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ABSTRACT

The aim of this study was to measure students’ (n=138) at the university in Växjö, 

experiences of jealousy and emotional intelligence depending on marital status, age and 

gender by using a questinnaire. Demirtaz and Dönmez’ (2006) study have shown that the 

degree of jealousy between different martial statuses is significant and a study by Derksen, 

Kramer and Katzko (2002) showed that emotional intelligence increases with age. We 

formed four hypotheses, the main hypothesis of this study was “people with low levels of 

emotional intelligence experience a higher level of jealousy”. The statistical tests showed that 

this hypothesis correlated significant with jealousy (p=0,010). We did not found any 

difference in marital status, women and jealousy, age and emotional intelligence or a 

difference between gender and emotional intelligence. Although, we did found that women 

are more jealous than men. 

Keywords: jealousy; emotional intelligence; marital status; gender: age

SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie var att med hjälp av frågeformulär mäta studenters (n=138), vid 

Växjö universitet, upplevelse av svartsjuka och emotionell intelligens beroende på 

relationsstatus, ålder och kön. Demirtaz och Dönmez (2006) studie visar att graden svartsjuka 

mellan olika relationsstatus är signifikant och en studie av Derksen, Kramer och Katzko 

(2002) har visat att emotionell intelligens ökar med åldern. Vi formade fyra hypoteser, 

huvudhypotesen i denna studie var ”personer med låg grad av emotionell intelligens upplever 

högre grad av svartsjuka”. De statistiska test visade att hypotesen var signifikant bland yngre 

personer. Vi fann inte någon skillnad mellan relationsstatus, kvinnor och svartsjuka, ålder och 

emotionell intelligens eller skillnad mellan kön och emotionell intelligens. Dock fann vi att 

kvinnor var signifikant mer svartsjuka än män. 

Nyckelord: svartsjuka; emotionell intelligens; relationsstatus: kön; ålder 
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INTRODUKTION

Uppsatsens syfte var att mäta studenters upplevelse av svartsjuka och emotionella intelligens 

beroende på relationsstatus, ålder och kön. I denna studie delas relationsstatus upp i 

kategorierna ”singel”, ”dejtar” och ”fast förhållande”. Vi valde att placera personer som inte 

träffar någon i kategorin ”singel”, motsatsen till kategori ”fast förhållande”, där man har 

stadigt sällskap. När det gäller kategorin ”dejtar” så är detta ett relativt nytt begrepp och 

personer som kan tänkas ingå här enligt oss är de som befinner sig i ”lära-känna-fasen” och 

som inte kan eller vill definiera sig som ett par.

Hypotes antagande

Emotionell intelligens består av flera element så som emotionell självkännedom, bestämdhet, 

självständighet, empati, interpersonell intelligens, stresstolerans och impulskontroll (Bar-On, 

1997). Antaganden finns att några av dessa element skulle kunna tänkas gå samman med 

svartsjuka. Vi fann dock ingen forskning om dessa element kopplade till svartsjuka men 

bestämde att oberoende av detta utforma följande hypotes, personer med låg emotionell  

intelligens upplever högre grad av svartsjuka. Med tanke på att emotionell intelligens ökar 

med ålder (Derksen et al., 2002) och att gifta personer är mer svartsjuka än ogifta personer 

(Guerrero, Trost, & Yoshimura, 2005), kan det här finnas någon koppling mellan svartsjuka 

och emotionell intelligens.  Eftersom de flesta som är gifta är ”äldre” och emotionell 

intelligens ökar med åldern upp till cirka 44 år (Derksen et al.,2002) kan våra spekulationer 

underbygga vår första hypotes.

Romantisk svartsjuka

Svartsjuka är perceptionen av ett hot av att förlora en värdefull relation eller till en verklig 

eller fantiserad konkurrent och det är rankat från normalt till patologiskt, med olika grader av 

styrka, envishet och förståelse (Marazziti, Di Nasso, Masala, Baroni, Abelli, Mengali, 

Mungai & Rucci, 2003). Ordet svartsjuka har funnits sen år 1669 och ”svart” är ett bildligt 

uttryck för motgång, ondska etcetera, då troligtvis svart i ordet svartsjuka var i betydelse av 

”svår” och ”intensiv” (Nationalencyklopedin, 2007). Det finns olika former av svartsjuka, 

som exempel inbillnings-, normal och neurotisk svartsjuka (Fenichel, 1946). Den här 

undersökningen fokuserar på romantisk svartsjuka som är en nyckelemotion, upplevd av både 

män och kvinnor i parrelationer (Shackelford, Voracek, Schmitt, Buss, Weeks-Shackelford & 

Michalski, 2003). Beroende på kön kan svartsjuka uppstå av olika anledningar. Mäns 

3



svartsjuka kan uppstå då de känner ett hot mot deras sexuella reproduktion ur evolutionär 

synvinkel. Kvinnor har ett större behov av att känna sig omhändertagna, trygga och älskade 

av sin partner. Då ett hot uppstår mot den emotionella tryggheten, väcks kvinnans svartsjuka 

som fungerar som ett skydd mot upplevda hot utifrån (Schutzwohl, 2005). Om ett par har ett 

aktivt och sexuellt förhållande kan svartsjukemekanismerna aktiveras. Om paret hotas av 

sexuell respektive emotionell otrohet, är otroheten förknippad med svartsjukemekanismerna 

(Murphy, Vallacher, Shackelford, Björklund & Yunger, 2006).

