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SJÄLVSKATTAD INTRAPERSONELL OCH INTERPERSONELL 

EMOTIONSREGLERINGS FÖRKLARINGSVÄRDE FÖR 

RELATIONSNÖJDHET I VUXNA PAR 

Emotionsreglering som begrepp har breddats och betraktas idag som ett 

transdiagnostiskt fenomen, som framträder i många olika problembilder (Gratz & 

Roemer, 2004). Inte minst har emotionsreglering visat sig vara relevant för olika 

samlevnadsproblem i parförhållanden (Gottman, Coan, Carrére & Swanson, 

1998). Detta innebär ett ökat behov av tillförlitliga mätmetoder för att kunna 

undersöka emotionsreglering i parförhållanden. Tyvärr är emotionsforskningen 

kluven och även om det finns gott om skattningsformulär för att undersöka en 

enskild individs färdigheter, så saknas i stort sett skattningsformulär för par 

(Levenson, Haase, Bloch, Holley & Seider, 2014). Studier som fokuserat på par 

har ofta gjort detta genom avancerade observationsstudier i en strävan efter 

ekologisk validitet (ex. Bloch, Haase & Levenson, 2014) och har använt andra 

definitioner för begreppet på parnivå (Dixon-Gordon, Bernecker & Christensen, 

2015). På så vis finns det idag en mängd forskning som undersöker reglering hos 

par, och en mängd metoder för att mäta reglering på individnivå, men väldigt lite 

information om hur väl dessa två delar av fältet hänger ihop eller hur mycket de 

skiljer sig. Det är okänt om de individbaserade skattningsformulären som avser 

att mäta emotionsreglering har relevans för par, och det är okänt om parspecifika 

skattningsskalor har mer att tillföra än de mått som redan utvecklats för individer. 

 

Bakgrund 

Relationsnöjdhet 

Statistiska centralbyrån (SCB) har rapporterat att omkring 46% av Sveriges 

befolkning samlevde med en annan person i ett gemensamt parförhållande och att 

parförhållanden var den vanligaste typen av boendeform (SCB, 2014). Av dessa 

46% rapporterades 70% vara gifta. Carstensen, Graff, Levenson och Gottman 

(1996) beskriver att relationsnöjdhet i ett förhållande bestående av gifta vanligen 

varierar över förhållandets gång. De beskriver att det genomsnittliga förhållandet 

visar relativt hög nöjdhet i inledande år efter giftermålet, följt av sakta sjunkande 

nöjdhet under de nästföljande 20 åren, vilket följs av en stegring i senare år.  

Parförhållandets fungerande och hur nöjd den enskilda personen är 

med relationen hänger ihop med en mängd skydds- och riskfaktorer över olika 

domäner i en persons liv. Att inneha socialt stöd i sin närhet exempelvis i form av 

en partner kan, enligt Carstensen et al. (1996) i sig vara sammankopplat med flera 

positiva hälsoeffekter i form av bättre fysisk och mental hälsa och lägre dödlighet. 

Samtidigt kan olyckliga förhållanden, ha starka negativa konsekvenser i form av 

bland annat kardiovaskulära problem, sänkt immunförsvar och ökade nivåer av 

stresshormoner (Gottman & Notarius, 2002). Starka korrelationer har, enligt 

Foran, Whisman och Beach (2015), också rapporterats mellan självskattad 

relationsnöjdhet och generell nöjdhet med livet. De ger också en översyn över 

kopplingar mellan relationsnöjdhet och depression eller ångestrelaterade problem, 
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där de menar att relationsproblem både ökar risken för och försvårar behandling 

av både depressionsrelaterade och ångestrelaterade problem. 

American Psychiatric Associations (APA) diagonsmanual Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; APA, 2013) tar upp bristande 

relationsnöjdhet i form av samlevnadsproblem (relationship distress) som ett 

problem som kan behöva ytterligare kliniskt fokus. Enligt DSM (APA, 2013) 

karaktäriseras samlevnadsproblem av problem rörande beteenden, kognitioner 

eller känslor och känslouttryck inom relationen, eller problem inom dessa 

områden som påverkar behandlingen eller prognosen av annan åkomma. Tidigare 

utgåvor (DSM-IV; APA, 2000) har enbart fokuserat på samlevnadsproblem i form 

av kommunikationsproblem. Samlevnadsproblem relaterade till specifika antagna 

etiologier, som partnermisshandel eller problem relaterade till sex betraktas i 

DSM-5 som egna men relaterade problemområden.  

 

Prediktorer för relationsnöjdhet 

En mängd faktorer har konstaterats påverka relationsnöjdhet i olika riktningar. 

Demografiska faktorer såsom kön (Kaslow, Hansson & Lundblad, 1994), 

relationsstatus (Aarskaug Wiik, Bernhardt, Noack & Teachman, 2009), antal barn 

(Twenge, Campbell & Foster, 2003) och par- och individvariabler som 

konfliktförekomst (Fellows, Chiu, Hill & Hawkins, 2016) och personlighetsdrag 

(Malouff, Thorsteinsson, Schutte, Bhullar & Rooke, 2010) har alla konstaterats 

påverka graden av upplevd relationsnöjdhet hos en person eller ett par. McCabe 

(2006) beskriver däremot i en översikt av teorin kring relationsnöjdhet att en stor 

del av den forskning som finns att tillgå i första hand fokuserar på gifta, 

samlevande och heterosexuella parförhållanden, samt att begreppet 

relationsnöjdhet operationaliseras olika över olika studier. Detta innebär att 

generaliseringar av resultat till andra grupper och begrepp försvåras. 

Aarskaug Wiik och kollegor (2009) drar också de slutsatsen att 

gruppen vuxna i parförhållanden är mycket heterogen. I ett stort urval bestående 

av svenska och norska 25- till 35-åringar i samboförhållanden fann de att 

relationsnöjdhet skilde sig baserat på om personerna var gifta eller ogifta, på så 

vis att gifta samlevande generellt visade högre nivåer av relationsnöjdhet, även 

kontrollerat för hur länge paret bott tillsammans och om de hade barn. Det finns 

även en starkt etablerad effekt av kön på relationsnöjdhet (McCabe, 2006; 

Gottman & Notarius, 2002) där gifta män generellt skattar högre relationsnöjdhet 

än gifta kvinnor, vilken visat sig även i svenska urval (Kaslow et al., 1994). I en 

meta-analys beskriver Jackson, Miller, Oka och Henry (2014) däremot att denna 

könseffekt är mycket liten i icke-kliniska populationer, och försvinner helt då 

dyadisk data undersöks och fru och man alltså jämförs mot varandra. De beskriver 

däremot att effekten framträder i kliniska urval, där kvinnor i parterapi vanligen 

skattar lägre nöjdhet än sina män. Det finns också flera indikationer på att 

könsroller, relationsmässig frihet och förväntningar i förhållandet har en inverkan 

på hur relationen upplevs. Enligt en meta-analys av Twenge et al. (2003) så 
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upplever de flesta par en sänkning i relationsnöjdhet till följd av att de skaffar 

barn, en effekt som ökar något med varje barn och som är mer markerad för 

kvinnor, och kvinnor med högre socioekonomisk status. Detta anser författarna 

tyder på att det är just de frihetsbegränsande konsekvenserna, i form av 

exempelvis mer rigida könsroller och förväntningar, som är anledningen till den 

uppvisade sänkningen i relationsnöjdhet efter barnets ankomst. Fellows, et al. 

(2016) drar liknande slutsatser utifrån sin meta-analys. De konstaterar att arbets- 

och familjekonflikter har en negativ inverkan på relationsnöjdhet och att denna 

inverkan modererades av om en eller båda partners arbetade. Detta, menar de, 

beror sannolikt på att par där båda partners arbetar innehar mer jämlika roller 

överlag. 

Personlighetsfaktorers inverkan på relationsnöjdhet visar sig framför 

allt igenom att hög neuroticism hos en partner är kopplat till lägre nivåer av 

relationsnöjdhet både skattat över paret (McCabe, 2006) och hos den andra 

partnern (Malouff et la., 2010). Men kopplingar har också gjorts mellan högre 

skattad agreeableness, extraversion och conscientiousness och högre 

relationsnöjdhet (Malouff et al., 2010). Vater och Schröder-Abe (2015) har visat 

att dessa personlighetsegenskaper kunde predicera relationsnöjdhet 6 månader 

senare och att effekten medierades av själv- och partnerskattad användning av fyra 

olika intrapersonella emotionsregleringsstrategier. 

 

Emotionsreglering 

Att förändra upplevelsen eller uttrycket av en upplevd känsla i enighet med ett på 

förhand aktiverat mål är själva grundtanken i emotionsreglering, förklarar Gross 

(2013). Den förhärskande definitionen av begreppet är att emotionsreglering 

innebär ”de processer genom vilka en individ påverkar vilka emotioner den har, 

när den har dem, och hur den uttrycker och upplever dessa emotioner” (Gross, 

1998, s. 275. Fritt översatt). Denna definition ligger till grund för den så kallade 

processmodellen för emotionsreglering (Gross, 1998; Gross, 2014). Modellen 

betraktar känslogenerering som en process som följer distinkta steg, och där varje 

steg möjliggör olika typer av reglering. I den generativa processen kan reglering 

ske innan en situation uppstår genom att välja vilka situationer en ger sig in i. 

Reglering kan också ske i situationen, men innan känslan genererats, genom 

modifiering av själva situationen, riktandet av uppmärksamhet på olika aspekter 

av situationen och genom hur situationen tolkas och värderas. Slutligen kan 

reglering ske när den känslomässiga responsen på situationen uppstått, och då 

genom processer som på något vis förändrar själva responsen, eller beteendet. 

Teorin har lett till omfattande forskning inriktad på specifika 

emotionsregleringsstrategiers effekter på upplevda känslor, beteenden och 

fysiologiska mått (Webb, Miles & Sheeran, 2012) och konceptet betraktas idag 

som ett närmast transdiagnostiskt fenomen som ligger till grund för en mängd 

olika symptombilder och problembeteenden (Gratz & Roemer, 2004). Färdigheter 

bortom användandet av enskilda strategier har också undersökts. Som exempelvis 
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flexibelt användande av regleringsförmågor och strategier (Aldao, Sheppes & 

Gross, 2015) och förmågan att identifiera och acceptera de känslor som upplevs 

(Gratz & Roemer, 2004). 

 

Emotionsreglering i sociala sammanhang 

Värdet av att reglera sina känslor har ofta ställts upp mot de sociala fördelar det 

bidrar med att inte visa, agera på eller uppleva känslor i en social kontext eller 

som reaktion på sociala situationer. När Gross (2014) exemplifierar 

emotionsreglering för att visa på dess adaptiva funktion så talar han därför om när 

en person slå händerna i kudden för att hantera sin ilska som ett alternativ till att 

skrika på sin chef. Han tar också upp handlingen att ringa en vän för att hantera 

sin ledsenhet som ett exempel på en reglerande aktivitet. Trots detta, att 

emotionsreglering förefaller vara naturligt kopplat till sociala interaktioner, så 

kunde Campos, Walle, Dahl och Main (2011) konstatera att bara 11.7% av 

publicerade forskningsartiklar över tio år undersökte emotionsreglering i en 

kontext där deltagarna interagerade med en annan person, eller föreställde sig att 

de gjorde det. Viss kritik har lyfts mot Gross definition (1998) på grund av att den 

inte på ett enkelt sätt inkluderar fler personer än individen vars känslor regleras. 

Levenson et al. (2014) menar exempelvis att det finns flera aspekter av 

emotionsreglering som glöms bort i Gross’ definition eftersom mellanmänsklig 

emotionsreglering är mer än summan av de inblandade individernas reglerande 

färdigheter eller aktiviteter. Campos med kollegor (2011) förklarar på samma sätt 

att undersökandet av mekanismer som om de var oberoende av en social kontext 

gör att det blir lättare att forska men svårare att generalisera den forskningen, och 

efterfrågar därför mer ekologisk validitet. Bristen på en definition har däremot 

inte hindrat forskning kring mellanmänsklig emotionsreglering från att bedrivas, 

vilket Dixon-Gordon et al. (2015) förklarar har lett till att terminologin som 

använts för att beskriva emotionsreglering i sociala interaktioner är inkonsekvent. 

 

Mellanmänsklig emotionsreglering 

Ett fåtal av mig kända försök har däremot gjorts för att samla terminologin och 

etablera tydliga definitioner och riktlinjer för mellanmänsklig emotionsreglering. 

Levenson et al. (2014) diskuterar skillnaden mellan individinriktad 

emotionsreglering och emotionsreglering på parnivå och framhåller då att 

emotionsreglering med två personer är en ständigt pågående och upprepande 

process, utan tydlig startpunkt och utan tydligt slut. Regleringsprocessen beskrivs 

också som en dubbelriktad process som innefattar samreglering i form av 

dynamiskt kovarierande känsloförändringar. De menar också att det i större 

utsträckning än för individinriktad emotionsreglering kan handla om reglering av 

både positiva och negativa känslor. 

Även Campos et al. (2011) tar upp vikten av de iterativa, upprepande 

processerna i sociala sammanhang på så vis att den enes effekt blir den andres 

orsak. De anser att emotionsreglering, ur ett relationsperspektiv, handlar om 
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hanteringen av motstridiga målsättningar. Det som regleras i mellanmänskliga 

möten är inte de individuellt upplevda känslorna, utan snarare konflikter mellan 

de mål som de inblandade individerna har. Eftersom känslor, enligt Campos et al. 

