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I Inledning 

 

” …jag har upplevt … en stor känslosamhet med mina väninnor och speciellt med P då, 

där man har varit ganska blottad också, och det är kanske därför som man nu… man orkar inte se 

varandra därför att man kanske sett för mycket, man kan nästan säga att det är en känslomässig 

pornografi på nått sätt! Förstår du vad jag menar? Alva 

 

Det finns förhållandevis lite forskning kring just fenomenet kvinnors vänskap inom 

sociologin. Forskningen har tidigare rört sig inom ämnen såsom socialpsykologi, psykoterapi, 

psykologi, kulturhistoria, antropologi samt etnologi etc. som har berört vänskapens väsen. 

2007, gav historikern Eva Österberg ut en bok kring vänskapens kulturhistoria, ”Vänskap en 

lång historia”, vilket är en sammansatt och överdådig berättelse över vänskapens definitioner 

och yttringar genom tiderna. Sinikka Aapola som är hemmahörande vid den sociologiska 

institutionen i Helsingfors universitet genomförde dock en studie bland unga flickor i ämnet 

vänskap 1992. Det var främst under 70-talet som ämnet började få ett större intresse och 

engagemang och litteratur och forskning inom olika ämnesområden började uppmärksamma 

vänskapens innersta väsen, vad är vänskap och vilka slags relationer innefattar den?  

Vänskapen är ett vidsträckt ämne och innefattar ett stort område som påverkas av faktorer 

såsom kön, klass, makt, historia, traditioner, känslor, familjerelationer med mera. Den tidigare 

forskning som har bedrivits inom ämnet har sträckt sig inom olika riktningar och områden 

dock inte inom sociologin i Sverige och under tvåtusentalet, därav mitt intresse gällande 

denna studie. Men även ett starkt brinnande intresse och nyfikenhet inför detta ämne har 

bidragit till upptakten av denna studie. C W Mills menar att samhällsvetare arbetar vid sidan 

av varandra utan att vara medvetna om de olika processer som var och en av dessa så kallade 

forskare bidrar till (Mills, 2002). Detta har varit något som varit i åtanke när denna 

undersökning genomfördes. 

 

1:1 Syfte 

 

Genom att inrikta mig på ett begränsat antal kvinnor som fått komma till tals gällande deras 

syn och upplevelser av sina vänskapsband idag hoppas jag finna svar på vänskapens 

vidsträckta väsen bland en liten grupp kvinnor i nutid.  Syftet med studien är att hitta ett 
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mönster i dessa kvinnors vänskap, vad är det vi finner tilltalande hos en annan kvinna som gör 

att vi kan kalla henne för bekant, nära vän eller bästa kompis? Vad är det för skillnad på en 

bekant och en nära vän? Varför uppstår en brytning mellan två vänner och vad är de 

påverkande faktorerna till varför en brytning inträffar? 

 

1:2 Frågeställning  

Vad är och innebär vänskap för de kvinnor som ingått i denna studie? Förändras vänskap med 

tiden, i så fall varför och vad påverkas förändringen utav? Vad speglar vänskapen idag under 

2000-talet bland de kvinnor som deltagit i denna studie? 

 

 

1:3 Avgränsning 

Den tidigare forskning som presenteras i denna studie samt annan forskning och litteratur i 

ämnet har varit begränsad då det gäller enbart fokus på kvinnor, det vill säga studier där 

urvalet enbart baserats på kvinnor. Den tidigare forskning som har bedrivits har fokuserat på 

båda könen, dvs. både på kvinnor och män såsom Britta Lundgrens studie som bygger just på 

båda könens utasago i sina intervjuer. Sinakka Aapolas forskning har dock baseras enbart på 

unga flickors utsago om vänskap samt att denna studie har utförts i Finland. Jag har dock valt 

att ha med Aapolas forskning att jämföra med i syfte att se likheter och olikheter eller 

samband oavsett ålder mellan flickor, kvinnor, samt att Aapolas forskning är inom samma 

riktning som denna, det vill säga inom sociologin. Trots att denna uppsats fokuserar på nutid 

har det dock varit nödvändigt att ha med en övergripande historisk återblick just i syfte att 

kunna åberopa sambandet mellan nutidens vänskapsband samt dåtiden.  
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2 Bakgrund 

Denna del presenterar först skillnaden mellan kärlek och vänskap? Vad är det för 

känslomässig skillnad och upplevelse mellan kärlek och vänskap? I den andra delen 

presenteras en överskådlig historisk bild av vänskapen genom århundradena. Mera för att 

läsaren ska få en övergripande bild av hur vänskapen gestaltats genom tiderna. Vänskap har 

studerats inom många olika ämnesområden. Detta har inneburit att den tidigare forskningen, 

de historiska återblickarna samt litteratur inom ämnet som använts i denna studie kommer 

från olika riktningar, men gemensamt för dem alla är att de i grund och botten behandlat 

samma ämne.  

 

”Man kan varken förstå en individs livshistoria eller ett samhälles historia om 

man inte förstår dem bägge” (Mills,2002:23). 

 

 

2:1 Vänskap, kärlek två skilda världar? 

Mazzarelle skriver i boken Tanten och Krokodilen (1994) att vänskapen är mera jämlik än vad 

kärleken är, anledningen är att man kan älska någon som inte älskar en tillbaka, men man kan 

inte vara vän med någon som inte gengäldar vänskapen tillbaka. Mazzarelle fortsätter: 

  

”Vänskap är inte mindre värdefull än kärlek även om den brinner med lugnare låga. 

Vänskap kan vara den balansgång mellan trygghet och frihet som kärlek så sällan lyckas bli” 

(Mazzarelle, 1994:99). 

 

Alberoni skriver i boken Vänskap (1984) att ordet vänskap har många betydelser likaså de 

känslomässiga förhållandena till olika vänskaper såsom en kompanjon, en bekant, en granne, 

men vänskap kan även innebära ett annat personligt förhållande till en vän. Denna sistnämnda 

kategori utgör kärleksförhållande. När vi tänker på våra riktigt kära vänner så tänker vi på en 

viss sorts kärlek, men hur ska denna kärlek kunna urskiljas från andra former av kärlek? 

(Alberoni, 1984). Alberoni särskiljer på vänskapens speciella typ av kärlek genom att jämföra 

den med andra kärlekar såsom tillexempel förälskelsen. Förälskelsen har till skillnad från 

vänskapen en bestämd början där själva ursprunget är begynnelsestadiet, förälskelsen är till 

skillnad från vänskapen ingen gradering såsom mycket förälskad, lagom förälskad utan 
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förälskelsen är definitiv i sin uppenbarelse, där hägrar lagen om allt eller inget, den är 

fulländad redan från början. Vänskapen däremot har olika grader av former och kan utvecklas 

ifrån ett minimum till ett maximum och till att bli alldeles perfekt! I förälskelsen finns lidelse, 

vi lider av en passion som antingen är i extas eller en plåga, vänskapen däremot avskyr 

lidande. Inom vänskapen finns heller inget utrymme för hat, om vi hatar en vän är denne inte 

längre någon vän till oss! (Alberoni, 1984). 

 

I förälskelsen så omgestaltar vi den personen som vi håller av, vi gudomligar denne samtidigt 

som denne är förkroppsligad. Med andra ord är denne person någon som har allt som vi 

förväntar oss av honom eller henne. En vän däremot omgestaltas inte, vi förväntar oss av 

vännen att denne har samma uppfattning om mig som jag själv har, den får inte vara alltför 

positiv för då övergår det positiva till smicker och är den alltför negativ ger vännen mig inte 

en rättvis bild av mig själv och strider därmed mot vänskapens grundläggande krav. 

Vänskapen har en utopi, ett ideal, den har en rättvisa vilket kärleken saknar.  

 (Alberoni, 1984).  

 

2:2 Historiska återblickar 

Det finns en påtaglig begränsning av kvinnors levnadsöden i beskrivningar genom historien 

eftersom kvinnors plats har varit mera undanskymd än mäns. Det är inte möjligt att enbart 

studera kvinnors situation genom lagar, moralfilosofiska skrifter och skildringar av historiska 

händelseförlopp eftersom dessa källmaterial har varit mycket skiftande och begränsade. Den 

litteratur som skrivits under olika tideskeenden avspeglar inte enbart den samhälleliga 

verkligheten utan det måste finnas en medvetenhet om att de litterära skildringarna var 

kontextberoende under sin tid och därmed uteslutit vissa tabubelagda ämnen. Författare har 

genom tiderna inte enbart varit iakttagare under sin samtid utan även levt under den, vilket 

även kan ha påverkat det skrivna materialet liksom författarens eget intresse som påverkat 

ämnesvalet i litteraturen (Mills, 2002). Även tidsaspekterna i detta stycke är begränsade 

eftersom den inte innefattar alla tidsepoker syftet med detta är snarare att försöka skapa en 

övergripande bild av hur tiden och samhället och människan påverkar våra nära relationer och 

vice versa. Även klass är något som begränsats i denna uppsats eftersom den litteratur som 

använts i tillbakablickarna genom historien ej specifikt har skildrat de olika 

klassförhållandena i denna studie. För att ge ett exempel beskrivs en upplyst person i det 

svenska 1700-talet som någon med ett upplyst förstånd och ett ömt hjärta, (Högnäs 1999). 
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Denna beskrivning är dock inte beskrivande för hur arbetarklassen under romantikens 

tidevarv skildras. I detta kapitel har därför alltså ingen åtanke om klass tagits i beredskap. 

Historien har skildrats av män och genom män (Hirdman, ibid. 1992) detta har givetvis 

påverkat de historiska återblickarna i denna studie och därmed begränsats därav är ej enbart 

kvinnors vänskapsband skildrade i tillbakablickarna genom historien.  

 

2:1:1 Antiken 

Att enbart ge en enda bild av kvinnors liv under antiken är omöjligt eftersom denna tidsepok 

med snäva mått sträcker sig över tusen år. Även den geografiska sfären är svår att bedöma 

eftersom den med sina enorma mått även innefattar olika politiska statsbildningar och 

varierande ekonomiska och sociala förutsättningar. Dessa villkor är även något som beroende 

på olika perioder och inom olika geografiska områden förändrat sig (Strandberg, Olofsson m 

fl, 1992). Antikens människor, främst greker och romare trodde inte på ogripbara mål och 

ideal. De var misstänksamma mot fanatism och överdrivna känslospel, därav tillmättes 

vänskapen en stor betydelse, avståndet mellan ideal och verklighet förkortades under denna 

tidsepok. ”I vänskap måste avtal respekteras och tilltro vara förtjänad” (Alberoni, 

1984:158). Redan för tvåtusen år sedan diskuterade Aristoteles att det inte enbart fanns en 

slags vänskap utan olika sorters vänskap. Genom att särskilja dessa vänskaper försökte han 

finna den ”sanna” vänskapen. Aristoteles diskuterar motivets betydelse för vänskapen och den 

verkliga vänskapens fullkomlighet. Under denna tidsepok diskuteras även den goda 

människan samt den dåliga människans syfte med vänskapen samt olika etikregler för hur 

dessa bör förehålla sig till vänskapen.  
 

”Personer som är vänner på grund av den nytta som de har av förhållanden skiljs ju, så 

snart fördelen upphör. För de har inte varit vänner med varandra, utan med sin egen 

vinning”(Ringbom, 1988:227).   

 

Såhär beskrivs vänskap av Ringbom (1988) som översatt och tolkat Aristoteles i den 

Nikomachiska etiken, vännernas utbyte av varandra bygger på att de är likadana samt 

likartade. Vänskap är baserad på en viss likhet och den grundas av de likadana karaktärsdrag 

som utgör själva grunderna i vänskapen. Dessa vänskapsband är dock sällsynta eftersom det 

finns få av sådana personer, dessutom kräver denna vänskap tid och anpassning (Ringbom, 

1988). Under antikens tidsepok var synen på kvinnan och mannen mycket förutbestämd. De 

grekiska mansdygderna innebar självbehärskning, förnuft och kallsinne. Kvinnan såg man 
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som okapabel att behärska sina känslor samt att hon var psykologiskt beroende. Detta gav till 

följd att kvinnan under den här tiden var socialt, politiskt och rättsligt underordnad i sin 

ställning. Den manliga överordningen hägrade i samhället (Strandberg Olofsson m fl, 1992).  

 

2:1:2 Svenskt 1700-tal 

Hur såg vänskapen ut under upplysningens århundrade? Under 1700-talet fick ”känslan” ett 

allt vidare rum och upplysningsfilosoferna fann ingen tydlig gräns mellan känslan som fanns i 

själen och bland andra sinnestämningar. Att drabbas av kärleken innebar dock en risk ansåg 

man eftersom den tenderade att styra människan fullkomligt och vilseleda henne in i 

passionen grepp. Vänskapen däremot anspelades däremot på en balanserad, klok och förnuftig 

känsla ansåg man. Under 1700-talet var känslan den individuelles spännramar och känslorna 

var lidelsefulla både inom litteraturen och i människors hjärtan. Här skulle man kunna tro att 

denna välutvecklade känslohet är något som får blomma ut inom äktenskapets lidelsefulla 

ramar, men istället blir det vänskapen som under denna tidsepok som intensifieras och blir 

glödande och känslosam (Högnäs, 1999). 

 

”Så utvecklas vänskapen mot den alltmer hektiskt passionerade, samtidigt som det goda 

äktenskapet istället skall hållas samman av en mycket balanserad vänskaplighet” (Högnäs, 

1999:20). 

 

Det är vanligt att man under Romantikens epok uppvisar sitt hjärtas uppriktighet. En upplyst 

person var en människa som hade ett upplyst förstånd och ett ömt hjärta. Man anförtror sina 

känslor i både brev och dikter. Det är först långt senare som känsloheten bosätter sig inom 

äktenskapets domäner. Högnäs skriver om varför vänskapen blir så lidelsefull under denna 

tidsepok: 

  

”Svaret är tämligen självklart. Äktenskapet är en alltför seriös institution för att en så 

okontrollerbar kraft, en kanske förödande passion, skall tillåtas göra intrång här. Vänskaper däremot 

går i kras, slits sönder av passionens krafter utan alltför allvarliga sociala eller ekonomiska 

konsekvenser” (Högnäs, 1999:20). 

 

2:1:3 Slutet av 1800-talet - under 1900-talet 

Från slutet av 1800-talet och under 1900-talet grundar sig äktenskapet i Sverige i ett öppet 

legitimerande av det patriarkaliska systemet till ett romantiserande av det moderna 
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kamratäktenskapet där de dolda och ifrågasatta hierarkiska strukturerna slumrar. Det sena 

1900-talets äktenskapsideal enligt västerländskt mått är grundat på jämlikhet, intimitet och 

sexualitet där man även förväntas vara bästa vän med sin partner. I de äldre äktenskapen finns 

en öppen patriarkalism där det finns en tydlig uppdelning mellan de olika könssfärerna. Men 

oavsett den äldre eller den yngre generationen i äktenskapen under 1900-talet så visade det sig 

att äktenskapsmönstret påverkade de vänskapliga relationerna som utvecklas. Med andra ord 

så kompliceras den frivilliga vänskapen mellan två obundna individer av den heterosexuella 

kärleken eftersom äktenskapet ges ett högt värde då vänskapsidealet även ingår i äktenskapet. 

Maken eller makan förväntas förutom kärleksidealet inom äktenskapet även innehålla ett 

vänskapsideal som grundar sig i en djup vänskap mellan makarna. Genom att framhäva denna 

vänskap betonas en viktig komponent i äktenskapsidealet även om det finns andra vänner runt 

omkring som kompletterar denna vänskap. Kvinnor positionerar sig utifrån hustru och mor i 

sina vänskapliga band varvid denna positionering får komma i första hand därefter får de 

vänskapliga banden pusslas ihop i det brokiga tidsschemat av familjeliv (Lundgren, 1995). 
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3 Tidigare Forskning 

 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning som finns i ämnet. Under 1980- och 1990-talet 

gjorde Britta Lundgren, etnologiprofessor vid Umeå universitet en studie som behandlade den 

vardagliga vänskapen och dess relationer. Sinikka Aapola som är hemmahörande vid den 

sociologiska institutionen i Helsingfors universitet genomförde 1992 en studie bland arton 

stycken elva- tolvåriga flickor som var bofasta i centrala delar av Helsingfors stad. Aapolas 

studie bygger på hur omfattande vänskapskulturen egentligen är, hur unga flickor genom sina 

vänskapsförhållanden formas in i kvinnlighet och vuxenliv.  

 

 

3:1 ”Den ofullkomliga vänskapen” 
 

Britta Lundgren, har studerat vänskapsrelationer i Sverige under 1980-och 1990-talet med 

utgångspunkt i den vardagliga vänskapsrelationen. Studien grundar sig på en frågelista 

Vänner och bekanta som skickades ut till cirka trehundra män och kvinnor 1982. 

Etthundratjugosju svar inkom, varvid trettiåtta var män och åttionio stycken svar kom från 

kvinnor. Geografiskt så kom de flesta svaren från Småland, Skåne och Uppland som 

dominerade, endast sju svar kom från de norrländska landskapen, svaranden kom mestadels 

från små eller medelstora orter, endast några få kom från större städer. Svaranden som inkom 

med upplysningarna i undersökningen var födda mellan 1892-1967. Sjuttiofyra stycken var 

födda mellan 1900-1920 och var vid frågelistans utskick mellan sextio och åttiofem år. 1921-

1940, trettio stycken och 1941 var svaranden endast tretton personer varvid en person var av 

det manliga könet. Frågelistsvaren dominerades av äldre kvinnors berättande. Denna 

fördelning menar Lundgren kan ha påverkat svaren i frågelistan. För att komplettera denna 

geografiska, ålders och könsfördelningen utförde Lundgren även tjugo stycken intervjuer med 

både kvinnor och män i en norrländsk stad. De intervjuade var födda mellan 1947-1967 

varvid de flesta var gifta eller sambos (Lundgren, 1995).  

