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Sammanfattning 

Det är större risk att personer vars föräldrar är skilda själva skiljer 

sig jämfört med personer vars föräldrar är gifta. Problemet förklaras 

utifrån sociala teorier, att beteendet som karaktäriserar föräldrarnas 

relation går i arv till barnen så att även de i sin tur reagerar som sina 

föräldrar och hanterar problem i kärleksrelationer på ett sämre sätt. 

Med EVLN-modellen (”exit”, ”voice”, ”loyalty”, och ”neglect”) 

förklarade Rusbult, Zembrodt, och Gunn (1982) att människor 

reagerar på olika sätt när problem uppstår i kärleksrelationer 

beroende på hur omständigheterna kring relationen ser ut. Denna 

studie undersökte ifall reaktionerna ser olika ut beroende på om 

människor har separerade eller gifta/sambo föräldrar. 102 personer 

från 18 års ålder deltog i enkätundersökningen vilken utfördes liksom 

Rusbult et al (1982) med EVLN-modellen för att mäta personers 

reaktioner. Resultatet bekräftade dock inte hypoteserna, det visade 

med andra ord inte på några signifikanta skillnader mellan personer 

vars föräldrar är gifta/sambo respektive separerade. Att resultatet inte 

stämde överrens med vad tidigare forskning pekar på kan bero på att 

urvalet var för litet, med ett större urval är det möjligt att resultatet 

gått i linje med tidigare forskning.    
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Attitudes in romantic relationships among adult children of divorce 
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Abstract 

Results show that offspring with divorced parents are at greater risk of 

ending up in divorce themselves compared to offspring from intact 

families. Socialization theories explain that relationship skills and 

behavior is transmitted from parents to offspring. Negative parental 

behavior affects children in a way that when problems emerge in their 

own romantic relationships they end up acting as their parents. Using 

four primary reactions, exit, voice, loyalty, and neglect (EVLN) as a 

way to explain people´s different reactions when problems emerge in 

romantic relationships Rusbult, Zembrodt, and Gunn (1982) showed 

that different circumstances predicted certain reactions. This study 

however attempts to examine whether reactions differ between 

offspring with divorced parents and offspring from intact families. 

Using a questionnaire and the very same approach as Rusbult et al 

(1982), measuring people´s reactions with EVLN, a sample of 102 

adults aged 18 and older took part in the study. In contradictory to 

previous research the results did not show of any significant 

differences between offspring with divorced parents and offspring 

from intact families, which may be due to our small sample. With a 

larger sample this study may as well have supported previous 

findings.      

Keywords: Adult children of divorce, impact, reactions. 
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Vuxna skilsmässobarns attityder i kärleksrelationer 

Att växa upp med skilda föräldrar är ingen ovanlighet. Andelen som skiljer sig är idag mycket 

stor jämfört med tidigare. Under 1900-talets andra hälft skedde en kraftig ökning av 

skilsmässor, och idag slutar ungefär hälften av alla äktenskap i skilsmässa (SCB, 2012). 

Enligt Lundström (2009) lever vart fjärde barn med separerade föräldrar (SCB, 2012). Det är 

dessutom mer sannolikt att personer vars föräldrar är skilda själva skiljer sig jämfört med 

personer vars föräldrar är gifta (Amato & Deboer, 2001). Enligt Amato (1996) visade 

undersökningar på gifta par att sannolikheten att äktenskapet skulle sluta i skilsmässa ökade 

med 59 % om kvinnans föräldrar var skilda, och med hela 189 % ifall båda parternas föräldrar 

var skilda, jämfört med par vars båda föräldrar var gifta. 

Amato & Deboer, 2001; Cui & Fincham, 2010; Cui, Fincham, & Durtschi, 2011 visar 

på att det finns ett samband mellan föräldrars separation och relationsproblem och hur vuxna 

skilsmässobarns egna kärleksrelationer ser ut. De utvecklar en pessimistisk inställning till 

giftemål, men föräldrarnas relation speglar även deras egna kärleksrelationer vad gäller 

konflikter och brist på hängivenhet. Barnen tar efter föräldrarnas beteende och likt dem 

upplever även de en sämre relation till sin partner. Genom att referera till ”social learning 

theory” förklarar Cui och Fincham (2010) detta problem och menar alltså att barnen, genom 

negativa influenser från föräldrarna, lär sig och anammar detta beteende vilket innebär att 

även de upplever svårigheter, problem, och mindre tillfredsställelse i sina kärleksrelationer. 