(2011) är handlingsmotiverande så förändras de därför naturligt tillsammans med 

förändringar i målkonflikter. 

Dixon-Gordon et al. (2015) definierar begreppet interpersonell 

emotionsreglering utifrån termerna inre (intrinsic) och yttre (extrinsic) för att 

denotera om regleringen riktas mot den egna eller en annan person. Utöver detta 

ska regleringen ske i kontexten av en mellanmänsklig interaktion, och processen 

ska ha motivet att förändra en känsla eller ett känslouttryck.  

Zaki och Williams (2013) redogör för ett teoretiskt ramverk för att 

klassificera olika typer av interpersonell reglering, bestående av fyra kategorier. 

De menar på samma sätt som Dixon-Gordon och kollegor (2015) att interpersonell 

reglering sker i social kontext och med ett reglerande mål. Zaki och Williams 

(2013) ramverk är baserat på om känslan som regleras är förlagd hos sig själv 

(intrinsic) eller hos någon annan (extrinsic), och om den emotionsreglerade 

processen kräver feedback ifrån interaktionspartnern eller inte för att målet ska 

uppfyllas. 

Niven, Totterdell och Holman (2009) har klassificerat olika typer av 

emotionsregleringsstrategier utifrån om dessa har affektförbättrande eller 

affektförsämrande motiv. Studien undersökte enbart medvetet initierade strategier 

riktade mot att förändra affekt hos någon annan (d.v.s. yttre reglering). Studenter 

kategoriserades utifrån en kortsorteringsuppgift 378 strategier i de övergripande 

kategorier de själva fann mest lämpliga. Därefter jämfördes de studentgenererade 

kategoriseringarna med de teoretiskt grundade, vilket gav stöd åt kategoriseringen 

utifrån det förbättrande eller försämrande motivet. I senare studier (Niven, 

Totterdell, Stride & Holman, 2011) har de också anammat begreppen inre och 

yttre som övergripande kategoriseringar. 

Det finns på så vis två utbredda förhållningssätt till mellanmänsklig 

emotionsreglering, där den ena fokuserar på de mer kontinuerliga, relationella och 

ibland också omedvetna processer som rör reglering av känslor och mål i 

mellanmänskliga möten (Levenson et al., 2014; Campos et al., 2011). Den andra 

fokuserar på individuella mål, enkelriktade, eller i alla fall diskreta processer för 

varje inblandad person och den medvetna regleringen av känslor för att uppnå det 

specifika målet (Dixon-Gordon et al., 2015; Niven et al., 2011; Zaki och Williams, 

2013). För att tydliggöra konceptuella skillnader kommer jag fortsättningsvis 

använda begreppet intrapersonell emotionsreglering för att beskriva traditionell 

självreglering. Interpersonell emotionsreglering kommer, i enighet med Dixon-

Gordon et al. (2015), beskriva individbaserade processer med en annan person 

inblandad.  Inre och yttre kommer att användas för att beskriva om emotionen 

som är mål för regleringen finns hos personen själv, eller hos någon annan. För 

dubbelriktade processer eller processer som definieras på parnivå kommer 

begreppet samreglering att användas. 
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Intrapersonell reglering och relationer 

Som tidigare nämnt så har merparten av forskning om intrapersonell 

emotionsreglering fokuserat på inre processer i avsaknaden av en faktisk social 

kontext (Campos et al., 2011). Ett flertal studier har däremot kopplat 

intrapersonell emotionsregleringsförmåga till de positiva och negativa sociala 

konsekvenser som användandet av specifika strategier (John & Gross, 2004) eller 

som dysreglering (Gratz & Roemer, 2004) kan medföra. Individuell 

emotionsregleringsförmåga är viktigt för att vänskapsband och parrelationer ska 

fungera. Lopes, Salovey, Côté och Beers (2005) fann att studenter med högre 

självskattad emotionsregleringsförmåga betraktades som mer prosociala och 

interpersonellt känsliga av både sig själva och deras vänner. De hade också fler 

personer i sin klass som kallade dem för deras vän, och fick fler positiva än 

negativa nomineringar ifrån sina kamrater gällande frågor som ”Vem bryr sig om 

andra?” och ”Vem är mest social?” (Lopes et al., 2005, s. 15).  En 18-timmars 

intervention för att öka emotionsregleringsförmåga och förståelse för egna känslor 

har också i en studie visat sig ha effekter på individuellt välmående och 

självskattad kvalitet i sociala relationer sex veckor senare (Nelis et al., 2011). 

Samband har också dragits mellan emotionsreglering och parspecifika 

utfallsmått. Gratz och Roemer (2004) konstaterade att deras skala för att mäta 

intrapersonell dysreglering hade ett signifikant samband med mäns utövande av 

våld i nära relationer. Utöver helskalemåttet så visade delskalor som mätte 

oförmåga att kontrollera impulser, oförmåga att agera i enighet med egna 

önskemål när negativa känslor upplevs och oförmågan att flexibelt använda 

situationsanpassade emotionsregleringsstrategier alla signifikanta negativa 

samband med frekvens av männens våldsutövande i nära relationer. För kvinnor 

var enbart sambandet mellan bristande impulskontroll och våldsutövande 

signifikant. Tani, Pascuzzi och Raffagnino (2015) visade att samma 

emotionsregleringsskala kunde predicera självskattad relationskvalitet på 

individnivå. Emotionsregleringsmåttet visade signifikant variansförklaring för 

delskalor som mätte rädsla att kontrolleras av eller bli beroende av sin partner, 

grad av utelämnande uttalanden (disclosure) till sin partner och rädsla för 

emotionell involvering i form av exempelvis konflikter. 

Två, enligt Webb et al. (2012), i allmänhet välbeforskade 

intrapersonella strategier kallade omtolkning (reappraisal) och undertryckande 

(suppression) har konstaterats ha betydelse i sociala sammanhang. John och Gross 

(2004) förklarar exempelvis att undertryckande strategier, vilka karaktäriseras av 

att dölja känslomässiga uttryck för upplevda känslor, har visat sig ha negativa 

samband med livsnöjdhet och social närhet, emedan användandet av omtolkande 

strategier visat positiva samband med dessa mått. Personer som i samtal med en 

sedan tidigare okänd samtalspartner instruerades att använda undertryckande 

strategier har också visats skattas av samtalspartnern som mindre omtyckta än 

personer som inte använde sådana strategier (Gross, 2013). Likaså har 

undertryckande strategier i jämförelse med omtolkande visats leda till högre 
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blodtryck hos samtalspartnern (John & Gross, 2004). Utifrån detta resonerar John 

och Gross (2004) att personer som oftare använder undertryckande strategier är 

obekväma med att dela med sig av sina känslor, vilket leder till att samtalspartners 

får svårare att läsa av och umgås med dessa personer. I en studie av Finkel, Slotter, 

Luchies, Walton och Gross (2013) visade det sig också att en intervention för att 

öka användningen av omtolkande strategier i parkonflikter ledde till att den 

normala sänkning i relationsnöjdhet som både kontrollgrupp och 

interventionsgrupp upplevt sedan det föregående året avstannade för 

interventionsgruppen. 

 

Interpersonell emotionsreglering 

Interpersonell emotionsreglering är ett nytt och relativt outforskat begrepp (Zaki 

& Williams, 2013; Niven et al., 2011) som berör framför allt regleringen av andras 

känslor genom undersökandet av reglerande avsikter (Niven et al., 2011), 

strategier (Niven, Totterdell, Holman & Headley, 2012) och flexibilitet (Niven, 

Macdonald & Holman, 2012). Inga studier har till min kännedom undersökt 

sambandet mellan interpersonell emotionsreglering, och relationsnöjdhet i 

parförhållanden. Visst stöd finns däremot för att interpersonell emotionsreglering 

kan ha ett samband med vissa sociala utfallsmått. I en stor enkätstudie av Niven, 

Macdonald et al. (2012) framkom exempelvis att personer som varierar mer i vilka 

interpersonella emotionsregleringsstrategier de använder över olika vänskaps- 

och familjerelationer visade lägre grad av självskattade positiva känslor, större 

grad av emotionell utmattning och hade färre nära relationer än personer som 

använde färre strategier. Personer med låg variabilitet i sina strategier visade 

däremot högre grad av perspektivtagande, empati och lägre grad av 

ångestspräglade anknytningsstilar. Detta motsäger forskning på intrapersonell 

emotionsreglering, vilken har betraktat flexibilitet i val av 

emotionsregleringsstrategier som någonting adaptivt (Gratz & Roemer, 2004). 

Det är dock möjligt att inter- och intrapersonell emotionsreglering skiljer sig i 

detta avseende. Niven, Macdonald et al. (2012) förklarar sina resultat med att 

personer som visar hög variabilitet kan vara mer känsliga och reaktiva för sociala 

kontexter, vilket leder till att de får svårt att agera konsekvent och målinriktat. 

Däremot fann de också att personer som visade mer variabilitet också visade 

högre användning av affekt-försämrande strategier, vilket kan innebära att 

resultaten beror på användandet av dessa specifika strategier, snarare än 

variabiliteten. Eftersom dessa effekter berörde variabilitet över flera olika 

relationer snarare än inom en specifik relation är det däremot svårt att uttala sig 

om ifall dessa resultat kan generaliseras till parförhållanden. 

I en studie av Parkinson, Simons och Niven (2016) har interpersonell 

emotionsreglering undersökts i fråga om parinteraktioner, och visade att den ena 

partnerns användande av specifika intrapersonella regleringsstrategier hade ett 

samband med vilka interpersonella strategier den andra partnern använde. 

Användandet av strategier för att lugna sin partner kunde i studien prediceras av 
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partnerns tydlighet i känslouttryck och högre generella negativa affektivitet. 

Personer som hade en partner som oftare visade negativa affekter och som i 

mindre utsträckning använde beteendeundertryckande strategier för att hantera sin 

egen oro, använde alltså fler strategier för att nedreglera negativ affekt hos 

partnern. Intressant nog visade det sig också att interpersonell uppreglering av 

negativ affekt förekom i större frekvens om partnern använde omtolkande 

regleringsstrategier, eller hade lägre generell negativ affektivitet, och därför 

visade få känslouttryck. Det vill säga, en person med en partner som inte uttryckte 

sin oro hade större sannolikhet att använda strategier för att öka upplevd oro hos 

partnern. Även om studien inte uttalar sig om de känslomässiga effekterna av 

strategierna så kan detta ses som en indikation på att såväl upp- som nedreglering 

kan vara relevant att undersöka i fråga om parförhållanden.  

Visst stöd finns för att interpersonella strategier också har en 

affektförändrande effekt på personen som försöker reglera någon annan (Niven, 

Totterdell et al., 2012). Denna effekt förefaller starkare för affektförsämrande än 

affektförbättrande strategier, enligt två studier utförda av Niven, Totterdell och 

kollegor (2012). Studierna, som bestod av en enkät- och observationsstudie och 

en laboratoriestudie, visade i båda fallen att personer som använde strategier för 

att försämra affekt hos någon annan också visade en försämrad affekt efteråt. Den 

första delstudien visade också att självskattat känslomässigt välmående en månad 

senare kunde prediceras utifrån användandet av strategier för att försämra affekt. 

I laboratoriestudien, där studenter rollspelade interaktioner, visade också 

användandet av affektförbättrande strategier en signifikant positiv effekt på 

självskattat upplevd affekt efteråt. Enligt en mer omfattande enkätstudie (Niven 

et al., 2011) har också användandet av interpersonella affektförsämrande 

strategier, men inte affektförbättrande, konstaterats korrelera positivt med 

självskattade hälsorelaterade nedsättningar. 

 

Samreglering 

Butler och Randall (2013) tar upp samreglering som ett begrepp för dubbelriktade 

känsloförändringar och känslovariation som uppstår mellan två personer i någon 

form av relation. Begreppet har både använts för att undersöka samvarians i 

kortisolnivåer över en dag (Saxbe & Repetti, 2010), fysiologisk och affektiv 

samvarians över 20 minuter (Levenson & Gottman, 1983) och samvarians i 

skattade positiva och negativa känslor över 21 dagar (Butner, Diamond & 

Aspinwald, 2007). Butler och Randall (2013) menar att det är viktigt att skilja på 

samvarians kring en antagen mittpunkt, där samreglering kan betraktas som 

homeostas på relationsnivå som ständigt verkar för att föra båda partners tillbaka 

mot mitten (morfostatisk), och samreglering som samvarians utan mittpunkt 

(morfogenisk), där processen skulle kunna leda till polariserade eller eskalerade 

känslolägen hos paret. Dessa båda typer av samreglering har enligt Butler och 

Randall (2013) olika funktioner för och effekter på relationsnöjdhet. En 

morfostatisk samreglering, där båda partners känslor naturligt återgår till en 
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baslinje över tid är enligt Butler (2015) att betrakta som hälsosam samreglering, 

medan eskalerande eller polariserande processer är att betrakta som 

kodysreglering. Två typer av interaktionsmönster som båda kan betraktas som 

exempel på morfogenisk samreglering har visat sig ha speciellt stor vikt för 

relationsnöjdhet. 