 

Lundgrens studie tar upp frågeställningar såsom: Hur definieras vänskap? Förändras 

vänskapen med tiden? Finns det något gemensamt för all slags vänskap? Finns det några 

skillnader mellan män och kvinnors sätt att umgås med varandra?  
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Ett av studiens tema var att belysa vänskapen ur ett könsperspektiv. Bland kvinnorna i 

frågeformulären samt frågelistan så var det främst kvinnor som betonade den intima 

vänskapen med väninnorna och främst männen som framhävde vidden av aktiviteter 

tillsammans med vännerna där de lite högtravande, idealiserade och framhävde 

föreningskontakter, politiskt likasinnade men även vänner från hembygden. Kvinnorna 

berättade mera konkret om hur man dukar, vad de bjuder på, inredningsdetaljer samt dåliga 

samveten och deras dåliga självförtroenden. Med andra ord belyste informanterna  

ganska traditionella könsroller i studien (Lundgren, 1995). 

 

Britta Lundgrens studie beskriver hur den tidigare forskningen har sett på kvinnors vänskap 

hon poängterar dock att det inte finns någon entydig kunskap om betydelsen av vänskap i 

kvinnors liv. Det är främst vänskap inom den privata sfären som har definierats inom 

forskningen.  Kärnfamiljsideologin har haft en stor betydelse för hur vi uppfattar kvinnor och 

män idag, Lundgren skriver att 1800-talets framväxande ideologi om delade sfärer mellan 

könen samt en romantiserad vänskapskultur mellan kvinnor har bidragit till hur vi ser på och 

uppfattar kvinnlig vänskap idag. Stacey Olikers studie (1989), citerad i Lundgren, (1995) 

menar att den romantiska kvinnovänskapen och det romantiska äktenskapsidealet kan ses som 

två kulturella tvillingar. Sann kvinnlighet måste inneha rekvisitan som hustru samt moderskap 

(Lundgren, 1995).  

 

Könsmönstret sedan industrialismen med mannen som familjeförsörjare ute i det offentliga 

med kvinnan som en känslobuffert i den privata hemmasfären speglar fortfarande vår tids 

uppfattning om exempelvis hur kvinnor förväntas vara ”bättre” på vänskap än män. Det är 

främst kvinnors stora kompetens och erfarenhet inom omsorgsarbete som utgör denna 

bedömning som reproduceras inom politiska och ekonomiska system, men även inom 

massmedia, populärkultur samt i socialisation och värderingar. Kvinnor uppfattas därför att de 

är mera relationsinriktade och har lättare för att prata. Omsorg, hänsyn, inlevelse är 

egenskaper som rymmer kvinnlighet som samtidigt är vänskapsfrämjande. Lundgren menar 

att det är påfallande hur manligt och kvinnligt har bidragit till de strukturerade 

uppfattningarna som finns kring just vänskap inom forskningen och hur dessa rör sig kring 

antaganden om det manliga och det kvinnliga (Lundgren, 1995).    

Till skillnad från den erotiska kärleken är vänskapen aldrig förbjuden samtidigt som det inte 

finns några direkta gränser för vad man får lov och inte göra inom vänskapen eftersom dessa 
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gränser är oklara. Det inre vänskapskontraktet blir först synligt när det bryts (Lundgren, 

1995). 
 

Vänskapsidealet ingås i äktenskapsidealet menar Britta Lundgren! Detta innebär att det finns 

ett ideal, en utopi som innefattar vänskap inom ett äktenskap eller en parrelation. Att 

framhålla att det finns en vänskap mellan sin partner är menar Lundgren att framhäva en 

viktig komponent i själva äktenskapsidealet, som ett romantiserande kompanjonskap. Om 

man ser till vad kulturell kvinnlighet rymmer för ideal så innefattar detta just att makan 

förväntas vara makens mest förtrogna och att denna vänskap värderas högre än någon annan 

vänskap. En av intervjupersonerna i studien menar att man inte kan ha en kärleksrelation som 

inte är baserad på vänskap. När det gället familjelivet så innebär detta att vänskapen får stryka 

på foten gentemot den andre partnerns önskemål. I familjelivet så krävs det även att vännerna 

passas in vartefter det finns tid och möjlighet.  Förutom tids- och lojalitetsanpassning så 

menar Lundgren i sin studie att tvåsamheten föder ett umgängesideal som är baserat på andra 

parförhållanden. Man umgås mera parvis än att man umgås individuellt, detta medför 

prioriteringar och ibland komplikationer eftersom ”vännen” eller ”paren” måste anpassas efter 

familj och dess umgänge samt partnerns umgänge! Även barn medför vissa begränsningar 

eftersom man eftersträvar en likhetsnorm (Lundgren, 1995). 

 

Kan man göra slut med en vän? undrar Lundgren, och vad händer när vänskapen tar slut? 

Många gånger finns det inga bestämda regler för hur man upphör att vara ”tillsammans”. Vid 

en förlovning så slänger man ringarna eller i äktenskapet så skiljer man sig. Vid kriser i de 

vänskapliga banden så finns det inga föreskrivna regler vid hur vi ska bete oss eller hur vi ska 

handla. De flesta har höga förväntningar och en idealbild av vad vänskap innebär såsom att 

den är långvarg, fördomsfri, ömsesidig och förtrolig. Många tror att vänskapen inte kan störas 

av de yttre förhållandena, vilket den gör menar Lundgren, många gånger bryts vänskapen när 

ett par skaffar barn och det andra paret inte har barn eller när en av singelkvinnorna skaffar en 

partner. Med andra ord söker vi vänner som vi ser likhet och samhörighet med (Lundgren, 

1995). 
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3:2 ”Självständighet, närhet, mångsidighet: ideal i 

Helsingforsflickors vänskapskultur” 

 

Socialisationsprocessen är konfliktfylld för flickor i Finland och i andra västländer skriver 

Sinikka Aapola. Flickor på väg in i vuxenlivet förväntas de identifiera sig med en kulturell 

kvinnlighet som innebär intimitet och upprätthållelse av intima relationer, samtidigt som det 

västerländska ungdomsidealet bygger på att ett avståndstagande för familjära relationer och 

ett erövrande av nya livsområden. Dessa motsträviga ideal formar sedan av sig i de 

vänskapliga banden som flickorna knyter med varandra, avståndstagande och intimitet. För att 

uppnå självständighet upprätthåller flickor nya relationer, för att uppnå intimitet skapar de 

nära vänskapsbindningar där de kan få utlopp att kunna spegla sin identitet och samtidigt öva 

sig inför nya situationer. Aapola menar att vänskapen blir den skärningspunkt där den 

familjära intimiteten och ungdomsgruppens utåtriktande kan mötas. Vidare menar Aapola att 

flickors vänskapsförhållande vilar på gränsen mellan det offentliga och det privata; 

  

”… de är privata, formbara tillstånd, som uppstår ur kommunikation och genom 

vilka flickor agerar i offentliga miljöer” (Aapola,1992:15, kvinnovetenskaplig tidskrift).  

 

Sinikka Aapolas studie genomfördes 1992. Hon intervjuade arton stycken flickor bosatta i 

centrala delar av Helsingfors. Flickorna var i åldrarna elva till tolv år och. Flickorna kom från 

medelklassfamiljer och hade en rörlig livsstil, det vill säga hobbyer och flera 

umgängeskretsar. Hon intervjuade flickorna parvis, två och två där den kvalitativa intervjun 

bestod av temafrågor. Aapola delade in vänskapsrelationerna i tre idealtyper, såsom växlande 

parvänskap, traditionell samt gruppvänskap. Syftet var att få reda på de olika 

konstellationerna som flickor utryckte sina vänskapliga relationer med idag. Hon fann att 

flickorna delade gemensamma kulturella ideal angående vänskapsrelationer men även att 

vänskapen ingick i en kultur där dessa relationer ställdes i centrum. Egenskaper såsom tillit, 

likhet, demokrati, självständighet, känslomässig närhet och att ha kul var eftertraktade ideal i 

vänskapsrelationerna. Samtidigt som flickorna ville uppnå närhet och en känsla av tillhörighet 

så fanns en önskan om att uppnå individualitet. Flickorna i studien ville inte heller bli för 

beroende av en enda bästa vän därför sade sig intervjupersonerna inte direkt ha någon bästa 

kompis utan många vänner som betydde lika mycket. För att kunna uppnå de ideal som fanns 

inom de intervjuades vänskapsrelationer fann Aapola att flickorna etablerade stora nätverk av 
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vänner vilket gav dem möjligheterna att kunna växla mellan olika omgivningar i syfte att 

kunna upprätthålla och fullfölja de vänskapliga ideal som infann sig hos flickorna. Aapola 

poängterar dock att resultaten i sin studie inte kan generaliseras på grund av att just flickornas 

sociala miljö skulle innefatta andra resultat bland till exempel flickor ute på landsbygden eller 

i en annan tids och rumsbestämd miljö (Aapola, 1992, kvinnovetenskaplig Tidskrift).  

 

Flickor och pojkars socialiseringsprocesser är olika. Aapola använder sig av Nancy 

Chodorows teori, The reroducting of Mothering (1978) som innebär att flickor har ett nära 

förhållande till sin mor och att detta sker tidigt redan under barnets första levnadsår. För att 

barnet ska kunna utveckla en egen identitet och jaguppfattning så måste en frigörelse från 

modern inträffa. Chodorow hävdar att denna process är olika för pojkar och flickor. Modern 

och dottern är lika varandra och av samma sort därför förblir deras relation nära och 

emotionell, dottern härmar sin mamma och mycket fysisk beröring förekommer mellan de 

två. Dotterns jaguppfattning vilar senare på att hon har sensitiva och känslomässiga 

egenskaper (Giddens, 2003).   

 

Det är främst genom nära relationer som kvinnor kan komma att få en jaguppfattning och 

självkänsla menar Chodorow. Flickor behöver därmed andra erfarenheter av sina 

vänskapsrelationer än vad t ex pojkar behöver. De intima familjära vänskapsförhållandena 

med väninnorna innebär att de stärker och bekräftar den egna identiteten samtidigt som hela 

hennes människovärde ifrågasätts om denna relation bryts (Aapola, 1992 Kvinnovetenskaplig 

Tidskrift). 
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4 Sociologiska teorier om vänskap 

 

Detta teorikapitel definierar vänskapen och vilka begrepp vi använder. Mats Börjesson, 

Francesco Alberoni, Britta Lundgrens forskning samt socialpsykologen Björn Nilsson har haft 

betydelse för hur vi tolkar begreppen kring just vänskap. Men även författaren Ringbom som 

tolkat Aristoteles uppfattning av begrepp finns med i detta teorikapitel.  

Den vetenskapliga sociologin behandlar hur människor förhåller sig till varandra oavsett om 

det handlar om stora grupper eller mindre sällskap. Valet av teorier har som utgångspunkt att 

hitta förklaringar och förstå de handlingar och strukturer som gör att man agerar som man gör. De 

sociologiska teorierna jag använt mig utav är Yvonne Hirdmans teori om hur genussystemet 

reproduceras och hur i-särhållning av könen och särartstänkande påverkar vänskapen bland 

kvinnorna i denna studie. Eftersom uppsatsen även bygger på ett sociologsikt historiskt 

perspektiv är även detta något som tas i beredskap då det gäller nutidens vänskap hur det 

historiska reproduceras in i det nutida, detta återspeglas tydligt i Yvonne Hirdmans teori om 

genussystemet. Även George Herbert Meads teori om I och Me, mind har betydelse för 

kvinnornas vänskap samt identitetsteori av Anthony Giddens.  

 

4:1 Begreppsgestaltningar av vänskap 

 

Enligt Mats Börjesson, (2003) så ger språket oss olika möjligheter men de kan också sätta 

gränser för oss i vår uppfattning om omvärlden. Om det inte finns ett ord för ett fenomen kan 

vi heller inte se det menar Börjesson, de fenomen vi ser, omtolkar vi till begrepp, dessa 

begrepp och ord är inte verkligheten i en ren form. Det är genom språket som vi tolkar 

världen och vår verklighet. När vi börjar tala om världen så går vi genom språket som 

innefattar metaforer och tolkningar. Detta innebär att tolkningen blir individuell. Vänskap är 

ett ord med många betydelser. Det kan beteckna relationen till en kollega, en bekant, en 

granne, kompanjon eller rent av en sympatisk person. Enligt Francesco Alberoni så uppstår 

inte vänskap långsamt och successivt med vilken bekantskap som helst. Oavsett om en två 

personer umgåtts under en hel livstid så krävs det en hel del för att detta ska kunna utvecklas 

till en vänskap. Alberoni menar att vänskap är en diskontinuerlig handling som kan uttryckas 

som ett möte där två människor tar ett språng ut i ett ögonblick av sympati och intresse, där vi 

känner ett frändskap eller en likhet med denna individ.  Denna upplevelse kallar Alberoni för 
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ett möte. Mötet innebär att vi fått kontakt med en annan människa, där man upplever 

attraktion (Alberoni, 1984).  

 

En bästa vän är enligt Britta Lundgren någon som man är besläktad själsmässigt med. En 

sådan kontakt är något som man kan ta upp efter flera års tystnad utan att märka att det varit 

ett tidsmässigt och rumsligt avstånd emellan de två bästa vännerna. Denna relation vilar i sin 

egen trygghet skriver Lundgren (1995). Enligt Aristoteles är sann vänskap ett ömsesidigt 

förhållande mellan två fristående självständiga individer där ett möte mellan jämlikar sker 

(Ringbom, 1988). Alberoni som inte särskiljer på begreppet vän, såsom bästa och god menar 

att en vän betraktar vårt förflutna och vår framtid med samma ögon som vi själva (Alberoni, 

1984). Enligt Alberoni så innebär begreppet bekant någon som vi vet vad han/hon tänker, 

tycker och känner men det är ingen som vi väljer att anförtro oss till med någon hemlighet. En 

bekant är någon som vi samtalar med om vädret. Vi ler inte spontant eller blir lyckliga av att 

träffa denna person (Alberoni, 1984).  

 

En nära relation är en relation vi skulle sakna om den upphörde. En nära relation har vi till 

människor som vi delar vårt liv med och som innehåller olika grader av närhet skriver 

socialpsykologen Björn Nilsson. Relationer innehåller känslomässiga band som uppfyller 

olika psykologiska behov såsom tillexempel närhet, stöd, gemenskap och tillit, detta leder i 

sin tur till ett ömsesidigt beroende mellan två vänner eller kollegor, grannar, syskon, partner, 

föräldrar eller till sitt barn. Två människor som upplever tid tillsamman får en historia 

tillsammans i form av minnen och upplevelser, deras handlingar och upplevelser blir deras 

gemensamma (Nilsson, 1995).  

  

”Det som är deras ‘oss’ förenas i deras medvetanden till en gemenskap – deras 

jag sammansmälter till vissa delar- och det är detta som utgör bandet mellan dom” 

 (Nilsson, 1995:23). 

 

Att vara nära någon annan människa innebär inte enbart att vi är nära denne i enbart en fysisk 

bemärkelse utan denna intimitet och närhet är betydligt viktigare när den utgör en psykisk 

närhet. Närheten i en upplevelse utgör en symbolisk närhet som finns mellan två människor 

(Nilsson, 1995). Nutidsförfattarinnan Mazzarelle beskriver vännerna runtomkring henne som 
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en cirkel varvid de olika lager av vännerna befinner sig inom olika avstånd från kärnan, det 

vill säga hon själv.  

 

4:2 Genussystemet 

Yvonne Hirdman skriver: 

  

”Ack  alla dessa röster! Och de talar och talar- det ligger som ett evigt bakgrundsbrus i 

den västerländska 2000-åriga historien. Här talar bibeln, filosofer, reformatorer, författare, 

vetenskapsmän ja, t.o.m. några ljusa kvinnoröster har letat sig in brummandet. Och de talar om det 

stora älsklingsämnet i mänsklighetens historia: om könen. Eller mer precist om könet. De talar om 

vad en kvinna är, vad en kvinna bör vara, vad en kvinna bör göra, vad en kvinna kan göra, vad en 

kvinna inte kan göra - följaktligen talar de, tydligt eller mer underförstått, om vad en man är och vad 

en man har på jorden att göra” Hirdman, (1992:22)  

 

Genussystemet är en ordningsstruktur av kön. Denna ordning ger förutsättningar för andra 

sociala ordningar. Genusordningen av människor har blivit basen för sociala, ekonomiska och 

politiska ordningar. Enligt Yvonne Hirdman ses genussystemets logiker som en dynamisk 

ordning som består av olika nätverk som uttrycker sig som processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar. Det är denna struktur som ger upphov till olika 

mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman,1999). Enligt Hirdman handlar 

genusbegreppet om en process som formar människor till sitt maskulina eller kvinnliga genus, 

denna process utmärker samhällslivet och skapar institutioner och artefakter, detta i sin tur 

skapar mening och ordning och framställer en ny legitimitet åt dessa genusgrupperingar. I 

denna process skapas hierarkier och olikheterna mellan könen, att man inte ska blanda 

manligt och kvinnligt, och att den manliga normen alltid står över den kvinnliga normen i en 

hierarkis ordning (Gothlin, 1999).  

 

”Genussystemet formar vårt inre psykiska liv - våra drömmar, förhoppningar och 

begär – och ser till att vårt inre är anpassat till vidare sociala och ekonomiska sammanhang”                                          

(Gemzöe, L,2003: 83).  

I-särhållandets lag över könen finns överallt både fysiskt och psykiskt i form av en ordning. 

