oberoende variabler”.  
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Deskription av urval  
 

Medelvärde, antal (st.) procent (%), och intervall inom parentes.  
 

Mätinstrument och operationalisering  

Transparens är en central angelägenhet för studiers reliabilitet och validitet. Det är därför 

viktigt att detaljerat beskriva hur begrepp som används operationaliserats. I denna studie har 

begreppsdefinitioner och utformning av mätinstrument gjorts i förhållande till det begränsade 

datamaterialet, tidigare forskning, och Spaniers (1976) Dyadic Adjustment Scale10.  Bristande 

är att endast delar av vad som i egentlig mening utgör den totala relationskvaliteten har kunnat 

undersökas på grund av det begränsade datamaterialet. Grad av intimitet och gemensamma 

                                                      
10 DAS innehåller självrapportering av dimensionerna dyadisk -samhörighet, -tillfredsställelse, -känslomässigt 

yttrande och -enighet [min översättning] (Spanier, 1976). 

Tabell 1.  Samtliga Kvinnor Män 

n (antal) 699 406=58.1 % 293=41.9 %) 

Ålder (år) 35.9 (29-41) 35,6 (29-41) 36,2 (29-41) 

     29  12.0 % 14.0 % 9.2 % 

     33  28.6 % 28.6 % 28.7 % 

     37  34.8 % 35.2 % 34.1 % 

     41  24.6 % 22.2 % 28.0 % 

Barnets ålder (år) 7.0 (0-20) 7.3 (0-20) 6.8 (0-20) 

Civilstatus (antal)    

     Ogift 250 144=35.5% 106=36.2% 

     Gift 445 259=63.8% 186=63.5% 

     Skild 4 3=0.7% 1=0.3% 

Inkomst (100 000 

sek/år) 

267.4 (0-

1824) 

122.7 (0-875) 329.3 (0-

1824) 

Relationslängd (år) 12.6 (2-27) 12.9 (2-27) 12.2 (2-25) 

Relationslängd vid 

barnets ankomst 

(år) 

5.5 (0-18) 5.6 (0-18) 5.4 (0-17) 
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aktiviteter är exempel på två viktiga kvalitetskomponenter som tvunget exkluderats. Vidare 

har endast ett fåtal variabler i datamaterialet ansetts tillräckligt valida för att besvara studiens 

frågeställningar. Trots detta anses valda variabler kunna bidra till att besvara studiens 

frågeställningar. 

Variabler  

Generellt har samtliga fall av ”multipla svar”, ”uppgift saknas”, ”behöver inget svar”, ”vet 

ej”, och ”vet ej/har inte svarat” kodats som ”saknad data”, vilket leder till att många variabler 

har ett antal fall av ”saknad data”. Samtliga fall av ”saknad data” har behandlats på så vis att 

individen delvis exkluderas, det vill säga individen exkluderas endast från de analyser där den 

saknade informationen är nödvändig11. Detta alternativ valdes för att bevara urvalets storlek. 

Alternativet att ersätta den saknade informationen med variabelns medelvärde uteslöts då 

denna metod kan medföra en skevhet i resultatet, speciellt i de fall där frekvensen av ”saknas 

data” är hög (Pallant, 2007).  

Vidare har många av variablerna genomgått en variabeltransformering i form av 

spegelvändning, 0-100 skala, samt kategorisk sammanslagning. Spegelvändningen var 

nödvändig för de variabler där värdet på det kategoriska svarsalternativet hade en indikation 

för relationskvaliteten åt motsatt håll från vad som önskades i studien. Den kategoriska 

sammanslagningen genomfördes då några av variabelns svarsalternativ ansågs likvärdiga för 

relationskvaliteten. 0-100 skala genomfördes för att variabler med olika antal svarskategorier 

ska få samma betydelse vid indexering. Z-standardisering övervägdes men eftersom denna 

omvandlig medför mer svårtolkade index uteslöts detta alternativ. 0-100 skalan skapades 

genom att först subtrahera värdet 1 från den önskade variabeln, vilket medför att variabelns 

lägsta antagna värde blir 0 (om det från början är 1). Denna nya variabel multiplicerades 

sedan med det värde som tillsammans med variabelns högsta möjliga antagna värde gav 

produkten 100. Detta medför slutgiltigt att den transformerade variabelns värden ligger 

mellan 0-100 (Djurfeldt, Larson & Stjärnhagen, 2003). 

Oberoende variabler  

De oberoende variabler som användes för att besvara studiens frågeställning var 

”relationslängd” och ”relationslängd vid barnets ankomst”. Dessa variabler skapades genom 

variablerna ”När började du och din nuvarande partner ha stadigt sällskap (årtal)?” och ”När 
                                                      
11 Detta gäller inte de fall av ”saknad data” för ”relations längd”, se under rubriken ”urval”.  
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föddes det förstkomna barnet (födelseårtal)?”. För att skapa variabeln ”relationslängd (år)” 

omvandlades årtalet då individen började ha stadigt sällskap med sin nuvarande partner till 

”antal år sedan” (det vill säga ”2009” minus ”årtalet då individen inledde stadigt sällskap med 

sin partner”). För att skapa variabeln ”relationslängd vid barnets ankomst” omvandlades först 

barnets födelseår till ålder i antal år (det vill säga ”2009” minus ”födelseårtal”), för att 

slutligen subtraheras från den skapade variabeln ”relationslängd” (det vill säga 

”relationslängd” minus ”barnets ålder”). En kategorisering gällande dessa kontinuerliga 

variabler prövades även där deltagarna delades in i 3 ungefär lika stora grupper med avseende 

på ”relationslängd” och ”relationslängd vid barnets ankomst”. Gruppindelningen är följande i 

antal år, ”2-9”, ”10-14” och ”15+” för ”relationslängd”, samt ”0-3”, ”4-6” och ”7+” för 

”relationslängd vid barnets ankomst”. Dessa kategoriseringar transformerades till 

dummyvariabler där relationslängden ”2-9” (år) och relationslängd vid barnets ankomst ”0-3” 

(år) fungerade referensgrupper. Inga av dessa grupper uppvisade signifikanser vilket ledde till 

behållandet av de kontinuerliga variablerna i de slutliga analyserna. Eventuellt kan detta bero 

på att antalet respondenter i respektive grupp var för få. Vidare hade validiteten gällande de 

olika relationslängderna kunnat höjas genom att istället för att utgå från ”tidpunkt för stadigt 

sällskap” utgå från det årtal individerna ingick samboskap. Detta för att öka jämförbarheten 

med tidigare forskning genomförd i USA som ofta utgår från ingått äktenskap, vilket är mer 

jämförbart med samboskap i Sverige. Denna variabel fanns dock inte tillgänglig i 

datamaterialet YAPS vid denna studies tidpunkt. Slutligen genererade vare sig 

”relationslängd” eller ”relationslängd vid barnets ankomst” några fall av ”saknad data” efter 

genomförda avgränsningar och uppfyllda kriterier12. 