 

Krav- och undfallenhet. Det första interkationsmönstret har benämnts 

krav- och undfallenhet (demand – withdrawal; Schrodt, Witt & Shimkowski, 

2014). Detta mönster präglas av att en partner är konfrontativ och krävande medan 

den andre är undfallande och undvikande. Schrodt et al. (2014) konstaterar, i en 

meta-analys över mönstrets samband med individ och parfaktorer, att detta är ett 

av de mest destruktiva interaktionsmönstren som beforskats. Levenson et al. 

(2014) ger detta mönster som exempel på parspecifik dysreglering där affektiv 

aktivering polariseras istället för att närma sig mitten för båda parter. Den ena 

uppreglerar som respons på den andres nedreglering, medan den andre nedreglerar 

som respons på den andres uppreglering. Schrodt och kollegor (2014) hänvisar till 

att rollen som kravställare i gifta, olikkönade par oftare intas av en kvinna, och att 

män oftare är de som är undfallande. Däremot poängterar de att de negativa 

effekterna är samma oavsett vilken partner som intar vilken roll. Eftersom 

mönstret förekommer i lika stor utsträckning hos samkönade par som hos 

olikkönade (Holley, Strum & Levenson, 2010) och eftersom såväl män som 

kvinnor visar större andel kravställande om de själva är de som förespråkar 

förändring i relationen (Christensen & Heavey, 1990) så tror Holley et al. (2010) 

att anledningen till överrepresentationen av kvinnor beror på maktpositioner i 

relationen. Schrodt et al., 2014 fann att mönstret visade starkare effekter på och 

bättre förklarades av variabler på relations- eller interaktionsnivå än demografi- 

och individnivå vilket talar för att mönstret måste förklaras utifrån förhållandet 

snarare än de enskilda individerna i förhållandet. 

De negativa effekter som mönstret för med sig fann Schrodt et al. 

(2014) var större för relationsspecifika mått som relationsnöjdhet, separationsrisk 

och konstruktivt konfliktlösande, än för individuella. Flera studier (Caughlin & 

Huston, 2002; Heavey, Christensen & Malamuth, 1995; Schrodt et al., 2014) har 

kopplat samman förekomsten av ett krav- och undfallenhetsmönster med lägre 

nivåer av relationsnöjdhet. Effekter som enligt en intervju- och självrapportstudie 

av Caughlin och Huston (2002) kvarstår även efter att uttryck av negativ affekt 

generellt, har kontrollerats för. Heavey et al. (1995) har också visat på 

longitudinella effekter, där mäns tillbakadragenhet separat kunde predicera 

förändring hos deras fruars relationsnöjdhet två och ett halvt år senare. 

Förekomsten av ett krav- och undfallenhetsmönster i parförhållanden har också 

visat sig överrepresenterat i par där våld förekommer (Feldman & Ridley, 2000). 

 

Reciprocitet av negativ affekt. Ett annat interaktionsmönster som 

undersökts utförligt i konfliktinteraktioner och som visat sig ha konsekvenser för 
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relationsnöjdhet karaktäriseras av att negativ affekt hos den ena partnern genererar 

eller bemöts med ökad negativ affekt hos den andra partnern (Levenson et al, 

2014). På så vis riskerar paret att fastna i en ständigt eskalerande interaktion. Hur 

lång tid båda partners stannar kvar i, eller trappar upp, negativ affekt har visat sig 

skilja sig mellan lyckliga och olyckliga förhållanden (Carstensen, Gottman & 

Levenson, 1995). Gottman et al. (1998) fann att de-eskalering av fruns upplevelse 

av svag negativ affekt, och mannens upplevelse av stark negativ affekt under en 

observerad konfliktinteraktion var den enskilt starkaste prediktorn för skilsmässa 

inom 6 år efter giftermålet. Par som skattade högre relationsnöjdhet och par som 

inte separerade under studien präglades av kortare episoder av negativ 

affektreciprocitet. I en studie av Levenson och Gottman (1983) kunde 60% av 

variansen i relationsnöjdhet förklaras av en typ av morfogenisk samreglering som 

de kallade fysiologisk sammankoppling mellan partners, operationaliserat som 

samvarians i fysiologiska reaktioner under en konfliktinteraktion. Också negativ 

reciprocitet i affektskattningar under konfliktinteraktionen bidrog med signifikant 

variansförklaring. En senare studie (Bloch et al., 2014) har med mer tillförlitliga 

analysmetoder gett longitudinellt stöd åt nedregleringen av negativa känslor som 

en viktig prediktor för relationsnöjdhet. Den visade att hur snabbt fruns upplevelse 

av negativa känslor nedreglerades kunde predicera båda partners nuvarande 

nöjdhet och hur snabbt fruns negativa känslouttryckande beteenden kunde 

nedregleras predicerade fruns upplevda nöjdhet med relationen över tid. 

Relationsnöjdhet har också visats moderera samvarians i kortisolnivåer och 

sinnesstämning över dagen när paret var tillsammans (Saxbe & Repetti, 2010) 

genom att par som visade högre grad av relationsnöjdhet visade lägre grad av 

samvarians i negativa känslor och kortisolnivåer.  

Negativ reciprocitet tros också vara en speciellt viktig faktor för 

förekomsten av våld i nära relationer. Manliga förövare av våld i nära relationer 

visar exempelvis högre grad av ilske-eskalering än andra män (Feldman & Ridley, 

2000) och förekomsten av negativ reciprocitet generellt är också överrepresenterat 

i förhållanden där våld förekommer (Cordova, Jacobson, Gottman, Rushe & Cox, 

1993). Prediktionen av våld utifrån förekomsten av arbets- och familjekonflikter 

har av VanBuren Trachtenberg, Anderson och Sabatelli (2009) visats medieras av 

nedreglerande kommunikationsstilar. Därför misstänker de att just regleringen av 

negativ eskalering är speciellt viktig för att hindra förekomsten av våld.  

 

Positiv affekt och reglering 

Regleringen av positiva känslor har varit föremål för ett mindre fokus än 

regleringen av negativa känslor. Gross (2014) förklarar att fältets fokus domineras 

av nedreglering av negativa känslor, och i en mindre utsträckning på uppreglering 

av positiva känslor. Levenson et al. (2014) har påpekat att i dyader bör positiva 

känslor få lika mycket uppmärksamhet som negativa eftersom förhållanden ofta 

hålls samman av gemensamma positiva upplevelser. Diamond och Aspinwald 

(2003) påpekar också relevansen av att undersöka positiv affekt, i och med att 
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positiva och negativa känslor inte agerar på samma neurala system, inte har 

samma effekter och inte kan antas ha samma funktion. Hursomhelst har vissa 

studier undersökt positiv affekt och regleringen av densamma i relation till 

parförhållanden. Snyder, Heyman och Haynes (2005) redogör för några av dessa 

och konstaterar då att upplevd positiv affekt och uttryck för positiv affekt 

framförallt har en prediktiv inverkan på relationsproblem i förhållande till den 

nivå av negativ affekt som upplevs och uttrycks. Par som upplever 

samlevnadsproblem uttrycker och upplever alltså mer negativ affekt i förhållande 

till positiv, oberoende av om de upplever mycket eller lite negativ affekt. Gottman 

och Levenson (1992) har konstaterat att denna relation mellan positiva och 

negativa känslor bara behöver finnas hos en partner för att kunna ha en inverkan 

på parets välmående. Par där endera partnern visade mer negativ till positiv affekt-

ratio i en konfliktinteraktion visade lägre relationsnöjdhet både samtidigt och fyra 

år senare, sämre hälsa fyra år senare, mer undfallande beteenden och större risk 

för separation. Gottman och Levenson (1992) kallar de par som har åstadkommit 

en balans mellan negativa och positiva känslouttryck och upplevelser för 

reglerade par, men uttalar sig inte om ifall detta betraktas handla om lyckade 

nedregleringar av negativa känslor, lyckade uppregleringar av positiva, eller en 

kombination av båda. 

Positiva känslors inverkan på relationsnöjdhet syns också i en studie 

av Gottman et al. (1998), där författarna använde uppmätt positiv affekt i en 

konfliktinteraktion för att predicera senare skilsmässa. De fann då att upplevd och 

uttryckt positiv affekt på egen hand kunde predicera stabilitet i äktenskapet och 

kunde användas för att diskriminera mellan lyckliga stabila par och olyckliga 

stabila par. Vissa indikationer finns däremot också för att relationsnöjdhet har en 

inverkan på upplevelsen av känslouttryck i relationer, snarare än det omvända. 

Hawkins, Carrére och Gottman (2002) fann att i gifta samkönade par så kunde 

nivån av självskattad närhet till partnern predicera förekomsten av fenomenet 

sentiment override ifrån fruarnas sida. De beskriver fenomenet som en omedveten 

omtolkning av partnerns uttalanden, beteenden och affektiva uttryck till mer 

positiva eller negativa än vad en objektiv skattning klassar dem som. Och att 

omtolkningen går i riktning med personens övergripande syn på förhållandet. I 

sin studie fann de att högre skattad närhet innebar att neutrala eller något negativa 

känslouttryck, men inte starkt negativa känslouttryck, oftare tolkades som mer 

positiva av frun. Lägre skattad närhet innebar å andra sidan att neutrala eller något 

negativa uttryck skattades som mer negativa. Författarna förklarar detta som en 

form av skydd, hos nära par, för eskalering av negativ affekt, där svaga negativa 

affekter sållas bort innan de hinner växa. Carstensen et al. (1995) beskriver också 

hur lyckliga par i deras studie präglas av att den som lyssnar under en 

konfliktinteraktion visar fler neutrala eller positiva känslor, medan den som talar 

visar negativa känslor, vilket kan hindra dysreglering genom att hålla känslorna i 

jämn nivå under samtalet.  

Uttryck för positiv affekt kan däremot också fungera som nedreglering 
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av negativ affekt, snarare än skydd. Yuan, McCarthy, Holley och Levenson (2010) 

visade exempelvis att i perioder av fysiologisk nedreglering, där arousal gick från 

hög till låg, visade par signifikant större andel positiva emotionella beteenden, 

som leenden, skratt och skämt, än under andra perioder under en 

konfliktinteraktion. På samma sätt har Fredrickson och Levenson (1998) visat att 

inducerandet av positiva känslor hos individer som har tittat på en skrämmande 

film, leder till en snabbare återhämtning av fysiologiskt påslag. Båda dessa studier 

tyder alltså på att uttryck av positiva känslor kan avväpna effekten av negativa 

känslor, och att positiva känslor har reglerande effekter i sig själva. Gottman et al. 

(1998) har också undersökt positiv affekt som de-eskaleringsstrategi i gifta 

samkönade par, och fann då att enbart i par som klassades som stabila och lyckliga 

(baserat på senare inhämtad longitudinell data på relationsnöjdhet och skilsmässa) 

sammanföll positiv affekt med de-eskalering av negativa känslor, men att positiva 

känslor oberoende av de-eskalering var prediktivt för relationsnöjdhet. 

Sammanfattningsvis tyder dessa studier på att positiva känslor och uttryck för 

positiva känslor kan ha en inverkan på relationsnöjdhet dels direkt (Gottman et 

al., 1998) och dels genom att skydda för uppkomsten av negativa känslor 

(Hawkins et al. 2002). Dessutom kan positiva känslor användas som en 

regleringsstrategi genom att förhindra eskalering av negativa känslor (Carstensen 

et al., 1995), samt, och då speciellt för stabila och lyckliga par, genom att 

nedreglera existerande negativa känslor (Gottman et al., 1998).  

 

Mätmetoder 

En mängd skattningsformulär har utformats för att mäta olika dimensioner av 

emotionsreglering på individnivå, exempelvis emotionsregleringssvårigheter, i 

form av Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) 

eller användandet av specifika emotionsregleringsstrategier via Emotion 

Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003) eller Affective Style 

Questionnaire (ASQ; Hofmann & Kashdan, 2010).  

 Ett fåtal formulär har också utvecklats för att undersöka 

emotionsreglering ur ett interpersonellt perspektiv, antingen genom yttre 

interpersonell reglering, eller inre interpersonell reglering. Ett exempel är 

Managing the emotions of others scale (MEOS; Austin & O'Donnell, 2013) som 

utvecklats för att på individnivå undersöka yttre interpersonell reglering i form av 

vilka strategier en person använder för att upp- och nedreglera andra personers 

positiva och negativa känslor. Också Interpersonal Emotion Management Scale 

(IEMS; Little, Kluemper, Nelson & Gooty, 2012) undersöker yttre interpersonell 

reglering. Här genom en individs användande av fyra olika 

emotionsregleringsstrategier för att hantera andras oönskade känslor. Skalan 

utvecklades med avsikt att användas i organisatorisk forskning och praktik. Det 

har också utformats ett formulär för att mäta yttre interpersonell reglering och 

reglering av egna känslor, Emotion regulation of others and self (EROS; Niven et 

al., 2011). Skalan avser mäta en individs användning av 



13 
 

emotionsregleringsstrategier för att öka eller minska negativ respektive positiv 

affekt hos sig själv och hos andra, över de senaste två veckorna. Interpersonal 

Emotion Regulation Questionnaire (IERQ; Hofmann, Carpenter & Curtiss, 2016) 

mäter inre interpersonell reglering på individnivå, det vill säga hur en person 

använder andra personer för att reglera sina positiva och negativa känslor.  