Romantisk svartsjuka uppkommer när tillvaron och/eller kvalitén av en parrelation är hotad 

av en tredje part som kan vara antingen verklig eller fantiserad. Man skapar sig varierande 

föreställningar om exempelvis olika beteenden. Till exempel människor som känner sig 

svartsjuka kan känna ilska, attraktion, rädsla och många andra emotioner. De här känslorna 

kan i sin tur leda till både negativa och positiva responser, som att uttrycka kärlek, undvika 

problem eller använda verbalt- och/eller fysiskt våld (Guerrero, Trost & Yoshimura, 2005). 

De personer som är mest svartsjuka är de som inte kan älska men som behöver bli älskade. 

Om de förlorar sin partner kan de finna ett substitut för förlusten, som exempel alkohol eller 

att genast leta upp en ny partner, som i sin tur kan medföra att svartsjukan ökar (Fenichel, 

1946). 

Guerrero et. al (2005) fann att ”ogifta” personer är mer svartsjuka än gifta personer. Vi kan 

dock inte dra slutsatsen att ogifta personer är personer som är singlar eller dejtar, de kanske är 

sambos eller tillsammans utan att vara gifta, då teorin inte nämner något om relationsstatus 

singel och dejtning. I en turkisk studie gjord av Demirtas och Dönmez (2006) var skillnader i 

graden svartsjuka hos gifta och ogifta signifikant. Där visas en signifikant skillnad mellan 

kvinnor med samma relationsstatus och mellan gifta och ogifta kvinnors medelvärde. De 

betecknar ogifta som ”bachelor” vilket betyder ogift, vilket skulle kunna vara någon av 

kategorierna, singel eller dejtar. Därför kan det underbygga vår andra hypotes, kvinnor som 

dejtar är mer svartsjuka än kvinnor som har fast förhållande.

Emotionell intelligens

I det antika Grekland diskuterades hur det är möjligt att skapa logiska tankar, smarta 

slutledningar och argument. Stoikerna ansåg, för att kunna fatta logiska beslut var det 

nödvändigt att koppla bort känslor och tänka rationellt. Men detta synsätt ändrades på 1800-

talet då sentimentalisterna i Europa påstod att det rätta var att handla utifrån det man kände i 
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hjärtat. Det var alltså redan under denna tid tal om emotioner och sätt att handskas med dem 

(Mayer, Roberts & Barsade, 2007). 

Det är viktigt att kunna skilja på emotionell intelligens och emotionell kreativitet. En person 

med hög emotionell intelligens har kunskaper inom olika tankestrategier medan en person 

med hög emotionell kreativitet har en förmåga att uppleva och uttrycka mycket komplexa 

känslor, till exempel skådespelare. Har man en god emotionell kreativitet så har man en 

förmåga att uppleva och uttrycka olika kombinationer av emotioner (Averill & Thomas-

Knowles, 1991). Emotionell intelligens innehåller flera element och ett av dem som Mayer et 

al. (2007) nämner är förmågan att handskas med emotioner på så vis att man reducerar 

negativa känslor och istället skapar positiva känslor. Dessa positiva känslor skapar i sin tur 

aktivitet genom flexibilitet och bredare tänkande (Mayer et al. 2007). Man kan också 

definiera emotionell intelligens som en typ av social intelligens som involverar förmågan att 

förstå egna och andras känslor, skilja mellan dem och att använda informationen för att guida 

ens tänkande och handlande (Salovey & Mayer, 1990).

Som nämnts tidigare består emotionell intelligens av följande element; emotionell 

självkännedom, bestämdhet och självständighet, empati, interpersonell intelligens, 

stresstolerans samt impulskontroll (Bar-On, 1997). Interpersonell intelligens är förmågan att 

läsa av andra personers sinnestämning, förstå avsikterna till dessa sinnesstämningar och även 

förstå andra personers handlingar och behov. När det handlar om ens egna känslor däremot, 

självkännedom, bestämdhet/självständighet är dessa en del av den intrapersonella 

intelligensen (Derksen et al., 2002).

Bar-On (1997) definierar emotionell intelligens som en samling icke-kognitiva förmågor och 

skickligheter som påverkar ens förmåga att lyckas med coping av omgivningens krav och 

press, med ett annat ord kallas detta för stress management strategy. En hög emotionell 

intelligens innebär att man har framgångsrika strategier som hjälper en att kontrollera starka 

känslor i stressade situationer.