De bakgrundsvariabler som användes i denna studie för att kontrollera för andra faktorers 

eventuella inverkan på grad av relationskvalitet var inkomst ( i 100.000 sek/år), ålder (år), kön 

(man/kvinna) och civilstatus (gift/ogift). Variabeln inkomst var den enda variabeln som inte 

behövde genomgå transformeringar. Gällande variabeln ålder har följande transformering 

genomförts; inledningsvis subtraherades individens födelseår med de år studien genomfördes 

(det vill säga 2009), vilket genererade åldrarna 29, 33, 37 och 41, som fick koderna ”29”=0, 

”33”=1, ”37”=2 och ”41”=3. Därefter modifierades variabeln ålder till dummyvariabler med 

åldern 29 som referensgrupp. Gällande variabeln kön utfördes följade transformering; 

”Man”=1, ”Kvinna”=0 (initialt: ”Man”=1, ”Kvinna”=2). Slutligen genomgick variabeln 

civilstatus följande transformering och exkludering; ogift och gift kodades till 

                                                      
12 Se under rubriken ”urval”. 
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dummyvariabler ”ogift”= 0 och ”gift”=1, och alternativet ”skild” valdes att kodas som 

”saknad data”. Exkluderandet valdes eftersom endast 4 respondenter rapporterade status skild. 

Ett urval av denna storlek medför ett opålitligt, icke generaliserbart resultat. Dessa individer 

inkluderades dock i övriga analyser. Sammanfattningsvis genererade inte variablerna kön, 

ålder eller inkomst några fall av ”saknad data”, medan civilstatus genererade tre fall av saknad 

data för kvinnorna och ett fall av ”saknad data” för männen. 

I denna studie valdes det att kontrollera för variabeln inkomst men inte utbildning. Detta då 

utbildningsnivå i direkt mening inte tros kunna förklara en pågående situation som förmodas 

ha betydelse för relationskvaliteten. Däremot valdes variabeln inkomst, detta dels för att 

inkomst kan vara en direkt följd av utbildningsnivå, och dels för att inkomst möjligen kan 

bidra till huruvida individen känner exempelvis frihet och trygghet. En trygghet och frihet 

som eventuellt kan påverka relationens kvalitet. Detta antas speciellt vid övergången till 

föräldraskap som tycks förstärka redan existerande problem (Kluwer & Johnson, 2007).   

För att kontrollera ett av studiens grundantaganden, det vill säga relationskvalitetens positiva 

samband med individens totala välbefinnande och välmående användes kontrollvariabeln 

”Individens tillfredställelse med livet i helhet just nu". Frågan som riktades till respondenten 

var ”Är du nöjd eller missnöjd med livet i sin helhet just nu” (1-5, ”Mycket missnöjd”=1, 

”Mycket nöjd”=5). Denna variabels svarsalternativ omvandlades slutligen till 0-100 skala 

(”Mycket missnöjd”=0, ”Mycket nöjd”=100). Variabeln genererade tre fall av ”saknad data” 

för kvinnorna, och inget fall av ”saknad data” för männen.   

Värt att nämna är att en intressant oberoende variabel tvunget valts bort i denna studie, 

”barnets ålder”. Variabeln valdes bort på grund av att variablerna ”relationslängd”, 

”relationslängd vid barnets ankomst” och ”barnets ålder” är ömsesidigt uteslutande 

(”mutually exclusive”), det vill säga de adderar upp till varandra13. Detta medför att endast två 

av dessa tre variabler kan inkluderas i regressionsmodellen. Tidpunkten för barnets ankomst 

och relationslängd valdes eftersom dessa tillhör studiens frågeställningar.  

Beroende variabler 

                                                      
13 Detta eftersom ”relationslängd vid barnets ankomst” är differensen mellan ”relationslängd” och ”barnets 

ålder”, och ”relationslängd” är summan av ”relationslängd vid barnets ankomst” och ”barnets ålder”, och 

slutligen är ”barnets ålder” differensen mellan ”relationslängd” och ”relationslängd vid barnets ankomst” 
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Tillfredställelse: Den variabel som användes för att mäta komponenten tillfredställelse var: 

”Är du nöjd eller missnöjd med relationen till din partner?” (1-5, ”Mycket missnöjd”=1, 

”Mycket nöjd”=5). Denna variabels svarsalternativ omvandlades slutligen till 0-100 skala 

(”Mycket missnöjd”=0, ”Mycket nöjd”=100). Variabeln genererade ett fall av ”saknad data” 

för kvinnorna (n=405), och ett fall för männen (n=292). Frågans innebörd anses jämförbar 

och likvärdig med frågan ”grad av lycka i relationen?” (0-6, ”Extremt olycklig”=0, 

”Perfekt=6”) som tillhör komponenten dyadisk tillfredställelse i DAS [min översättning] 

(Spanier, 1976).  

Sammanhållning: Den variabel som användes för att mäta komponenten sammanhållning var: 

”Har du eller din partner någon gång under det senaste året funderat på att göra slut/ flytta 

isär/skilja er?” (”Nej”=1, ”Ja, jag har funderat på det, men jag tror inte att min partner gjort 

det”=2, ”Jag tror att min partner gjort det, men själv har jag inte gjort det”=3, ”Ja, vi har båda 

funderat på det”=4). Denna variabel genomgick följande transformering; ”Nej”=3, ”Ja, jag har 

funderat på det, men jag tror inte att min partner gjort det”/”Jag tror att min partner gjort det, 

men själv har jag inte gjort det”=2, och ”Ja, vi har båda funderat på det”=1. Detta innebär att 

det i denna studie anses mest fördelaktigt för relationskvaliteten om individen svarat att ingen 

av parterna funderat på separation (”Nej”), något sämre och likvärdigt om någon av parterna 

funderat på separation, och sämst om båda parter funderat på separation (”Ja”). Denna 

variabels svarsalternativ omvandlades slutligen till 0-100 skala (”Ja”=0, ”Nej”=100). 