 Levenson et al. (2014) förklarar däremot att skattningsskalor i stort 

sett saknas för att undersöka många parspecifika emotionsregleringsprocesser 

som olika former av samreglering, interaktionsmönster och liknande. Istället har 

en stor del av forskningen använt avancerade observationsmetoder, som Levenson 

och Gottmans metod (ex. Gottman & Levenson, 1992; Hawkins et al. 2002) för 

att maximera ekologisk validitet. Avsaknaden av skattningsskalor attribuerar 

Levenson et al. (2014) till att observationsmått och skattningsskalor sällan 

överensstämmer, och att självskattningar, vilka vilar på ett visst mått 

självkännedom för att vara valida, riskerar att bli än mer missvisande då måttet 

som söks ligger på parnivå. På grund av de definitionsskillnader som finns mellan 

intrapersonell och social emotionsreglering menar de också att användande av 

skattningsformulär för intrapersonell emotionsreglering sannolik inte räcker till 

för att ringa in alla intresseområden relevanta för dyader. I en studie av Bloch 

(2012) användes däremot en samling items ifrån två olika formulär för att mäta 

emotionsreglering på parnivå. De items som användes, beskriver Bloch, kom ifrån 

Couple Communication questionnaire (CCQ), ett formulär som avser mäta hur 

bekväma par är med att hantera och samtala om känslor i sin relation, samt 

Emotion in Close Relationships (ECR), vilket undersöker hantering av specifika 

känslouttryck, som oro, lycka och ilska, när de uppstår i relationens kontext. Inget 

av formulären, eller Blochs utvalda items har undersökt i fråga om validitet för 

just emotionsregleringsbegreppet. I sin studie fann Bloch inget samband mellan 

självskattad emotionsreglering och ett observationsmått för emotionsreglering, 

däremot korrelerade parskattad emotionsreglering och relationsnöjdhet. 

 Det parspecifika formuläret Managing Affect and Differences Scale 

(MADS; Arellano & Markman, 1995) utvecklades för att mäta positiva och 

negativa kommunikationsfärdigheter och konfliktlösningsstrategier. Enligt 

Levenson et al. (2014) har speciellt delskalorna Negative escalation, Stop actions 

och Withdrawal ett överlapp med parspecifik emotionsreglering i form av 

samreglering, och Snyder et al. (2005) påpekar att delskalan Negative escalation 

kan ha ett värde för att undersöka emotionsreglering ur ett parperspektiv. Både 

Levenson et al. (2014) och Dixon-Gordon et al. (2015) konstaterar däremot att det 

idag finns ett stort behov av skattningsformulär som fångar de mellanmänskliga 

aspekterna av emotionsreglering. 
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Syfte 

Det saknas idag etablerade skattningsskalor för att undersöka mellanmänskliga 

aspekter av emotionsreglering, och det är inte känt i vilken utsträckning 

skattningsskalor för mellanmänsklig emotionsreglering tillför ytterligare 

förklaringsvärde gentemot individbaserade. Relationsnöjdhet är ett centralt 

fenomen för parförhållanden och har kopplats till såväl sociala som 

hälsorelaterade konsekvenser (McCabe, 2006). Tidigare studier har också 

etablerat kopplingar mellan intrapersonella emotionsregleringsmått och 

relationsnöjdhet (Tani, et al., 2015), och mellan mellanmänskliga 

emotionsregleringsmått och relationsnöjdhet (Gottman et al., 1998). För denna 

studie valdes därför huvudsyftet att undersöka om mellanmänskliga 

skattningsskalor för emotionsreglering kan förklara varians i relationsnöjdhet 

utöver den varians som förklaras av ett intrapersonellt mått för dysreglering. 

 Ett andra syfte valdes också för att möjliggöra undersökandet av 

studiens huvudsyfte. Detta syfte bestod i att översätta de två skattningsskalorna 

MADS och EROS, och preliminärt undersöka deras interna konsistens och 

potentiella samband med intrapersonell emotionsdysreglering. 

 

 

Frågeställningar 

1. Kan mellanmänsklig emotionsreglering förklara ytterligare varians i 

relationsnöjdhet utöver intrapersonell emotionsreglerings varians-

förklaring? 

2. Är de översatta delskalorna för inre respektive yttre affektförbättrande, inre 

respektive yttre affektförsämrande, undfallenhet, stoppbeteenden och 

negativ eskalering reliabla mått utifrån uppvisad intern konsistens, och 

uppvisar de samband med intrapersonell emotionsdysreglering?  
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Metod 

Design 

Studien utformades som en tvärsnittsstudie i enkätformat. Deltagarna bestod av 

ett bekvämlighetsurval av par där båda partners i varje par fick fylla i en rad 

formulär via en internetplattform. Oberoende variabler bestod av båda partners 

utfall på formulären DERS, EROS och utvalda delskalor av formuläret MADS. 

Beroende variabel bestod av båda partners självskattade nöjdhet med relationen 

uppmätt med DAS. 

 

Rekrytering 

Rekrytering skedde via flera olika medier. Ett e-postutskick gjordes till samtliga 

psykologstudenter vid Linköpings universitet, där de förfrågades om deltagande i 

studien. Information om studien och deltagande spreds även över sociala medier 

som Facebook och Twitter samt på hemsidan www.studie.nu. Flygblad med 

information om studien placerades i väntrum på 7 stycken familjecentraler och 

öppna förskolor i Jönköpings och Östergötlands län. Flygblad placerades också 

på två stadsbibliotek, ett socialkontor och på allmänna anslagstavlor i tre svenska 

städer och delades ut under ett utbildningsmöte för en studentförening vid 

Linköpings universitet. Alla annonseringar kring studien hänvisade till en 

hemsida för anmälan och ytterligare information. 

Intressenter ombads att via hemsidan www.iterapi.se/sites/PAR registrera 

en e-postadress. Till varje registrerad e-postadress skickades då två unika länkar 

ut. Länkarna ledde till varsitt identiskt formulär som markerades Partner 1 och 

Partner 2, och vardera partnern ombads fylla i endast ett av formulären. På 

hemsidan presenterades också ytterligare information om studien, 

inklusionskriterier, konfidentialitet och datahantering, samt kontaktuppgifter till 

studiens kontaktperson. Rekryteringen pågick mellan den 23:e september och 

första november 2016. Kontaktuppgifter fortsattes att presenteras på hemsidan 

även efter rekryteringsperiodens avslut. 

 

Urval 

För att delta i studien krävdes att följande kriterier uppfylldes, 

1. Personen och dess partner var i en pågående parrelation. 

2. Att båda var över 18 år gamla. 

3. Att paret hade tillgång till en e-postadress. 

4. Att båda partners fyllde i sina respektive formulär. 

 

Åttioåtta par (176 personer) anmälde sitt intresse till att delta i studien genom att 

registrera en e-postadress på plattformen. Av dessa slutförde 55 par (110 personer) 

både formulär för Partner 1 och Partner 2. Sextiosex personer exkluderades ur 

studien på grund av att endera partnern inte fyllde i fullständiga formulär. Detta 

resulterade i att det slutliga deltagandet bestod av 110 deltagare över 55 par. Två 

par bestod av samkönade partners och resterande par bestod av olikkönade 
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partners. Det utfördes ingen analys av eventuella demografiska skillnader mellan 

de samkönade och olikkönade paren i och med att proportionen samkönade par i 

urvalet var för liten för att en sådan analys skulle anses meningsfull. Demografisk 

beskrivning av deltagarna presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1, Demografisk beskrivning av deltagarna 

  Frekvens (%) 

Kön Man 

Kvinna 

Annat/vill ej uppge 

53 (48.2%) 

57 (51.8%) 

0 (0%) 

 

Relationsform Gifta 

Sambo 

Särbo 

Annat 

 

44 (40%) 

59 (53.6%) 

7 (6.4%) 

0 (0%) 

 

Antal år 

tillsammans 

Medel (SD) 

Min-Max 

 

7.22 (7.27) 

1 – 35 

Ålder Medelålder (SD) 

Min-Max 

 

31.16 (8.14) 

20 – 64 

Antal barn Medel (SD) 

Min-Max 

 

1.01 (1,42) 

0 – 8 

Högsta 

utbildningsnivå 

Universitetsutbildning 

Gymnasieutbildning 

Grundskola 

Annat 

62 (56.4%) 

42 (38.2%) 

0 (0%) 

6 (5.5%) 
n = 110. SD = Standardavvikelse. 

 

Mätinstrument 

Samtliga deltagare fick fylla i ett formulärbatteri bestående av demografiska 

frågor angående ålder, kön, civilstånd, antal barn, relationslängd, högsta avslutade 

utbildning, samt DERS, DAS, partneranpassad version av EROS, och items från 

MADS motsvarande delskalorna Withdrawal (undfallenhet), Negative escalation 

(negativ eskalering) och Stop actions (stoppbeteenden). Deltagarna fyllde i dessa 

formulär via internetplattformen och hade möjlighet att avbryta formuläret samt 

återvända till ett avbrutet formulär som de själva ville. 

 

Dyadic adjustment scale, DAS 

DAS (Spanier, 1976) är ett skattningsformulär bestående av 32 items. Deltagarna 

besvarar 30 av frågorna på en 6-gradig likertskala och två frågor besvaras 
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med ”ja” eller ”nej”. DAS avser mäta parrelaterad samstämmighet och 

anpassning, och har i en omfattande metaanalys visat sig vara ett tillförlitligt mått 

för att undersöka nöjdhet med parrelationer (Graham, Liu & Jeziorski, 2006). Det 

totala resultatet varierar mellan 0 och 151, där högre poäng indikerar högre 

relationsnöjdhet och bättre anpassning. Spanier (1976) utvecklade formuläret 

baserat på 300 items från olika formulär relaterade till nöjdhet i relationer. Flera 

olika faktorstrukturer har undersökts med varierande resultat (Graham et al., 

2006), men den mest prevalenta strukturen är den 4-faktorstruktur som Spanier 

själv företrädde, vilken enligt Graham et al. (2006) fått stöd i ytterligare minst 8 

studier. De fyra faktorerna motsvarar delskalorna Dyadic consensus, som mäter i 

hur stor utsträckning paret är överens om för förhållandet viktiga saker; Dyadic 

satisfaction, som mäter hur nöjda paret är med sin nuvarande relation; Dyadic 

cohesion, som mäter upplevd grad av närhet och gemensamma aktiviteter; och 

Affective expression, som mäter i vilken grad fysisk och beteendemässig 

tillgivenhet visas. Graham och kollegors (2006) metaanalys har undersökt 

uppmätta reliabilitetsmått över 91 studier med totalt urval bestående av 25,035 

individer. De fann att helskalemåttet har visat hög intern konsistens (α 

medelvärde= .915) över varierande urval. De fann också att de enskilda 

delskalorna uppvisade acceptabel till hög intern konsistens (α> .7), men att 

konfidensintervallet (95% CI, [.681 - .746]) för affective expression överlappade 

med gränsen för acceptabel intern konsistens (α= .7). Lägre reliabilitet för 

affective expression kan förväntas i samples bestående av fler vita, fler män, färre 

heterosexuella och fler gifta. Den version som här användes översattes till svenska 

av Kaslow et al. (1994) och visade acceptabel till hög intern konsistens över 

delskalorna (α= .87-.93), uppmätt på ett urval om 95 par av heterosexuella som 

varit gifta i 20 år eller mer. Män i deras urval skattade signifikant högre än kvinnor 

på dyadic satisfaction och affectional expression. 

 

Difficulties in emotion regulation scale, DERS 

DERS (Gratz & Roemer, 2004) är ett självskattningsformulär bestående av 36 

items. Deltagarna besvarar hur ofta respektive items påstående stämmer för dem 

över en 5-gradig likertskala från ”Nästan aldrig” till ”Nästan alltid”. Formuläret 

avser mäta emotionsregleringssvårigheter hos vuxna, med vikt på reglering av 

negativa känslor. Det totala resultatet varierar mellan 36 och 180, där högre poäng 

indikerar större svårigheter. Formuläret utvecklades enligt Gratz och Roemer 

(2004) med speciell hänsyn till att regleringsstrategier är kontextuella och att 

flexibilitet och acceptans därför bättre kan indikera goda 

emotionsregleringsförmågor än användandet av specifika strategier. I Gratz och 

Roemers (2004) studie indikerade en explorativ faktoranalys på ett urval 

bestående av 357 studenter att en modell bestående av 6 faktorer gav bäst 

förklaringsvärde och tolkningsbarhet. Formuläret består av delskalorna, 

Nonacceptance, som mäter till vilken grad emotionella responser inte accepteras, 

genom att exempelvis reagera med sekundära negativa känslor på sina negativa 
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känslor; Goals, som mäter svårigheter att bete sig målinriktat när negativa känslor 

uppstår; Impulse, som mäter impulskontrollsvårigheter; Awareness, som mäter 

brister i medvetenhet om upplevda känslor; Strategies, som mäter antaganden om 

bristande tillgång till strategier för att hantera sina känslor; och Clarity, som mäter 

i vilken utsträckning känslor framstår som otydliga och svårförstådda. Gratz och 

Roemers (2004) urval visade på en hög intern konsistens på totalskalan (α= .93) 

och adekvat intern konsistens för de enskilda delskalorna (α= .80-.89). Formuläret 

har också uppvisat god test-retest reliabilitet (r= .88) över fyra till åtta veckor på 

ett urval av 21 studenter, och god prediktiv och extern validitet (Gratz & Roemer, 

2004). I föreliggande studie användes en svensk översättning av DERS (Friberg, 

2006). Översättningen har visat likvärdig intern konsistens (α= .92) i ett svenskt 

urval bestående av 107 studenter. 