Amato & Deboer (2001) är inne på samma spår och förklarar utifrån perspektiven 

”transmission of relationship skills and interpersonal behavior” och ”transmission of marital 

commitment” att föräldrarna, som är barnens främsta förebilder, i det här avseendet föregår 

med ett dåligt exempel och visar upp ett beteende gentemot varandra som i sin tur går i arv till 

barnen. Denna ärvda oförmåga att hantera problem på ett bra sätt resulterar på så vis i en ökad 

risk för att skilsmässobarns egna äktenskap också tar slut. Det första perspektivet fokuserar 
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just på hur föräldrarnas sätt att lösa problem och konflikter påverkar barnen, och hur de i sin 

tur kommer att hantera problem när de själva befinner sig i ett äktenskap senare i livet. Det 

andra perspektivet, ”Transmission of marital commitment”, menar att när föräldrarna skiljer 

sig så går det upp för barnen att äktenskapet inte varar för resten av livet, och därmed 

påverkas deras egen inställning och hängivenhet i kärleksrelationer. Det resulterar i att 

skilsmässobarn visar en sämre hängivenhet i kärleksrelationer jämfört med personer vars 

föräldrar är gifta.  Amato & Deboer menar att medan barn med gifta föräldrar har en bild av 

äktenskapet som karaktäriseras av hängivenhet och att det varar för resten av livet, får 

skilsmässobarn istället en sämre bild karaktäriserad av konflikter och en brist på hängivenhet. 

Den bristande hängivenheten är nyckeln till varför skilsmässobarn går i sina föräldrars fotspår 

och använder samma beteendemönster. Det hänger ihop med uppfattningen att 

relationsproblem är väldigt svåra att lösa och att relationen förmodligen kommer ta slut. 

Dessa perspektiv förklarar därmed varför det är större sannolikhet att personer vars föräldrar 

är skilda själva skiljer sig jämfört med personer vars föräldrar är gifta. 

EVLN-modellen  

I en Amerikansk studie gjord av Rusbult, Zembrodt och Gunn (1982) undersöktes hur 

personer reagerar när något inträffar som försämrar deras förhållande, om de reagerar med en 

positiv eller negativ attityd. De menade att människor reagerar olika beroende på hur 

omständigheterna ser ut och att omständigheterna därmed fungerar som prediktorer för de 

olika reaktionerna. Med inspiration från Hirschmans (1970) studie som handlar om hur 

människor reagerar när missnöje på jobbet uppstår utvecklade de en modell bestående av fyra 

potentiella reaktioner: ”exit”, ”voice”, ”loyalty”, och ”neglect”. ”Voice” och ”loyalty” är 

positiva reaktioner på så sätt att de innebär ett konstruktivt sätt att hantera problem. ”Exit” 

och ”neglect” är negativa reaktioner eftersom de är destruktiva ageranden. Hirschmans studie 

innehöll dock endast de tre förstnämnda reaktionerna. Rusbult et al (1982) insåg att dessa 
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reaktioner existerar i kärleksrelationer också, men de kompletterade deras teori med 

ytterligare en reaktion; ”neglect”. Deras resultat visade på ett positivt samband mellan 

reaktionerna ”voice” och ”loyalty” och hur tillfreds personen ifråga kände sig med sin 

nuvarande relation innan problemen uppstod.  

Den forskningsbakgrund över vuxna skilsmässobarn som Cui & Fincham (2010) 

beskriver med ”social learning theory” och som Amato & Deboer (2001) beskriver med 

perspektiven ”transmission of relationship skills and interpersonal behavior” och 

”transmission of marital commitment” går att koppla till EVLN-modellen. Utifrån dessa 

studier bör vuxna skilsmässobarn agera enligt reaktionerna ”exit” och ”neglect” i större 

utsträckning jämfört med personer vars föräldrar är gifta.    