Denna ordning strukturerar platser, sysslor och egenskaper (Hirdman, 1999). Varje gång vi 

talar om ”kvinna” eller en ”man, hänvisar vi till ett jättelikt system av tolkningar, 
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förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela vår kulturs 

historia. R.W Conell menar att genusidentitet har många olika variationer och identiteter 

såsom exempelvis den omhändertagande hemmafrun och affärsmannen som försörjer 

familjen. Genusidentiteterna är något som omskapas hela tiden (R.W.Connel, 2003). Enligt 

Hirdman sker I-särhållandets lag över könen på tre olika nivåer; makro, meso och mikro som 

reproduceras genom tre olika processer såsom genom kulturell överlagring, social integration 

och genom socialisering. Hirdman kallar det för ett osynligt genuskontrakt. Dessa 

genuskontrakt med dess särartstänkande gör det möjligt att det reproduceras från generation 

till generation. På makronivån finner vi den kulturella överlagringen med tankefigurer såsom, 

hur det ska vara, egenskaper hos könen osv. På mesonivån finner vi den sociala integrationen 

med arbetsfördelningen mellan könen, institutioner och artefakter. På mikronivån finner man 

socialiseringen med direkt inlärning på en familjenivå där förväntningarna och förebilderna 

finns inom de familjära banden (Hirdman, 1999).  

 

4:3 Anthony Giddens Identitetsteori  

Identitet är det som gör att man blir någon. I mötet och i samspelet med andra människor 

uppstår identiteter, vi speglar oss i varandra för att göra verkligheten begriplig. Identitet enligt 

Giddens, (2003) innebär vad individer har för uppfattning om vilka de själva är samt vad som 

är viktig och meningsfullt för just dem. Identitet inkluderar även klass, kön och etnicitet. Inom 

sociologiska termer av identitet talar man främst om social identitet samt personlig identitet. 

Social identitet handlar om hur andra tillskriver en identitet till individen. Denna identitet kan 

kopplas till andra individer som uppvisar samma kännetecken. Om den sociala identiteten 

kännetecknar hur individer liknar varandra så är den personliga identiteten det som skiljer 

individer åt. Den personliga identiteten är en utveckling av vår upplevelse av oss själva som 

en unik varelse, personlig identitet innebär att man interagerar med omvärlden genom samspel 

och förhandling vilket leder till upplevelser om vem man är och ens själv. I alla de 

sammanhang som människan befinner sig i utvecklas identiteten. Även om den kulturella och 

den samhälleliga omgivningen är viktig gällande formandet av en personlig identitet är det 

främst individens egna handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som är det centrala. 
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4:4 George Herbert Meads teori om Mind. 

Mead:s teori om Mind inriktar sig på hur människan blir en social varelse. Mead menar att 

medvetandet ”mind” bara kan utvecklas genom samspel och kommunikativ samhandling med 

andra. Detta är en process som fortskrider hela livet menar Meads som en speciell 

evolutionsprocess (ontogenes). Mead menar att individen föds med ett "Jag" som inte är 

självreflekterande dvs. att hon inte medveten om det egna jaget och inte heller om samhället. 

En människas kännetecken är genom sin förmåga att tänka med hjälp av symboler och hennes 

hantering av språket. Med hjälp av våra tankar kan vi agera, bedöma, planera och jämföra 

olika alternativ utifrån bestämda kriterier såsom genom tidigare erfarenheter. Men hur blir vi 

då sociala varelser frågar sig Mead? Det är främst genom språket som är en central faktor i 

processen. Genom sociala och kulturella förråd av tecken och symboler uttrycks en mening 

med det som sker runtomkring oss.  Innan barnet lärts sig att tala sker en kommunikation 

genom just enkla gester med föräldrar där barnet lär sig att uppfatta och identifiera gesterna 

(Moe, 1995). Jaget är enligt Mead uppdelat i ett objektivt och ett subjektivt "jag". 

Omgivningens samlade attityder och värderingar som individen träffar på kallar Mead för 

”den generaliserade andre”. I detta menar Meads finns en färdighet med att ”ta den andres 

roll” och att bli medveten om sig själv, en slags spegling av det egna jaget som en tänkande 

och handlande aktör. I samband med att barnet uppfattar en differentiering av jaget eller en 

särskiljning av jaget och ”den generaliserade andre” finner slutligen individen fram till en 

stabilare form av jaget (Moe,1995). Genom att kontinuerligt filtrera den generaliserade andres 

reaktioner på sina handlingar i olika sociala rum genom samlade erfarenheter och 

förutsättningar förändrar individen sitt "Jag". Detta innebär att individen omvärderar sin 

självvärdering genom ackommodation. Ett nytt beteende kan bli resultatet och processen 

startar om. Vid en ny situation kommer individen att agera utifrån den uppsättning 

erfarenheter, förutsättningar och värderingar, generaliserade andre, som den har.  

 

Det är främst i form av den generaliserade andre som barnet under sin uppväxt kan skapa en 

helhetsbild av det egna samhället eller den egna gruppen. Detta innebär att samhället med dess 

normer och värderingar så småningom flyter ihop med att vara en del av vårt jag, i både 

handlande och tänkande. För att få kunskap om oss själva måste vi bli medvetna om att vi 

själva är aktörer i världen och detta sker med hjälp av andra aktörer (Moe, 1995).  
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5 Metod 

I metoddelen beskrivs hur tillvägagångssättet med insamlandet av materialet gått till. 

Widerberg menar i boken Kvalitativ forskning i praktiken (2002) att svaret ligger i att se på 

metoder som ett redskap att använda sig utav, därmed kan man reflektera över hur redskapen 

ska utformas och användas. Den kvalitativa metoden hänger samman med hermeneutiken och 

bygger på att man tolkar och förstår det fenomen man undersöker därför har även min egen 

förförståelse varit en viktig del för att kunna närma mig fenomenet.  
Nästan alla människor har sin förståelse och erfarenhet av just vänskapsband likaså har man 

som forskare en egen historia att ta hänsyn till. Även den litteratur som lästs i ämnet har varit 

viktiga skildrare och bidragit till att en större förförståelse i ämnet har kunnat införskaffas, 

denna del presenteras dock senare i uppsatsen under Bilaga 3, Bibliografi s 65.  

 

5:1 Val av metod 

Widerberg reflekterar över vad kvalitativ forskning innebär och hur man bör förhålla sig till 

kvalitativ forskning för att uppnå bästa resultat. Vi måste våga gå in i den kvalitativa 

forskningsprocessen på dess egna villkor och utveckla metoderna så att de passar vårt syfte 

menar Widerberg. Det hela handlar om ett kunskapsutvecklande av de kvalitativa metoderna 

genom ett explorerande och reflekterande förhållningssätt till oss själva (Widerberg, 2002).  

Kvalitativ forskning innebär just att man ”explorerar” eftersom man utforskar ett nytt ämne 

eller att man gör det på ett nytt sätt. Ett alltför teoristyrt angreppssätt kan vara/bli ett hinder 

snarare än ett hjälpmedel. En viktig poäng med kvalitativ forskning är just att man är öppen 

för att nya oväntade saker kan inträffa och låta det komma till tals. 

  

5:2 Kvalitativ metod 

I en kvantitativ metod ställer sig forskaren ofta frågan hur ofta, hur många och hur vanligt. I 

en kvalitativ studie gäller det för frågeställaren att förstå eller att hitta ett mönster. Det 

viktigaste när man ska avgöra vilken metod som funkar bäst beror på vad man är ute efter. 

Det är frågeställarens frågeställning som ska avgöra vilken metod som ska stå till grund för 

undersökningen (Widerberg, 2002). Jag valde att använda mig utav den kvalitativa metoden 

eftersom denna metod bäst kan ta fram detaljerade beskrivningar av de intervjuades 

livsvärldar samtidigt som denna metod bäst besvarar min frågeställning (Kvale, 1997).  
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”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, 

utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 

förklaringarna” (Kvale, S 1997:9).   

 

En strukturerad intervju innebär en stark kontroll över frågornas och svarens utformning. 

Forskaren har i förväg utformat en lista med frågor som ger väldigt lite svängrum för 

utförligare svarsalternativ. Varje informant får samma uppsättning frågor i exakt samma 

ordningsföljd.  Denna metod har en stor likhet med frågeformulärsmetoder. En 

semistrukturerad intervju däremot innebär att man även här använder ett frågeformulär men 

till skillnad från den strukturerade intervjun är forskaren inte bunden till frågorna utan kan 

vara väldigt flexibel och låta informanten utveckla sina tankar och synpunkter i den 

ordningsföljd som informanten själv önskar (Kvale, 1997).  Eftersom det kändes viktigt att 

informanterna själva förde fram sina tankar och erfarenheter i ämnet vänskap valde jag att 

använda mig utav den semistrukturerade intervjumetoden. 

 

”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om 

ett ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en 

dialog (Kvale, 1997;117f). 

 

Den kvalitativa metoden hänger samman med hermeneutiken eftersom detta tillvägagångssätt 

innebär en tolkning av verkligheten. Hermeneutiken försöker förklara vad förståelse och 

tolkning av meningsfulla fenomen är (Widerberg, 2002). Nyckeln till det hermeneutiska 

begreppet är mycket gammalt och återfinns i det antika Grekland där guden ”Hermes” uppgift 

var att föra de dödas själar till underjorden. Hermes fungerade som en budbärare mellan 

gudarna och de dödliga. Budskapen från de grekiska gudarna var ofta svåra att tolka därav 

blev Hermes gudarnas tolk (Ödman, 1979). ”Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi 

är historiska varelser” (Ödman, 1979:10). Därför har valet av min egen förförståelse varit 

viktig för att kunna närma mig informanternas livsvärldar, men även för att kunna förstå och 

tolka mina egna fördomar och normer inom ämnet. Hermeneutiken erkänner att oavsett hur 

mycket vi än försöker att distansera oss ifrån oss själva positionerar vi oss omedvetet när vi 

studerar verkligheten (Ödman, 1979). Hermeneutik är som en uppåtgående spiral som går 

fram och tillbaka mellan olika delar och helhet. Genom detta växer insikt, kunskap och 

förståelse fram på så sätt har denna uppsats tagit form (Widerberg, 2002). Genom den egna 

förförståelsen samt informanternas detaljerade beskrivningar av sina livsvärldar samt den 
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historiska tillbakablicken har den hermeneutiska cirkeln fullföljts sin bana. Detta har gjort det 

möjligt att kunna tolka och lyfta fram deltagarnas livsvärldar (Widerberg, 2002).    

 

5:3 Vägen till förförståelsen 

En förförståelse av författarens egna upplevda minnen i ämnet, vänskapsband ger läsaren en 

inblick i hur den egna historien har präglats och definierats i ”Den bitterljuva tvåsamheten”. 

 

”Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara 

möjligt. Vi möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna 

(Gilje & Gimen, 2003:183)”. 

 

Den bitterljuva tvåsamheten 

- Vill du ha en banan? Så började mitt första och viktigaste steg ut från ensamheten in i 

tvåsamheten. Jag var 5 år och satt vettskrämd i baksätet och kikade ut till tjejen som ödmjukt  

sträckte fram en gul banan. Rädd och blygt tittade jag ut genom sätena i den gamla Saaben 

som mina föräldrar körde runt i under min barndom under 70-talet. Livrädd för den stora 

bullriga 5-barnsfamiljen som just flyttat in hade jag valt att stanna kvar i bilens gömsle. 

Resterande delen fram till tonåren kom denna magra och taniga tjej att bli en av de viktigaste 

människorna i mitt liv som jag delade allt med, både glädje, sorg och smärta. Vi höll ihop i 

vått och torrt och vi var rätt elaka speciellt mot hennes rödhåriga lillasyster som inte hade 

någon jämnårig att leka med. Under mellanstadiet flyttade det in en ny tjej som började i min 

väninnas klass. Detta blev upptakten till en fruktansvärd tid för mig. Jag var svartsjuk, arg och 

ledsen och kände mig bortvald och allt på grund av den ”elaka” nya tjejen och jag baktalade 

henne så fort jag fick chansen. Ibland lekte vi tre men det gick inte så bra. Ibland var allt som 

vanligt igen och periodvis så var det vi igen fram till den dag min bästis berättade att hon och 

hennes familj skulle flytta. Jag var förkrossad under en lång tid och kände mig väldigt ensam, 

och det gjorde jag under lång tid fram till jag träffade bästis nummer två ett år senare, till 

hennes jämnåriga grannes stora förtret som nu blev utanför. Denna vänskap höll i sig fram till 

tonåren.  

 

Det skulle dröja flera år senare innan jag fick uppleva det igen. Det blev som en slags 

förälskelse fast i en annan tappning och i början var jag livrädd för henne, hon var verkligen 

jättetuff tyckte jag som var en riktig räddhare! Vi umgicks ständigt och en tid bodde vi även 
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ihop. Vi blev väldigt lika och ibland tror jag att jag gömde mig i hennes identitet för att slippa 

vara jag och att slippa hitta mig själv i allt det där tuffa! Många tog fel på oss eftersom vi hade 

likadana kläder, likadan frisyr, pratade likadant osv. Många år senare efter år av vänskap 

flyttade hon till en annan stad och vår vänskap fick avstånd. Vi har upplevt otroligt mycket 

tillsammans jag om min vän, sorg, skratt, tårar, slagsmål, lycka, hemligheter, förtrolighet, 

tragedier, döden, livet men framförallt har vi haft otroligt roligt tillsamman. Min vän har barn 

och familj idag med detta är något som aldrig stört vår relation. Vi bor fortfarande på olika 

platser och vi träffas inte speciellt ofta, men då och då rings vi vid varandra, men idag är vi två 

individer med två helt olika liv! 

 

Jag har blivit sviken och svikit andra. Detta har i sin tur lett mig in på nya vägar och till nya 

möten av människor. Genom åren har jag märkt att föränderligheter av någons personliga sfär 

inte alltid är positiva i den vänskapliga bemärkelsen, om inte båda utvecklas och förändras 

tillsammans- då kan vänskapen fortsätta på samma nivå som tidigare.   

 

Allt eftersom åren gått har jag inte lika stort behov av den förtroliga vänskapen runt omkring 

mig såsom tidigare i mina vänskapliga relationer. Jag tillåter vänskapen vara mera obunden 

och fri idag, kanske för att jag vill att den ska vara så, jag vill inte ha krav och förväntningar på 

vänskapen. Tidigare kändes den vänskapliga tvåsamheten som ett jättebehov men idag kan den 

ibland kännas påtvingad och störande. Jag är inte lika beroende av väninnor som ska ge mig 

råd och stöttning idag såsom jag var tidigare, men idag har jag fler äldre kvinnor i mitt 

umgänge och de har en hel del livserfarenhet att dela med sig utav vilket är oerhört berikande.  

 

Jag har inget behov av att vara lika någon eller jämföra mig med någon annan kvinna såsom 

tidigare eller för att identifiera mig med någon. Idag umgås jag med många olika vänner i olika 

åldrar. Ingen är den andre lik, men oftast finns det något som vi har gemensamt. Ingen av mina 

vänner betyder mer för mig än vad någon annan gör, men de betyder oerhört mycket för mig, 

var och en av dem. I de olika relationerna är jag däremot mer eller mindre avslappnad beroende 

på vem jag umgås med. I dag kan uppskatta att bara vara ensam i långa perioder, jag njuter av 

ensamheten som mera känns som en slags frihetskänsla. Idag är vänskapen för mig inte evig 

utan föränderlig och den uppenbarar sig i många olika skepnader. I dag finns inget svek i 

vänskapen till andra människor utan mera att någon vän går vidare till något annat eller tar ett 

språng ut i sin egen valda frihet. 
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5:4 Val av intervjupersoner 

Urvalet var icke-slumpmässigt och kom att bli en blandning av bekvämlighetsurval och ett 

strategiskt urval. Med bekvämlighetsurval menar (Trost, J, 1997) att urvalet uppkommer genom 

vad som enklast finns tillgängligt. Urvalet kan då bestå av exempelvis bekanta eller personer som 

råkar passa in i undersökningen, informanterna i denna studie hittades just genom dessa kriterier. 

Det strategiska urvalet innebär att man väljer ut ett antal variabler eller karaktäristiska som är av 

teoretisk betydelse. Metoden strävar enligt Trost efter att få variation i svaren från den utvalda 

målgruppen. Man vill inte intervjua ett flertal som tycker likadant utan urvalet skall med fördel 

vara heterogent (Trost, 1997). Det strategiska urvalet bottnade i variabler såsom att det skulle 

finnas ett starkt intresse hos informanterna inför ämnet och en livserfarenhet som var baserat 

på olika förändringar som kan ha påverkat vänskapsbanden. Dessa förändringar trodde jag 

mig kunna hitta hos kvinnor över trettio år. Jag resonerade mina urvalskriterier på att kvinnor 

över trettio befann sig någonstans i ett civilstånd där hon kunde vara antingen singel, sambo 

eller gift, antingen ha barn, små eller stora eller inga alls, frånskild, särbo eller ensamstående 

och så vidare. Mina förväntningar är att kvinnor över trettio år måste ha en enorm erfarenhet i 

att umgås med andra kvinnor. Många har säkert haft en bästa vän, har blivit ovän eller sviken 

av en vän. Jag var även intresserad av deras olika upplevda kunskap om vänskap. Efter den 7:e 

intervjun infann sig en slags mättnadskänsla i det insamlade empiriska materialet, jag utgick från 

att ytterligare intervjuer inte skulle ge mig något nytt material. 

 

Följande informanter finns med i studien, deras namn i studien är fingerat: 

Informant: Carin 

Civilstånd: Ogift, pojkvän.  

Yrke: Marknadskordinator 

 

Informant: Elin  

Civilstånd: Gift, tre vuxna barn. 