 

Managing affect and difficulties scale, MADS 

MADS (Arellano & Markman, 1995) är ett skattningsformulär bestående av 109 

items. Deltagarna besvarar i vilken grad de håller med om varje items påstående 

över en 5-gradig likertskala från ”Stämmer helt” till ”Stämmer inte alls”, och 

högre poäng innebär att färdigheten används i större utsträckning. Formuläret 

utformades för att mäta positiva och negativa kommunikations- och 

konfliktlösningsfärdigheter hos par. Items genererades ur närliggande formulär, 

teori och forskning kring specifika kommunikationsfärdigheter som ansågs 

relevanta för att urskilja relationsproblem. Skalan utgörs av 12 delskalor som 

antingen anses korrespondera mot en positiv eller en negativ färdighet. De 

positiva färdigheterna utgörs av de nio delskalorna Leveling, Emotional 

expressivity, Validation, Love and affection, Editing, Feedback, Stop action, 

Focusing och Communication over time. Negativa färdigheterna består av de tre 

delskalorna Negativity, Negative escalation och Withdrawal. Alla skalor består av 

items som hänvisar både till den svarandes färdighet och den svarandes partners 

färdighet. I Arellanos och Markmans (1995) studie fann de att skalornas interna 

konsistens var överlag adekvat eller god (α= .64 - .90) över två urval bestående 

av å ena sidan 31 gifta olikkönade par och å andra sidan 36 samboende samkönade 

par. De två delskalorna Stop actions och Editing visade tveksam intern konsistens 

(α< .7) i det olikkönade urvalet, men inte i det samkönade. Delskalan Withdrawal 

undersöktes endast i det samkönade urvalet eftersom den inkluderades i studiens 

senare skede och visade då en tveksam intern konsistens (α= .67) i detta urval. 

Negativa kommunikationsfärdigheter visade sig i olika grad korrelera negativt, 

och positiva kommunikationsfärdigheter positivt med självskattad 

relationsnöjdhet i båda urvalen, vilket bidrar med viss prediktiv validitet. Dock 

korrelerade det självskattade användandet av färdigheterna endast svagt med 

beteendeobservation av användandet av de gällande färdigheterna, vilket Arellano 

och Markman (1995) menar delvis beror på att flera av färdigheterna utgörs av 

koverta beteenden. I föreliggande studie användes enbart 16 items motsvarande 

delskalorna Withdrawal, vilken avser mäta undfallenhet inför konflikt, Stop 
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actions, som mäter användning av konfliktavbrytande beteenden och Negative 

escalation, vilken mäter negativ affektreciprocitet och eskalering. Detta gjordes 

baserat på att formulärets helhetliga omfattning ansågs öka tidsåtgången för 

deltagarna avsevärt och på grund av att samtliga delskalor inte kunde anses vara 

relaterade till emotionsreglering. De tre delskalorna valdes utifrån att de teoretiskt 

kunnat motiveras ha förklaringsvärde för parspecifik emotionsreglering i form av 

samreglering (Levenson et al, 2014; Snyder et al., 2005). Formuläret översattes i 

sin helhet som en del av denna studie, vilket beskrivs mer utförligt under 

rubriken ”Översättning”.  

 

Emotion regulation of others and self, EROS 

EROS (Niven et al., 2011) är ett självskattningsformulär bestående av 19 items. 

Deltagarna besvarar i vilken utsträckning de använt vissa emotions-

regleringsstrategier de senaste två veckorna över en 5-gradig likertskala från ”Inte 

alls” till ”En hel del”. Formuläret avser mäta användandet av emotions-

regleringsstrategier för att försämra eller förbättra affekt hos sig själv och hos 

någon annan. Högre poäng på respektive delskala innebär mer frekvent 

användande av för den delskalan relevanta strategier. Formuläret utvecklades med 

avsikt att bredda typologin kring emotionsregleringsstrategier genom att 

inkludera avsikt med strategin, i form av affekthöjande eller affektdämpande 

avsikter, och målobjekt för strategin i form av sig själv eller annan. Formulärets 

items genererades teoridrivet utifrån författarnas modeller kring inre (intrinsic) 

och yttre (extrinsic) emotionsreglering, samt utifrån intervjuer och 

skattningsformulär där deltagare tillfrågades om vilka strategier de använde för 

att reglera sina känslor. I Nivens och kollegors (2011) studie indikerade en 

explorativ faktoranalys fyra faktorer som överensstämde med de teoretiskt 

konstruerade delskalorna, Intrinsic affect improving (inre affektförbättrande), 

intrinsic affect worsening (inre affektförsämrande), extrinsic affect improving 

(yttre affektförbättrande) och extrinsic affect worsening (yttre affektförsämrande), 

vilket också bekräftades i en konfirmatorisk faktoranalys på ett annat urval. Det 

totala urvalet för faktoranalyserna var 551 individer, vilka delades upp i två halvor 

för varsin faktorsanalys. Niven et al. (2011) visade i sitt urval på adekvat till god 

intern konsistens för de enskilda delskalorna (α= .74-.82). I samma studie, men 

ett annat urval bestående av 227 personer fanns att EROS hade god 

konstuktvaliditet och bidrog med ökat förklaringsvärde gentemot flera 

existerande emotionsregleringsformulär. De båda delskalorna rörande 

affektförsämrande strategier har visat på en något begränsad variabilitet i svaren 

som genereras på så vis att låga skattningar (d.v.s. lågt användande av dessa 

strategier) är något överrepresenterade i åtminstone icke-kliniska urval. I 

föreliggande studie översattes EROS till svenska och de icke-självinriktade 

delskalorna omformulerats till att handla om deltagarens partner. Dessa delskalor 

har framgångsrikt använts på liknande specificerade sätt tidigare (Niven, 

Macdonald, et al., 2012). Mer utförlig beskrivning av översättningen presenteras 
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nedan. Den översatta versionen av EROS administrerades i sin helhet till alla 

deltagare. 

 

Översättning 

Översättningarna av EROS och MADS utgick ifrån Gudmundssons (2009) 

riktlinjer vid översättning av skattningsformulär. Detta innebär att en inledande 

översättning från engelska till svenska utfördes av mig, en tvåspråkig student med 

goda kunskaper om de psykologiska konstrukt som avsågs mätas. Därefter 

tillbakaöversattes formulären från svenska till engelska av en för studien 

oberoende student, tvåspråkig i svenska och engelska. De båda engelskspråkiga 

versionerna av formulären jämfördes därefter item för item för att upptäcka 

eventuell diskrepans. Jämförelsen utfördes av mig, och utgick ifrån att varje item 

bedömdes i grad av förändring. För att direkt betraktas som tillräckligt konsekvent 

översatta items så skulle båda översättningar ordagrant överensstämma, eller 

enbart uppvisa förändringar i ordföljd, eller avvika med högst 1 ord som i båda 

översättningarna betraktas vara synonymer. Items som inte föll in i någon av dessa 

kategorier, totalt 14 stycken, skickades till en tredje, för studien oberoende, 

tvåspråkig person, vilken arbetade som PTP-psykolog. Denna fick för varje items 

båda engelska versioner besvara om hon ansåg att de mätte samma sak och kunde 

representera samma konstrukt. Denna tredje person bedömde att alla items utom 

ett mätte samma sak i båda versioner. Detta item översattes då om och fick gå 

igenom tillbakaöversättningsprocessen igen. Vid denna andra översättning stämde 

båda engelska versioner ordagrant, varvid ingen konsultation av tredje person 

ansågs nödvändig. För slutgiltiga versioner av formulären, se Bilaga 1 för MADS 

delskalor, och Bilaga 2 för EROS. 

 

Etik 

Studien har utformats med hänsyn till rådande lagstiftning och etiska riktlinjer för 

psykologisk forskning. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460) specificerar att arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning 

ej klassas som forskning, och att detta därför ej kräver etikprövning såvida det 

inte rör sig om känsliga personuppgifter som definierat i personuppgiftslagen 

(1998:204), eller studier som riskerar att psykiskt eller fysiskt påverka eller skada 

deltagarna. Då föreliggande studie ej kan anses falla in i någon av dessa kategorier 

så har ingen etikprövning genomförts. Dock konstateras i regeringens proposition 

(2007:08/44) om ändring i etikprövningslagen att arbeten på som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning förväntas bedrivas under etiskt säkerställda och 

trygga former. 

På grund av detta har Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god 

forskningssed tagits i beaktning vad gäller exempelvis anonymitet, datahantering, 

informerat samtycke och frivillighet. Alla deltagare gav sitt samtycke till att all 

insamlad data hanterades i enighet med personuppgiftslagen (1998:204). 

Deltagarna informerades via hemsidan om dataintegritet och hantering samt att de 
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när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Då studien var intresserad 

av att sammankoppla data mellan båda personer i paret valdes att två unika länkar 

skickades till den registrerade e-postadressen. Länkarna tillät båda parter att själva 

fylla i sitt formulär oberoende från och anonymt för sin partner. Vardera par 

tilldelades en kod som användes vid hantering av data och alla data som 

presenteras i studien visas på gruppnivå, varvid inga enskilda deltagares uppgifter 

kan spåras. 

 

Analysmetod 

Samtliga dataanalyser genomfördes i IBM SPSS version 24. För att undersöka de 

översatt formulärens interna konsistens beräknades Cronbach’s alfa för testens 

respektive delskalor. Bivariat korrelation användes för att undersöka de översatta 

formulärens förhållande till det etablerade emotionsregleringsmåttet DERS. 

Bivariat korrelation användes även för att undersöka bakgrundsvariablernas 

eventuella korrelation med utfallsmåttet DAS. För att undersöka de respektive 

emotionsregleringsmåttens förklaringsvärde för relationsnöjdhet användes 

multilevel modelling (flernivåsmodellering), enligt en actor-partner 

interdependence model (Kenny, Kashy & Cook, 2006), där beroende variabel var 

en individs relationsnöjdhet uppmätt med DAS. Oberoende variabler som 

inkluderades i modellen bestod av individens egna och partners utfall på 

formulären EROS, DERS och utvalda delskalor från MADS. Modellen utgick 

ifrån att data på den första nivån (individnivå) var i ett beroendeförhållande med 

data på den andra nivån (parnivå). För att ha kontroll för beroendeförhållandet 

skapades två dummy-kodade variabler som indikerade parnummer och 

parmedlem, vilket möjliggjorde att individuella skattningar klustrades utifrån 

partillhörighet. På så vis tillåter actor-partner interdependence modellen samtidigt 

undersökande av effekten på en individs utfallsmått ifrån individförlagda 

prediktorer (detta kallas actor-effects) och partnerförlagda prediktorer (partner-

effects), se Figur 1. 

 

Figur 1. Egen illustration av actor-partner interdependence model. Oberoendevariabel (OBV), 

beroendevariabel (BV). 

 

Modellen följde Loeys, Cook, De Smet, Wietzker och Buysses (2014) 

rekommendation för par där partners ej kan skiljas från varandra 

Aktöreffekt Partner 1 

OBV 

Partner 1 

BV 

Partner 2 

BV Aktöreffekt 

Partner 2 

OBV 
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(indistinguishable dyads) genom att förutsatta att residualvariansen för båda 

partners i ett par var samma, eftersom detta innebär att båda partners utfallsmått 

betraktas komma från samma fördelning. Då modelljämförelser utfördes samt på 

grund av att enbart fixed effects undersöktes i samtliga modeller så användes 

maximum likelihood esitmation (ML; Field, 2013). Modellernas 

variansförklaring beräknades med hjälp av Pseudo R2 (Kenny, Kashy och Cook, 

2006), enligt ekvationen, 

 

𝑅2 = 1 −
𝐶𝑆 + 𝑅𝐸𝑆

𝐶𝑆𝑈 + 𝑅𝐸𝑆𝑈
  

 

där CS är ett kovariansestimat kallat compound symmetry-termen och RES 

residualfelsvariansen. För att genomföra dessa beräkningar krävdes att en tredje 

så kallad unrestricted model konstruerades, det vill säga, en modell utan 

prediktorer. Denna modell denoteras med ett U i ekvationen ovan. Då modellen 

enbart användes för att möjliggöra beräkning av Pseudo R2 så kommer den inte 

att presenteras som en del av studiens resultat. Modelljämförelser gjordes med 

hjälp av log-likelihood ratio test (-2LL) för modellerna (Field, 2013) samt 

jämförelser av variansförklaring baserat på Pseudo R2. 