Något som kan diskuteras i sammanhanget med vuxna skilsmässobarn är huruvida 

upplevelsen av föräldrarnas relation före skilsmässan påverkar sannolikheten att de själva 

skiljer sig senare i vuxenlivet. Först och främst finns det enligt Amato & Deboer (2001) en 

positiv korrelation mellan hur konfliktfylld relationen är samt hur sannolikt det är att 

relationen slutar i skilsmässa. Dessutom visade det sig, vilket stämmer överens med 

perspektivet ”transmission of relationships skills and interpersonal behavior”, att om 

föräldrarnas relation upplevdes som konfliktfylld innan skilsmässan är det ännu mer sannolikt 

att barnen själva skiljer sig senare i livet. Jämförelser gjordes även med personer som uppgav 

att deras föräldrar är gifta och att relationen är konfliktfylld. Resultaten är dock olika, det är 

dubbelt så vanligt att skilsmässobarn skiljer sig jämfört med personer vars föräldrar lever 

tillsammans i en konfliktfylld relation.  

En annan faktor som har diskuterats är huruvida åldern vid skilsmässans inträffande har 

betydelse för hur vuxna skilsmässobarn påverkas och hanterar problem i kärleksrelationer. 

Vad gäller detta så visar forskningen på olika resultat, där vissa menar att ju lägre ålder desto 

svårare blir konsekvenserna och vissa menar istället att lägre ålder innebär lindrigare 
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konsekvenser. Det råder alltså delade meningar om betydelsen av åldern vid skilsmässans 

inträffande vad gäller vuxna skilsmässobarns sätt att agera och hantera problem i 

kärleksrelationer. (se Christensen & Brooks, 2001, för en översikt).  

Skilsmässan påverkar alltså barnen negativt i deras syn på äktenskap och 

kärleksrelationer på så sätt att uppbrott ses som något oundvikligt och som förr eller senare 

blir ett faktum. Därmed är vuxna skilsmässobarn mindre villiga att försöka lösa problemen 

och istället mer benägna att helt enkelt avsluta relationen (Cui & Fincham, 2010; Cui et al, 

2011).  

Denna studie  

Rusbult et al (1982) fokuserade alltså på hur människor oavsett bakgrund reagerar när 

problem uppstår i deras kärleksrelationer och hur olika omständigheter påverkar reaktionen. 

Syftet med den här studien är att undersöka skillnaden mellan personer med separerade 

föräldrar och personer med gifta/sambo föräldrar med avseende på hur de reagerar vid 

problem i kärleksrelationer. Rusbult et al (1982) undersökte inte i sin studie om det fanns 

skillnader mellan personer vars föräldrar är gifta respektive skilda vilket innebär att denna 

studie skulle kunna bidra till tidigare forskning kring EVLN-modellen och vuxna 

skilsmässobarn på så sätt att erfarenheten av att vara skilsmässobarn också fungerar som en 

prediktor för hur människor reagerar när problem uppstår i kärleksrelationer.     

Frågeställning 1. Reagerar vuxna personer vars föräldrar separerade under uppväxten 

mer negativt i kärleksrelationer jämfört med personer vars föräldrar levde tillsammans under 

uppväxten?  

Frågeställning 2. Påverkar åldern vid separationen resultatet? 

Frågeställning 3. Påverkar upplevelsen av föräldrarnas relation resultatet?   

Enligt tidigare forskning på ämnet bör det vara så. Därmed blir hypoteserna 1. Personer 

vars föräldrar separerade under uppväxten reagerar mer negativt i kärleksrelationer jämfört 
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med personer vars föräldrar levde tillsammans under uppväxten 2. Åldern vid separationen 

har betydelse för resultatet. 3. Upplevelsen av föräldrarnas relation har betydelse för 

resultatet.   

Förväntat resultat: Personer vars föräldrar separerade under uppväxten reagerar i större 

utsträckning med negativa reaktioner i kärleksrelationer jämfört med personer vars föräldrar 

var gifta/sambo. Åldern vid separationen och upplevelsen av föräldrarnas relation har 

betydelse för utfallet.   