Enligt Bar-On (1997) är emotionell intelligens en avgörande faktor för hur lyckat liv man får 

och har dessutom en direkt påverkan på personens hälsa. Det finns forskning som visar att låg 

emotionell intelligens förknippas med stress, depression och ensamhet (Saklofske, Austin, & 

Minski, 2003; Slaski & Cartwright, 2002). Dessutom finns det även forskning som antyder 

att hög emotionell intelligens innebär lycka, god tillfredställelse i livet, psykologisk hälsa och 

ett bra socialt nätverk (Austin, Saklofske, & Egan, 2005; Day, Therrien, & Carroll, 2005; 

Furnham & Petrides, 2003).
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En studie gjord av Extremera (2007) visar att kvinnor fick högre poäng än män på 

uppmärksamhet, pessimism och stress. Andra studier visar även att kvinnor reflekterar mer 

över sina känslor, de ”grubblar” mer än vad män gör (Nolen-Hoeksema, Morrow, & 

Fredrickson, 1993). Detta kan vara ett visst stöd för hypotes tre, kvinnor har lägre emotionell  

intelligens än män. 

Tidigare forskning av Derksen et al. (2002) visar att emotionell intelligens börjar öka vid 25 

års ålder, är som högst runt 35-44 år och lägst runt 80+. Derksen et al. (2002) har mätt 

emotionell intelligens med hjälp av en enkät som mäter de olika element som emotionell 

intelligens innefattar. De har därefter summerat ihop poängen och räknat ut 

gruppmedelvärden, vilka visade följande resultat: 20-24 år (m=95), 25-34 år (m=100), 35-44 

år (m=102,5), 45-64år (m=100), 65-79 år (m=97) och 80 + (m=92). Alltså ett stöd för 

hypotes fyra, emotionell intelligens ökar med åldern, upp till cirka 44år.

 Sammanfattning av hypoteser

1. Personer med låg emotionell intelligens upplever högre grad svartsjuka.

2. Kvinnor som dejtar är mer svartsjuka än kvinnor som har ett fast förhållande.

3. Kvinnor har lägre emotionell intelligens än män.

4. Emotionell intelligens ökar med åldern, upp till cirka 44år.

METOD

Deltagare

Enkäten delades ut till totalt 138 studenter på Växjö universitet varav 80 var kvinnor, 48 var 

män och 10 (13.8%) var bortfall. De klasser som deltog var sociologi A, psykologi A, 

statsvetenskap A och B. Åldern varierade från 18 år till 43 år (m=23, SD=4,48 ).

 Av deltagarna var 45 singlar, 65 i stadigt förhållande och 18 dejtade. Vi använde oss av 

studenter som respondenter på grund av bristande resurser såsom tid, för de är många och 

relativt lättåtkomliga. 
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Mätinstrument

De enkäter som användes vid mätandet av svartsjuka och emotionell intelligens var 

självrapporterande. Svartsjuka mättes med en enkät utvecklad av Marazziti, Di Nasso, 

Masala, Baroni, Abelli, Mengali och Rucci (2003) och heter Questionnaire Of Affective 

Relationship (QAR). QAR består av 30 items, där vi valde att ta bort item 6, 7 och 29 då 

dessa inte var relevant för vår studie. QAR:s svar innefattar en Likertskala från 1 (aldrig) till 

4 (alltid), där hög poäng innebär att individen är mer svartsjuk (min=27, max=108). 

Frågeformuläret är designat för att värdera specifika beteenden från svartsjuka tankar till 

gränsdragningar för partnerns frihet. En fråga kan vara ”Hur ofta har/hade Du och Din 

partner sexuellt umgänge”? Svartsjukemekanismerna hos paret aktiveras av bland annat ett 

aktivt sexliv i en relation, vilket nämns i introduktionen, därav frågor kring sexlivet. 

Marazzitis et al. (2003) delade ut frågeformuläret till studentgrupper och till patienter som 

lider av obsessive-compulsiv disorder (OCD), med tvångstankar om svartsjuka. Resultatet 

visade att patienterna med OCD hade högre grad svartsjuka än studenterna. Frågeformuläret 

är pålitligt när det gäller att ranka svartsjuka från normal till patologisk nivå (Marazziti et al, 

2003).    

Enkäten som användes för att mäta emotionell intelligens i vår undersökning har utvecklats 

av Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, Dornheim (1997). Den är baserad på 

Bar-Ons element av emotionell intelligens, som vi nämnde i introduktionen. Enkäten innehöll 

från början 62 items som testades på 346 respondenter. Därefter gjorde dessa forskare en 

itemanalys och utifrån den valdes de bästa 33 items ut. Dessa 33 items har vi använt oss av 

för att mäta våra respondenters emotionella intelligens. Skalan är 1 till 5, där 1= stämmer inte 

och 5=stämmer. Hög poäng innebär hög emotionell intelligens.

Vi utförde en ”back translation” på enkäterna då de var i engelsk skrift. Först översatte en av 

oss dem till svenska och därefter översatte den andra personen dem till engelska igen, för att 

kontrollera att översättningen hade gått till rätt. Det visade sig att översättningen var bra och 

därför antas reliabiliteten vara lika god i våra enkäter som i de ursprungliga enkäterna.

Procedur

Frågeformuläret bestod av två olika instrument, ett om svartsjuka och ett om emotionell 

intelligens. Ett försättsblad innehållande studiens ämne, konfidentialitet, frivillighet och 

enkäternas utformning utformades. Information om studien skickades ut till föreläsare på 
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olika institutioner på Växjö universitet, där instruktioner och information om 

enkätundersökningens syfte gavs. I en pilotstudie gavs synpunkter av fyra personer på 

översättningen som ändrades sedan testades igen. Innan enkäterna delades ut gavs 

instruktionerna också till respondenterna muntligt. Respondenterna började med att fylla i 

demografiska frågor som bestod av kön och ålder. 