  Bortfall hanterades utifrån complete case analysis på parnivå, vilket 

innebär att enbart par där båda partners fyllt i sina respektive formulär 

inkluderades. Studiens data undersöktes ifråga om den var approximalt 

normalfördelad baserad på Shapiro-Wilks test och bedömning av histogram och 

Q-Q-plots. Spridningsdiagram undersöktes kvalitativt för att kunna etablera att 

samtliga variabler visade linjära samband med relationsnöjdhet. Variance 

inflation factor (VIF) beräknades också för samtliga prediktorer och bedömdes 

utifrån Fields (2013) riktlinjer för att bedöma eventuell multikollinearitet. 
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Resultat 

De mellanmänskliga måttens underliggande och närliggande konstrukt 

Reliabilitet i form av intern konsistens för delskalorna i MADS och EROS 

undersöktes med Cronbach’s alfa på individnivå (n = 110). Resultaten visade på 

acceptabel intern konsistens för samtliga EROS-delskalor, inre affektförbättrande 

(α = .75), inre affektförsämrande (α = .82), yttre affektförbättrande (α = .70) och 

yttre affektförsämrande (α = .74). MADS delskalor visade acceptabel intern 

konsistens för delskalorna negative eskalering (α = .85) och stoppbeteenden (α 

= .83). Delskalan undfallenhet visade på tveksam intern konsistens (α = .59), item-

deletionanalys visade att exkludering av enskilda items ej kunde leda till att alfa 

ökade till en acceptabel nivå. Eftersom låg intern konsistens för delskalan kunde 

förväntas utifrån Arellano och Markmans (1995) tidigare resultat (α = .67), samt 

på grund av föreliggande studies explorativa ansats valdes att skalan trots detta 

skulle inkluderas i påföljande analyser. Efter datainsamlingen upptäcktes att ett 

item ifrån delskalan avseende inre affektförbättrande (item 11) innehöll en 

felstavning. Därför utfördes en item-deletionanalys även för denna skala. 

Analysen visade att delskalan skulle vidhålla likvärdig intern konsistens oavsett 

om detta item inkluderades eller inte. Därför behålls även svar på detta item i 

påföljande analyser. 

Bivariata korrelationer genomfördes för att undersöka de översatta 

delskalornas korrelation med ett etablerat intrapersonellt emotions-

regleringsformulär, DERS. Beräkningarna utfördes på individnivå (n = 110) och 

signifikansnivån sattes till p < .05. Korrelationer mellan DERS och samtliga 

EROS-delskalor, samt de tre delskalorna ifrån MADS presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2, Summering av korrelationer mellan DERS och mellanmänskliga 

skattningsskalor 

Skala Delskala r p 

EROS Inre affektförsämrande 

 

.575 < .001 

 Inre affektförbättrande 

 

-.103 .284 

 Yttre affektförsämrande 

 

.252 .008 

 Yttre affektförbättrande 

 

-.103 .286 

MADS Negativ eskalering 

 

.429 < .001 

 Undfallenhet 

 

.330 < .001 

 Stoppbeteenden -.055 .565 
n = 110. Difficulties in emotion regulation scale (DERS); Emotion regulation in others and 

self (EROS); Managing affect and differences scale (MADS). 
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Jämförelse av modeller med och utan mellanmänskliga mått 

Inledande bivariata korrelationer beräknades för att på individnivå (n = 110) 

undersöka eventuella samband mellan relationsnöjdhet uppmätt med DAS och en 

individs ålder, kön, utbildningsnivå, längd på förhållandet, antal barn samt 

relationsform. Inga av variablerna visade sig ha signifikanta samband med 

relationsnöjdhet (alla p > .05) varför dessa inte inkluderades i modellerna nedan. 

Två separata flernivåmodeller undersökte effekten på aktörens DAS 

av både aktörens och partnerns utfall på DERS, EROS delskalor, och MADS-

skalorna negativ eskalering, stoppbeteenden och undfallenhet. Modellerna utgick 

ifrån complete case analysis på parnivå (n = 110). Eftersom studien intresserade 

sig för de mellanmänskliga emotionsregleringsmåttens potentiella 

förklaringsvärde utöver intrapersonella mått konstruerades först en modell där 

aktörens utfall på DAS förklarades av aktörens och partnerns utfall på DERS. 

Resultatet presenteras i Tabell 3 och visade signifikanta, negativa effekter av både 

aktörens och partnerns utfall på DERS. Pseudo R2 för modellen beräknades 

till .197, vilket innebär att modellen förklarar 19.7% av variansen i utfallsmåttet.  

 

Tabell 3, Summering av flernivåsanalys för att predicera aktör-DAS 

från aktörs och partners DERS  

Effekt B SE T CI (95%) p 

Aktör DERS 

 

-0.27 0.06 -4.26 -0.396  -0.145 .001 

Partner DERS 

 

-0.17 0.06 -2.72 -0.299  -0.047 .008 

n = 110. Difficulties in emotion regulation scale (DERS); Dyadic adjustment scale (DAS). 

 

Därefter utformades en fortsatt modell som utöver DERS inkluderade aktör- och 

partnerutfall på EROS och de tre delskalorna ifrån MADS. Enskilda prediktorers 

effekter redovisas i Tabell 4. Log-likelihood ratio test för -2LLChange, visade att 

den nya modellen förklarade signifikant mer varians i utfallet än den första 

modellen, x2, (14) = 78.54, p < .01. Pseudo R2 för modellen beräknades till .646, 

vilket innebär att modellen förklarar 64.6% av variansen i utfallsmåttet. 
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Tabell 4, Summering av flernivåsanalys för att predicera aktör-DAS 

från aktörs och partners DERS, MADS och EROS 

Skala Delskala Effekt B SE t CI (95%) 

DERS DERS 

 

 

Aktör 

Partner 

-0.07 

-0.06 

0.06 

0.06 

-1.15 

-1.04 

-0.19    0.05 

-0.18    0.05 

EROS Inre 

affektförsämr-

ande 

 

Aktör 

Partner 

0.18 

0.64 

1.59 

1.59 

0.11 

0.40 

-2.98    3.33 

-2.51    3.80 

 Inre 

affektförbättr-

ande 

 

Aktör 

Partner 

-0.95 

-3.25 

1.65 

1.65 

-0.57 

-1.97 

-4.22    2.33 

-6.53    0.02 

 Yttre 

affektförsämr-

ande 

 

Aktör 

Partner 

-5.97 

-2.35 

1.97 

1.97 

-3.03** 

-1.19 

-9.88    -2.07 

-6.26     1.55 

 Yttre 

affektförbättr-

ande 

 

Aktör 

Partner 

4.29 

8.02 

2.01 

2.01 

2.04* 

3.82** 

 

0.12     8.46 

3.85    12.20 

MADS Negativ 

eskalering 

 

Aktör 

Partner 

-1.19 

-0.16 

0.28 

0.28 

-4.28** 

-0.56 

-1.76    -0.64 

-0.71     0.40 

 Undfallenhet 

 

 

Aktör 

Partner 

-0.66 

0.49 

0.36 

0.36 

-1.85 

1.37 

-1.37     0.05 

-0.22     1.20 

 Stoppbeteenden Aktör 

Partner 

-0.09 

0.08 

0.29 

0.29 

-0.31 

0.29 

-0.68    0.50 

-0.50    0.67 
n = 110. ** p < .01.* p < .05. Dyadic adjustment scale (DAS); Difficulties in emotion 

regulation scale (DERS); Emotion regulation in others and self (EROS); Managing affect and 

differences scale (MADS). 

 

Modellen visade signifikanta, positiva effekter på relationsnöjdhet ifrån både 

aktörens och partnerns skattade yttre affektförbättrande strategier, p = .044, 

respektive p < .001. Ytterligare två signifikanta aktörseffekter återfanns, dels 

genom den negativa effekten av negativ eskalering på relationsnöjdhet, p < .001, 

samt den negativa effekten av yttre affektförsämrande strategier, p = .003. Övriga 

aktör- eller partnereffekter uppvisade inte signifikanta resultat, även om 

partnerskattad inre affektförbättrande strategier (p = .052) och aktörskattad 

undfallenhet (p = .067) närmade sig signifikans. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatsammanfattning 

Undersökning av översatta delskalors interna konsistens visade överlag jämförbar 

intern konsistens i förhållande till originalstudier. Alla delskalor visade acceptabel 

intern konsistens (α > .70), undantaget delskalan undfallenhet som i likhet med 

tidigare studiers resultat uppvisade tveksam intern konsistens. 

 Korrelation med det intrapersonella dysregleringsmåttet DERS visade 

på preliminära kopplingar mellan de översatta delskalorna och ett etablerat 

intrapersonellt mått för dysreglering. Delskalorna för inre och yttre 

affektförbättrande och stoppbeteenden visade inga samband med dysreglering. 

Jämförelse mellan två modeller visade att den första modellen 

bestående av enbart aktör- och partnerskattad DERS gav förklaringsvärde både 

från partner och från aktör. Gemensamt förklarade dessa 19.7% av variansen i 

aktörskattad relationsnöjdhet. Den andra modellen, som även inkluderade 

mellanmänskliga mått förklarade 64.6% av variansen i relationsnöjdhet och 

visade signifikant bättre model-fit. Aktöreffekterna för negativ eskalering, yttre 

affektförsämrande och yttre affektförbättrande strategier, och partnereffekten av 

yttre affektförbättrande strategier bidrog med signifikant variansförklaring. 

 

De mellanmänskliga måttens underliggande och närliggande konstrukt 

För att kunna uttala mig om studiens resultat var det nödvändigt att göra en 

inledande undersökning av de översatta skattningsskalornas egenskaper. Intern 

konsistens för samtliga översatta delskalor undersöktes och resultaten visade att 

intern konsistens var överlag jämförbar med tidigare studiers presenterade interna 

konsistens. Alla delskalor, bortsett från MADS undfallenhet, visade på adekvat 

till god intern konsistens. Detta tyder på att dessa delskalor även översatta kan 

betraktas som reliabla mått på något underliggande konstrukt. 

Delskalan för undfallenhet visade däremot i denna studie i likhet med 

Arellano och Markmans (1995) på bristfällig intern konsistens (α < .7). Resultatet 

för undfallenhet (α = .59) är också lägre än det uppvisat i Arellano och Markmans 

studie (α = .67). Just denna delskalas interna konsistens undersöktes i 

originalstudien enbart på ett urval bestående av samkönade par, varvid 

föreliggande studies urval till största del bestått av olikkönade. Dessutom 

rapporterade Arellano och Markman (1995) överlag lägre intern konsistens för det 

olikkönade urvalet i jämförelse med det samkönade, på övriga delskalor. Av dessa 

anledningar går det inte att definitivt uttala sig om ifall den lägre interna 

konsistensen bör härledas till bristfällig översättning, bristfällig skala eller om det 

speglar en skillnad i urvalen. Eftersom item-deletion-analys inte kunde indikera 

något enskilt item som anledning till den låga interna konsistensen var det heller 

inte möjligt att dra slutsatser om items i behov av omöversättning eller 

omkonstruktion. Det är möjligt att det antagna underliggande konstruktet inte 

lämpar sig för att mätas på parnivå på det sätt som MADS är konstruerat, med 
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items riktade till både partners användande och eget användande av strategin. 

Detta skulle gå i linje med att tillbakadragenhet inför konflikt ofta uppvisas av 

endera parten i ett par, men inte den andra (Christensen & Heavey, 1990). 

Förekomsten av ett sådant konfliktmönster skulle kunna leda till att en individs 

skattningar på items avseende den själv och items avseende dess partner skulle 

skattas polariserat, vilket då skulle leda till bristfällig intern konsistens. 

Bivariata korrelationer mellan intrapersonell emotionsreglering och 

mellanmänskliga mått beräknades för att undersöka eventuellt konstruktöverlapp 

och för att etablera en koppling mellan de översatta skalorna och ett etablerat 

emotionsregleringsmått. Detta var speciellt viktigt för att undersöka i vilken 

utsträckning delskalorna ifrån MADS var relevanta för begreppet 

emotionsreglering eftersom MADS inte tidigare använts för detta ändamål.  

Ett starkt positivt och signifikant samband (r= .575) fanns för inre 

affektförsämrande strategier. Negativ eskalering (r= .429) och undfallenhet 

(r= .330) visade båda måttliga signifikanta och positiva samband med DERS. Den 

yttre affektförsämrande delskalan (r= .252) visade ett litet positivt och signifikant 

samband. Detta tyder på att dessa mått är distinkta konstrukt, men relaterade i 

olika utsträckning till intrapersonell emotionsdysreglering. De två övriga EROS-

delskalorna inre respektive yttre affektförbättrande visade inga signifikanta 

samband med självskattad dysreglering. Inte heller delskalan stoppbeteenden 

visade något samband med självskattad dysreglering. Tidigare studier (Niven et 

al., 2011) av de affektförbättrande skalorna visade inte heller signifikanta 

samband med dysfunktionella strategier. Däremot påvisade de signifikanta 

korrelationer med flera funktionella strategier och mått, vilket talar för att dessa 

skalor berör emotionsreglering, men är distinkt skilda från dysreglering. För att 

undersöka dessa översatta delskalors samband med emotionsreglering skulle 

korrelationer med funktionella mått sannolikt behöva etableras. Däremot saknas 

tidigare etablerad koppling mellan Stoppbeteenden och emotionsreglering. Det är 

därför möjligt att denna delskala mäter ett konstrukt orelaterat till 

emotionsreglering. Sammantaget visar detta resultat på preliminära kopplingar 

mellan två delskalor ifrån EROS samt två delskalor ifrån MADS, och ett etablerat 

intrapersonellt formulär för att mäta dysreglering. En fullständig validering av 

skalorna, bestående av exempelvis undersökandet av samband med etablerade 

observationsmått för samma konstrukt, skulle däremot krävas för att uttala sig om 

översättningarnas validitet i svenska populationer, och för att uttala sig om 

MADS-delskalornas relevans för emotionsreglering. 