Metod 

Deltagare 

141 personer från 18 års ålder fyllde i enkäten. Till det slutliga urvalet uppgick bortfallet till 

39 personer (27,7 %). Bland dem hade 33 personer (23,4 %) inte svarat på samtliga 

obligatoriska frågor i enkäten eller svarat fel och fick därför sorteras bort, då det annars hade 

gett ett felaktigt resultat för undersökningen. Dessutom var det 6 personer (4,3 %) ur gruppen 

med separerade föräldrar som uppgav att de var över 18 år när föräldrarna separerade, vilket 

innebar att även dessa fick sorteras bort eftersom studien riktar sig till personer vars föräldrar 

separerade under uppväxten, alltså från 0-18 års ålder. I det slutgiltiga urvalet återstod 

sammanlagt 102 personer varav 85 var kvinnor (83,3 %) och 17 var män (16,7 %). 75 

personer (73,5 %) hade gifta/sambo föräldrar och 27 personer (26,5%) hade separerade 

föräldrar.  

Variabler 

Beroende variabel i studien är negativa reaktioner, och är alltså det som avses att mätas. De 

oberoende variablerna är därmed separerade föräldrar, åldern vid separationens inträffande 

och upplevelsen av föräldrarnas relation. 
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Materiel 

Ett frågeformulär med svarsalternativ användes till undersökningen. Enkäten bestod av tre 

delar där del 1 bestod av personliga frågor såsom ålder, kön, och etnicitet. Del 2 bestod av 

mer privata frågor rörande familjesituation där deltagarna fick besvara huruvida deras 

föräldrar lever tillsammans eller är separerade, hur föräldrarnas relation ser ut, åldern vid 

separationens inträffande ifall föräldrarna inte lever tillsammans, och hur relationen mellan 

föräldrarna såg ut innan separationen samt hur den har sett ut efteråt. Deltagarna fick med 

hjälp av skalan 1-5, där 1 = väldigt lite och 5 = väldigt mycket, beskriva hur 

kärleksfull/vänskaplig, konfliktfylld, respekterande, och ignorerande de upplevt föräldrarnas 

relation. Del 3 bestod av en fiktiv situation utformad likt Rusbult et al (1982) där deltagarna 

fick sätta sig in i ett scenario för att sedan med hjälp av 20 påståenden besvara hur de skulle 

ha reagerat i en sådan situation. Scenariot beskriver hur huvudkaraktären, vilken deltagarna 

skulle se sig själva i, känner sig missnöjd med sitt förhållande. Huvudkaraktären och dennes 

partner har haft ett förhållande i fem år men under det senaste året har förhållandet försämrats. 

Trots att båda kan klandras för detta känner huvudkaraktären ändå att det är dennes partner 

som begått flest och störst misstag. Nyligen skedde ytterligare en händelse som fick det 

krisande förhållandet att försämras ännu mer, då huvudkaraktärens partner ringer från jobbet 

och säger att han/hon är tvungen att jobba över, samma kväll som det var tänkt att de skulle gå 

ut och fira deras femårsdag. Senare samma kväll tar huvudkaraktären en promenad på staden 

för att skingra tankarna efter besvikelsen som inträffat tidigare under dagen och ser då sin 

partner sittandes inne på en pub med några arbetskamrater. Huvudkaraktären konfronterar sin 

partner omedelbart för att få en förklaring. Partnern visar tydligt sin ånger och förklarar att det 

inte var tänkt att de skulle gå ut efter jobbet. Sedan följer 20 påståenden med vilka deltagarna 

fick beskriva hur deras reaktion skulle se ut med hjälp av skalan 1-5, där 1 = stämmer inte alls 

och 5 = stämmer precis. För att mäta deltagarnas reaktion och undersöka huruvida personer 
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vars föräldrar separerade under uppväxten reagerar mer negativt (”exit” och ”neglect”) vid 

problem i kärleksrelationer jämfört med personer vars föräldrar var gifta/sambo användes 

EVLN-modellen som mäter reaktionerna ”exit”, ”voice”, ”loyalty”, och ”neglect”. 