Yrke: Butiksbiträde 

 

Informant: Alva  

Civilstånd: Särbo men pojkvän, två tonårsbarn 

Yrke: Personlig Assistent 
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Informant: Emma  

Civilstånd: Sambo 

Yrke: Barnskötare 

 

Informant: Ann  

Civilstånd: Gift, två tonårsbarn 

Yrke: Barnskötare 

 

Informant: Maria  

Civilstånd: Gift, två barn 

Yrke: Studerande 

 

5:5 Förberedelser 

Innan intervjutillfället skickades ett brev (Se bilaga 1, s 62) ut i god tid till informanterna i 

syfte att få igång intervjupersonernas egna upplevda erfarenheter av just vänskap. Händelser 

som har varit bortglömda kan komma tillbaka efter en tid (Widerberg, 2002). Syftet med 

utskicket av ett brev var att utforma det så att den skulle leda till en inre dialog mellan läsare 

och text. Genom att ställa frågor via texten var syftet att en sådan upplevelse skulle inledas 

och att en självreflektion av den egna erfarenheten av vänskap skulle påbörjas hos 

informanten. I brevet fanns ingen utsatt tid om när intervjun skulle inträffa i syfte för att 

informanterna skulle känna att de fick den få den tid de behövde för att tänka efter och göra 

anteckningar.  Men framför allt att de inte skulle känna press av en tidsbegränsning eftersom 

detta ansågs störa deras minnesprocess. Självklart så har även min egna förförståelse varit ett 

slags minnesarbete eftersom jag själv placerat mig i en tidsperiod av upplevelser 

 

5:6 Intervjuguide 

Widerberg belyser vikten av en intervjuguide som ska fungera som en hjälpreda vid 

intervjusituationen. Den ska vara utformad på ett sådant sätt att den översätter uttrycken för 

just det man önskar analysera. Inför själva intervjusituationen utformades en analysskiss som 

senare användes som ett underlag när intervjuguiden utformades. Intervjuguiden formades 

med hjälp av olika väsentliga teman och utifrån dessa teman uppstod relevanta frågor till 

intervjuguiden och som sedan kunde användas vid intervjutillfället. Widerberg menar att ett 
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”förberedande” underlag vid intervjutillfället undviker att relevanta frågor som ska ringa in 

temat får för lite utrymme eller är märkbart frånvarande (Widerberg, 2002). Utifrån 

analysskissen kom jag fram till det som jag ville verkligen ville belysa.  

 

5:7 Intervjusituation och tillvägagångssätt 

Intervjuerna utfördes enskilt med varje intervjuperson. Eftersom jag ville ha en avskild, ostörd 

plats där jag visste att vi inte skulle kunna bli störda så valde jag att utföra intervjuerna i mitt 

egna hem. Jag bjöd på kaffe, fika och tända ljus allt för att det skulle bli en avslappnande 

miljö. Jag försökte skapa en medvetet intim arena för vårt möte. Jag använde mig utav en 

bandspelare och intervjuerna varade mellan allt från trettiofem minuter till en timma. 

Informanterna fick inte tillgång till frågorna innan intervjun eftersom jag ville få fram en 

spontanitet i de frågor jag ställde. Däremot var de förberedda inför själva ämnet vänskap 

eftersom frågor om vänskap fanns med i det utskickade brevet. Huvudsakligen användes 

listan med de olika teman som låg till grund för intervjun med olika frågor utifrån de olika 

temana.  Ibland gick svaren in de olika temana vilket gjorde att intervjun ibland inte gick i den 

turordning som temana var uppställda. Enligt Kvale (1997) kan det som forskare vara 

omöjligt att vara ”blank” inför sin forskning och inte ställa ledande frågor. Jag som forskare 

har varit medveten om detta och försökt att ställa neutrala frågor som inte kan ha påverkat 

informanterna att svara på ett alltför styrt sätt. 

 

5:9 Etik  

”Forskning med människor som deltagare måste tjäna vetenskapliga och mänskliga 

intressen” (Kvale, 1997:104). Privata data som framkommit bör präglas av respekt för den 

enskilda individen samt en okränkbar syn på människan (Gilje & Grimen, 1992). Detta är 

något som tagits i beaktning vid framställandet av denna studie.  Informanterna har blivit väl 

informerade om uppsatsens generella syfte och intresse via breven. Även vid intervjutillfället 

informerades informanterna om att deras närvaro varit anonym och frivillig och de har kunnat 

avbryta studien när de själva velat. Även en närmare presentation av informanterna har 

uteslutits med risk för att en identifikation ska kunna inträffa, dock har deras civilstånd och 

yrke presenterats i studien. Intervjupersonernas namn i studien är fingerat. Då det gäller namn 

på platser och personer i citaten har enbart den första bokstaven nämnts i syfte att detta inte 

ska kunna avslöja identiteten hos de som medverkat i denna studie. Med hänsyn till den etiska 

aspekten har intervjuerna endast läst av mig som utfört denna studie och har inte och finns 



 25 

inte tillgängliga för någon annan. Intentionen med detta har varit att informanterna ska förbli 

anonyma.  
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6 Presentation av vännernas livsvärldar 

 

”Att studera berättelser blir sålunda ett sätt att studera hur vi gestaltar och upplever 

vår fysiska och sociala värld, oss själva och andra. Berättelsen i mellanmänsklig kommunikation 

säger alltså något om både berättaren och dennes värld”(Hydén & Hydén, 1997:16).    

 

Med hjälp av berättelser förstår vi oss själva och andra men även de relationer som omsluter 

oss. Presentationen som följer avser att återge det unika material som informanterna skänkt 

genom sina personliga kunskaper inom ämnet vänskap. I denna presentation finns även 

tidigare forskning med som ett jämförande material till det insamlade empiriska materialet. 

Presentationen bygger på sex stycken semistrukturerade kvalitativa intervjuer som presenteras 

under olika rubriker med olika teman som även användes i intervjuguiden. Dessa teman 

innefattar ämnen såsom, hur ser informanterna på de olika begreppsdefinitionerna av 

vänskap? Hur upplever informanterna sina upplevelser av de olika begreppen? Hur upplevs 

vänskap rent känslomässigt? Vilka förväntningar och fördomar har vi på vänskapen och hur 

ser våra vänskapliga ideal ut? Kan man vara sig själv med sin bästa vän eller en bekant eller 

spelar vi en roll tillsammans med andra? Förtroende och svek i vänskapens tecken, hur har 

detta uppenbarats bland informanterna och vad händer med vänskapen när en förändring i 

livet inträffar?  Och slutligen, hur ser informanterna på framtiden och sina vänner, kommer 

deras vänskap att se annorlunda ut om tio år eller kommer den att förbli så som den är idag?  

 

6:1 Att skildra vänskapen – begreppsdefinitioner 

En nära relation är en relation vi skulle sakna om den upphörde skriver socialpsykologen 

Björn Nilsson. Människor som vi delar vårt liv ned har olika grader av närhet, denna närhet i 

en relation uppfyller olika behov såsom närhet, stöd och gemenskap dessa psykologiska 

behov leder i sin tur till ett ömsesidigt beroende mellan två människor. Människor som 

upplever tid tillsammans får en gemensam historia, minnen, handlingar och deras upplevelser 

blir deras gemensamma. Deras jag sammansmälter och blir till ett band mellan de två 

människorna (Nilsson, 1995). 

 

Så här beskriver Alva sin vänskap: 
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”Jo vi har haft den sen vi var små nästan för vi har legat i samma barnvagn jag har 

kort på (skrattar) jag har kort på mig och P när vi sitter nere på (namn på ort) i… samma barnvagn… 

och ser rätt allvarliga ut och jag kommer ihåg när P skickade det här kortet och så sa hon - vi var 

olyckliga redan här Alva (skrattar) Det är rätt roligt! Och sen har vi gått i perioder, vi har känt 

varandra väldigt länge så vi kan ju våran historia alltså då, så det är inte bara vår vänskap utan vi 

har även en historia bakåt och då kan man ju sätta ett systerskap i det”. Alva 

 

Hur definierar vi vänskapen och vilka begrepp använder vi? Vänskap är ett ord med många 

betydelser. Vad är det för skillnad på en vän och en nära vän? Hur upplever informanterna en 

kompis eller bekant? Hur skildrar informanterna sina vänskaper bland de olika begreppen 

nära vän, kompis, bästa vän, god vän, bekant eller väninna? 

 

”Nära vän är ju någon som vet allting om en och som man pratar om i förtroende till, 

och vet att det man säger inte kommer vidare. Det är nära vän för mig!”. Carin  

 

 ”Bästa vän använder jag nog inte så mycket, jag känner att jag … jag 

har nog inte direkt någon bästa vän! Utan jag har nog många goda vänner skulle jag vilja säga”. 

Ann  

” Och bekant är väl mer om man träffas nån gång som man känner till, en bekant! 

Kanske om man går på samma fester men som man inte känner varandra tycker jag!” Carin  

 

”Kompis för mig är en sån där ytlig bekantskap som man hejar på, pratar skit med. 

Man har rätt många kompisar, men inte så många vänner”. Maria   

 

När det gäller att definiera olika vänskapsbegrepp så är detta en svår uppgift eftersom begrepp 

har olika betydelse för olika människor. Vissa av begreppen valdes helt bort av några av 

informanterna därför att de tyckte att vissa begrepp var för gammeldags, någon tyckte att man 

använde ett begrepp mera när man var yngre.  

 

6:2 Känslan av närhet 

Det hela egentligen baseras på en känsla som utspelar sig vid det första mötet. 

 

”Jaa, det är klart man måste ge människor en andra chans kanske men, jag tror nog att 

man kan nog känna ganska mycket vibbarna vid första mötet. Men… det är klart känner man inte att 
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det finns ingenting där vid första mötet då finns det ju ingen anledning och möta den människan igen 

egentligen om man nu tycker att det var en vedervärdig människa! Eller hur”? Ann  

 

”…man litar ju på nån! Man sen är det väl kemin också, jag vet inte! Som gör att 

man… känner förtroende då, man skulle ju inte ha förtroende om någon om man inte kände det 

stämde i kemin. Då öppnar man sig inte heller då pratar man ju mer om alldagliga saker”. Elin  

 

En psykisk närhet är betydligt viktigare än när den utgör en fysisk intimitet även om denna 

också kan vara viktig. Att vara nära någon annan människa innebär att vi delar en upplevelse 

tillsammans (Nilsson, 1995). Informanterna i studien fick frågan hur de upplevde det 

känslomässigt att vara nära vän med någon? Så här var deras upplevelser: 

 

”Det är väl nästan den som man upplever allt med… en som man delar jag delar med 

mig av mig själv och hon eller han delar med sig av sig. Man lever… ja man delar livet med varandra. 

Oj vad djupt det blev (skrattar)”. Emma   

 

”Ja, men det kändes nog väldigt bra för det fanns ju någon som alltid fanns där som 

man kunde prata om allting med och ställa upp för en. Ja…”. Ann  

 

 

6:3 Förväntningar, ideal och fördomar om vänskapen 

När det gäller fördomar, förväntningar och ideal var detta något som visade sig på många 

olika sätt. Såhär beskriver Maria sin förväntan och sitt ideal gällande vänskapen: 

 

”Jag tror att dels så finns det här… normen med gamla barndomskompisar, jag kommer 

ihåg första gången vi var fyra riktigt tighta tjejer under högstadietiden och vi hade gemensamt 

fritidsintresse och så, när den första gled ifrån där det tyckte jag var väldigt konstigt! Då hade jag nog 

någon föreställning om att så här kommer det att vara hela livet”. Maria 

 

På senare år har Maria förstått att idealet av vänskap inte har så mycket med verkligheten att 

göra: 

”Vad jag kan tycka är tråkigt är det här, jag har ju haft den här amerikanska TV-serien 

Vänner i bakhuvet, jag trodde att livet skulle vara så… att man följs åt hela livet och det har jag 

märkt, så är det inte riktigt! Man kanske följs en bit och så avstannar det och så kanske det tas upp en 
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viss tid efteråt eller så gör det inte det… men jag kan tycka att… överhuvudtaget så tycker jag att vi i 

mångt och mycket är alldeles för självupptagna… att det är jag och mitt och min familj och vad vi…” 

Maria 

 

De egenskaper som en vän skulle besitta var förtroende, tillit och pålitlighet som nämndes i 

alla dess former. En intervjuperson menade att det fanns ett förtroendekapital som antingen 

ökade eller minskades beroende på om den personen kunde hålla tyst om saker som de blivit 

anförtrodda! 

 

”Jag har inte så mycket vänner eller nära vänner som jag… förväntningar är väl att 

man ska kunna lita på sina vänner om man nu pratar om nära vänner, ger man ett förtroende och 

säger tillexempel om jag pratar om nått och så säger man sen att jag vill inte att du säger detta till 

nån, då säger man inte det till nån, då och det är som man har ett förtroendekapital och då minskar 

det, och till slut finns det inget kvar och då litar man inte på den personen nått mer. Då blir det till slut 

att då pratar man inte med den, tror jag”! Carin  

 

När det gäller vilka förväntningar som finns om själva vänskapen yttrade sig dessa på olika 

sätt bland informanterna. Vissa hade stora förväntningar medan andra hade mindre. Dessa 

egenskaper var även något de själva hoppades att de bidrog med i sina vänskapsrelationer. 

Men beroende på hur nära en vän befann sig informanten eller om det bara rörde sig om en 

bekant förändrade sig inställningen till lojaliteten och förtroendet. När det gällde relationen 

till bekanta och ytliga vänner så var förväntningarna små. Det krävdes ingen lojalitet eller 

något slags förtroende till dessa personer och detta var heller inte något som man förväntade 

sig tillbaka. Däremot var förväntningarna gällande de vänner som känslomässigt stod 

informanterna högre. Andra avgörande egenskaper baserades framförallt allt på att man hade 

någon gemensam faktor med sin vän såsom en hobby eller intressen. Även att man hade 

liknande egenskaper, åsikter och livssituation hade en stor betydelse vid val av vän. Så här 

svarade några av informanterna: 

 

”Att man har gemensamma intressen tror jag det är… eller ibland så ibland när man 

träffar folk så känner man bara att det stämmer, alltså inte förhållandevis nu utan alltså mer 

vänskapligt så känner man ju att vissa människor bara klickar i - Åh vad kul hon är! – Det här var en 

rolig människa henne vill man träffa mer”! Carin  
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”Det måste ju finnas nånting som jag… tycker om hos den människan, jag tycker ju om 

människor som är ödmjuka och ärliga och jag skulle aldrig starta en vänskap med nån som jag 

verkligen kände direkt från första början att det inte funkar mellan oss, det måste funka! Annars så är 

det ingen idé! Nej det ska kännas rätt helt enkelt”! Ann  

 

Samtidigt som informanterna betonade vikten av en likhet så framhöll de även sidor hos 

vännerna som var helt olika dem själva, detta var något som upplevdes som positivt bland 

informanterna eftersom en person omöjligtvis kan tillfredställa alla behov hos en människa.  

De förväntningar man har om vänskapen och sin umgängeskrets baseras i högsta grad av vad 

man själv önskade utifrån en vänskapsrelation . 

 

”Båda delarna, som jag sa innan, jag det är inte alls för att klappa mig själv på axeln 

men jag försöker vara omtänksam själv, är det någon som förlovar sig, gifter sig eller flyttar till ett 

nytt hus eller lägenhet eller liknande så har jag försökt, försöker jag och tänka så här: Vad hade jag 

velat! Också försöker jag uppvakta utifrån det…” Maria 

 

En vänskap ska vara kravlös och flyta av sig själv den ska absolut inte kännas påtvingad 

enligt informanterna. Såhär uttryckte Alva sig: 

 

”Det är ett flöde egentligen vänskap, tycker jag”. Alva 

 

”Ja, vad uppskattar jag hos en vän? (funderar) Jag uppskattar att man ska kunna ha en 

relation utan att alltså att den ska kunna flyta lite av sig själv men ska inte behöva kunna träffas på 

länge utan att den ska finnas där ändå på något sätt… den ska vara KRAVLÖS. Det ska inte vara så 

att man måste höra av sig, men det tror jag på beror på att man blivit äldre. Det är jätteviktigt! Och 

att man ska låta människor vara som dom är man ska inte försöka ändra dom. Och man ska ha skoj, 

tycker jag! Man ska ha skoj, det ska inte behöva va så märkvärdigt så tycker jag”! Alva 

 

Idealet av kvinnornas vänskapsband i studien grundar sig tillexempel på att vänskap är 

livslångt, man följer varandra genom hela livet, man sviker aldrig en nära vän, vänskapen är i 

vissa fall och under olika skeenden i livet viktigare än en kärleksrelation, den kvinnliga 

vänskapen förväntades vara känslomässigt nära för informanterna.  

Emma hade uppfattningen om att det var svårt att ta död på den ”speciella” vänskapen 
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”Jag tror att det är olika för alla, har man haft vänskap väldigt länge så tror jag det att 

man… så tror jag att alla med den man har den speciella vänskapen med värderar man den lika 

mycket jag tror att det finns alltid med! Tror jag! Sen är det nog svårt och… man känner varandra så 

himla väl så jag tror att svårt att ta dö på den vänskapen… så… händer det nånting så kan man alltid 

reda ut den. Eller så… det tror jag”! Emma 

 

När det gäller fördomar om vänskap mellan kvinnor och hur mäns vänskap yttrade sig dessa 

så här: 

 

”Vad har jag för fördomar? Det är väl så att, jag vet inte, jag har nog inte tänkt på det 

så. Men jag tror att män dom har ju i och för sig fördomar om att tjejer skall gå och kissa två och två, 

vi måste gå och gråta ut hos varandra, och vi är så känsliga och hej och hå! Såna fördomar har nog 

män om kvinnor (skrattar) det tror jag”. Emma 

 

”Kvinnligt är ju mycket som att de skvallrar och så, män har en helt annan tror jag, de 

pratar om helt annorlunda saker än vad vi gör, kvinnor är mer öppna mot varandra män är ju inte 

det!” Elin 

 

”Och sen tror jag tjejer generellt sett har svårt för när någon säger till så och blir så 

arg… och säger ifrån -Vad F-N är detta! Man kanske lindar in det på ett annat sätt, den här 

direktheten, man får alltså inte bli arg, ilska och så aggressivitet får inte vara negativt tycker jag, det 

är inget farligt om någon blir arg…men det är precis som ilska är en dålig känsla där, att man ska 

vara så blid och lösa det konfliktfritt och prata…men vad gör det om någon blir arg då?” Alva 

 

”Det har ju naturligtvis med mina fördomar att göra, jag tror ju att män gör så, alltså 

att man är fokuserad på lösningen”. Maria 

 

”Man kan ju inte säga det på samma vis som till en man, det tror jag är svårt att bara 

säga, du, det är slut mellan oss nu”. Ann 

”Ja för män kan nog köpa läget lite mer, jaja han har ju precis blivit farsa det vet man 

ju hur det är att ha nybyggt hus eller såna här saker som tar mycket tid… eller att man jobbar borta 

på annan ort eller nått liknande. Medan … jag tror att tjejer har det här kontrollbehovet, man vill veta 

vad den andre gör och få, bekräftelse kanske på nått vis” Maria 
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”Ja, att vi dricker rödvin och flabbar (skrattar) nej, men det finns väll massor av 

fördomar, jag tror att… jag funderar lite på … alltså manlig vänskap det är sådär… kvinnlig vänskap 

är tror jag, att man är mycket mer beroende av kontinuerligheten, det kan inte gå tre veckor utan att 

man hörs av utan då undrar man om den andra är sur eller om det har hänt nått.” Maria 

 

”Traditionellt så är det väl så att kvinnlig vänskap ska vara närmare än en manlig 

vänskap tror jag”! Ann 

 

6:4 Identitet inom vänskapen 

Enligt Britta Lundgren söker vi vänner som upplever en viss likhet och samhörighet med. 