Variabeln genererade ett fall av ”saknad data” för kvinnorna, och ett fall för männen. Frågans 

innebörd anses jämförbar och likvärdig med frågan ”Hur ofta har ni diskuterat eller övervägt 

skilsmässa, separation eller att avsluta er relation?” (0-5, ”Hela tiden”=0, ”Aldrig”=5) som 

återfinns i DAS [min översättning]. I DAS inkluderas dock denna fråga, och vad denna studie 

definierar som sammanhållning, under komponenten tillfredställelse (Spanier, 1976). Detta 

alternativ har övervägts i denna studie men valts bort. Detta dels i linje med tidigare forskning 

som ofta mäter grad av tillfredställelse och sammanhållning separat, och dels på grund av 

antagandet att en relation med en låg grad av tillfredställelse samtidigt kan innehålla en hög 

grad av sammanhållning (se resonemang under rubriken ”tidigare forskning”). 

Konfliktnivå: Konfliktnivån har i denna studie valts att undersökas med en variabel som berör 

oenighet gällande arbetsdelning i hemmet. Detta i linje med att det i tidigare forskning visas 

att det ofta i samband med barnets ankomst uppstår en förändring av arbetsdelningen i 

hemmet som skapar missnöje hos individerna (Ahlborg & Strandmark, 2001), samt att 
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arbetsdelningen av barnsysslor är den vanligaste konflikten efter barnets födelse (Cowan & 

Cowan, 2000).  

Den variabel som användes för att mäta komponenten konfliktnivå var: ”Hur ofta är du och 

din partner oense när det gäller hushållsarbetet?” (”Aldrig”=1, ”Mer sällan”=2, ”Några gånger 

om året”=3, ”Några gånger i månaden”=4, ”Flera gånger i veckan”=5). Denna variabel 

genomgick följande transformering; ”Flera gånger i veckan”=1, ”Några gånger i månaden”=2, 

”Några gånger om året”=3, ”Mer sällan”=4, ”Aldrig”= 5. Spegelvändningen genomförds då 

det i denna studie antas att det är mer fördelaktigt för relationskvaliteten desto mer sällan 

individen är oense med sin partner gällande hushållsarbetet. Slutligen omvandlades denna 

variabels svarsalternativ till 0-100 skala (”Flera ggr.veckan”=0, ”Aldrig”=100). Variabeln 

genererade 4 fall av ”saknad data” för kvinnorna, och 0 fall för männen. Frågans innebörd 

anses jämförbar och likvärdig med frågan ”Hur ofta grälar du och din partner” (0-5, ”Hela 

tiden”=0, ”Aldrig”=5), och ”Ungefärlig grad av enighet eller oenighet mellan dig och din 

partner gällande hushållssysslor?” (0-5, ”Alltid oeniga”=0, ”Alltid eniga”=5), vilka tillhör 

komponenten dyadisk enighet i DAS [min översättning] (Spanier, 1976). 

Total relationskvalitet: För att mäta den totala relationskvaliteten användes ett sammanslaget 

index av samtliga 0-100 kategoriserade variabler. Ett så högt värde som möjligt eftersträvas 

och motsvarar den totala relationskvaliteten. Detta i linje med DAS där en hög grad inom 

respektive område bidrar till en hög grad av relationskvalitet (Spanier, 1976). Variabeln 

genererade fem fall av ”saknad data” för kvinnorna, och två fall för männen. 

Korrelationstest: Inför analyserna undersöktes sambanden mellan respektive beroende 

variabel med Pearsons korrelationstest. En tvåsidig prövning genomfördes eftersom tidigare 

forskning antyder att sambandens riktning inte är uteslutande självklara14. Resultaten visade 

dock att det för samtliga individer, och för både män och kvinnor, råder positiva samband 

mellan tillfredställelse och sammanhållning, tillfredställelse och en låg konfliktnivå, samt 

sammanhållning och en låg konfliktnivå. Slutligen uppvisar även respektive variabel ett 

positivt samband med det sammanslagna indexet (Tabell 2).  

Korrelation mellan samtliga beroende variabler 

                                                      

14 Exempelvis tycks en låg grad av tillfredställelse inte nödvändigtvis betyda en låg grad av sammanhållning, 

och en hög konfliktnivå tycks inte alltid vara en nackdel (se resonemang under rubriken ”relationens välmående 

och varaktighet”).  
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Tabell 2.  Tillfredställelse 

  M       K       S 

Sammanhållning

   M       K       S 

Konfliktnivå 

   M      K      S 

Index 

   M       K       S 

Tillfred-

ställelse 

 .544**.513**.525** .237**.284**.262** .736**.755**.746** 

Samman-

hållning 

  .209**.198**.201** .835**.797**.813** 

Konfliktnivå    .647**.668**.658** 

 (M=män, K=kvinnor, S=samtliga deltagare). Signifikansnivå **p<0,01 (tvåsidig prövning). 
 

Regressionsdiagnostik 

Multikollinearitet: Regressionsmodellen har testats för multikollinearitet genom att regressera 

var och en av de oberoende variablerna mot varandra. R2k-värdet för samtliga regressioner 

indikerade att ingen multikollinearitet föreligger i modellen (R2k-värdet≤.285).  

Normalfördelning och ”outliers”: En frekvenstabell för respektive variabel granskades och 

uppvisade att det fanns extrema outliers för variablerna relationslängd, relationslängd vid 

barnets ankomst och tillfredställelse. Detta för både män och kvinnor. Dessa outliers 

uppvisade dock inga tecken på att vara inflytelserika då inga direkta differenser mellan 

estimaten uppvisades mellan modellen där individerna inkluderades och modellen där 

individerna exkluderades. Extremfallen valdes därmed slutgiltigt att inkluderas i analysen. 