Påståendena är utformade likt Rusbult et al (1982) och varje reaktion representeras av fem 

påståenden var. Exempel på påståenden som representerar reaktionen ”exit” är ”Jag skulle 

göra slut” och ”Vi skulle separera”. Exempel på påståenden som representerar reaktionen 

”voice” är ”Jag skulle prata med min partner om vad som irriterar mig” och ”Jag skulle 

komma med förslag som skulle kunna förbättra vårt förhållande”. Exempel på påståenden 

som representerar reaktionen ”loyalty” är ”Jag skulle vänta och se vad som händer” och ”Jag 

skulle avvakta i hopp om att förhållandet förbättras”. Exempel på påståenden som 

representerar reaktionen ”neglect” är ”Jag skulle låta förhållandet sakta men säkert dö ut” och 

”Jag skulle börja behandla min partner illa”. För en översikt över påståendena se Bilaga 1. 

Dessa påståenden är mer eller mindre direktöversatta från Rusbults modell (1982) med 

undantag för några enstaka korrigeringar. I enkäten ligger de i en blandad ordningsföljd.   

Procedur 

För ett större urval och möjlighet att göra korrelationer utfördes studien genom en 

enkätundersökning. Datan samlades in med hjälp av en online-enkät som skapades i Google 

Dokument och som sedan via en länk lades ut på det sociala nätverket Facebook. Efter att 

enkäten varit publicerad i ca två veckor hade tillräckligt många formulär samlats in i 

databasen för att kunna utgöra ett ordentligt urval. Studien genomfördes alltså inte med ett 

slumpmässigt urval eftersom enkäten lades upp på våra Facebookprofiler och sedan 

besvarades av våra Facebookvänner. Deltagarna informerades om att undersökningen var 

frivillig samt att alla resultat skulle förbli anonyma. Dessutom informerades det om att 

enkäten skulle ta cirka fem minuter att genomföra, dock fanns ingen tidsbegränsning eftersom 

deltagarna fick genomföra enkäten online. Enkäten informerade deltagarna om att 
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undersökningen ligger till grund för en C-uppsats och kriterierna för att kunna delta. Då 

populationen som studien riktade sig till var vuxna personer var undersökningens enda krav 

att deltagarna var minst 18 år.  

Statistiska analyser 

Hypotes 1, personer vars föräldrar separerade under uppväxten reagerar mer negativt i 

kärleksrelationer jämfört med personer vars föräldrar levde tillsammans under uppväxten. För 

att testa hypotesen och svara på frågeställning 1 genomfördes ett oberoende t-test där det 

undersöktes om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna. Hypotes 2, åldern vid 

separationen har betydelse för resultatet. Hypotes 3, Upplevelsen av föräldrarnas relation har 

betydelse för resultatet. För att testa hypoteserna och besvara frågeställning 2 och 3 

genomfördes en ANCOVA för att testa huruvida åldern vid separationen och upplevelsen av 

föräldrarnas relation har betydelse för resultatet.  

 En korrelationsanalys utfördes också för att undersöka om det fanns samband mellan 

negativa reaktioner och föräldrarnas relation före och efter separationen.    

Resultat 

Reliabilitet 

För att kunna göra analyser skapades först två nya variabler där positiva reaktioner (”voice” 

och ”loyalty”) utgjorde den ena variabeln (α = .727) och negativa reaktioner (”exit” och 

”neglect”) utgjorde den andra (α = .815).  

Deskriptiv statistik 

Ett oberoende t-test utfördes för att besvara studiens första frågeställning, reagerar vuxna 

personer vars föräldrar separerade under uppväxten mer negativt i kärleksrelationer jämfört 

med personer vars föräldrar var gifta/sambo. T-testet visade inte på någon signifikant skillnad 

mellan grupperna (t(100)= -.065, p > .05). Tabell 1 nedan visar siffrorna över t-testet.  
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Tabell 1  

Oberoende T-test. Medelvärdesskillnader mellan personer vars föräldrar är gifta/sambo 

respektive separerade. 