Informanterna fick svara på frågan om det fanns någon gemensam likhet mellan dem själva 

och vännerna samt om de kunde vara sig själva tillsammans med sina vänner? Så här svarade 

följande informanter: 

 

”Vi har ju en gemensam faktor, vi har jobbat (nämner yrke)… (Bortfall av intervju). 

Men bland mina väninnor av det kvinnliga könet så är det nog att vi… gillar och ha kul! Och ja, det 

finns en slags kämparanda, var den kommer ifrån det vet ju inte jag, men vi jobbar och sliter och 

ordnar det för oss, sen kan det te sig på olika vis”. Maria 

 

”Vi är nog ganska, ja om man tittar, ja, ganska öppna som människor. Tror jag! Att 

man, ingen som är rädd för att testa nya saker, idéer, ganska spontana skulle jag vilja säga”. Emma  

”Ja men det finns det ju! Det finns ju (tänker)… det är ju lite att man känner igen sig 

själv i en annan så…”.  Alva 

 

Ann berättar att alla hennes vänner är olika sins emellan men att det ändå finns någon sida hos 

dem som gör att dom är lika, såsom att man t ex har liknande intressen. 

 

”Det är väl så att man har olika vänner för att tillfredställa olika saker som man har 

behov av kanske, vissa vänner kanske man pratar mera djupt med, mera allvarliga samtal på djupet. 

Vissa vänner kanske man har för att man tycker att det är kul och göra saker man har liknade 

intressen, shoppa kanske eller gå på krogen eller gå på bio med. Eller vissa vänner kanske man går ut 

och går med tar en fika med det är lite olika hur det ser ut”. Ann 
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Samtidigt som informanterna beskrev likheten med sina väninnor så var de samtidigt noga 

med att poängtera att det fanns olikheter: 

 

”Det kan vara både och… ibland umgås man ju med folk som eller nära vänner som är 

väldigt olika en själv. Men man får ju ut jättemycket av det! Man är så olika just därför. Samtidigt som 

man kan vara med sin nära vän som man är jättelika med. Vi tycker och tänker väldigt lika om allt”. 

Emma 

 

På frågan om informanterna trodde att vänskapen kan vara baserad på roller och olika 

identiteter svarar Alva följande: 

 

”Ja det tror jag… och jag tror också att det, var man befinner sig i livet, vilka 

utvecklings som man är inne i och då har man kanske behov av att träffa andra väninnor som är eller 

som står… som står på samma bas eller nivå eller jag har svårt att diskutera det här med nivåer för 

det blir precis som att man diskuterar nått som är bättre eller sämre… så tror jag att det är!…” Alva 

 

Alva menar även att rollfördelningen kan förändras: 

 

”I och med då att jag kanske fick den funktionen av att få råd och så där så har jag 

märkt att som då två av mina närmaste vänner har andra personer nu som är beroende av dom som 

att få råd och så… kan jag tycka.” Alva 

 

Ann berättar om hur hennes mammas relation till sina väninnor har sett ut och att detta 

grundas i olika roller: 

 

”Ja min mamma har varit så himla beroende av och ha relationer med sina väninnor… 

hon har varit… väldigt … beroende av väninnor som har varit beroende an henne på nått vis som hon 

har kunnat ge saker eller hjälpt eller ja annan stöttning hon har varit beroende av den här vad ska 

man säga… hjälprollen.” Ann 

 

Ann berättar även att hennes mamma ofta bytt väninnor genom åren. På frågan vad hon tror 

att det kan ha berott på svarar hon att hennes mamma kanske inte känt sig behövd längre och 

att hennes vänner kanske börjat reda ut saker själva. På frågan om de kan identifiera sig med 

sina vänner och om de kunde vara sig själva med sina vänner svarade informanterna följande: 
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”Ja, det är jag nog. Mm, sen har man väl alltid roller. Man har en roll på jobbet, man 

har en roll hemma… en roll med bekanta, vänner eller… men jag tror att, när jag umgås med vänner 

så är jag nog lika i sättet mot alla. Jag kanske har en annan roll när jag är hemma då med T (namn på 

make) då! Och en på jobbet kanske, nä! Jag vet inte men det är men jag tror att det är så övervägande 

för alla”! Elin 

 

”Jaa… det försöker man ju och vara, det beror ju på, är det en ny bekantskap så kanske 

jag är lite mer tillbakadragen, jag har svårt och släppa till, hela mig. Sen så är det väl vissa 

egenskaper som är mera framträdande beroende på vilken vän man umgås med… för att man är inte 

samma människa med alla! Utan det, man ändrar sig lite beroende på vem man umgås med, det tror 

jag alla människor gör… lite grand. Med den betyder inte att det är mindre jag för de,t utan jag har ju 

alla dom här egenskaperna men dom kanske blir mer eller mindre framträdande ihop med olika 

vänner”. Ann 

 

Vem man är tillsammans med vänner och bekanta beror på vilka vännerna är, om de står en 

nära eller om de bara är en ytligt bekant eller vilka egenskaper de har. Tillsammans med ytligt 

bekanta fanns ingen anledning att visa upp sitt verkliga jag. Även faktorer som påverkade 

jaget ihop med andra berodde på var man befinner sig i livscykeln samt vilka behov man har.  

 

”Jag tror att som ung och som barn letar man efter sig själv! Nu har jag lite svårt för 

ordet identitet då det är ungefär något som man bara hänger på sig själv.  Men jag tror att man, att i 

tonåren söker ju sig själv på nått sätt, och man söker sig själv inne i sig själv och man söker sig själv 

utifrån på nått sätt med hjälp av… och … jag tror att livet  är mera rumsbundet där och ju äldre man 

blir så löses dom här gränserna upp av tid och rum…”. Alva 

 

Man har olika roller, en på jobbet en hemma en med en nära vän en annan med någon bekant, 

fast samtidigt är man ändå sig själv, men inte alla bitar av självet eller jaget på en gång. 

Tillsammans med någon ny bekant är man återhållsam med hela jaget, man visar en liten bit i 

taget och beroende på den andres reaktioner och om man kan känna förtroende inför den nya 

människan. Man måste även kunna spegla en bit av sig själv i den andre så att man 

tillsammans får något gemensamt. Med andra ord måste man förtjäna någons vänskap. När 

man väl förtjänat någons vänskap fortsätter denna granskning och spegling av den andre 

under hela vänskapen. Alberoni skriver, ”I vänskap måste avtal respekteras och tilltro vara 

förtjänad” (Alberoni, 1984:158). 
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6:5 Förändring, svek och upplevelser  

 

Vad händer egentligen med vänskapen när någon förändras? En informant berättar att livet 

började flöda emellan dem på något sätt och det var därför som deras vänskap tog en annan 

riktning. 

 

”Jag blev så obekväm i hennes sällskap… och jag vet inte om det berodde på om jag 

blev osäker också där, att jag… eller jag var på väg att förändras med kanske… och sen… har P 

alkoholproblem, tycker jag! Det var inte roligt att umgås alltid i samband med alkohol och att man 

var berusad! Och sen så hade jag en väldigt (om jag skulle försöka se det från P:s håll) en jobbig 

relation med en man. Där jag ringde och var ledsen och ville ha råd och så där och jag kände att hon 

inte orkade höra på det här och det kan jag förstå idag! Men jag tog nog lite illa upp där… så det 

hände väldigt mycket… och så livet flödade emellan oss på nått sätt”. Alva 

 

Faktorer som påverkar vänskapen som informanterna nämnde är distans, tid och förändringar. 

När någon flyttar blir avståndet för stort för att hålla kvar den nära och intensiva vänskapen. 

En annan orsak är förändringar. Förändringsfaktorer kan vara allt från att man själv genomgår 

en förändring, vänskapen har svårt för förändringar.  

 

”Men jag tycker, nej det har inte förändrats sen jag fick barn så… jag kan snarare se 

nu att relationer är, vi träffas inte lika mycket nu, jag har inte lika stort behov att träffas. Eller jag har 

inte det i alla fall”! Alva  

 

”Och sen som sagt så förändrade jag mig ju! Jag behövde inte, jag hade inte längre 

den rollen av att vara den som fick råd, och det var ju så mycket av vår relation hade sett ut också”. 

Alva 

 

”Ja det tycker jag, det var väl där det sista med P där jag kände jag kunde inte vara 

mig själv riktigt. Jag blev så osäker och det var jätte obehagligt. Och jag vet inte om det bottnade i att 

jag egentligen var väldigt arg och … jag tyckte att, jag var nog arg, för jag kände att hon ville 

dominera mig”. Alva 

 

Distans innebär allt från flytt till att man känner att den känslomässiga närheten avtar. Så här 

beskriver Alva distansen: 
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”Alltså den närheten att man förstår varandra väldigt väl och, man behövde inte 

använda så mycket ord. Hon är den enda personen som jag pratar mycket om Gud med utan att det 

blir något konstigt eller märkligt och så utan väldigt… ja. Vi har pratat mycket om vad man kallar då 

övernaturliga grejer.  Vi hade en period där vi var jätteinne i de,t och hon är den enda personen jag 

då känner att, det här kan vi prata och förstå varandra i. Det kan jag ju sakna ibland med P … fast vi 

blev nästan för nära och jag kan… tycker att hon på nått sätt är min andliga syster… och jag tror vi 

behöver jättemycket mellanrum mellan oss nu! För att våran relation nu, träffas vi inte, den måste se 

ut på ett annorlunda sätt. Men jag är väldigt glad för att jag har haft det! Mycket glad och det gör 

också att allt det vi gick igenom med Gud, religion och andlighet och sådär det gör att… där vänner 

som är där idag… kan jag inte dela det med idag, för det är över och förbi jag vet vad jag känner, jag 

vet vad jag tycker och jag behöver inte prata om det, vilket gör att … ja det blir fel! Det är svårt att 

säga till någon, det där har jag redan gått igenom”. Alva  

 

En annan viktig bidragande faktor till förändring av vänskapsbanden är den heterosexuella  

kärleken. Såhär beskriver Elin sin ungdomsvän som fått pojkvän: 

 

”Då kände jag mig sviken, då tyckte jag att det var tråkigt att han alltid var där, och 

dom satt ofta och pussades och så när jag var där...(båda skrattar)… pussades och kramades, och så 

satt jag där som femte hjulet”! Elin 

 

”Nej, var och en lever sitt eget liv… sen har ju flyttat rätt mycket och då så, man kan ju 

hålla kontakten ändå va men, men det blir ju inte… Nej det finns ju såna som umgås med sina 

arbetskamrater hela livet alltså det… Jag vet inte vad det beror på. Jag kanske också lade energin på 

vårat förhållande alltså, på T (namn på make). Jag var ju väldigt tight med honom då. Jag var mycket 

beroende av honom då! Så det kan ju också vara det! Det var liksom tillräckligt för mig, då”. Elin 

 

Många upplevde att tiden och flexibiliteten inte riktigt fanns till längre efter det att man fick 

man och barn.  

   

”Ja, den där flexibiliteten att man, okej ska vi käka middag tillsamman som man hade 

väldigt mycket, mer utav innan jag fick familj! Den existerar nästan inte…” Maria  

 

Man fick mindre tid för sig själv och detta kunde bidra till att man valde den lediga tiden på 

sig själv istället för att umgås med någon vän.  
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”För det tunnas ju också ut i en ålder där barnen börjar bli stora och där man 

egentligen får lite mer frihet, faktiskt! Eller så har det med det här att göra att en vänskapsrelation 

kräver ju en hel del och det kanske tunnas ut för att… och att underhålla en vänskapsrelation det tar 

också, det tar ju tid! Man kanske inte har den tiden man vill lägga den tiden mer på sig själv… så kan 

jag känna… Jag tror säkert att vänskap har förändrats i mitt liv, men varför skulle den inte ha gjort 

det”? Alva 

  

När vi får för olika livssituationer såsom någon vän har barn och den andre fortfarande lever 

kvar i singellivet kan vänskapen upphöra eller att man väljer och inte träffas lika mycket 

längre, man söker sig då till en ny vänskap. Vi söker vänner som vi ser likhet och samhörighet 

med. Även här fanns det en hel del föreställningar om vänskapsbanden och vetskapen om 

förändringar som kunde inträffa i samband med bildandet av familjelivet.  

 

Har väl en brytning mellan två vänner uppstått är det svårt att återuppta den kontakten och 

den närhet som fanns tidigare mellan de två vännerna. Har en vän svikit så kan hon aldrig 

återfå den positionen av förtroende som infann sig innan sveket.  

 

”Ja, det kommer jag knappt ihåg, jag hade en nära vän som, ja det är ju lite svårt att 

förklara här också. Ja vi var nära vänner och hon sålde ut mig som vän kan man säga och då blev jag 

lite besviken. Vi umgicks inte på flera, flera år. Men nu umgås vi igen, men det är såhär att jag känner 

så här att jag inte kan lita på henne fullt ut idag iallafall. Hon, ja hon förrådde mig, ja vad ska jag 

säga, vad heter det… hur ska jag förklara…”. Emma 

 

En vänskapsrelation är svår att avsluta känslomässigt och kan på ett känslomässigt sätt 

jämföras som en kärleksrelation som upphört. Man såg till att vänskapen rann ut i sanden av 

sej självt. Man svarade inte på sms och telefonsamtal som man gjort tidigare och man ringde 

inte lika ofta. Brytningen som uppstod var ingenting som var uttalat mellan de två före detta 

vännerna, det var ingenting man öppet talade om.  

 

”Ja man blir ju hemskt besviken det, det är väldigt svårt att bli sviken av någon som 

man har tyckt eller trott att det har varit en nära vän. Och så har det visat sig att det inte är så! Och 

att dom inte har tyckt så mycket om mig som jag har trott att dom har gjort! Det känns ju väldigt 

jobbigt, det har varit svårt för mig också och dra mig ur vänskap även om jag känt att… att det inte 

har varit någon bra plattform att stå på. Det har varit svårt att avsluta och gå vidare”. Ann  
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Informanterna hade olika upplevelser och minnen av att bli svikna av en nära vän en del 

uppenbarades i barndomen, en del i tonåren medan andra blev svikna i sitt vuxna liv. Oavsett 

hur långt tillbaka eller hur nära upplevelsen av sveket var idag så fanns känslorna kvar. För en 

del var dessa sår fortfarande ömma och uppfattades av mig som intervjuare svåra att prata om. 

Informanterna berättade ur ett mera känslomässigt perspektiv hur de hade upplevt hur de blev 

svikna av en vän eller nära vän och hur det kändes och upplevdes. Däremot hade de svårt att 

placera sig själva i rollen som svikare. De hade lite svårt att exakt veta när de själva svikit 

någon nära vän.  

 

”Ja! Tycker hon, men jag kanske inte tycker det men, hon tycker det men det blev så fel 

när det väl blev. När det blev som det blev”! Elin 

 

Olika orsaker till att ett svek inträffat mellan två vänner kunde enligt informanterna ha 

inträffat av olika anledningar men oavsett vad som orsakat sveket så hade den ideala bilden 

och föreställningen om den nära vännen brustit. Maria berättar om hur hon kände sig sviken i 

samband med sitt bröllop: 

 

”Men jag har känt mig sviken! Jag kände mig… när jag och min man valde att gifta 

oss, så var det flera som var med på möhippan för mig… nu hade jag inget bröllop för jag åkte iväg 

och gifte mig men då kände jag lite sådär att… det var nästan ingen som uppvaktade mig via min 

möhippa, men dom uppvaktade mig inte när jag alltså när jag hade gift mig! Och då vet jag att jag 

tyckte, alltså det kändes väldigt konstigt måste jag säga… för det är en sån stor dag”(låter ledsen). 

Maria 

 

Emma berättar att hon själv har svikit en vän men aldrig något allvarligt men samtidigt menar 

Emma att hon inte riktigt kan definiera vänskapen med att den hon svikit var en nära vän, hon 

var mera en kompis i hennes umgängeskrets. Emma berättar att hon däremot aldrig har svikit 

en nära vän, men poängterar samtidigt att det aldrig har funnits någon anledning att svika en 

nära vän!  

 

6:6 Framtiden, individualiteten och vänskapens betydelse 

 

Informanternas syn på vänskap förändrades i takt med hur deras liv fortskred. Några upplevde 

att de blev mera säkra på sig själva och bejakade sin egen individualitet och självsäkerhet på 
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ett annat sätt än de gjort tidigare i livet. De kände att de inte längre hade samma behov att 

göra som någon annan eller som alla andra. Man bejakade sina egna intressen mera än 

tidigare. Alva uttryckte det som att hon höll på att återerövra sig själv!  