Heteroskedasticitet: För att kontrollera för heteroskedasticitet i modellen skapades en 

residualplott. Detta genom att spara residualerna och de predicerade värdena för varje variabel 

från regressionen som två nya variabler och sedan plotta dessa mot varandra i en ”Simple 

scatter” i SPSS (Edling & Hedström, 2003; Pallant, 2007). Detta genomfördes för varje 

regressionsmodell och både för samtliga individer och för enskilt män respektive kvinnor. 

Samtliga residualplottar uppvisade endast en något ojämnt fördelad varians vilket tyder på att 

risken för heteroskedasticitet i modellerna inte är speciellt hög. Dock valdes ytterligare ett test 

att genomföras. Detta eftersom heteroskedasticitet kan få starka negativa konsekvenser för 

resultaten. Skattningarna av koefficienternas standardfel kan bli opålitliga, och variablerna 

kan därmed tappa signifikans eller visa sig signifikanta även då de inte är det (Djurfeldt, 

Larson & Stjärnhagen, 2003; Edling & Hedström, 2003). Det slutliga testet som genomfördes 

var en logaritmering av samtliga beroende variabler. Detta för att stabilisera variansen och 
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göra testet svårare. Regressionsanalyserna med de logaritmerade variablerna uppvisade dock 

inga förändrade samband vilket ledde till slutsatsen att ingen heteroskedasticitet föreligger i 

modellerna.  

Interaktionseffekter: Tidigare forskning implicerar könskillnader med avseende på hur 

relationskvaliteten förändras i och med ett barns ankomst. Det är viktigt för modellens 

riktighet att hänsyn tas till att olika grupper kan påverka den beroende variabel olika genom 

en annan oberoende variabel (Edling & Hedström, 2003). För att undvika och finna eventuella 

interaktionseffekter gällande kön genomfördes därför både gemensamma och separata 

analyser för män och kvinnor.  

Vidare undersöktes även eventuella interaktionseffekter mellan samtliga övriga oberoende 

variabler med avseende på deras effekt på samtliga beroende variabler (total relationskvalitet, 

tillfredställelse, sammanhållning och konfliktnivå). Testet genomfördes på så vis att varje 

enskild oberoende variabel multiplicerades med varje övrig enskild oberoende variabel, för att 

sedan en i taget inkluderas i regressionsmodellerna. Testet resulterade i att ingen av 

interaktionsvariablerna uppnådde signifikans vilket tyder på att modellen inte innehåller 

interaktionseffekter (Edling & Hedström, 2003).  

Icke-linjära samband: Eftersom OLS regressionsanalys använder sig av den räta linjens 

funktion är det kritiskt för parameterskattningar och signifikanser om det föreligger icke-

linjära samband mellan de oberoende och beroende variablerna (Edling & Hedström, 2003). 

Av intresse var främst sambanden mellan de oberoende variablerna (total relationskvalitet, 

tillfredställelse, sammanhållning och konfliktnivå) och de oberoende variablerna 

”relationslängd” och ”relationslängd vid barnets ankomst”. Detta eftersom dessa variabler är 

kontinuerliga samt avgörande för studiens syfte och frågeställningar, och för att tidigare 

forskning implicerar att dessa kan uppvisa icke linjära samband. För att undersöka dessa 

samband granskades inledningsvis partiella residualplottar. En partiell residualplott möjliggör 

studiet av ett samband mellan x och y då effekten av övriga oberoende variabler tas bort, det 

vill säga hålls konstanta (Edling & Hedström, 2003). Plottarna genererades genom att skapa 

residualer, genom regressioner, som sedan plottades mot varandra i en ”simple scatter” i SPSS 

(Pallant, 2007)15. De partiella residualplottarna uppvisade en konstant varians vilket inte tyder 

                                                      
15 Exempel på hur en residualplott skapades; här för att undersöka sambandet mellan tillfredställelse och 

relationslängd.  

Regression 1: Y1(Tillfredställelse)= b1x1(Kön)+b2x2(Civilstatus)+b3x3(Inkomst)+b4x4(Relationslängd vid barnets ankomst) ->residual 1 
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på kurvlinjära samband. För att ytterligare säkerställa detta antagande skapades 

andragradspolynomer av variablerna ”relationslängd” och ”relationslängd vid barnets 

ankomst” som inkluderades i modellen. Inga av dessa kvadrerade variabler uppvisade 

signifikans vilket stärker antagandet att inga icke linjära samband existerar (Edling & 

Hedström, 2003).  

Specifikationsfel: Vid inkluderandet av variablerna ”ålder” och ”tillfredställd med livet” 

uppvisas två förändringar gällande variablerna ”relationslängd” och ”relationslängd vid 

barnets ankomst”. Dels ökar standardfelet för variablerna och dels tappar de signifikans. Detta 

tyder på att specifikationsfel typ 1 tycks föreligga i modellen, det vill säga ”ålder” och 

”tillfredställd med livet” tycks vara irrelevanta (Edling & Hedström, 2003). Eftersom dessa 

variabler tycks medföra att standardfelet för ”relationslängd” och ”relationslängd vid barnets 

ankomst” överskattas och precisionen av koefficientskattningarna underskattas har dessa 

variabler valts att exkluderas från de slutliga analyserna16.  