  Gifta/Sambo 

föräldrar 
  

Separerade 

föräldrar 
 df t 

 N M s N M s   

Total 75 1.98 0.673 27 1.99 0.618 100 -.065
Is 

Not. N = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse; df = frihetsgrader; och 

Is = inte signifikant.   

 

Tabell 2 nedan visar siffrorna från en korrelationsanalys över den beroende variabeln 

negativa reaktioner och de oberoende variablerna upplevelsen av föräldrarnas relation före 

separationen och upplevelsen av föräldrarnas relation efter separationen. Resultatet visade inte 

på något signifikant samband mellan negativa reaktioner och upplevelsen av föräldrarnas 

relation före skilsmässan (r = .023, p > .05). Sambandet mellan negativa reaktioner och 

upplevelsen av föräldrarnas relation efter skilsmässan var inte heller signifikant (r = -.254, p > 

.05).  

Tabell 2 

Pearsonkorrelation (bivariate). Samband mellan negativa reaktioner och upplevelsen av 

föräldrarnas relation. 

 
Negativa 

reaktioner 

Upplevelsen av 

föräldrarnas relation 

före separationen
** 

Upplevelsen av 

föräldrarnas relation 

efter separationen
** 

Negativa reaktioner 1 .023
Is 

- .254
Is 

Upplevelsen av 

föräldrarnas relation 

före separationen
** 

27 1 0.533* 

Upplevelsen av 

föräldrarnas relation 

efter separationen
** 

27 27 1 

Not. Is = Inte signifikant (p > .05); * p < .05; och ** Konfliktfylld och ignorerande 
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Syftet med studien var att undersöka skillnaden mellan personer vars föräldrar 

separerade under uppväxten och personer vars föräldrar var gifta/sambo vad gäller negativa 

reaktioner vid problem i kärleksrelationer. Hypotes 2, åldern vid separationen har betydelse 

för resultatet. Hypotes 3, upplevelsen av föräldrarnas relation har betydelse för resultatet. För 

att testa hypotes 2 och 3 gjordes en ANCOVA där det kontrollerades för upplevelsen av 

föräldrarnas relation före skilsmässan (F(1,26) = .852, p > .05) och upplevelsen av 

föräldrarnas relation efter skilsmässan (F(1,26) = 3.928, p >.05) samt åldern vid skilsmässans 

inträffande (F(1,26) = 2.511, p >.05). Analysen kontrollerade för de personer som var mellan 

5-14 år vid skilsmässans inträffande. Resultatet var dock fortfarande inte signifikant (F(3,26) 

= 1.777, p >.05). Ingen av kontrollvariablerna kunde signifikant relateras till den beroende 

variabeln negativa reaktioner. I tabell 3 nedan visas siffrorna från ANCOVAN.  

Tabell 3 

ANCOVA. Medelvärdesskillnader mellan personer vars föräldrar är gifta/sambo respektive 

separerade där det kontrollerades för ålder vid separationens inträffande samt upplevelsen 

av föräldrarnas relation. 

 Upplevelsen av 

föräldrarnas relation 

före separationen* 

Upplevelsen av 

föräldrarnas relation 

efter separationen* 

Åldern vid separationens 

inträffande (5-14) 

N 27 27 17 

F .852
Is 

3.928
Is 

2.511
Is 

Df 1 1 1 

M 2.85 3.06 .63 

s 1.045 1.258 .492 

Not. N = antal personer; df = frihetsgrader; M = medelvärde; s = standardavvikelse; 

Is = Inte signifikant (p > .05); och *Konfliktfylld och ignorerande 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka skillnaden mellan personer med separerade föräldrar och 

personer med gifta/sambo föräldrar med avseende på hur de reagerar vid problem i 

kärleksrelationer. Tidigare forskning har kommit fram till att vuxna personer vars föräldrar 
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skiljde sig under uppväxten är sämre på att hantera problem i kärleksrelationer jämfört med 

personer vars föräldrar var gifta. (Amato & Deboer, 2001; Cui & Fincham, 2010; Cui et al, 