Del I innefattade 33 items om emotionell intelligens, därefter följde del II där en fråga om 

relationsstatus kom före 29 items om svartsjuka (QAR). Eftersom QAR-formuläret riktas till 

personer i parrelationer bad vi dem som inte är aktiva i en sådan relation att tänka på sin 

föregående relation. Vi skrev dessutom att den som inte ingått i en sådan relation som 

efterfrågades skulle hoppa över del II. 

Det tog ungefär 10-15 minuter att fylla i frågeformuläret. När alla hade fyllt i enkäterna 

samlades dessa in och inga namn registrerades. Enkätsvaren matades därefter in i 

programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för dataanalys.

RESULTAT

Vi fann ett signifikant samband mellan svartsjuka och emotionell intelligens bland yngre 

deltagare (≤ 22 år) men inte hos äldre. Hypotes ett, personer med låg emotionell intelligens 

upplevde högre grad av svartsjuka, förkastas då inte helt. Hypotes två, att kvinnor som dejtar 

är mer svartsjuka än kvinnor som har fast förhållande, förkastas då ingen signifikant skillnad 

fanns mellan de två kvinnogrupperna. 

Ingen signifikant skillnad fanns heller mellan män och kvinnor i emotionell intelligens som 

hypotes tre antydde. Den fjärde hypotesen som var att emotionell intelligens ökar med ålder 

visade inte heller någon signifikans så även denna hypotes förkastas.  

Item-analys 

När inmatningen av data i programmet SPSS hade genomförts så utfördes item-analyser av 

instrumenten för att mäta intern konsistens (Pallant, 2005). Cronbachs alpha för emotionell 

intelligens enkäten var 0,89. En någorlunda låg Cronbachs alpha (0,61) upptäcktes däremot 

på QAR-formuläret och genom att avlägsna tio items (6, 7, 9, 11, 13, 19, 22, 24, 28, 29) 

ökades Cronbachs alpha till 0,76. 
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Deskriptiv statistik

Tabell 1. Deskriptiv data för svartsjukepoäng och poäng avseende emotionell intelligens (m, 

SD)

Män (n=48)  Kvinnor (n=80)     Total (n=128)

Singel     Dejtar     Ff Singel     Dejtar      Ff Singel     Dejtar     Ff

Svartsjuka 53,65      76,83     52,42               75,64      73,72      66,22 65,86      75,27      62,18

(36,73)   (36,42)   (37,56)  (37,13)   (42,11)   (35,46)          (38,17)   (38,23)  (36,35)

EI 74,05      73,77     55,84 67,36       82,66      76,21 70,33      78,22      70,25

(41,93)   (42,80)   (43,66) (38,66)    (32,23)    (37,90) (39,82)   (39,63)  (40,41)

Notera : Emotionell intelligens (EI). Fast förhållande (Ff). 

Svartsjuka korrelerades med emotionell intelligens med hjälp av en partiell korrelation.

 Vi använde diktomiserad ålder som kontrollvariabel där vi delade upp åldern i två grupper, 

yngre (<22) och äldre (≥23). Det för att se tydligare korrelation då spridningen var dålig med 

dessa åldersgrupper tillsammans eftersom majoriteten av svarsdeltagarna var 22-23 år gamla. 

Resultatet visade ett negativt samband mellan svartsjuka och emotionell intelligens (rho= 

-0,288, p=0,010), vilket innebär att ju högre grad av svartsjuka desto lägre emotionell 

intelligens bland de yngre. Däremot förekom inget signifikant samband i den äldre gruppen. 

Hypotes ett, personer med låg emotionell intelligens upplever högra grad av svartsjuka kunde 

bekräftas delvis, då signifikans påvisades bland de yngre.

Tabell 1, ovan, visar att kvinnor och mäns nivåer av svartsjuka och emotionell intelligens 

ligger inom ramen för ”normala” poäng i dessa frågeformulär. Maxpoäng för svartsjuka och 

emotionell intelligens var 108 respektive 165 poäng. Medelvärdet för svartsjukenivån för 

kvinnor i olika relationsstatus visade att de som dejtar (m=73,72) hade något högre 

medelvärde än de som hade fast förhållande (m=66,22). Ett Kruskal-Wallis test utfördes som 

förkastade hypotes två genom bekräfta att kvinnor som dejtade inte hade signifikant högre 

grad av svartsjuka än kvinnor i fast förhållande (p> 0,05).  
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Hypotes tre, kvinnor skattad lägre emotionell intelligens än män, visade sig inte vara 

signifikant (p=0,417) efter ett Mann-Whitney test i stickprovet( x=70,20,y=64,60, z=0,811, 

p>0.05)

Emotionell intelligens ökar med ålder, var vår fjärde hypotes som blev förkastad eftersom en 

icke parametrisk korrelation utfördes där resultatet inte visade sig vara signifikant 

(rho=0,060, p= 0,492).