 

”Det är ju nått negativt som jag har, där jag kan sätta upp väldiga (visar med handen) 

hit men inte längre. Så jag kanske inte är så lätt längre och… och ha en då nära relation med… Jag är 

lite så här- JAG KAN SJÄLV! (skrattar) Eller jag vill på mitt vis! Jag är tillbaks i det stadiet och 

håller på att återerövra det på nått sätt! Innan var jag mer så här - Men hjälp mig! jag kan ingenting 

Oh Gud vad hemskt! Så kunde jag vara”! Alva 

 

Informanternas syn på deras vänskap i framtiden var individuell och speglade den process de 

själva befann sig i. 

 

”Ja det tror jag… och jag tror också att det, var man befinner sig i livet, vilka 

utvecklingsfaser som man är inne i och då har man kanske behov av att träffa andra väninnor… som 

står på samma bas eller nivå eller, jag har svårt att diskutera det här med nivåer för det blir precis 

som att man diskuterar nått som är bättre eller sämre… så tror jag att det är!…” Alva 

 

”Jag tror att man blir äldre man och jag tror att man blir mer säker på sig själv och 

jag tror man vet man vill och jag tror att man nånstans känner press att man inte blir yngre, man 

kanske gör… man tar för sig mer och man gör mer det man vill göra! Vare sig man skulle flytta 

utomlands eller skaffa ett barn eller välja att gå i kloster. Vad man än väljer så bejakar man sina 

intressen mer, man behöver inte vara en som gör som alla andra!” Emma 

 

”Jag orkar inte prata om DET, jag vaknar på morgonen och vill känna att det är 

ganska skönt att leva och att JAG är tillfreds med mig själv och jag kan tycka att jag har gått genom 

livet och varit så tveksam till mig själv och om vad jag tycker och ja, Jag kan känna att nu har jag 

kämpat och jobbat kan jag tycka med mig själv och sådär, och nu, nu är jag ganska tillfreds med den 

jag är med mina brister och fel.” Alva 

 

På frågan om hur informanternas umgänge kommer att se ut om tio år var informanterna väl 

medvetna om att förändring kunde inträffa. 

 

”Det kan nog ändra sig om man får familj och barn för då blir det säkert att man 

träffar dom som har barn. Det ser jag på min syster nu att hon umgås med dom som har barn i samma 
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ålder för att barnen ska kunna leka. Men sen har hon ju kvar dom andra kompisarna också. Så det 

tror jag att det kan ändra sig, man träffar nya… fast jag tror inte, för när man var yngre så orkade 

man ta in mer människor hela tiden men sen tror jag att det kommer till en punkt där man känner att 

nä jag orkar inte träffa nån. Just nu nya människor, så ska man lära känna dom och så blir det inte 

bra och så, och sen tror jag att ju äldre man blir ju mer noggrann eller picky blir man att träffa folk 

tror jag”! Carin 

 

”Jag tror att min vänskap kommer att se ganska annorlunda ut mot vad det har gjort de 

senaste åren, tror jag i och med att jag flyttat. (Bortfall av intervju) Nu ser jag att jag har min framtid 

här, och jag kommer ju att umgås allt mindre med det livet jag hade hemma… så blir det ju 

automatiskt, jag kommer ju, alla dom jag har kvar, av mina närmsta vänner det vet jag ju! Men 

umgänget kommer ju att se annorlunda ut för jag träffar ju nya vänner… sen om det blir nära vänner, 

bekanta eller kompisar eller ja, men det kommer att se annorlunda ut”. Emma 

 

”Väldigt svårt att säga egentligen för att jag tycker mitt umgänge har ändrat och 

förändrats dom här senaste tio åren, jag har fått nya vänner… och ändå så har jag kvar många av 

dom gamla vännerna också så att det kan hända att jag får nya vänner, några kanske faller ifrån…” 

Ann 

 

”… i och med att jag inte är uppvuxen, här då, så har jag ju inga vänner…gamla vänner 

om man  säger då.. Så antingen så kanske har jag kvar mina vänner som jag har idag eller också så har 

jag fått nya om tio år då. Eller det är ju som jag sa innan, en riktig bästis det har jag inte utan… man 

kanske har flera som man tycker mycket om på nått sätt. Det är nog möjligt att det är såhär idag, men 

sen om det är samma kompisar eller om det är nya, det vet jag inte men det kommer nog att var samma 

som jag… Jag kommer nog inte att ha nån bästis det tror jag inte”! Elin 

 

På frågan om vad vänskapen skulle grunda sig på i framtiden svarade Elin så här: 

 

  ”Ja du, det ja det måste väl vara kemin där också, att man trivs ihop… 

intressen också kanske det beror ju på vad, om tio år då är jag sextiotvå nästan pensionär… tja… man 

kanske har samma som man har nu, då är dom också tio år äldre. Det hoppas jag ju! Men det är ju 

klart flyttar man så… då blir det helt annat. Blir man äldre så kanske man går på kurs eller nått sånt 

där och så träffar man nån där eller, jobb också då. Jag hoppas att jag inte har kvar samma jobb om 

tio år jag vill gärna ha ett annat jobb!  Så det, det blir nog bra när den dan kommer”! Elin 
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Informanternas egna upplevelser av vänskap vare sig det handlade om svek eller en idealisk 

vänskap var detta något som betytt oerhört mycket för dem genom livet.  

 

”Jag tror att det har varit en enorm trygghet, att man har haft sina vänner … ja, ja! 

Absolut trygghet! Genom liksom alla år när man har växt upp och det är inte alla som har det! Jag 

tror att det har varit en enorm trygghet att vi har haft varandra! Jag har aldrig behövt vara själv utan 

alltid haft nån och… bolla med eller vad som helst. Men framför allt trygghet men vi har haft jäkligt 

roligt också. Även om livet har varit tråkigt så har man ändå kunnat ha haft roligt med sina vänner 

dom har varit som en extra familj på nått sätt lite Ja”! Emma 

 

”Vilken jättefråga! Är det inte det livet går ut på höll jag på att säga men, men det är ju 

jätteviktigt med vänskap, annars skulle du ju vara ensam i livet, det är väl inget kul! Sen behöver man 

ju inte ha jättemycket vänner tror jag. En del människor har ju väldigt många, fast det tror jag är 

väldigt ytliga vänner. Men det är jätteviktigt! Då får man ju bekräftelse, alla människor behöver 

bekräftelse! Grunden till alla förhållanden är det ju, man måste ju rent generellt med vänner inte nu 

nära vänner men med bekanta och alltihopa man umgås ju inte med en människa eller vän som man 

inte kommer överens med, då blir man ju inte vänner”! Carin 

 

Vänskap var för informanterna bekräftelse, stöttning, berikelse, nöjen, trygghet, tröst, 

gemenskap, samtal, inspiration. Även om vissa av informanterna idag kanske inte kände 

samma närhet och behov man haft tidigare var vänskapen något som de absolut inte ville vara 

utan, utan vänskapen hade de inte kunnat befinna sig där de är idag. 

 

”Den har haft en mycket stor betydelse från det att jag fick mina första vänner fram till 

idag så har den haft en väldigt stor betydelse i mitt liv som har lyft mig, när jag känt mig nere och 

dom har peppat mig och… utan min vänskap så tror jag inte att jag hade varit den människa jag varit 

idag, för det har varit bitar som varit ganska tuffa i mitt liv. Då har jag alltid haft väldigt goda vänner 

som har funnits där, som jag har kunnat prata med och anförtrott mig åt och som har hjälpt mig, 

hjälpt mig vidare”. Ann 

 

”Jättestor betydelse! Jag kan nästan säga så här att… mina vänskapsrelationer alltså 

fram till idag har varit viktigare egentligen än mina relationer med män… för ja alltså det har faktiskt 

vart så! Att utan mina väninnor när jag har mått som dåligast och så där så… nej, i och med att jag 

alltid har valt män som inte är speciellt känslomässigt tillgänglig.  Jag har upplevt en stor 

känslosamhet med mina väninnor och speciellt P då, där man har varit ganska blottad också, och det 

är kanske därför som man nu… man orkar inte se varandra därför att man kanske sett för mycket, 
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man kan nästan säga att det är en känslomässig pornografi på nått sätt! Förstår du vad jag menar? Så 

har man ingenting kvar själv. Och jag tror ibland måste man spara en liten bit som bara är min… där 

tror jag är en skillnad mellan manlig och kvinnlig, män kanske redan från början har ett annat själv 

än vad kvinnan har, man är mer beroende av sin omgivning ska tycka och så där, men alltså jag vill 

inte vara utan nått av detta… det har ju berikat hela mitt liv! och gjort den till den jag är kan jag 

tycka”! Alva 
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7 Analys och resultat 

 

”En analys innebär att placera in individen som ett biografiskt väsen i olika 

interpersonella miljöer; den innebär också att man lokaliserar dessa miljöer inom den sociala 

struktur de tillsammans formar” (Mills,1997:153).  

 

Analysen och resultatet besvarar frågeställningen, Vad är och innebär vänskap för de kvinnor 

som ingått i denna studie? Förändras vänskap med tiden, i så fall varför och vad påverkas 

förändringen utav? Vad speglar vänskapen idag under 2000-talet bland de kvinnor som 

deltagit i denna studie? De sociologiska teorierna jag använt mig utav är bl.a. Yvonne 

Hirdmans teori om genussystemet samt Georg Herbert Meads teori om I och Me och Anthony 

Giddens identitetsteori. Jag har även tagit med den historiska återblicken av vänskap i 

analysen i syfte att kunna påvisa den historiska betydelsen för nutida vänskap under 2000-

talet. 

 

7:1 Begrepp, en individualistisk upplevelse 

Informanterna i studien beskrev hur olika begrepp av vänskapen och hur dessa användes. De 

beskrev vänskapen utifrån de individuella känslomässiga upplevelserna de själva hade upplevt 

av vänskapen. Socialpsykologen Björn Nilsson beskriver en nära relation har vi till människor 

som vi delar vårt liv med och som innehåller olika grader av närhet. En nära vänskap beskrevs 

av informanterna som en känsla man delar med varandra, samt att den ingav förtroende och 

gemenskap. 

”Det är väl nästan den som man upplever allt med… en som man delar jag delar med 

mig av mig själv och hon eller han delar med sig av sig. Man lever… ja man delar livet med varandra. 

Oj vad djupt det blev (skrattar)”. Emma   

 

Känslomässiga band uppfyller olika psykologiska behov enligt Nilsson (2003) såsom just 

närhet, stöd, gemenskap och tillit. Hur vi använder olika begrepp och hur vi förhåller oss till 

dessa visade sig vara helt individuellt, vissa begrepp kändes rätt för vissa informanter medan 

andra upplevde de som förlegade. En del begrepp beskrevs av informanterna som mera 

känslomässiga nära medan andra beskrevs som mer ytliga. Begrepp mättes i förhållande till 

en egen individuell känslomässig upplevelse. Beroende på vem vi frågar om vänskap får vi 
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olika svar. Liksom Alberoni och tidigare forskning, Birgitta Lundgrens samt i Sinnakka 

Aapolas forskning och litteratur i ämnet är det främst likheten som gör det möjligt att två 

personer blir vänner med varandra detta var även något som visades i denna undersökning 

bland informanterna.  

 

7:2 Historisk vänskapsideologi  

Vänskapen är aldrig ett stillastående fenomen utan den rör sig fram och tillbaka i vågor 

genom livet, historien och människan och anpassar sig till rådande normer, värderingar och 

traditioner och behov som speglar den enskilda människan och samhället under en viss tid. 

Synen på mannen och kvinnan under t ex antikens tidsepok vilar i att mansdygderna under 

denna tid innebar självbehärskning, förnuft och kallsinne medan kvinnan var okapabel att 

behärska sina känslor samt att hon var psykologiskt beroende. Denna tids ideal formade 

kvinnan till att bli socialt, politiskt och rättsligt underordnad i sin ställning medan den manliga 

överordningen hägrade i samhället (Strandberg Olofsson m fl, 1992).   

 

Genom en övergripande sammanfattning av vänskap genom historien uppkom många utav 

informanternas normer och ideal i nutid kring vänskap såsom den uppfattats genom olika 

tidsepoker. Detta har satt sin grund i hur vi uppfattar vänskapen idag samt den förväntan som 

finns om vänskap i nutid, det vill säga i 2000-talet. Vänskapen påverkas i högsta grad av våra 

könsroller samt äktenskapets domäner oavsett tid. Under 1700-talet beskrevs vänskapen 

utifrån känslosamma passionerade känslor. Det känslosamma hjärtat fick flöda ut i 

vänskapens famnar istället för inom äktenskapets domäner.  

 

”Så utvecklas vänskapen mot den alltmer hektiskt passionerade, samtidigt som det goda 

äktenskapet istället skall hållas samman av en mycket balanserad vänskaplighet” (Högnäs, 

1999:20). 

 

Under slutet av 1800-talet och under 1900-talet är det, det moderna romantiserade 

kamratäktenskapet som råder och som vilar i ett öppet legitimerande av det patriarkaliska 

systemet, där det finns en tydlig uppdelning mellan de olika könssfärerna.  Under den senare 

delen av 1900-talet är äktenskapsideal enligt västerländskt mått grundat på jämlikhet, intimitet 

och sexualitet där man även förväntas vara bästa vän med sin partner, detta är något som 

påverkat/påverkar vänskapen mellan två obundna individer. Den frivilliga vänskapen 
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kompliceras av den heterosexuella kärleken eftersom äktenskapet ges ett högre värde då 

vänskapsidealet även ingår i äktenskapet. Detta värde är även något som märks bland 

informanterna i denna studie:  

 

”Men sen man fick familj så är det ju familjen som går före på nått vis, även om det är 

viktigt att ha sina vänner kvar. Jag skulle inte kunna överleva utan ha vännerna, men familjen får ju 

gå före. Familjelivet tar ju sån stor del, man kan inte ge det utrymmet riktigt som man gjorde förr till 

sina vänner att man kan umgås varje dag. Men så är det ju för alla, och alla jag känner har ju familj, 

alla mina vänner har ju familj! Om även så har man antingen så har man barn eller så har man en 

sambo”. Ann 

 

”Då kände jag mig sviken, då tyckte jag att det var tråkigt att han alltid var där, och 

dom satt ofta och pussades och så när jag var där...(båda skrattar)… pussades och kramades, och så 

satt jag där som femte hjulet”! Elin 

  

”Ja, den där flexibiliteten att man, okej ska vi käka middag tillsamman som man hade väldigt mycket, 

mer utav innan jag fick familj! Den existerar nästan inte…” Maria  

 

Detta är även något som Britta Lundgrens studie (1995) visar, att kvinnor positionerar sig 

främst utifrån hustru och mor och därefter får de vänskapliga mötena pusslas ihop i mån av tid 

i det brokiga tidsschemat av familjeliv eller som flickvän (Lundgren, 1995). 

 

Aristoteles letade efter den sanna vänskapen men fann att det fanns olika sorts vänskaper 

under antiken. Han menade att det fanns en nyttovänskap och den verkliga vänskapens 

fullkomlighet. En sådan vänskap menade Aristoteles baserades på en viss likhet och att den 

grundades av likadana karaktärsdrag som utgör grunderna för vänskapen, detta är även något 

som utgör grunderna i denna studie, men här infann sig båda vänskaperna, nyttovänskap samt 

den verkliga vänskapen på en och samma gång (Ringbom,1988).  

 

”Att man har gemensamma intressen tror jag det är… eller ibland så ibland när man 

träffar folk så känner man bara att det stämmer, alltså inte förhållandevis nu utan alltså mer 

vänskapligt så känner man ju att vissa människor bara klickar i -Åh vad kul hon är! – Det här var en 

rolig människa henne vill man träffa mer”! Carin  
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Egenskaper såsom tillit, likhet, självständighet, känslomässig närhet och att ha kul var även 

eftertraktade ideal i både Britta Lundgrens Sinikka Aapolas studie om unga tonårsflickors 

vänskapsrelationer. De förväntningar man har om vänskapen och sin umgängeskrets baseras i 

högsta grad av vad man själv önskar utifrån en vänskapsrelation. Man kan se det som 

motivets betydelse för vänskapen eller som Aristoteles uttryckte det:  

 

”Personer som är vänner på grund av den nytta som de har av förhållanden skiljs ju, så 

snart fördelen upphör. För de har inte varit vänner med varandra, utan med sin egen 

vinning”(Ringbom, 1988:227).   

 

Förutom den sanna vänskapen finns en vänskap som enligt Aristoteles beskriver ett behov, en 

vinning för sin egen skull, att utgå utifrån vad man själv vill ha ut av en vänskapsrelation, 

detta är även något som finns med i informanternas önskemål och förhoppningar av sina 

vänskaper.  

 

”Båda delarna, som jag sa innan, jag det är inte alls för att klappa mig själv på axeln 

men jag försöker vara omtänksam själv, är det någon som förlovar sig, gifter sig eller flyttar till ett 

nytt hus eller lägenhet eller liknande så har jag försökt, försöker jag och tänka så här: Vad hade jag 

velat! Också försöker jag uppvakta utifrån det…” Maria 

 

”Nej, för jag känner att problemet inte ligger hos mig längre, det ligger hos henne! Och 

är inte hon intresserad så orkar jag inte jaga, (låter ledsen, besviken, arg) den energin kan jag lägga 

på någon annan isåfall som jag får det här utbytet med som jag nämnde tidigare”. Maria 

 

 

7:3 Det krävs ett vi för att bli ett jag 

 

För att få kunskap om oss själva måste vi bli medvetna om att vi själva är aktörer i världen 

och detta sker med hjälp av andra aktörer (Moe, 1995). Men andra ord krävs det ett vi för att 

bli ett jag. Enligt Giddens innebär identitet vad individer har för uppfattning om vilka de 

själva är, vad som är viktigt och meningsfullt för dem. Giddens menar att vi speglar oss i 

varandra för att göra verkligheten begriplig. Man skiljer mellan social och personlig identitet, 

medan den sociala identiteten kännetecknar likheten hos varandra är den personliga det som 

urskiljer oss från varandra. Man kan se på vänskapen som en integration med omvärlden 
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vilket vi kan uppleva vilka vi är och ens själv. I alla de sammanhang som människan befinner 

sig i utvecklas identiteten och i det även vänskapen och upplevelsen av vilken du är och vilka 

behov du har som individ.  