2011). Med EVLN-modellen (Rusbult et al, 1982) undersökte denna studie ifall det fanns 

signifikanta skillnader mellan personer vars föräldrar är separerade respektive gifta/sambo 

vad gäller negativa reaktioner då problem uppstår i kärleksrelationer. Utifrån det förväntade 

resultatet skulle hypoteserna stämma, med andra ord att resultatet skulle visa på signifikanta 

skillnader mellan personer vars föräldrar är separerade och personer vars föräldrar är 

gifta/sambo vad gäller reaktioner vid problem i kärleksrelationer. Med EVLN-modellen 

förklarade Rusbult et al (1982) vad som predicerar människors reaktion när missnöje i 

relationen till sin partner uppstår. Beroende på hur omständigheterna ser ut predicerar det 

antingen en positiv reaktion (”voice” eller ”loyalty”) eller en negativ reaktion (”exit” eller 

”neglect”). Eftersom Rusbult et al (1982) inte testade skillnader mellan personer vars föräldrar 

är separerade och personer vars föräldrar är gifta/sambo skulle denna studie kunna gett stöd 

och bidragit till tidigare forskning på så sätt att erfarenheten av att ha separerade föräldrar 

påverkar människors attityd och reaktioner negativt, och att även det fungerar som en 

prediktor för hur människor reagerar när problem uppstår i kärleksrelationer. Dock visade 

resultatet inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna.     

Forskning på vuxna skilsmässobarn har visat att upplevelsen av föräldrarnas relation 

innan separationen är en faktor som har betydelse för hur konsekvenserna ser ut.  Ifall den 

upplevdes som mycket bråkig och konfliktfylld resulterar det i att skilsmässobarn får ännu 

svårare att hantera problem som uppstår i kärleksrelationer (Amato & Deboer, 2001). Vi valde 

att kontrollera för denna faktor men även undersöka huruvida upplevelsen av föräldrarnas 

relation efter skilsmässan påverkar utfallet. Resultatet visade dock att varken upplevelsen av 

föräldrarnas relation före eller upplevelsen av relationen efter skilsmässan hade betydelse för 

utfallet. Det har även diskuterats huruvida åldern vid skilsmässans inträffande har betydelse 
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för vuxna skilsmässobarns konsekvenser i kärleksrelationer. Forskningen har dock visat på 

motsatta slutsatser, där olika undersökningar pekar både på att lägre och högre ålder innebär 

svårare konsekvenser vad gäller att hantera problem i kärleksrelationer (se Christensen & 

Brooks, för en översikt). Denna studie undersökte också huruvida detta kan ha betydelse för 

hur vuxna skilsmässobarns attityder och reaktioner ser ut i kärleksrelationer. Vårt resultat kan 

dock inte bidra med något ytterligare eftersom det inte visade på att någon viss ålder är extra 

känslig.  

Det finns ett antal komponenter som kunde gjorts annorlunda i vår studie. Deltagarna 

kontaktade oss angående enkäten och vissa oklarheter som fanns i den. Bland annat ansåg de 

att ett alternativ för ”Särbo” borde funnits med då vi frågade om deras föräldrar var 

gifta/sambo eller inte. Vi kategoriserade dessa som gifta/sambo då de faktiskt var det trots att 

de inte bodde tillsammans. Andra har kommenterat att den ena föräldern dog vid födseln och 

kunde därmed inte kategoriseras varken som en person med separerade föräldrar eller en 

person med gifta/sambo föräldrar. Detta är något vi hade kunnat se över och varit mer 

noggranna med innan enkäten skickades ut. Det var många personer som fick plockas bort ur 

det första urvalet. Orsakerna till detta var att inte alla svarat på samtliga frågor, missuppfattat 

frågorna, eller gjort slarvfel. Vad detta beror på går givetvis att diskutera. Dels handlar det om 

ett lite slarvigt utförande från deltagarnas sida, men även brister i enkäten. Dessutom föll en 

detalj i enkäten bort av misstag, ett svarsalternativ till frågan om hur personer vars föräldrar 