Resultat 

Total relationskvalitet  

I tabell 3 visas resultatet för regressionsanalysen där samtliga oberoende variabler regresserats 

på den totala relationskvaliteten. Resultaten för analysen med samtliga deltagare inkluderade 

visar att variabeln kön inte är signifikant för den totala relationskvaliteten. Variabeln inkomst 

är inte signifikant för den totala relationskvaliteten, varken för samtliga deltagare eller enskilt 

män och kvinnor. Vidare visar resultaten för samtliga deltagare och för enskilt kvinnor att 

civilstatus är signifikant för den totala relationskvaliteten. Gifta individer erfar en högre grad 

av relationskvalitet än samboende. För män är dock civilstatus icke signifikant. Gällande 

variabeln relationslängd uppvisar endast kvinnor ett signifikant resultat. För varje år längre 

relation desto lägre grad av total relationskvalitet. För samtliga deltagare och enskilt män är 

relationslängd inte signifikant för den totala relationskvaliteten. Slutligen uppvisas ett 

                                                                                                                                                                      
 

Regression 2: X5(Relationslängd)=b1x1(Kön)+b2x2(Civilstatus)+b3x3(Inkomst)+b4x4(Relationslängd vid barnets ankomst)  

->residual 2 
16 Vid förfrågan finns tabeller för regressionsanalyser där de oberoende variablerna ”ålder” och ”tillfredställd 

med livet” inkluderats. Vidare finns även tabeller för regressionsanalyser där endast ”relationslängd” och 

”relationslängd vid barnets ankomst”, enskilt och tillsammans, regresserats på respektive beroende variabel. 
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signifikant resultat för samtliga deltagare gällande variabeln relationslängd vid barnets 

ankomst. För varje år längre relation vid barnets ankomst desto högre grad av total 

relationskvalitet. Detta resultat är signifikant på 10 % nivån. Relationslängd vid barnets 

ankomst är inte signifikant för den totala relationskvaliteten för varken män eller kvinnor 

enskilt. Samtliga resultat gäller då övriga oberoende variabler hålls konstanta. Den förklarade 

variansen i denna regressionsanalys är 2.2% för samtliga individer, 3.1% för kvinnorna och 

2.5% för männen (Tabell 3). 

Regressionsanalys för den totala relationskvaliteten 

Tabell 3.  

 

Samtliga 

deltagare 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kön (m=1) 1,020 

(,633) 

  

Inkomst (100 000 

sek/år) 

-,003 

(-,535) 

-,007 

(-,793) 

-,002 

(-,268) 

Civilstatus (ref. 

ogift) 

   

     Gift 5,618 

(3,432****) 

7,475 

(3,541****) 

3,016 

(1,166) 

Relationslängd (år) -,160 

(-,933) 

-,480 

(-2,208**) 

,280 

(1,008) 

Relationslängd vid 

barnets ankomst 

(år) 

,428 

(1,718*) 

,453 

(1,459) 

,416 

(1,004) 

Intercept 

R2 

n 

70,395 

,022 

687 

45,463 

,031 

398 

67,440 

,025 

289 

Regressionskoefficienter (och t-värden i parentes). Signifikansnivåer ****p<0,001 ***p<0,01 **p<0.05 
*p<0.1. 
 

Tillfredställelse 
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I tabell 4 visas resultatet för regressionsanalysen där samtliga oberoende variabler regresserats 

på tillfredställelse. Resultaten för analysen med samtliga deltagare inkluderade visar att 

variabeln kön inte är signifikant för hur nöjd eller missnöjd individen är med relationen. 

Variabeln inkomst är inte signifikant för grad av tillfredställelse individen erfar, detta varken 

för samtliga deltagare eller enskilt för män och kvinnor. Vidare visar resultaten för samtliga 

deltagare och enskilt män och kvinnor att civilstatus är signifikant för tillfredställelsen. Gifta 

individer erfar en högre grad av tillfredställelse än ogifta. Gällande variabeln relationslängd 

uppvisas ett signifikant resultat för samtliga individer och enskilt kvinnor. För varje år längre 

relation desto lägre grad av tillfredställelse. För män enskilt är inte relationslängd signifikant 

för tillfredställelsen. Slutligen uppvisas ett signifikant resultat för samtliga deltagare och 

enskilt kvinnor gällande variabeln relationslängd vid barnets ankomst. För varje år längre 

relation vid barnets ankomst desto högre grad av tillfredställelse. För män enskilt är inte 

relationslängd vid barnets ankomst signifikant för tillfredställelsen. Samtliga resultat gäller då 

övriga oberoende variabler hålls konstanta. Den förklarade variansen i denna 

regressionsanalys är 3.3% för samtliga individer, 4.1% för kvinnorna och 2.7% för männen 

(Tabell 4). 

Regressionsanalys för tillfredställelse 

Tabell 4.  

 

Samtliga 

deltagare 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kön (m=1) -,749  

(-,458) 

  

Inkomst (100 000 

sek/år) 

-,006 

(-1,042) 

-,009 

(-,983) 

-,005 

(-,759) 

Civilstatus (ref. 

ogift) 

   

     Gift 6,280 

(3,790****) 

6,601 

(2,969***) 

5,812 

(2,328**) 

Relationslängd (år) -,581 

(-3.345****) 

-,771 

(-3,356****) 

-,316 

(-1,177) 

Relationslängd vid 

barnets ankomst 

,642 ,673 ,612 
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(år) (2,540**) (2,049**) (1,528) 

Intercept 

R2 

n 

86,868 

,033 

693 

89,726 

,041 

401 

83,162 

,027 

290 

Regressionskoefficienter (och t-värden i parentes). Signifikansnivåer ****p<0,001 ***p<0,01 **p<0.05 

*p<0.1. 

Sammanhållning 

I tabell 5 visas resultatet för regressionsanalysen där samtliga oberoende variabler regresserats 

på sammanhållning. Resultaten för analysen med samtliga deltagare inkluderade visar att 

variabeln kön är signifikant för om någon av parterna funderat på separation. Män uppvisar en 

lägre grad av sammanhållning än kvinnor. Detta resultat är signifikant på 10 % nivån. 

Variabeln inkomst är inte signifikant för sammanhållningen, detta varken för samtliga 

deltagare eller enskilt män och kvinnor. Vidare uppvisar endast enskilt kvinnor att civilstatus 

är signifikant för sammanhållningen. Gifta kvinnor rapporterar till högre grad än ogifta att 

inga funderingar på separation förekommit under det senaste året, det vill säga gifta kvinnor 

har en högre grad av sammanhållning än ogifta. Gällande variabeln relationslängd uppvisar 

endast enskilt kvinnor ett signifikant resultat, de uppvisar att för varje år längre relation desto 

lägre grad av sammanhållning. Slutligen uppvisar variabeln relationslängd vid barnets 

ankomst signifikans för både samtliga individer och enskilt kvinnor. För varje år längre 

relation vid barnets ankomst desto högre grad av sammanhållning. Resultatet för kvinnor är 

signifikant på 10 % nivån. För män enskilt är inte relationslängd vid barnets ankomst 

signifikant. Samtliga resultat gäller då övriga oberoende variabler hålls konstanta. Den 

förklarade variansen i denna regressionsanalys är 1.2% för samtliga individer, 2.1% för 

kvinnorna och 1.7% för männen (Tabell 5). 