Då vi sökte interaktionseffekten mellan kön och relationsstatus gällande svartsjuka fann vi ett 

ytterligare ett resultat genom tvåvägs-ANOVA (Analysis of Variance) (se tabell 2 nedan) 

med kontroll för ålder. Interaktionseffekten visade sig dock inte vara signifikant (p=0,961) 

men huvudeffekten för kön och svartsjuka var signifikant (F=5,118, p=0,040), vidare 

effektstorleken ganska stor (partial eta squared) 0,040. Medelvärdet för kvinnor var 70 och 

för män 57,51. Alltså är kvinnor mer svartsjuka än män i denna studie.

Sammanfattningsvis, hypotes ett visade delvis signifikant resultat, de andra hypoteserna 

förkastas, dock erhölls en signifikant skillnad mellan kön och svartsjuka med ålder som 

kontrollvariabel.

DISKUSSION

Ett signifikant värde fanns vid testande av hypotes ett; ”Personer med låg emotionell 

intelligens upplever högre grad av svartsjuka”. Detta innebär att ju högre grad av emotionell 

intelligens man har, desto mindre svartsjuk är man. Ingen teori i introduktionen förekom som 

kunde styrka vår hypotes, det var därför intressant att vi fick ett signifikant samband mellan 

emotionell intelligens och svartsjuka. Att den yngre gruppen blev signifikant kan vara för det 

var mer åldersspridning bland de yngre. Vidare kanske det skulle göras en mer noggrann 

studie om just detta, eftersom det kan hjälpa människor som har problem med svartsjuka i 

relationer. Om mer forskning skulle bekräfta att emotionell intelligens korrelerar med 

svartsjuka kan det innebära att genom att träna sin emotionella intelligens kan man bli mindre 

svartsjuk. Men vi kan inte dra några direkta slutsatser om detta det krävs fler och större 

undersökningar.

Hypotes två; ”Kvinnor som dejtar är mer svartsjuka än kvinnor som har fast förhållande, 

förkastades”.  Ingen signifikant skillnad, även om medelvärdena pekade i förväntad riktning, 

kvinnor som dejtar uppvisade högre svartsjuka poäng (m=73) än kvinnor som har fast 
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förhållande (m=66). Guerrero et al (2005) fann att ogifta personer är mer svartsjuka än gifta 

oberoende av kön. Antagande i denna studie var att när man befinner sig i dejtningsfasen 

finns det fortfarande en slags otrygghet mellan partnerna som bör minska med tiden. Det är 

troligt att gifta par i genomsnitt är mer trygga i sina förhållanden till skillnad från dem som 

inte är gifta eftersom man känner varandra bättre då man är gifta. Fallet behöver inte vara så 

för alla par, men generellt tror vi att många par gifter sig då de har skapat en viss tillit och 

trygghet i varandra. Därför skulle det kunna vara rimligt att personer som är ogifta är mer 

svartsjuka än par som är gifta. Anledningar till att vi här inte fick någon skillnad kan vara på 

grund av för få deltagare i diverse grupper, att det var markant fler antal kvinnor än män i 

undersökningen och det kan har påverkat att det bara var just studenter.  Man skulle då 

kanske inrikta enkätundersökningen på personer som bara befinner sig i dejtningsfasen och 

fastförhållande. Något annat som kan påverka resultatet var att studien utfördes på studenter 

med en låg medelålder. Att kvinnor har lägre emotionell intelligens än män, vilket var 

hypotes tre, kan förkastas.

 Hypotes fyra, att emotionell intelligens ökar med åldern, upp till 44 år förkastas även den, 

detta trots välunderbyggd teori av Derksen et al. (2002). Ett antagande är att när man är ung 

så har man ännu inte lärt sig att vara självständig, detta är något som utvecklas med åldern 

hos de flesta personer. Detta gäller även andra element som Bar-On (1997) nämner att 

emotionell intelligens innefattar. Eftersom emotionell intelligens ökar med åldern enligt 

Derksen et al (2002), borde de olika element som emotionell intelligens innefattar, utvecklas. 

Men bristen på samband här kan möjligen förklaras med för få respondenter och för liten 

åldersvariation i denna studie. 

Resultatet visade inte någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män när det gäller 

emotionell intelligens. Om man utgår från element som ingår i emotionell intelligens 

(emotionell självkännedom, bestämdhet och självständighet, empati, interpersonell 

intelligens, stresstolerans samt impulskontroll); Bar-On, (1997), kan det antas om att kvinnor 

ligger lägre i dessa element i jämförelse med män. Dock tror vi att kvinnor kan kompensera i 

elementet empati. Något annat som framhållits av Extremera (2007) är att kvinnor har låg 

stresstolerans och impulskontroll. Detta kan vara för att kvinnors högre empatiförmåga 

försvårar att fatta realistiska beslut och ta oberoende ställning i känsloladdade situationer. 