var separerade upplevde relationen före separationen. Där var det tänkt att deltagarna skulle 

kunna uppge att de inte har något minne av relationen, vilket kan ha varit ett passande 

alternativ för de personer som uppgav att de var mellan 0 och 4 år vid separationens 

inträffande. Från början var tanken att genomföra studien på endast unga vuxna då tidigare 

forskning har haft fokus på det, men för att inte riskera att urvalet skulle bli allt för litet valde 

vi att inte begränsa åldersintervallet med en övre åldersgräns på deltagarna, utan istället utföra 
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studien på personer från 18 år och uppåt. Detta skiljer därmed denna studie litegrann från 

tidigare forskning, på både gott och ont. Det är intressant att testa en bredare population då 

resultatet kan appliceras på fler människor, men valet av urvalsgrupp kanske också är en av 

anledningarna till att vårt resultat inte gick i linje med tidigare forskning. Hur urvalets storlek 

påverkade resultatet går också att spekulera i, med ett större urval kanske utfallet hade sett 

annorlunda ut.    

En positiv aspekt av studien är att vi använde oss av ett beprövat sätt att mäta personers 

attityder och reaktioner i kärleksrelationer genom EVLN-modellen (Rusbult et al, 1982). Så 

trots att resultatet inte stämde överens med hypoteserna var studiens metod och 

tillvägagångssätt dess styrkor. Valet av internetenkät gjordes för att enkelt kunna 

sammanställa alla svar och effektivt distribuera enkäten. Vi kände även att det var större 

möjlighet att få ett större urval och att deltagarna fyller i enkäten mer ordentligt när de kan 

vara mer privata och själv välja när de vill ta sig tid till att genomföra undersökningen, 

jämfört med om vi skulle gått ut i klasser och be studenter fylla i enkäten under 

föreläsningstid.  

Utifrån Cui & Fincham (2010) och Amato & Deboers (2001) studie med perspektiven 

”transmission of relationship skills and interpersonal behavior” och ”transmission of marital 

commitment” samt Rusbult et al (1982) studie med EVLN-modellen vore det logiskt om vårt 

resultat visade på en signifikant skillnad mellan personer vars föräldrar separerade under 

uppväxten och personer vars föräldrar var gifta/sambo vad gäller negativa reaktioner vid 

problem i kärleksrelationer. Utfallet blev inte som förväntat, vilket om det skulle stämma med 

verkligheten i så fall vore ett positivt resultat i den bemärkelsen att huruvida människor har 

separerade föräldrar eller inte därmed inte har någon betydelse för hur människors reaktioner 

vid problem i kärleksrelationer ser ut. Att personer med separerade föräldrar inte 
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nödvändigtvis är sämre på att hantera relationsproblem än personer vars föräldrar är 

gifta/sambo.    
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Bilaga 1 

EXIT 

 Jag skulle göra slut  

 Vi skulle separera  

 Jag skulle dumpa honom/henne på en gång  

 Jag skulle försöka komma på ett sätt att ta mig ur förhållandet  

 Jag skulle be min partner flytta  

 

VOICE 

 Jag skulle prata med min partner om vad som irriterar mig  

 Jag skulle komma med förslag som skulle kunna förbättra vårt förhållande 

 Jag skulle fråga min partner vad som irriterar honom/henne 

 Jag skulle fråga min partner vad jag gör för fel  

 Jag skulle försöka åtgärda problemen 

 

LOYALTY 

 Jag skulle vänta och se vad som händer  

 Jag skulle avvakta i hopp om att förhållandet förbättras  

 Jag skulle hoppas att förhållandet förbättras bara jag håller ut  

 Jag skulle ha tålamod men vänta på en återgäldning från min partner  

 Jag skulle aldrig överväga att göra slut  

 

NEGLECT 

 Jag skulle låta förhållande sakta men säkert dö ut  

 Jag skulle börja behandla min partner illa  

 Jag skulle prioritera andra saker och inte prata särskilt mycket med honom/henne  

 Jag skulle bli arg och inte prata över huvud taget  

 Jag skulle förmodligen bara låta förhållandet falla samman  

 

 