Regressionsanalys för sammanhållning 

Tabell 5.  

 

Samtliga 

deltagare 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kön (m=1) -,988 

(-,373*) 

  

Inkomst (100 000 ,002 ,005 -,002 
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sek/år) (,282) (,369) (-,175) 

Civilstatus (ref. 

ogift) 

   

     Gift 4,937 

(1,839) 

6,592 

(1,945*) 

2,930 

(,670) 

Relationslängd (år) -,299 

(-1,063) 

-,774 

(-2,208**) 

,418 

(,891) 

Relationslängd vid 

barnets ankomst 

(år) 

,852 

(2,080**) 

,949 

(1,896*) 

,669 

(,954) 

Intercept 

R2 

n 

81,628 

,012 

692 

85,542 

,021 

401 

75,638 

,017 

290 

Regressionskoefficienter (och t-värden i parentes). Signifikansnivåer ****p<0,001 ***p<0,01 **p<0.05 

*p<0.1.  

Konfliktnivå  

I tabell 6 visas resultatet för regressionsanalysen där samtliga oberoende variabler regresserats 

på konfliktnivå. Indexet är spegelvänt vilket medför att ett högre värde ger en lägre 

konfliktnivå.  Resultaten för analysen med samtliga deltagare inkluderade visar att variabeln 

kön är signifikant för hur ofta parterna är oense gällande hushållsarbetet. Män uppvisar en 

lägre konfliktnivå än kvinnor. Variabeln inkomst är inte signifikant för konfliktnivån, detta 

varken för samtliga deltagare eller enskilt män och kvinnor. Vidare visar resultatet för 

samtliga deltagare och enskilt kvinnor att civilstatus är signifikant för hur ofta parterna är 

oense. Gifta individer erfar en lägre konfliktnivå än ogifta. För män är civilstatus inte 

signifikant för konfliktnivån. Gällande variabeln relationslängd uppvisar endast enskilt män 

ett signifikant resultat. För varje år längre relation desto lägre konfliktnivå. För samtliga 

deltagare och enskilt kvinnor är relationslängden inte signifikant för konfliktnivån. Slutligen 

uppvisar resultaten att relationslängd vid barnets ankomst inte är signifikant för konfliktnivån, 

detta varken för samtliga deltagare eller enskilt kvinnor och män. Samtliga resultat gäller då 

övriga oberoende variabler hålls konstanta. Den förklarade variansen i denna 
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regressionsanalys är 2.4% för samtliga individer, 3.1% för kvinnorna och 2.0% för männen 

(Tabell 6).  

Regressionsanalys för konfliktnivå 

Tabell 6.  

 

Samtliga 

deltagare 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kön (m=1) 5,054 

(2,259**) 

  

Inkomst (100 000 

sek/år) 

-,005 

(-,686) 

-,013 

(-1,064) 

,000 

(-,015) 

Civilstatus (ref. 

ogift) 

   

     Gift 5,676 

(2,502**) 

9,267 

(3,106**) 

,506 

(,144) 

Relationslängd (år) ,354 

(1,491) 

,060 

(,196) 

,713 

(1,890*) 

Relationslängd vid 

barnets ankomst 

(år) 

-,094 

(-,271) 

-,123 

(-,279) 

,031 

(,056) 

Intercept 

R2 

n 

42,007 

,024 

690 

45,463 

,031 

398 

43,665 

,020 

291 

Regressionskoefficienter (och t-värden i parentes). Signifikansnivåer ****p<0,001 ***p<0,01 **p<0.05 

*p<0.1. Notering: Spegelvänt index.  

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida relationskvaliteten i en pågående 

relation påverkas av relationens längd, och relationens längd vid övergången till föräldraskap. 

Resultatet uppvisar som förväntat, och i linje med tidigare forskning, att det förekommer 

könsskillnader med avseende på huruvida relationskvaliteten är beroende av relationens längd 

vid barnets ankomst. I motsats till förväntan och tidigare forskning uppvisar dock resultatet i 
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denna studie att det även förekommer könsskillnader med avseende på huruvida 

relationskvaliteten är beroende av relationens längd. Resultaten visar att relationslängden och 

relationslängden vid det första barnets ankomst oftare är signifikant för kvinnors 

relationskvalitet än mäns. Männens icke signifikanta resultat kan möjligen bero på deras färre 

antal. Detta misstänks speciellt i de fall där ”samtliga deltagare” och ”kvinnor”, men inte 

”män”, uppvisar signifikans. I de fall där endast kvinnor uppvisar signifikans, tycks det icke 

signifikanta resultatet för ”samtliga deltagare” kunna bero på en interaktionseffekt med 

avseende på kön, och männens icke signifikans kan återigen bero på materialets storlek. 

Alternativt kan männens icke signifikanta resultat vara ett faktum, det vill säga att 

relationslängden och relationslängden vid det första barnets ankomst inte är signifikant för 

mäns relationskvalitet. De signifikanta resultaten för samtliga deltagare kan då eventuellt bero 

på att kvinnorna är inflytelserika och därmed tvingar regressionslinjen i deras närhet. Att 

relationslängden och relationslängden vid barnets ankomst är signifikant för kvinnor men inte 

män ligger i linje med ett resultat erhållet av Storaasli & Markman (1990). Ett resultat som 

visar att kvinnor generellt anser inom-relationsproblem, så som exempelvis kommunikation, 

som mest viktiga och problematiska, medan män anser utom-relationsprobelm, så som vänner 

och släktingar, som mest viktiga och problematiska. Det vill säga kvinnor fokuserar generellt 

mer inåt i relationen än män, vilket eventuellt kan få följden att problem som gäller ”oss” 

uppmärksammas och värderas mer av kvinnor.  