 

Jämförelse av modeller med och utan mellanmänskliga mått 
För att undersöka studiens huvudsyfte, ifall mellanmänskliga 

emotionsregleringsmått kunde bidra med ytterligare variansförklaring, 

konstruerades två modeller för att förklara variansen i aktörskattad 

relationsnöjdhet. Den första modellen visade att både aktörskattad och 

partnerskattad intrapersonell emotionsdysreglering uppmätt med DERS bidrog 



28 
 

med signifikant variansförklaring. Båda partners DERS-utfall kunde gemensamt 

förklara 19.7% av variansen i aktörens skattade relationsnöjdhet. Då 

flernivåsanalysen inte producerar standardiserade betakoefficienter så är det inte 

meningsfullt att jämföra koefficienter mellan olika skalor. I och med att både 

aktör- och partnereffekter genereras utifrån samma skala kan jämförelser däremot 

göras mellan partner och aktör inom varje delskala. Aktörskattad dysreglering 

visade en signifikant och negativ effekt (B= -0.27) på självskattad 

relationsnöjdhet. Detta är i linje med tidigare studier som undersökt sambandet 

mellan intrapersonell reglering och relationsnöjdhet (Tani et al., 2015). Partnerns 

dysreglering visade en svagare effekt (B= -0.17), men bidrog också signifikant 

negativt. Att partnerns intrapersonella dysreglering påverkar aktörens 

relationsnöjdhet har till min vetskap inte etablerats med hjälp av 

skattningsformulär tidigare. Däremot har det stöd ifrån tidigare 

observationsstudier (Bloch et al., 2014) som etablerat att nedreglering av den ena 

partnerns negativa känslor kan inverka på båda partners skattade relationsnöjdhet. 

Det går också i linje med Vater och Schröder-Abes (2015) resultat att partnerns 

emotionsreglering kan mediera den negativa inverkan på aktörens 

relationsnöjdhet som partnerns personlighetsdrag kan ha. Detta eftersom 

partnerns emotionsregleringsförmåga då skulle kunna vara en skyddsfaktor för 

aktörens relationsnöjdhet genom att exempelvis minska negativa effekter på 

relationsnöjdhet av partnerns neuroticism. 

 Den andra modellen inkluderade också de mellanmänskliga måtten 

MADS och EROS som prediktorer. Denna andra modell kunde förklara 64.6% av 

variansen i aktörskattad relationsnöjdhet och stod utifrån log-likelihood ratio test 

för signifikant bättre fit än modell 1. När dessa andra prediktorer inkluderades 

visade också både aktörskattad och partnerskattad DERS icke-signifikanta 

effekter på relationsnöjdhet. Detta tyder på att de mellanmänskliga måtten bidrar 

med ytterligare förklaringsvärde för förståelsen av en persons upplevda 

relationsnöjdhet i förhållande till enbart intrapersonella emotionsregleringsmått. 

Detta går i linje med Levenson och kollegors (2014) antagande att parspecifik 

emotionsreglering behöver inkludera mer än de enskilda individernas 

intrapersonella regleringsförmågor. Tre aktöreffekter och en partnereffekt bidrog 

signifikant till den andra modellens variansförklaring. Aktöreffekterna var negativ 

eskalering, yttre affektförsämrande och yttre affektförbättrande strategier. 

Partnereffekten återfanns i den yttre affektförbättrande delskalan. Tolkningar av 

de specifika effekterna presenteras nedan. Två av de signifikant bidragande 

effekterna återfanns i yttre affektförbättrande, som inte visades korrelera med 

DERS. Därför är det möjligt att den andra modellens ökade variansförklaring inte 

kommer sig av inkluderingen av mellanmänskliga mått utan av inkluderingen av 

mått som undersökte funktionella strategier. Däremot inkluderades även 

funktionella strategier i de båda intrapersonella EROS-skalorna, vilka inte visade 

signifikant bidragande effekter. I och med att de signifikant bidragande skalorna 

alla berörde antingen yttre processer (regleringen av annan person) eller processer 
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på parnivå tyder detta på att det finns ett värde i att ta hänsyn till mer än 

intrapersonell emotionsreglering i undersökandet av relationsnöjdhet. 

 

Aktör- och partnereffekter 

Negativ eskalering. Den signifikant bidragande aktöreffekten av 

negativ eskalering visar att aktörens självskattade förekomst av eskalering av 

negativa känslor i paret var prediktivt för lägre samtidig relationsnöjdhet. Detta 

resultat stämmer väl överens med observationsstudier som har visat att lyckliga 

och olyckliga par skiljer sig i förekomst av negativ affektreciprocitet (Carstensen 

et al., 1995; Levenson & Gottman, 1983). Däremot återfanns ingen partnereffekt 

för negativ eskalering, vilket går emot dessa ovan nämnda studier. Att så är fallet 

kan bero på att självskattningen mäter uppfattad förekomst snarare än faktisk 

förekomst av negativ affektreciprocitet. Detta skulle i så fall innebära att enbart 

den person som själv uppfattar att negativ affektreciprocitet förekommer i 

förhållandet påverkas. Det skulle också kunna förklaras utifrån en omvänd 

kausalitet utifrån de skyddande effekter som relationsnöjdhet kan ha (Carstensen 

et al. 1995; Hawkins et al. 2002). Personer som är mer nöjda med sina 

förhållanden skulle då uppleva ett större skydd för förekomsten av negativ 

eskalering.   

 

Yttre affektförbättrande. Aktörens skattade yttre affektförbättrande 

strategier visade en signifikant och positiv effekt på relationsnöjdhet (B= 4.29). 

En persons skattade användande av affektförbättrande strategier mot sin partner 

var alltså prediktivt för den personens relationsnöjdhet. Dessutom visades för 

detta mått också en signifikant positiv partnereffekt (B= 8.02). Jämförelse mellan 

betavärdena visar att partnerskattad yttre affektförbättrande har en starkare effekt 

relativt till aktörskattad dito. Detta innebär att en partners självskattade 

användande av affektförbättrande strategier riktad mot sin partner har en effekt på 

främst partnerns, men också på egen relationsnöjdhet. Då affektförbättrande 

strategier innefattar såväl uppreglering av positiva känslor och nedreglering av 

negativa känslor så stämmer detta väl överens med flera tidigare etablerade 

forskningsresultat. Vikten av att nedreglera negativa känslor hos endera partnern 

har betonats i flera studier (Bloch et al., 2014; Carstensen et al., 1995) och andelen 

positiva i förhållande till negativa känsloupplevelser och -uttryck har också 

kopplats till högre skattad relationsnöjdhet (Levenson & Gottman, 1992; Snyder 

et al., 2005). Dessa studier har däremot undersökt regleringseffekten, varvid 

denna studie undersökt användandet av strategier. Det är utifrån denna tidigare 

forskning sannolikt att större användande av yttre emotionsförbättrande strategier 

har en positiv inverkan på relationsnöjdhet genom de effekter de har på upplevda 

känslor. Då effekten av strategierna inte har undersökt i denna studie är det 

däremot inte möjligt att dra några definitiva slutsatser om ett sådant samband. 

Delskalan för yttre affektförbättrande strategier visade inte heller något 

signifikant samband med DERS, vilket kan innebära att det mäter ett konstrukt 
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orelaterat till intrapersonell dysreglering. Den bidragande variansförklaringen 

skulle därför också kunna förklaras utifrån att denna delskala är mer relaterad till 

något annat konstrukt än dysreglering. 

 

Yttre affektförsämrande. Slutligen återfanns en signifikant och negativ 

aktöreffekt av yttre affektförsämrande strategier. Detta innebär att aktörens 

självskattade försök att försämra sin partners affekt har en effekt på den egna 

relationsnöjdheten. Detta resultat skulle kunna förklaras utifrån att Niven, 

Totterdell et al. (2012) etablerat att användandet av affektförsämrande 

interpersonella strategier har en negativ effekt på egenupplevd affekt, och att 

högre förekomst av negativ affekt kopplats till lägre relationsnöjdhet (Snyder et 

al., 2005). Det går däremot inte att utesluta att det rör sig om en omvänd kausalitet 

där personer med lägre relationsnöjdhet har större sannolikhet att hemfalla åt 

affektförsämrande strategier. Yttre affektförsämrande var också en av de delskalor 

som inte uppvisade något samband med DERS, varför den signifikant bidragande 

variansförklaringen också kan härledas till att skalan tar hänsyn till ett annat 

konstrukt än intrapersonell dysreglering. Niven et al. (2011) har tidigare 

konstaterat att denna delskala uppvisar en låg variabilitet i svarsfördelning, vilket 

också stämde för denna studies data då delskalan utifrån sammanlagd bedömning 

av Shapiro-Wilks test och kvalitativ bedömning kunde sägas avvika från 

normalitet. 

 

Övriga EROS-delskalor. Ingen signifikant aktör- eller partnereffekt 

kunde etableras för inre affektpåverkande strategier, varken affektförsämrande 

eller affektförbättrande. Däremot närmade sig partnerskattad inre 

affektförbättrande signifikans för en negativ effekt på relationsnöjdhet (p = .052). 

En sådan negativ effekt vore kontraintuitiv utifrån tidigare studiers resultat där en 

partners intrapersonella emotionsregleringsförmåga visat sig relaterad till ökad 

relationsnöjdhet snarare än sänkt (Tani et al. 2015; Vater & Schröder-Abe, 2015). 

Då dessa skalor mäter självreglering är det möjligt att de i likhet med aktör- och 

partnereffekten från DERS överskuggades av de mellanmänskliga variablernas 

variansförklaring och därför inte nådde signifikanta resultat. Ytterligare 

undersökningar krävs för att uttala sig om eventuella samband mellan 

relationsnöjdhet och dessa delskalor. 

 

 Övriga MADS-delskalor. Ingen signifikant aktör- eller partnereffekt 

kunde etableras för självskattad undfallenhet eller för stoppbeteenden. Däremot 

närmade sig aktörskattad undfallenhet signifikans (p = .067). Tidigare studier har 

etablerat tydliga kopplingar mellan undfallenhet och relationsnöjdhet (ex. Heavey 

et al. 1995) vilket inte kunde konstateras för denna studie. Det är möjligt att 

delskalans tveksam interna konsistens försvårar tillförlitliga mätningar av 

konstruktet undfallenhet. Schrodt et al. (2014) kunde i sin metaanalys konstatera 

att undersökningar av denna typ av mönster fann små effekter när det undersöktes 
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som ett karaktärsdrag på individnivå eller som snittet av båda partners 

karaktäristik snarare än som ett relationsspecifikt mönster. Måttets parinriktade, 

men individskattade konstruktion skulle därför kunna ha lett till svårigheter att 

fånga det samreglerande krav- och undfallenhetsmönstret. Då delskalan 

stoppbeteenden inte visade någon effekt på relationsnöjdhet och inte kunde 

påvisas ha ett samband med emotionsreglering så är det möjligt att denna skala 

inte har relevans för varken emotionsreglering eller relationsnöjdhet. Likaså 

visade denna delskala ett något U-format mönster vid kvalitativ bedömning av 

linearitet. 

 

Metoddiskussion 

Mätinstrument 

Föreliggande studie använde sig enbart av internetadministrerade självskattnings-

formulär för sin datainsamling. Användandet av självskattning medför risken att 

deltagarna gör skattningar utifrån vad som förväntas eller är önskvärt, eller på 

annat sätt systematiskt över- eller underskattar (Kimberlin &Winterstein, 2008). 

För just emotionsreglering i parförhållanden har det tidigare noterats att 

skattningsformulär och observationsstudier sällan överensstämmer (Bloch, 2012; 

Levenson et al., 2014). Likaså undersökte flera av formulären som användes 

skattad förekomst av beteenden vilket Kimberlin och Winterstein (2008) menar 

innebär att det som faktiskt mäts är den beteendefrekvens som deltagaren kan dra 

sig till minnes, snarare än den faktiska förekomsten av det undersökta beteendet, 

vilket ytterligare påverkar intern validitet. Då studien var intresserad av 

skattningsformulärens variansförklaring var det däremot ett problem som är svårt 

att kringgå. Två av de formulär som användes, DAS och DERS, var sedan tidigare 

validerade och utprövade på svenska populationer. EROS och MADS fanns 

däremot inte tillgängliga på svenska och behövde därför översättas för att kunna 

användas i studien. Av den anledningen saknas svensk validering för dessa 

instrument. Delskalorna ifrån MADS har dessutom inte tidigare använts för att 

undersöka emotionsreglering, utan har enbart på teoretiska grunder konstaterats 

potentiellt användbara för att undersöka begreppet (Levenson et al., 2014) och 

delskalan undfallenhet har både i denna studie och tidigare (Arellano & Markman, 

1995) visats sig ha bristfällig intern konsistens. För att väga upp några av dessa 

problem beräknades intern konsistens och korrelationer med ett etablerat 

mätinstrument, däremot fanns inte möjlighet att genomföra en fullständig 

validering. Detta betyder att studiens resultat bör tolkas med försiktighet. 

 

Extern validitet 

Extern validitet rör studieresultatens generaliserbarhet och vilar i stor utsträckning 

på studiens rekryteringsprocess och studerade urval. Urvalet i denna studie var ett 

bekvämlighetsurval med breda inklusionskriterier, vilket reflekteras i 

variabiliteten i urvalets demografiska beskrivning (Tabell 1). Urvalet visade på en 

stor spridning i deltagarnas ålder (20 - 64), antal barn (0 - 8) och antal år 
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tillsammans (1 - 35) vilket tyder på att den eftersträvade heterogeniteten 

uppnåddes och att resultatet är förhållandevis generaliserbart. Flera andra faktorer 

kan däremot ha påverkat studiens externa validitet negativt. Ett exempel är 

användandet av ett bekvämlighetsurval i stället för ett representationsurval. 