 

”Ja, att man är väldigt lika varandra, man identifierar sig på det sättet och sen kan det 

vara att man är i samma stadie i livet och då identifierar man sig lättare än om man är olika. Men har 

man riktigt nära vänner så spelar det ingen roll, eller ålder spelar ingen roll överhuvudtaget men…ja, 

man ser likheter och olikheter, man lär sig av varandra tror jag”. Maria 

 

”Jag tror att som ung och som barn man letar efter sig själv då nu har jag lite svårt för 

ordet identitet då det är ungefär som man bara hänger på sig själv men jag tror att man i tonåren 

söker ju sig själv på nått sätt, och man söker sig själv inne i sig själv och man söker sig själv utifrån 

på nått sätt med hjälp utav andra”. Alva 

 

”Jag tror att när man blir äldre man blir man mer säker på sig själv och jag tror man 

vet vad man vill och jag tror att man nånstans känner press att man inte blir yngre, man kanske gör… 

man tar för sig mer och man gör mer det man vill göra! Vare sig man skulle flytta utomlands eller 

skaffa ett barn eller välja att gå i kloster. Vad man än väljer så bejakar man sina intressen mer, man 

behöver inte vara en som gör som alla andra!” Emma 

 

George Herbert Mead menar att vi blir sociala varelser genom symboler och språket och att 

detta lärs in av syskon, föräldrar och från vår omgivning redan på ett tidigt stadie när vi är 

barn. Genom kommunikation och differentiering av jaget som sker då barnet intar den 

generaliserande andres roll genom lek kan hon bli medveten om det egna jaget och dess 

positionering i den egna gruppen och i samhället.  

 

Mead menar att samhället på så sätt med dess normer och värderingar så småningom flyter 

ihop med att vara en del av vårt jag, i både handlande och tänkande. Detta är något som sker 

hos informanterna i denna studie i sina vänskapsrelationer. Genom att spegla sig gentemot 

den nära vännen och olika bekanta genom livet lär vi oss grunderna för normer och 

traditioner. För informanterna i denna studie har vänskapen inneburit ett sätta att hitta den 

egna identiteten men även den egna självkänslan, en informant beskrev det som att hennes 

väninnor varit hennes ställföreträdare för den egna självkänslan, fram till dess att hon själv 

fann den.  



 48 

”Då tänkte jag så här, om man nu tänker på identiteter. Om man ska skapa sig en 

identitet, och om man ska skapa sig ett jag och vem jag är, så tänkte jag, att den processen, att 

människan och individen är beroende av möten med andra människor som blir till genom att man 

träffar andra människor, detta är en process som börjar rätt så tidigt! Och hur viktigt det är 

egentligen med kompisar när man var liten. Och för mig har det känts som att det här med vänskap är 

på nått sätt föränderligt, det byter skepnad genom åren. Jag kan säga att jag hade… många av mina  

väninnor har backat upp mitt jag på nått sätt när jag var yngre och i tonåren fram till kanske fem sex 

år sedan.  Att man har haft sina väninnor som stöd och speglat sig själv att se på och så där. Och när 

man har varit som jag, osäker och haft en dålig självkänsla, så är det precis som ens väninnor har 

varit en ställföreträdare för ens dåliga självkänsla kan man säga! Och detta har då ändrats 

jättemycket de senaste åren och därför har mina relationer då till mina nära väninnor förändrats!” 

Alva 

 

Även Siinakka Aapola menar att det främst genom nära relationer som kvinnor kan få en 

jaguppfattning och en självkänsla. Hon menar att de intima familjära vänskapsförhållandena 

med väninnorna innebär att de stärker och bekräftar den egna identiteten (Aapola, 1992 

Kvinnovetenskaplig Tidskrift). Detta var även något som visades sig bland informanterna i 

denna studie.  

 

”Den har haft en mycket stor betydelse från det att jag fick mina första vänner fram till 

idag så har den haft en väldigt stor betydelse i mitt liv som har lyft mig, när jag känt mig nere och 

dom har peppat mig och… utan min vänskap så tror jag inte att jag hade varit den människa jag varit 

idag, för det har varit bitar som varit ganska tuffa i mitt liv. Då har jag alltid haft väldigt goda vänner 

som har funnits där, som jag har kunnat prata med och anförtrott mig åt och som har hjälpt mig, 

hjälpt mig vidare”. Ann 

 

Informanterna berättar om olika rollfördelningar som sker mellan sina vänner men att olika 

utbyten sker beroende på vilka behov som finns hos den andre. Vänskapen har svårt för 

förändringar eftersom detta innebär att någons behov, identitet eller roll förändras och därmed 

även vänskapen. 

 

”Jag blev så obekväm i hennes sällskap… och jag vet inte om det berodde på om jag 

blev osäker och också där, att jag… eller jag var på väg att förändras med kanske… och sen… har P 

alkoholproblem tycker jag, det var inte roligt att umgås alltid i samband med alkohol att man var 

berusad! Och sen så hade jag en väldigt (om jag skulle försöka se det från P:s håll) en jobbig relation 

med en man. Där jag ringde och var ledsen och ville ha råd och så där och jag kände att hon inte 
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orkade höra på det här och det kan jag förstå idag! Men jag tog nog lite illa upp där… så det hände 

väldigt mycket… och så livet flödade emellan oss på nått sätt”. Alva 

 

Maria beskriver sin mammas vänskapsrelationer som ett beroende av olika roller: 

 

”Ja min mamma har varit så himla beroende av och ha relationer med sina väninnor… 

hon har varit… väldigt … beroende av väninnor som har varit beroende an henne på nått vis, som hon 

har kunnat ge saker eller hjälpt eller ja annan stöttning hon har varit beroende av den här vad ska 

man säga… hjälprollen.” Ann 

 

När detta behov sedan upphörde eller förändrades, upphörde denna vänskap 

 

”Det beror kanske på att… deras behov har ändrat sig att dom kanske inte har behövt 

den här goda samariten längre. Och att hon känner att hon inte varit behövd längre och dragit sig 

ur”.  Maria 

 

Yttre förändringar kan innebära att familjekonstellationer och status blir annorlunda än vad de 

tidigare varit. Men vänskapen påverkas inte enbart av faktorer såsom distans, tid och yttre 

förändringar. En förändringsfaktor som kan påverka vänskapen kan vara allt från att man själv 

genomgår en förändring eller att de egna behoven blir annorlunda, såsom att en individ börjar 

bli mera självständig och trygg i sig själv.  

 

”Det beror på att jag inte behöver dom på samma sätt längre. Dom kan inte riktigt 

klara av att jag är självständig och att rollerna har förskjutits! Jag behöver inte längre några råd 

eller ringer och frågar hur ska göra och jag vet inte, hjälp mig!  Jag är inte sådan längre och jag tror 

att det är svårt för dem att möta att jag är mera bestämd nu, jag behöver inga råd längre utan jag 

lever mitt liv som jag tror är bra. Och då blir det nått fel i relationen, på något vis!” Alva 

 

”I och med då att jag kanske fick den funktionen av att få råd och så där så har jag 

märkt att två av mina närmaste vänner har andra personer nu som är beroende av dom, som att få råd 

och så...” Alva 

 

Hos några av informanterna infann sig en längtan efter en självständighet och individualism. 

Ensamheten kunde hos några av informanterna innebära en individuell frihet där de fann att 
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de inte behövde närheten på samma sätt som de behövt den tidigare i vänskapen. Alva 

beskriver det såhär:  

 

”Ja det tror jag… och jag tror också att det, var man befinner sig i livet, vilka 

utvecklings som man är inne i och då har man kanske behov av att träffa andra väninnor som är eller 

som står… som står på samma bas eller nivå eller jag har svårt att diskutera det här med nivåer för det 

blir precis som att man diskuterar nått som är bättre eller sämre… så tror jag att det är!…” Alva 

 

När vänskapsidealet krackelerade blev informanterna medvetna om att det var svårt att uppnå 

vänskapsidealet både som vän och bland de vänner man har.  

 

”Ja, det kommer jag knappt ihåg, jag hade en nära vän som, ja det är ju lite svårt att 

förklara här också. Ja vi var nära vänner och hon sålde ut mig som vän kan man säga och då blev jag 

lite besviken. Vi umgicks inte på flera, flera år. Men nu umgås vi igen, men det är såhär att jag känner 

så här att jag inte kan lita på henne fullt ut idag iallafall. Hon, ja hon förrådde mig, ja vad ska jag 

säga, vad heter det… hur ska jag förklara…”. Emma 

 

”Jag tror att dels så finns det här… normen med gamla barndomskompisar, jag kommer 

ihåg första gången vi var fyra riktigt tighta tjejer under högstadietiden och vi hade gemensamt 

fritidsintresse och så, när den första gled ifrån där det tyckte jag var väldigt konstigt! Då hade jag nog 

någon föreställning om att så här kommer det att vara hela livet”. Maria 

 

Situationer som uppstod i samband med att kvinnorna upptäckte att vänskapens ideal var 

ouppnåeliga var när en vän svek, eller att man själv svek.  

 

”Ja man blir ju hemskt besviken det, det är väldigt svårt att bli sviken av någon som 

man har tyckt eller trott att det har varit en nära vän. Och så har det visat sig att det inte är så! Och 

att dom inte har tyckt så mycket om mig som jag har trott att dom har gjort! Det känns ju väldigt 

jobbigt, det har varit svårt för mig också och dra mig ur vänskap även om jag känt att… att det inte 

har varit någon bra plattform att stå på. Det har varit svårt att avsluta och gå vidare”. Ann  

 

En vänskapsrelation är svår att avsluta känslomässigt och kan på ett känslomässigt sätt 

jämföras som en kärleksrelation som upphört. Men till skillnad från kärleken gjorde inte 

informanterna slut med vännen utan de såg till att vänskapen rann ut i sanden av sig självt. 
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Brytningen som uppstod var ingenting som var uttalat mellan de två före detta vännerna, det 

var ingenting man öppet talade om.  

 

Att ta för sig mera och göra det man vill göra, att bejaka sina intressen mera. Och att vara 

ganska tillfreds med den man är. Att kunna själv och att vilja på sitt vis. Att sätta upp gränser 

av den egna intimiteten var för några av informanterna ottroligt viktigt. Behovet att spegla den 

egna identiteten hos den andre var inte längre något man eftersträvade även fast det varit 

nödvändigt för dem under en tid i livet. Mead menar att genom att kontinuerligt filtrera den 

generaliserade andres reaktioner på de handlingar man utför så kan en förändring av sig själv 

inträffa. Denna filtrering har även varit ett sätt att samla in erfarenheter och förutsättningar 

från olika sociala rum så att en förändring av sitt ”jag” är möjligt, så att ett nytt beteende kan 

ta form (Moe,1995). Man hade ett eget jag som man kände dög, man satte sig själv i främsta 

rummet. Behovet hos en del av informanterna har tillgodosetts av en stark egen självkänsla. 

 

”Man utvecklas ju! Hela tiden tror jag som människa Man står inte still och därför så 

kan vänskapen också förändras, dels att man känner att man inte har så mycket gemensamt och inte 

kanske vill hålla fast vid vänskapen och dels för att man skaffar nya vänner, man får nya vänner som 

man kanske känner att man har mera gemensamt med”. Ann 

 

”Det är klart att det skett förändringar med mina väninnor, det kan ju göra att man går 

olika vägar. Man kanske har lite svårare att acceptera…att det finns olika vägar i livet att gå och att 

ingen är bättre eller sämre än något annat och att man aldrig kan säga till en annan människa att så 

tycker jag, utan man måste få låta människor gå sin egen väg, även om man ser att den vägen bär mot 

…skogen. Jag accepterar inte längre att någon dominerar mig eller säger vad jag ska göra eller tycka 

och där skär det sig, men de kanske har en helt annan uppfattning…” Alva 

 

7:4 Ett traditionellt kvinnoideal formar vänskapen i nutid 

Vänskapen är kravlös det är därför den är så unik! Denna studie visar att så inte är fallet, 

vänskapen är fylld av krav och förväntningar där dessa krav och förväntningar vilar i 

genussystemets bärande bjälkar. Vi lär oss redan tidigt i vår barndom hur vi förväntas vara i 

våra relationer med andra kvinnor detta följer oss sedan genom livet som en osynlig tråd. Det 

är först när vi inte kan upprätthålla vänskapen som vänskapens romantiska, mytiska ramverk 
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faller samman. Men till skillnad från kärleken finns det ingen handbok i regler för hur en 

vänskap ska skötas. 

 

Informanterna var medvetna om att det fanns en grundläggande norm för kvinnlig vänskap, 

men de var inte medvetna om hur den uppkommit utan accepterade den mera som någonting 

som alltid funnits. Vänskapen mellan kvinnorna i denna studie bygger på att man uppfyller en 

hel del idealistiska krav som vilar i olika kvinnliga egenskaper. Man kan tydligt se att dessa 

egenskaper är något som Yvonne Hirdman kallar för genussystem som formar kvinnor och 

män till att bli sina maskulina samt feminina genus. Genuskontraktet med dess 

särartstänkande gör det möjligt att det reproduceras från generation till generation. Samtidigt 

som kvinnor redan tidigt framställs som relationsexperter och att de är känslosamma sker 

även den kulturella överföringen med hjälp av tidens traditionella tand.   

 

”Traditionellt så är det väll så att kvinnlig vänskap ska vara närmare än en manlig 

vänskap tror jag”! Ann 

 

”Vad har jag för fördomar? Det är väl så att, jag vet inte, jag har nog inte tänkt på det 

så. Men jag tror att män dom har ju i och för sig fördomar om att tjejer skall gå och kissa två och två, 

vi måste gå och gråta ut hos varandra, och vi är så känsliga och hej och hå! Såna fördomar har nog 

män om kvinnor (skrattar) det tror jag”. Emma 

 

I-särhållandets lag över könen finns överallt både fysiskt och psykiskt i form av en ordning. 

Denna ordning strukturerar platser, sysslor och egenskaper (Hirdman, 1999). Varje gång vi 

talar om ”kvinna” eller en ”man, hänvisar vi till ett jättelikt system av tolkningar, 

förutsättningar, undertoner och anspelningar som har ackumulerats under hela vår kulturs 

historia och in i vänskapens innersta väsen. Informanterna i studien jämförde skillnader 

mellan kvinnors vänskap gentemot mäns vänskap.  

 

”Och sen tror jag tjejer generellt sett har svårt för när någon säger till så och blir så 

arg… och säger ifrån -Vad F-N är detta! Man kanske lindar in det på ett annat sätt, den här 

direktheten, man får alltså inte bli arg, ilska och så aggressivitet får inte vara negativt tycker jag, det 

är inget farligt om någon blir arg… men det är precis som ilska är en dålig känsla där, att man ska 

vara så blid och lösa det konfliktfritt och prata…men vad gör det om någon blir arg då?” Alva 
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”Man kan ju inte säga det på samma vis som till en man, det tror jag är svårt att bara 

säga, du, det är slut mellan oss nu”. Ann 

”Ja för män kan nog köpa läget lite mer, jaja han har ju precis blivit farsa det vet man 

ju hur det är att ha nybyggt hus eller såna här saker som tar mycket tid… eller att man jobbar borta 

på annan ort eller nått liknande. Medan … jag tror att tjejer har det här kontrollbehovet, man vill veta 

vad den andre gör och få, bekräftelse kanske på nått vis” Maria 

”Ja, att vi dricker rödvin och flabbar (skrattar) nej, men det finns väll massor av 

fördomar, jag tror att… jag funderar lite på … alltså manlig vänskap det är sådär… kvinnlig vänskap 

är tror jag att man är mycket mer beroende av kontinuerligheten, det kan inte gå tre veckor utan att 

man hörs av utan då undrar man om den andra är sur eller om det har hänt nått.” Maria 

 

”Det har ju naturligtvis med mina fördomar att göra, jag tror ju att män gör så, alltså 

att man är fokuserad på lösningen”. Maria 

 

Beroende på hur man ser på könen, samhället, äktenskapet, människan, kärleken formas 

vänskapen in i samhällets rådande struktur. Vänskapen anpassar sig på alla nivåer vare sig det 

gäller mikro, makro och mesonivå där olika normer och värderingar främst grundar sig i olika 

genusordningar detta är något som formar våra förväntningar på vänskapen. På mikronivån 

sker socialiseringen på familjenivån där förväntningarna och förebilderna finns inom de 

familjära. På makronivån sker den kulturella överlagringen med tankefigurer som skapar 

förväntningar på hur vi ska vara, egenskaper hos könen och på mesonivån finner vi den 

sociala integrationen med arbetsfördelningen mellan könen, institutioner samt artefakter 

(Hirdman, 1999).  

 

Redan som barn formas och stöps reproducering av ett jättelikt system av olika tolkningar, 

förutsättningar, undertoner och anspelningar om hur en kvinna förväntas vara och däri även 

hur vi förväntas vara gentemot andra kvinnor i våra vänskaper, såsom att de riktigt nära 

vännerna, är vänner för livet, man sviker aldrig en nära vän, vänskapen är i vissa fall och 

under olika skeenden i livet viktigare än en kärleksrelation, man ställer alltid upp för en vän, 

den kvinnliga vänskapen förväntas vara känslomässigt nära, den kvinnliga vänskapen baseras 

på omtänksamhet, tillit, öppenhet, förtrolighet och likhet. Denna förtrolighet och 

känslomässiga närhet kan enbart uppnås genom vissa kriterier, eller som en informant 
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uttryckte det som ett förtroendekapital som antingen höjs eller sänks beroende på tillitsgraden 

i vänskapsrelationen, som vän måste man förtjäna någons vänskap.  