I linje med denna studies hypotes uppvisade den totala relationskvaliteten och tillfredsställen 

en signifikant försämring över tid, dock endast för kvinnor. Den totala kvalitetsminskningen 

över tid får stöd av tidigare forskning (Kurdek, 1999; Vaillant & Vaillant, 1993), medan 

resultatet gällande tillfredställen varken kan bekräftas eller dementeras av tidigare forskning. 

Detta då genomgången forskning inte haft avsikt att undersöka huruvida komponenten 

tillfredställelse enskilt påverkas av relationens längd. I motsats till förväntan uppvisade 

sammanhållningen en signifikant försämring över tid, även detta endast för kvinnor. Den 

försämrade sammanhållningen över tid står i motsats till erhållna resultat i tidigare forskning 

som uppvisar ingen eller en positiv förändring över tid (Vaillant & Vaillant, 1993). De olika 

erhållna resultaten tros inte bero på att olika typer av sammanhållning mätts. Både denna 

studie och Vaillant och Vaillants (1993) studie tycks mäta den personliga sammanhållningen. 

Detta antas dels på grund av deras använda frågors formulering, samt dels på grund av att det 

i forskning visats att respondenter, vid skattandet av sammanhållning, generellt utgår mer från 

den personliga sammanhållningen än den tvungna sammanhållningen (Stanley & Markman, 
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1992). De olika erhållna resultaten kan däremot bero på att Vaillant och Vaillants (1993) 

studie genomfördes i USA, med individer födda under 1900-talets början, och att denna studie 

genomförts i Sverige, med individer födda ca 50 år senare. Dagens förändrade samhälle med 

fokus på självständighet, flexibilitet och individens rätt till det bästa kan vara en bidragande 

faktor till att individen numera inte ”nöjer” sig utan kritiskt granskar relationen och funderar 

på separation. Vidare är separationer mer godtagbara i dagens samhälle än i mitten av 1900-

talet, samt troligen mer möjliga i och med att även kvinnor numera är förvärvsarbetande.  

Generellt kan den uppvisade kvalitetsminskningen som sker över tid möjligen bero på att vad 

som anses som problem i relationen förändras från att, tidigt i relationen, gälla utom-

relationsfaktorer, till att senare gälla inom-relationsfaktorer. Det vill säga problemen går från 

att gälla ”dom” till ”oss”, något som tänkbart kan få en direkt negativ inverkan på relationens 

kvalitet. Ytterligare en bidragande förklaring till den uppvisade kvalitetsminskningen kan vara 

att det visat sig att desto mer seriös en relation blir desto starkare negativ inverkan får 

eventuella relationsproblem på relationskvaliteten (Storaasli & Markman, 1990). Vad detta 

beror på framgår inte av Storaasli och Markmans (1990) studie, men kan tänkbart bero på att 

individer i etablerade relationer, till skillnad från individer i nystartade relationer, ställer högre 

krav på varandra i och med ett mer gemensamt liv, samt även är mer bekväma med att visa 

missnöje och yttra åsikter.  

I samtliga analyser uppvisade män endast en signifikans. Relationslängden visades vara 

signifikant för konfliktnivån. Något som inte var signifikant för kvinnor. Konfliktnivån 

uppvisade en förbättring över tid. Detta motsäger både denna studies hypotes och tidigare 

forskning (Vaillant & Vaillant, 1993). Komponentens operationalisering bör dock beaktas, 

detta då den medför en försämrad validitet. Konfliktnivån baserades i denna studie på 

oenighet gällande hushållsarbete. Män upplevde med andra ord att oenigheten gällande 

hushållsarbete minskade över tid. Detta är inte detsamma som den generella konfliktnivån, 

och betyder därmed inte att den generella konfliktnivån minskar över tid. Bättre hade varit om 

oenighet gällande fler områden kunnat studeras. Vidare bör begreppet oenighet diskuteras. Att 

vara oenig innebär långt från alltid detsamma som att en konflikt uppstår. Av intresse för att 

bättre fastställa huruvida oenigheten eskalerat i en negativ konflikt hade varit att utröna 

konflikthanteringsstrategi. Att oenigheten rörande hushållsarbete minskar över tid beror 

säkerligen på att gemensamma rutiner etableras och fastställs.  
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Att den totala relationskvaliteten uppvisar en förbättring desto senare i relationen övergången 

till föräldraskap sker stämmer med både förväntan och tidigare forskning (Helms-Erikson, 

2001; Kurdek, 1999). Komponenterna tillfredställelse och sammanhållning går i linje med 

förväntan, men inte helt i linje med tidigare forskning. I denna studie uppvisar samtliga 

individer och enskilt kvinnor en förbättring desto senare i relationen övergången till 

föräldraskap sker. Detta medan tidigare forskning uppvisar att en längre relation vid barnets 

ankomst endast är signifikant bättre för mäns tillfredställelse, samt att komponenten 

sammanhållning inte är beroende av när i relationen övergången till föräldraskap sker (Doss, 

m.fl. 2009). I denna studie hade troligen ett större material medfört signifikans även för män, 

det vill säga att även män uppvisat en signifikant förbättrad tillfredställelse och 

sammanhållning i och med en längre relationslängd vid barnets ankomst. Det finns dock en 

viktig skillnad mellan denna studie och Doss m.fl. (2009) studie som möjligen orsakat de 

olika erhållna resultaten. I denna studie användes endast ett item för att mäta tillfredställelse, 

och ett item för att mäta sammanhållning. Detta medan Doss m.fl. (2009) använt sig av delar 

av ”the Marital Adjustment Test” (MAT; Lock & Wallace, 1959) för att mäta tillfredställelse, 

och ”the 14-item Dedication Scale from the revied Commitment Inventory” (Stanley & 

Markman, 1992) för att mäta sammanhållning. Att använda sig av etablerade mätinstrument 

med god validitet och reliabilitet medför att giltigheten i denna studies resultat skattas lägre. 

Dock visar Lock och Wallace (1959) att test med ett få antal grundläggande items kan bidra 

till liknande resultat som längre och mer komplexa test. 