Biologiska könsskillnader, som medför att kvinnor är mer emotionellt berörda i olika 

situationer och har svårt att skapa en oberoende roll, medan män är mer självständiga och 

insiktsfulla, kan tänkas ha en påverkan (Muncie, 1997). 
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QAR formuläret, som mäter grad av svartsjuka genomgick under dataanalysen en item-analys 

där tio av frågorna togs bort. Diskussionen kretsar kring om detta inte sänkte reliabilitet när 

10 av 29 items försvann. Eftersom Cronbachs alpha ändå höjdes från 0,61 till 0,76 så blev 

testets reliabilitet bättre än var det var från början. Frågan är om 19 items verkligen räcker för 

att mäta en persons svartsjuka? Även om ”back translation” genomfördes kanske det hade 

behövts mer bearbetning. En annan sak som kan ha sänkt reliabiliteten är en del av frågorna i 

QAR formuläret handlade som respondentens sexliv. Frågor om sexlivet kan uppfattas som 

känsliga och många kanske inte vill dela med sig av den typ av information. Det finns risker 

för över- och underrapportering. Det som dessutom skapade flest bortfall var att denna enkät 

riktade sig till personer som har eller lever i en parrelation. En annan upptäckt som gjordes 

under insamlingen av data, angående QAR-formuläret, var att testet riktade sig framförallt till 

heterosexuella par. Hade mer uppmärksamhet riktats på detta hade ett test som kunde 

besvaras mer korrekt av homosexuella eventuellt bidragit till ökad reliabilitet och validitet. 

När det gäller emotionell intelligens och frågeformuläret som användes var Cronbachs alpha 

0,89, vilket är bra och därför var det inte nödvändigt att ta bort några items efter 

itemanalysen.  I artikeln om emotionell intelligens nämns det att denna enkät från början 

innehöll 69 items, där 33 utav dessa med bästa reliabilitet valdes ut för förevarande. 

Det finns en hel del som skulle kunna göras bättre med denna studie. Dels skulle vi kanske ha 

riktat oss till personer som lever i ett parförhållande och på så vis undvika de flesta bortfall då 

personer som aldrig haft ett förhållande eller som aldrig har dejtat (n=18) inte kunde fylla i 

del II (QAR) i enkäten. 

Något som kan ha hotat validiteten när det gäller deltagarna är en av de klasser vi besökte. 

Det var 64 studenter sammanlagt och enligt överenskommelse med läraren skulle vi påbörja 

enkätutdelningen före lärarens ankomst, som hade informerat klassen om vårt besök via e-

mail. Men de flesta var ovetandes om vårt besök, antagligen på grund av att de inte hunnit se 

mailet. Konsekvenserna blev en livlig, okoncentrerad och ganska pratig miljö, vilket kan ha 

sänkt tillförlitligheten i vår observation. 

Annat som kan ha sänkt tillförlitligheten är att vi utförde enkätundersökningen i slutet av 

lektionen i två av fyra tillfällen. Det kan ha medfört trötta studenter som ville gå hem och 

därmed fyllde i enkäten under stress. 
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Framtida forskning

Bland de yngre deltagarna som var 22 år eller yngre fick vi ett signifikant värde som sagt som 

antyder att personer med låg grad av emotionell intelligens upplever högre grad av svartsjuka. 

Framtida forskning angående just detta tema, ska kanske göras lite mer tydligt och rikta sig 

till ett större urval med större spridning. Vi nämnde tidigare Derksens et al. teori (2002) om 

att emotionell intelligens ökar med åldern upp till 44 år, vilket förkastades i vår studie. Det 

hade varit intressant att undersöka en population med just en större åldersspridning, för att se 

om det gör skillnad och om det syns någon förändring även efter 44 år. Därutöver kan vidare 

forskning fokusera på hur svartsjuka påverkar relationer och om det visar sig ha en stor 

negativ påverkan på relationer generellt.

Enligt vår studie var heller inte kvinnor som dejtar signifikant mer svartsjuka än kvinnor som 

lever i ett fast förhållande. Vi fick dock fram att kvinnor är signifikant mer svartsjuka än män, 

vilket hade varit intressant i förhållande till vår hypotes tre, att kvinnor har lägre emotionell 

intelligens än män, om inte den hypotesen hade förkastats. Det hade dock varit intressant att 

forska vidare om det är så att kvinnor är mer svartsjuka än män. Och om så var fallet, hade 

det varit intressant att undersöka vilka olika faktorer som bidrar till att kvinnor är mer 

svartsjuka än män och om kvinnan är den som genom svartsjuka ofta förstör sina relationer.

I efterhand, skulle denna studie kanske fokuserat mer på könsskillnader, svartsjuka och 

emotionell intelligens. Genom att förtydliga kön i till exempel andra hypotesen; kvinnor som 

dejtar är mer svartsjuka än kvinnor som lever i ett fast förhållande och i stället fokuserat på 

kön alltså personer som dejtar är mer svartsjuka än personer som lever i ett fast förhållande. 

Det är intressant om män respektive kvinnors svartsjuka förändras på grund av 

relationsstatus. Att ändra hypotes två till personer kan i jämförelse med vår tredje hypotes att 

kvinnor har lägre emotionell intelligens än män vara intressant. Här kommer huvudeffekten 

in att kvinnor är mer svartsjuka än män. Därtill andra funderingar som dykt upp under denna 

studie, skiljer sig den emotionella intelligensen i relationsstatus? Kanske skulle det vara 

tydligare om det bara varit två kategorier relationsstatus, singel och fast förhållande, de kan 

vara tankar för vidare intressant forskning.