Andelen gifta par i studien (40%) var färre än vad som kunde förväntas utifrån 

SCBs (2014) statistik (70%) och endast 2 av paren levde i samkönade 

förhållanden. Urvalet visade potentiellt något högre utbildningsnivå än vad som 

kunde förväntas. Hela 56.4% hade påbörjat eller avslutat en 

universitetsutbildning, medan SCB (2015) rapporterar att 42% av befolkningen i 

stort har genomgått någon eftergymnasial utbildning. Dessa faktorer tyder på att 

urvalet inte är helt representativt. Valet att enbart inkludera par där båda partners 

fyllde i formuläret kan därtill ha inneburit att vissa par eller individer systematiskt 

exkluderades, vilket kan ha påverkat generaliserbarheten i studiens resultat. Att 

endast en e-postadress användes för båda partners skulle kunna leda till att vissa 

partners drar sig för att fylla i sitt formulär av rädsla för att den andra partnern 

skulle använda deras personliga länk. Likaså är det möjligt att färre partners utan 

registrerad e-postadress fick de påminnelser som skickades ut, eftersom detta var 

avhängigt på om den partner som mottog påminnelsen förde informationen vidare. 

Båda dessa hypotetiska beskrivningar skulle resultera i en systematisk 

exkludering av vissa par, vilket skulle påverka studiens externa validitet. 

 

Intern validitet och design 

Studiens utformning påverkar naturligtvis också de slutsatser som kan dras. Intern 

validitet i form av hur väl de oberoende variablernas påverkan på 

beroendevariabeln kan etableras är avhängigt en god studiedesign. En styrka med 

en actor-partner interdependence model är att den tillåter kontroll för det 

beroendeförhållande i datan som uppstår på grund av att båda personer i paret 

kommer ifrån samma par. Denna kontroll ökar studiens interna validitet genom 

att minska risken att uppvisade resultat beror på detta beroendeförhållande snarare 

än de undersökta variablerna.  Likaså tillåter modellen samtidigt undersökande av 

både aktör- och partnerprediktorer och lämpar sig på så vis utmärkt för studier 

intresserade av mellanmänskliga variabler och effekter. En begränsning i 

föreliggande studie är däremot att den data som undersökts är begränsad till en 

tvärsnittsdesign. På så vis tillåter inte studiens utformning slutsatser om kausalitet. 

Detta innebär att det inte med säkerhet går att fastställa att de aktör- och 

partnereffekter som påvisats har en kausal påverkan på relationsnöjdhet, vilket är 

en brist i intern validitet. För sådana slutsatser är det nödvändigt att använda sig 

av en experimentell eller longitudinell design. Flera bakgrundsvariabler som i 

tidigare studier setts påverka relationsnöjdhet togs däremot i beaktning för att 

utesluta att inverkan av en sådan variabel var den egentliga anledningen till en 

eventuell upptäckt effekt. Användandet av en flernivåmodell lämpar sig enligt 

Kenny et al. (2006) för mer avancerade modellkonstruktioner och 

modelljämförelser där prediktorer kan läggas till och tas bort i försök att hitta den 
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modell som visar bäst model-fit. I föreliggande studie har enbart två modeller 

bestående av enbart fixed effects konstruerats och jämförts i och med att det 

ansågs tillräckligt för att besvara studiens huvudsyfte. Det är däremot möjligt att 

andra modeller skulle kunna visa bättre fit. Niven et al. (2011) har påpekat att 

EROS affektförsämrande skalor har visat en förhållandevis låg variabilitet i 

svarsfördelningen, vilket också syntes i att denna skala inte visade sig 

normalfördelad. Detta innebär att viss använd data kan ha brutit mot antaganden 

som gäller för flernivåsanalyser och att tolkningar bör göras med försiktighet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Observerad mellanmänsklig emotionsreglering har visat sig vara av stor vikt för 

flera parrelaterade utfallsmått som relationsnöjdhet (Bloch et al., 2014) 

separationsrisk (Schrodt et al., 2014), och våldsförekomst (Cordova et al., 1993). 

Därför behövs tillförlitliga mätmetoder för att både tillåta forskning och kliniskt 

undersökande av dessa variabler på ett tidseffektivt sätt. Denna studie har bidragit 

genom översättning och preliminär undersökning av två potentiellt relevanta 

skattningsskalor. Däremot behövs fullständiga valideringarna av de översatta 

skalorna för att etablera deras eventuella validitet och reliabilitet i undersökandet 

av emotionsreglering i svenska populationer. 

Denna studie tillämpade också en tvärsnittsdesign vilket innebär att 

longitudinella undersökningar behövs för att konstatera huruvida de uppvisade 

effekterna har en kausal inverkan på relationsnöjdhet eller inte. Konstruktion av 

mer avancerade modeller, med både fixed och random effects och undersökande 

av eventuella interaktionseffekter skulle också kunna utföras för att se om 

ytterligare varians i relationsnöjdhet skulle kunna förklaras av de undersökta 

variablerna. Denna studie har kunnat ge stöd till att självskattad mellanmänsklig 

emotionsreglering bättre förklarar varians i relationsnöjdhet än självskattad 

intrapersonell dysreglering. Det är å andra sidan ännu okänt hur dessa 

självskattningar står sig mot etablerade observationsmått. Tidigare forskning har 

konstaterat att skattningsformulär har svårt att replikera de resultat som uppvisats 

i observationsstudier (Bloch, 2012; Levenson et al., 2014). Jämförelser med 

observerad emotionsreglering utifrån exempelvis Levenson och Gottmans (1983) 

observationsmetod skulle därför kunna göras för att se om de använda 

skattningsformulären på ett tillfredsställande vis kan mäta de typer av 

emotionsreglering som uppvisats med denna observationsmetod. Det kan också 

vara av intresse att undersöka i vilken utsträckning dessa resultat och metoder kan 

generaliseras till andra grupper och utfallsmått genom att exempelvis undersöka 

dyader med större maktobalans. Två sådana grupper skulle kunna vara dyader 

bestående av föräldrar och barn, eller parförhållanden där interpersonellt våld 

förekommer.  
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Slutsatser 

Denna studies huvudsyfte var att undersöka om mellanmänskliga 

självskattningsformulär kunde bidra med ökad variansförklaring i relations-

nöjdhet gentemot intrapersonella emotionsregleringsmått. Modelljämförelser 

visar att även om båda partners intrapersonella emotionsregleringsförmågor kan 

förklara varians i relationsnöjdhet så försvinner dessas effekter när 

mellanmänskliga mått inkluderas. En modell som inkluderade mellanmänskliga 

mått i form av både interpersonell emotionsreglering och potentiella mått på 

samreglering kunde förklara ytterligare varians och visade signifikant bättre 

model-fit. Såväl aktöreffekter i form av negativ eskalering, yttre 

affektförsämrande och affektförbättrande strategier och en partnereffekt i form 

yttre affektförbättrande strategier bidrog till den andra modellens 

variansförklaring. 

Studiens andra syfte bestod i att översätta och preliminärt undersöka 

de använda mellanmänskliga måtten. Översatta versioner av EROS och MADS 

visade adekvat intern konsistens jämförbar med tidigare studier, dock visade 

delskalan undfallenhet tveksam intern konsistens. Begynnande stöd finns för att 

de affektförsämrande EROS-delskalorna och MADS-delskalorna undfallenhet 

och negativ eskalering har samband med intrapersonell emotionsdysreglering. 

Studien är den första att använda EROS och MADS på svenska 

populationer och i svensk översättning. Studien är också sannolikt den första som 

direkt jämför självskattad intrapersonell emotionsreglering och självskattad 

mellanmänsklig emotionsreglering i fråga om förklaringsvärde för 

relationsnöjdhet. Fortsatta undersökningar krävs för att kunna uttala sig om 

eventuell kausal inverkan på relationsnöjdhet och för att kunna etablera de 

översatta skalornas validitet och reliabilitet. 
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Bilaga 1 

Managing Affect and Differences Scale 

Markera det svar som stämmer bäst överens med hur du tänker kring varje fråga om din partner. Om 

du inte bor tillsammans med din partner, svara då i hänsyn hur det brukar vara när du träffar din 

partner. 

 

 
 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

bra 

Neutral Stämmer 

inte 

Stämmer 

inte alls 

1 
Negativa känslor uppstår fort mellan oss.      

2 
När jag diskuterar problem med min 

partner förblir han/hon ofta tyst. 
     

3 
Vi är oförmögna att ta oss ur hetsiga 

gräl. 
     

4 

När konflikter urartar kommer vi 

överens om att sluta och prata vid ett 

senare tillfälle. 

     

5 
När det uppstår problem så lämnar min 

partner rummet. 
     

6 

När det blir hetsigt kommer vi överens 

om att stanna upp och prata om det 

senare. 

     

7 
När vi grälar så uppstår mina negativa 

känslor fort. 
     

8 
När vi grälar så tappar jag lätt humöret.      

9 

När våra gräl urartar så försöker jag 

vanligtvis stanna upp saker och ting och 

fråga om vi kan avsätta ett annat tillfälle 

till att prata om det. 

     

10 
När vi grälar så stiger min partners 

negativa känslor fort. 
     

11 
När jag diskuterar problem med min 

partner, drar jag mig vanligtvis undan. 
     

12 
När min partner försöker gräla så tiger 

jag. 
     

13 
När det uppstår problem med min 

partner så lämnar jag rummet. 
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14 

När konflikter urartar stoppar min 

partner mig och frågar om vi kan prata 

om det senare. 

     

15 

När vi diskuterar problem drar sig min 

partner vanligtvis undan av 

konflikträdsla. 

     

16 
När vi grälar tappar min partner lätt 

humöret. 
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Bilaga 2 

EROS - Emotionsreglering av andra och dig själv  

 

Yttre reglering 

 

Hur du hanterar andra personers känslor 

Det finns tillfällen då personer försöker få andra att känna sig bättre till mods (t.ex. Gladare, lugnare, 

mindre ängslig, mindre arg) och tillfällen då de försöker få andra att känna sig sämre till mods (t.ex. 

Mindre glad, mindre uppspelt, mer arg, mer orolig). 

I hur stor utsträckning har du använt följande strategier för att påverka hur din partner mår under de 

senaste två veckorna. Det spelar ingen roll om strategierna fungerade eller inte, bara i vilken 

utsträckning du använde dem. 

 

 
 

Inte alls Bara lite Måttligt Ganska 

mycket 

En hel 

del 

1. 
Jag gav min partner hjälpsamma råd för att 

försöka förbättra hur han/hon mådde.
     

2. 

Jag berättade för min partner om 

hans/hennes tillkortakommanden för att 

försöka få honom/henne att må sämre.
     

3. 
Jag gjorde någonting trevligt med min partner 

för att försöka få honom/henne att må bättre.
     

4. 
Jag betedde mig irriterat mot min partner för 

att försöka få honom/henne att må sämre.
     

5. 

Jag förklarade för min partner hur de hade 

sårat mig eller någon annan, för att försöka få 

min partner att må sämre.
     

6. 

Jag diskuterade min partners positiva 

egenskaper för att försöka förbättra hur 

han/hon mådde.
     

7. 
Jag fick min partner att skratta för att försöka 

få honom/henne att må bättre.
     

8. 
Jag lyssnade på min partners problem för att 

försöka förbättra hur han/hon mådde.
     

9. 
Jag tillbringade tid med min partner för att 

försöka förbättra hur han/hon mådde.
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Inre reglering 

 

Hur du hanterar dina egna känslor 

Det finns tillfällen då personer försöker få sig själva att känna sig bättre till mods (t.ex. Gladare, 

lugnare, mindre ängslig, mindre arg) och tillfällen då de försöker få sig själva att känna sig sämre till 

mods (t.ex. Mindre glad, mindre uppspelt, mer arg, mer orolig). 

I hur stor utsträckning har du använt följande strategier för att påverka hur du mår under de senaste 

två veckorna. Det spelar ingen roll om strategierna fungerade eller inte, bara i vilken utsträckning du 

använde dem. 

 

 
 

Inte alls Bara lite Måttligt Ganska 

mycket 

En hel 

del 

10 
Jag letade efter problem i min dåvarande 

situation för att få mig att må sämre.
     

11 
Jag tänkte på mina positia egenskaper för att 

få mig att må bättre.
     

12 
Jag skrattade för att försöka förbättra hur jag 

mådde.
     

13 
Jag uttryckte cynism för att försöka få mig att 

må sämre.
     

14 
Jag tänker på mina tillkortakommanden för 

att få mig att må sämre.
     

15 
Jag gjorde någonting jag tycker om att göra 

för att förbättra hur jag mådde.
     

16 
Jag sökte stöd från andra för att försöka få 

mig att må bättre.
     

17 
Jag tänkte på negativa erfarenheter för att 

försöka få mig att må sämre.
     

18 
Jag tänkte på någonting trevligt för att 

försöka få mig att må bättre.
     

19 

Jag tänkte på positiva aspekter på min 

situation för att försöka förbättra hur jag 

mådde.
     

 

 