Slutligen i motsats till studiens hypotes, samt Helms-Eriksons (2001) studie, tycks inte 

konfliktnivån vara beroende av relationslängden vid barnets ankomst. Det vill säga graden av 

oenighet gällande hushållsarbete är inte beroende av om övergången till föräldraskap sker 

tidigt eller sent. De motsägande resultaten kan bero på komponentens bristande 

begreppsvaliditet. Trotts den bristande begreppsvaliditeten är denna studies resultat 

överraskande. Detta då studiens hypotes inte enbart fastställdes i linje med Helms-Eriksons 

studie (2001), utan även som produkten av ytterligare tidigare forskning som tydligare går i 

linje med denna studies operationalisering av komponenten. Studier som visar att par som får 

barn tidigt i relationen har en ökad risk för relationsproblem, och att problem gällande 

arbetsdelningen i hemmet är ett av de mest problematiska och intensiva vid övergången till 

föräldraskap, samt att stora delar av den försämring som sker vid övergången till föräldraskap 

tycks vara bestående över tid (Ahlborg & Strandmark, 2001; Cowan & Cowan, 2000; Doss 

m.fl. 2009).  
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Att det är mest fördelaktigt för relationskvaliteten att få barn senare i relationen kan bero på 

att en längre tids relation medför större chanser till att rutiner fastställts, positiva 

kommunikationsstrategier utformats, och att gemensamma värderingar hunnit formas. 

Processer som tänkbart generellt kan skapa konflikter, samt minska individens tillfredställelse 

och tro på sammanhållning. Med andra ord antas det inte vara fördelaktigt för kvaliteten att 

detta sker samtidigt som övergången till föräldraskap. Ett resonemang som stärks av forskning 

som visar att problemområden får en intensivare karaktär vid en tidig övergång till 

föräldraskap (Ahlborg & Strandmark, 2001; Cowan & Cowan, 2000; Storaasli och Markman, 

1990). Samt att övergången till föräldraskap tycks förstärka redan existerande problem (Doss 

m.fl. 2009; Kluwer & Johnson, 2007). Det faktum att kärleken tycks utvecklas och förändras 

över tid kan vidare vara en bidragande orsak till att det är bättre för kvaliteten att få barn 

senare. Den passionerade kärleken, som relationen ofta inleds med, kan möjligen ha svårare 

än de mer etablerade kärlekstyperna (romantiska och vänskapliga kärleken) att hantera den 

svåra övergången till föräldraskap. Att nystartade relationer visats genomsyras av en högre 

grad av relationskvalitet än mer etablerade par kan tolkas som att den passionerade kärleken 

innehåller högst grad av relationskvalitet, och att det därmed är bättre att få barn tidigt i 

relationen. Forskning tyder dock på att de par som har högst grad av total relationskvalitet 

innan barnets ankomst, är de par som lider störst försämring efter barnets födelse (Lawrence 

m.fl. 2008; Doss m.fl. 2009), vilket stärker resultaten och antagandet att det är bättre att 

barnets ankomst sker senare.  

Slutsats 

Relationskvaliteten tycks vara beroende av relationens längd och relationens längd vid barnets 

ankomst. Relationskvaliteten uppvisar en försämring över tid, och det är mest fördelaktigt för 

kvaliteten desto senare i relationen övergången till föräldraskap sker. Resultaten i denna 

studie bör dock avgränsas till att gälla kvinnor under 2000-talets början, bosatta i Sverige, i 

åldrarna 29, 33, 37 och 41, och som lever i traditionella kärnfamiljer med endast 

gemensamma barn. Huruvida männens resultat är tillförlitliga bör vidare undersökas i 

framtida studier med ett större antal individer inkluderade. Då denna studies resultat 

implicerar att en senare relationslängd vid det första barnets ankomst tycks vara fördelaktigt 

för åtminstone kvinnors relationskvalitet är det möjligt att en senare övergång även kan bidra 

till en minskad separationsrisk, samt en mer välmående relation med mer välmående 
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individer. Därmed kan relationslängden vid barnets ankomst bidra till en större förståelse för 

familjedynamiken i Sverige.  

Brister och framtida forskning 

En brist i denna studie är materialets storlek, vilket i framtida forskning skulle vara önskvärt 

för att utröna hur mäns icke signifikanta resultat bör tolkas. Hade även ett större material 

uppvisat att relationslängden och relationslängden vid barnets ankomst inte har betydelse för 

mäns totala relationskvalitet, tillfredställelse, eller sammanhållning? Eller hade det medfört att 

männens uppvisade mönster uppnått signifikans. Det vill säga att även män rapporterar en 

signifikant högre grad av kvalitet desto senare i relationen övergången till föräldraskap sker. 

Samt att även män i och med en ökad relationslängd upplever en signifikant minskning av 

tillfredställelse, men att de i motsatts till kvinnor rapporterar en signifikant ökning av den 

totala relationskvaliteten och sammanhållning. Vid tidsmässigt utrymme att genomföra 

kvalitativa intervjuer, hade det varit av stort intresse att genomföra intervjuer med par med 

olika relationslängd samt olika relationslängd vid barnets ankomst. Detta för att nå djupare 

förståelse till varför män och kvinnor uppvisar olika resultat.  

Ytterligare en brist i denna studie är studiens operationaliseringar. Detta i synnerhet med 

avseende på komponenten konfliktnivå. En högre validitet hade kunnat uppnås med 

etablerade mätinstrument, alternativt med ett större antal anpassade items med hög intern 

konsistens. Bristande i denna studie är vidare att ingen hänsyn till efterkommande barn kunnat 

tas. Detta är därmed av intresse i framtida forskning om material med avseende på detta blir 

tillgängligt. Det vore även av vikt att utvidga undersökningen till att även inkludera par med 

barn som lämnat hemmet. Detta för att undersöka om relationslängden vid det första barnets 

ankomst medför en signifikant kvalitets påverkan även då barnet/barnen lämnat hemmet. 

Samt för att undersöka om kvalitetsminskning som tycks ske över tid förändras då paret 

återigen lever ensamma.  

För att undersöka huruvida en kortare relationslängd vid barnets ankomst verkligen kan 

medföra en ökad separationsrisk vore det av stort intresse att i framtiden undersöka 

separationsfrekvensen för denna studies individer. Alternativt genomföra en studie med 

föräldrar som separerat. En korrelation mellan separationsfrekvens och en kortare 

relationslängd vid barnets ankomst skulle stärka denna studies prognostiska validitet.  
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