 Fler förslag på framtida forskning kan vara att utföra samma studie i till exempel en 

arbetsmiljö eller genom ett randomiserat urval för att få en bättre spridning. Dessutom hade 

det varit intressant att utföra en studie baserad på Murphy et. al (2005) och Schutzwohls 
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(2005) teori som antyder att kvinnor är svartsjuka på ett emotionellt plan och män mer på ett 

sexuellt plan. 
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APPENDIX 1

Instruktioner

 

Hej!

 

Vi är två studenter vid Samhällsvetenskapliga institutionen i Växjö som skulle uppskatta Din 
medverkan i denna enkätundersökning som handlar om svartsjuka och emotioner.

 

Din medverkan är självklar frivillig och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Enkäten tar cirka tio till 15 minuter att besvara och vi vill uppmärksamma Dig på att några av 
frågorna kan upplevas som upprepande eller udda, men vi vill ändå att Du försöker besvara 
alla frågorna så gott Du kan.

Del I handlar om emotioner medan del II handlar om svartsjuka i relationer. Du som inte har 
några erfarenheter från relationer/dejting kan hoppa över del II och endast besvara frågorna i 
del I. 

Om det är något Du undrar över så besvarar vi gärna eventuella frågor. Fråga hellre en gång 
för mycket än en gång för lite.

Tack på förhand!

 

 

/Angelica och Fanny 

November 2007  

Handledare: Andrejs Ozolins, fil.dr, 708602
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Del I

Kvinna man   (kryssa i kön)

Födelseår: ____

Läs detta först:

Läs påståendet och ringa in den siffra som passar bäst in på dig

1=stämmer 5=stämmer inte

1. Jag vet när jag ska berätta om mina personliga problem för andra.

1 2 3 4 5

2. När jag är utsatt för svårigheter, minns jag tider då jag stod inför liknande svårigheter och övervann 

dem.

1 2 3 4 5

3. Jag förväntar mig att jag kommer göra bra ifrån mig med det flesta uppgifter jag tar mig an.

1 2 3 4 5

4. Andra människor tycker det är lätt att anförtro sig till mig.

1 2 3 4 5

5. Jag tycker att det är svårt att förstå andra människors icke-verbala budskap.

1 2 3 4 5

6. Några av mina största händelser i mitt liv har drivit mig att omvärdera vad som är viktigt och vad som 

inte är viktigt. 

1 2 3 4 5

1=stämmer 5=stämmer inte
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1=stämmer 5=stämmer inte

7. När mitt humör förändras, ser jag nya möjligheter.

1 2 3 4 5

8. Känslor är en av sakerna som gör mitt liv värt att leva.

1 2 3 4 5

9. Jag är medveten om mina känslor medan jag upplever dem.

1 2 3 4 5

10. Jag förväntar att bra saker ska hända.

1 2 3 4 5

11. Jag tycker om att dela med mig av mina känslor till andra.

1 2 3 4 5

12. När jag upplever en positiv känsla, vet jag hur jag ska gå till väga för att den ska vara.

1 2 3 4 5

13. Jag ordnar händelser för att göra andra lyckliga.

1 2 3 4 5

14. Jag söker mig till aktiviteter som gör mig lycklig.

1 2 3 4 5

15. Jag är medveten om de icke-verbala budskap jag sänder ut till andra.

1 2 3 4 5

16. Jag presenterar mig på ett sådant sätt som ger ett bra intryck till andra.

1 2 3 4 5

1=stämmer 5=stämmer inte
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17. När jag är på ett bra humör, är det lätt för mig att lösa problem.

1 2 3 4 5

18. Genom att se på deras ansiktsuttryck, känner jag igen känslor som personer upplever.

1 2 3 4 5

19. Jag vet varför mina känslor förändras.

1 2 3 4 5

20. När jag är på ett bra humör, är jag skicklig med att komma med nya idéer.

1 2 3 4 5

21. Jag har kontroll över mina känslor.

1 2 3 4 5

22. Jag känner lätt igen mina känslor medan jag upplever dem.

1 2 3 4 5

23. Jag motiverar mig själv genom att föreställa mig att de uppgifter jag tar mig an ger ett bra resultat.

1 2 3 4 5

24. Jag ger andra komplimanger när de gjort något bra.

1 2 3 4 5

25. Jag är medveten om de icke-verbala budskap andra personer sänder. 

1 2 3 4 5

26. När en annan person berättar om en viktig händelse i hans eller hennes liv så kan jag känna att jag har 

upplevt denna händelse själv.

1 2 3 4 5

27. När jag känner en känsloförändring, tenderar jag att komma med nya idéer.

1 2 3 4 5

1=stämmer 5=stämmer inte
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1=stämmer 5=stämmer inte

28. När jag står inför utmaningar så ger jag upp eftersom jag tror att jag ska misslyckas.

1 2 3 4 5

29. Jag vet vad andra personer känner genom att bara se på dem.

1 2 3 4 5

30. Jag hjälper andra personer att må bättre när de är nere.

1 2 3 4 5

31. Jag använder mig av ett bra humör för att hjälpa mig själv att fortsätta försöka i bemötandet av 

svårigheter.

1 2 3 4 5

32. Jag kan säga hur personer känner sig genom att lyssna till tonen i deras röster.

1 2 3 4 5

33. Det är svårt för mig att förstå varför människor känner som de gör.

1 2 3 4 5

1=stämmer 5=stämmer inte

Del II fortsätter på nästa sida
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Del II

Denna del vänder sig till personer som har erfarenheter av att ingå i ett förhållande eller dejtar. Om du aldrig 
ingått i ett förhållande eller dejtat så behöver du inte besvara dessa frågor. 

Relationsstatus: 

Singel  (Du träffar ingen just nu)

Dejtar  (Lära-känna fasen, kan ej definiera sig som ett par)

Fast förhållande (Stadigt sällskap)

Ringa in det alternativ som stämmer bäst in på Dina erfarenheter.

1. Är/var Du ofta orolig för din partner (äkta make, fästman, flick-/pojkvän)?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

2. Är/var Du orolig för att det finns/fanns en möjligheten att din partner inte är/var uppriktig mot dig?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

3. Är/var Du orolig över möjligheten att din partner kanske gör /gjorde något utan att informera dig?

a) aldrig
b) ibland 
c) ofta
d) alltid

4. Vad gör Du/gjorde om din partner pratar/pratade med någon av det motsatta könet?

       a)   Du uppmärksammar det inte
       b)   Du är bara lite orolig
       c)   Du blir misstänksam
       d)   Du lider 

5. Tänker/tänkte Du ibland på att din partner skulle kunna vara otrogen?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid
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6. Om du ibland, ofta eller alltid tänker/tänkte på att din partner skulle kunna vara otrogen så hur mycket 
tänker/tänkte du på det?

a) mindre än en timme per dag
b) mellan 1 – 4 timmar per dag
c) mellan 4 – 8 timmar per dag
d) mer än 8 timmar per dag

7. Upplever/upplevde Du dina tankar som oförnuftiga och överdrivna?

a)    alltid
b)    ofta
c)    ibland
d)    aldrig

 
8.  Dina upplevda tankar och känslor:  

a)    stör inte dina dagliga aktiviteter
b)    stör bara lite i dina dagliga aktiviteter
c)    stör  mycket i dina dagliga aktiviteter
d)    stör betydligt i dina dagliga aktiviteter

9. Om du svarat b,c eller d på den föregående frågan så försöker/försökte Du motstå de obehagliga tankarna?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

10. Är Du bra på att kontrollera bort Dina tankar från ditt sinne?

a)    aldrig
b)    ibland
c)    ofta
d)    alltid

11. Använder Du dig av en speciell strategi  (ex. tänka på något annat eller göra någonting annat) för att 
kontrollera bort tankar från ditt sinne?

a)    aldrig
b)    ibland
c)    ofta
d)    alltid

12. Påverkar/påverkade tankarna Din relation med Din partner?

a) nej
b) lite
c) mycket
d) väldigt mycket
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13. Undviker Du att tala om svek?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta 
d) alltid

14. När Du är/var med din partner, undviker/undvek Du situationer där Din partner skulle kunna möta en person 
av det motsatta könet (som  middagar, fester, uteställen, etc. )?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

15. Är Du irriterad på oanständiga material (pornografi) och saker som är    
      relaterade till sexuell ”frihet”?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

16. Föredrar/föredrog Du att Din partner inte går ut eller åker på semester utan Dig?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

17.  Händer/hände det att Du förbjuder/förbjöd Din partner att gå ut ensam på kvällen eller åka på semester utan 
dig?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

18. Hur värderar/värderade Du ditt sexuella umgänge med Din partner?

a) tillfredställande
b) ganska bra, men kan vara bättre
c) inte särskilt tillfredställande
d) inte tillfredställande alls

19. Hur ofta har/hade Du och Din partner sexuellt umgänge?

a) flera gånger i veckan
b) en gång i veckan
c) från 1- 3 gånger i veckan
d) aldrig haft ett fullständigt sexuellt umgänge
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20. Är /var Du rädd för att Du inte tillfredställer/tillfredställde Din partner sexuellt?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

21. Är/var Du rädd för att inte attrahera/tända Din partner?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

22. Uppmärksammar/uppmärksammade Du Ditt partners beteende?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta 
d) alltid

23. Kollar /kollade Du igenom Din partners saker ( ex. agenda, böcker, biljetter, brev, etc.)?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

24. Lyssnar/lyssnade Du i smyg på Din partners telefonsamtal?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

25. Får/fick Du för dig någon gång att Du vill/ville spionera på Din partner?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

26. Kollar/kollade Du upp det Din partner berättar/berättade för dig (hämtar information från andra personer)?

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid
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27. Kontrollerar/kontrollerade Du din partners klädsel när hon/han ska/skulle gå ut utan dig, till exempel om den 
var utmanande? 

a) aldrig
b) ibland
c) ofta
d) alltid

Undersökningsledarna samlar in enkäterna när alla är klara,

Tack för din medverkan! 
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