 

Alva, en av informanterna i denna studie menade att mannen kanske redan hade ett annat 

självt, än kvinnor har från det att de är barn. Alva menar att hon som kvinna har förväntningar 

på sig, att känslomässigt tömma sig själv genom att lämna ut sig själv genom samtal, medan 

mannen inte har detta behov eller förväntan på sig utifrån av att vara just man, att däri låg 

skillnaden. Att män redan från början sparar en bit av sig själv som bara är hans, som han inte 

behöver eller har ett behov av dela med någon. Alva tycker att kvinnor förväntas dela allt och 

att det från början samtidigt som det verkar finnas ett behov av att dela, uppleva, spegla sig 

själv i någon annan kvinna för att till slut upptäcka sig själv, sin egen individualitet, medan 

män inte alls verkar ha detta behov eftersom de redan har detta från början, eller som Alva 

uttrycker det som att de har ett annat ”själv” från början. 

 

”Så man har ingenting kvar själv. Och jag tror ibland måste man spara en liten bit som 

bara är min… där tror jag är en skillnad mellan manlig och kvinnlig, män kanske redan från början 

har ett annat själv än vad kvinnan har, man är mer beroende av sin omgivning ska tycka och så där, 

men alltså jag vill inte vara utan nått av detta… det har ju berikat hela mitt liv! och gjort den till den 

jag är kan jag tycka”! Alva 

 

”Ja, det är väl så att vi kanske har närmare till våra känslor, män umgås nog på ett 

annat sätt än vad kvinnor gör. Man har inte den traditionen av och prata så mycket om allting utan 

man umgås kanske mer och gör saker ihop. Men det kanske är en myt! Jag vet inte män kanske pratar 

mycket också när dom umgås med varandra”. Ann 

 

Ett historiskt kvinnoideal formar vänskapen även i nutid. Man kan se det som att den 

kvinnliga traditionella vänskapsrollen hindrar individualiteten hos kvinnan. Det uppstår ett 

dilemma hos informanterna då deras nya ideal för individualitet och självständighet krockar 

med det gamla samhällets ideal och normer på en traditionell tro på kvinnlig vänskap som 

socialiseras in via media, föräldrar, syskon, skola, TV, litteratur och tidningar hänger sig kvar 

fram till dess att informanterna hittar en ny väg (om hon har det behovet).   

 

Så här uttrycker Alva sin individuella frihet men som hon ändå jämförde med som någonting 

negativt.  
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”Det är ju nått negativt som jag har, där jag kan sätta upp väldiga (visar med handen) 

hit men inte längre. Så jag kanske inte är så lätt längre och… och ha en då nära relation med… Jag är 

lite så här- JAG KAN SJÄLV! (skrattar) Eller jag vill på mitt vis! Jag är tillbaks i det stadiet och 

håller på att återerövra det på nått sätt! Innan var jag mer så här - Men hjälp mig! jag kan ingenting 

Oh Gud vad hemskt! Så kunde jag va”! Alva. 

 

Kvinnor socialiseras in i att dela med sig av sitt känsloliv och sina känslor men även att bli 

relationsexperter på just känslor. När Alva helt plötsligt sätter upp handen och demonstrativt 

visar hit men inte längre, beskriver hon denna egenskap som någonting negativt, hon värnar 

om sin egen individualitet, hon vill inte längre dela med sig av det privata på samma sätt som 

tidigare med andra kvinnor. Samtidigt så ser hon detta som någonting negativt som hon har, 

den passar inte in på de kvinnliga egenskaperna för hur vi kvinnor förväntas vara i en vänskap 

med en annan kvinna.  

 

Informanterna delade med sig av sina vänskapsminnen ifrån sin barndom där den allra första 

vänskapen med en nära vän upplevdes. Gemensamt för kvinnorna i studien var att de alla 

upplevde den första vänskapen utifrån de kriterier som baserades utifrån de förväntningar som 

finns om just kvinnlig vänskap. Denna vänskap står sedan som en mall för hur vänskapen 

känslomässigt förväntas kännas och upplevas under lång tid i deras liv.  

 

”Det är väl nästan den som man upplever allt med… en som man delar, ja delar med 

mig av mig själv och hon eller han delar med sig av sig. Man lever… ja man delar livet med varandra. 

Oj vad djupt det blev (skrattar)”. Emma   

 

”Jag såg på den här begravningsserien igår, ”Ten feet under” och då är det en kvinna 

som dör där! Och då samlas dom närmsta vännerna och dricker vitt vin och röker braja, och dom går 

ner och sjunger för henne, det finns ju ingen realism i det överhuvudtaget, men då tänkte jag att det 

finns nått sånt där kvinnligt band, som jag tror kan härstamma ända tillbaka till stenåldern. Jag 

menar att våra män har alltid lämnat oss, har det inte varit för att jaga mat, så är det för krig eller för 

att tjäna ihop pengar eller ja, dom lämnar oss ideligen medan vi är kvar i hemmet.  Skulle min man gå 

bort så hoppas jag ju innerligt att mina väninnor kommer att rädda mig på nått vis! Det hade jag nog 

förväntat mig!” Maria 

Man kan se det som att vänskapsbandet mellan kvinnor inte enbart förenar de två utan bandet 

spänner sig över generationsled och genom historien. Vänskapsbandet är en förlängning av 
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den traditionella kvinnorollen, den känslosamma, den omhändertagande. En informant citeras 

i inledningen där hon beskriver vänskapen som en slags känslomässig pornografi. Att behovet 

att exponera och känslomässigt blotta sig själv inte längre finns så starkt i henne. Hon finner 

därmed inget behov av att identifiera sig samt spegla sig i en annan kvinna. Jaget - identiteten 

behöver inte längre bekräftas utav någon annan. Giddens menar att om den sociala identiteten 

kännetecknar hur individer liknar varandra så är den personliga identiteten det som skiljer 

individer åt. Den personliga identiteten är en utveckling av vår upplevelse av oss själva som 

en unik varelse (Giddens, 2003). 

Här är ett utdrag av ett citat där Alva beskriver just att behålla en bit av sig själv som bara är 

hennes där behovet att identifiera sig, bli bekräftad, och att spegla sig i någon annan 

försvunnit, och hon är redo att möta sig själv.  

 

”Jag orkar inte prata om DET, jag vaknar på morgonen och vill känna att det är 

ganska skönt att leva och att JAG är tillfreds med mig själv och jag kan tycka att jag har gått genom 

livet och varit så tveksam till mig själv och om vad jag tycker. Jag kan känna att nu har jag kämpat 

och jobbat med mig själv och sådär, och nu, nu är jag ganska tillfreds med den jag är med mina 

brister och fel.” Alva 
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8 Diskussion  

Jag fick uppfattningen om att traditionerna och normerna kring vänskap mellan kvinnor finns 

så starkt känslomässigt i oss att det är svårt att släppa greppen om dessa behov och 

föreställningar. Att just vara känslomässigt öppen och förtrolig i sin vänskap med andra 

kvinnor, att dela med sig, att blotta sig. Frågan jag ställt mig efter denna undersökning är om 

kvinnor generellt och kvinnorna i denna studie verkligen är redo och är villiga att släppa taget 

om dem och om det är möjligt. Normen om kvinnlig vänskap sträcker sig djupt tillbaka i vår 

barndom och i nedåtstigande generationsled som sedan genomsyras både på mikro, makro och 

mesonivå där genussystemets bärande bjälkar stöttar upp det hela. Jag fann en sådan 

självklarhet hos informanterna för hur vänskapsbanden mellan kvinnor ska vara och hur de 

förväntas fungera, samtidigt som informanterna var eniga om att vänskapen är kravlös, annars 

är det ingen vänskap. Vänskapen är en dubbelnatur, den är kravfylld men ändå inte, den är fri 

men bunden. Man se på vänskapen mellan kvinnor som ett hinder för individualitet samtidigt 

som den är ett hjälpmedel för kvinnor att just uppnå detta. Vänskapen som norm är 

förvirrande eftersom den bygger på gamla ideal och traditioner samtidigt som den anpassas in 

i nutidens ideal där den höjer den manliga vänskapen, med patriarkatet som en norm. Jag fann 

att informanterna ofta utgick i sina föreställningar om vänskap utifrån ett manlig eller 

kvinnligt perspektiv. Kvinnorna talade om den kvinnliga vänskapen i studien såsom att 

kvinnor inte är lika självständiga såsom männen.  Kvinnorna beskrev sig såsom att de har ett 

behov av tvåsamhet vilket inte männen har på samma sätt. Är detta en sanning eller är detta 

en myt och normbildning som fått dröja sig kvar in i tvåtusentalet och som fortfarande styr 

nutidens vänskap med en järnhand. Författaren Magnolia skriver, (se bilaga 3, bibliografi s 

65) att flickor förväntas hänga sin mor i kjolarna och får endast ett behov tillgodosett 

nämligen att bli älskade, det andra viktiga behovet som är otillfredsställt – oberoende tenderar 

att splittra kvinnors utveckling. Kvinnor växer upp i tron att de endast kan få ett av dessa 

behov tillgodosedda antingen moderligt beskydd eller självständighet. Normen är det manliga 

och utifrån detta jämförs sedan den kvinnliga vänskapen utifrån de kriterier som finns i den 

traditionella kvinnorollen. 

 

Jag ställer frågan, är det då så att kvinnor växer upp i denna tro att underkasta sig själva och 

sin självständighet för att bli omtyckta, accepterade. Det verkar finnas ett multidimensionellt 
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behov hos kvinnor att följa just en mall hur man förväntas vara för att passa in i vänskapen 

bland kvinnor, och detta att passa in förväxlas med en kvinnoroll!  

Med andra ord måste du ta på dig din kvinnlighet för att kunna spegla dig i andra kvinnor och 

för att kunna uppnå vänskap. Yvonne Hirdman skriver att detta kvinnliga traditionella är 

något som historiskt har satt sig fast i våra kroppar, minnen och känsloliv. 

 

När det gäller tidigare forskning samt litteratur i ämnet vänskap som presenterats i denna 

uppsats har jag funnit stora likheter både hos Britta Lundgren, etnologiprofessor samt i 

sociologen Siinakka Aapolas studie. Enligt Aapolas studie om unga kvinnors vänskapsband i 

Finland visar studien att unga flickor undviker att bli alltför beroende av en enda person, 

istället rör de sig mellan ensamhet och gemenskap i syfte att uppnå just individualitet som är 

ett eftertraktat ideal som infunnit sig hos de unga flickorna i Helsingfors. Likaså kan man säga 

att denna studies informanters rörelsemönster är detsamma, de rör sig fram och tillbaka 

mellan individualitet och tvåsamhet beroende på den egna livssituationen eller vad de vill 

uppnå, med andra ord är det behovet som styr rörelsemönstret. Men till skillnad från de unga 

flickorna i Aapolas studie är kvinnorna i denna studie inte medvetna om förflyttelsemönstret 

och vad som egentligen ligger bakom. Om man ser till skillnaderna med Aapolas forskning 

och denna studie kan man fråga sig hur de unga flickorna kan vara så medvetna vid en så ung 

ålder om varför de förflyttar sig och hur de förstått att gemenskap blir ett hot mot den egna 

individualiteten och självständigheten, samt ett hot mot demokratin. Till skillnad från 

kvinnorna i denna studie har Helsingborgsflickorna ytterligare ett ideal i sina vänskaper, 

nämligen demokrati. För att kunna uppnå detta är de angelägna om att ha många olika 

väninnor. Ingen av kvinnorna i denna studie nämner demokrati i intervjuerna men andra 

viktiga ideal uppkommer såsom frihet, självständighet etc. vilket i sig kan vara 

ställföreträdare för just demokrati.  

 

Då det gäller framtida forskning i ämnet så hade det varit betydligt intressantare om antalet 

kvinnor i studien hade utvidgats.  Om så vore fallet skulle denna studie kunnat inkludera 

kvinnors vänskap generellt och inte enbart innefattat de kvinnor som ingått i denna studie? 

Hade resultaten i en omfattande undersökning med kvinnor blivit desamma som i denna 

studie, hade man kunnat dra helt andra slutsatser av det insamlade empiriska materialet? Om 

samma resultat uppvisades i en större omfattande undersökning hade detta kunnat bidra med 

en större medvetenhet bland kvinnor om vänskapen och dess individuella behov och kunna 

påverka det på ett sådant sätt att de skulle vilja/kunna ändra på de traditionella mönster som 
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uppvisas i just vänskap? Skulle det isåfall kunna vara möjligt för kvinnor att kunna uppvisa ett 

eget jag, en egen individualitet redan som barn om traditionerna, mönstren och könsrollerna 

skulle vara annorlunda än vad de är idag? Detta väcker ytterligare en frågeställning, hur ser 

vänskapen ut bland kvinnor som enbart har män som vänner? Vad är det som styr vänskapen, 

är det, det biologiska arvet, miljön, könet eller historien? Kan det vara så att det biologiska 

arvet har en större förutsättning för pojkar och män då det gäller att just uppnå en egen 

individualitet och självständighet, detta är något som informanterna i denna studie antyder, att 

män verkar ha ett annat jag redan från början. Enligt Mead, samt Giddens krävs det ett vi för 

att bli ett jag detta är även något som informanterna antyder att de inte hade kunnat vara där 

de är idag utan sina vänskapliga relationer. Detta är något som en omfattande framtida 

forskning i ämnet får belysa. Eftersom vänskap aldrig är ett stillastående fenomen utan 

ständigt genomsyras av samhällets och människornas strömningar, skulle framtida 

forskningen i detta ämne med fördel kunnat utvidgas om olika riktningar inom forskningen 

kunnat tillkomma. Mills menar att många gånger arbetar forskare sida vid sida av varandra 

och forskar i samma ämne, detta är något som bör has i åtanke vid framtida forskning i ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej                                                                     
 

Vad innebär vänskap för dig och vad har den haft för betydelse för dig genom livet? 

 

Jag vill att du en tid innan intervjutillfället funderar över de vänskapsrelationer du haft genom 

åren och de du har idag. Välj ut några kvinnliga vänskaper som betytt mycket för dig och 

varför de varit betydelsefulla för just dig? Du får gärna skriva ned dina tankar och funderingar 

kring denna kvinnliga vänskap, men även de minnen och erfarenheter du har i samband med 

frändskap. Ordet är fritt och du får yttra dig precis hur du vill om dina känslor, minnen, 

erfarenheter och upplevelser vare sig de är glada, sorgliga eller rent av konstiga eller helt 

fantastiska.  

 

Hur använder du de olika begreppen nära vän, väninna, bekant, bästis, kompis har dessa 

begrepp olika innebörd för dig? I såfall på vilket sätt? 

Har du olika slags vänskaper och hur ser dessa ut? Vad betyder dessa för dig? Har du blivit 

sviken av en nära vän eller har du själv svikit någon? 

 

Anledningen till detta brev är att jag vill skapa en förberedelse hos dig som informant innan 

intervjutillfället. Du får du som informant lite tid att tänka igenom vad som varit viktigt för 

dig genom åren och vad som varit av betydelse för dig gällande vänskapsband med andra 

kvinnor. Kanske har du haft tid att tänka igenom vissa relationer både en gång eller två gånger 

och kommit fram till vissa slutsatser! Skriv gärna ned dessa funderingar i brevform antingen 

via mail eller överlämna dessa vid intervjutillfället, men det är inget tvång! 

Alla uppgifter du lämnar är anonyma och kommer att behandlas på ett sådant sätt att din 

anonymitet kommer att bestå. Detta innebär även att du när som helst kan avsäga dig din 

närvaro eller de uppgifter du lämnat i denna undersökning när du vill. 

Jag som skrivit detta brev heter Lise-lotte Fredén och studerar vid Halmstad Högskola där jag 

läser min sista termin Magisterexamen i sociologi 61-80 p. 

På återseende! 

Du kan nå mig på hemtelefon XXXX  eller på mobilen  XXXX     

Min mailadress är XXXX    
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Bilaga 2  

Semistrukturerade Intervjufrågor 

Namn: 

Ålder: 

Civilstånd: 

Klassbakgrund:  

Yrke: 

Etikregler läses upp för informanten 

Minnesarbete 

Vad har du haft för funderingar, minnen, känslor och tankar sedan jag skickade brevet till dig? 

 

Begreppsdefinitioner/känslor/upplevelser 

Hur använder du de olika begreppen nära vän, väninna, bekant, bästis, kompis har dessa 

begrepp olika innebörd för dig? Vilka uttryck använder du, I såfall på vilket sätt? Hur 

upplever du begreppen ur ett känslomässigt perspektiv? Om du har eller haft en vän som stått 

dig riktigt nära hur skulle du förklara denna upplevelse ur ett känslomässigt perspektiv och 

vilket begrepp vill du använda?  

Finns det olika slags vänskaper? Hur ser dessa ut för dig?  

 

Identitet/roller 

Kan du identifiera dig med dina vänner? Kan du ge ett exempel? Tror du att de identifierar sig 

med dig? Finns det en likhet mellan dig och dina vänner, finns det någon gemensam likhet 

bland dina vänner som påminner om varandra? Om du får välja tre egenskaper som du tycker 

om hos en nära vän vad skulle det då bli? Upplever du själv att du har dessa egenskaper, eller 

är detta egenskaper som du själv önskar ha? Är du sig själv tillsammans med dina vänner? Är 

du dig själv tillsammans med din allra bästa vän? Med vem är du dig själv?  

 

Tid & Rum /Förändring och historien 

Tror du att vänskapen är tids och rumsbestämd? Upplever du att umgänget med dina vänner är 

förknippad med en speciell situation eller rum eller plats? Hur umgås du med dina vänner och 

var träffas ni? Upplever du att dina vänskapsrelationer ser annorlunda ut idag om du jämför 

med sedan tidigare, i så fall vad tror du att detta beror på? När har förändringarna skett om du 
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ser till hur det har sett ut i ditt liv under denna period? Hur ser den ut idag? Vad tycker du har 

förändrats om du jämför sedan tidigare? Till det bättre eller det sämre? 

Och vad tror du är anledningen till förändringen är? 

Tror du att det skett några förändringar gällande traditioner och normer i vänskapens tecken 

om du ser tillbaka genom historien? Hur upplever du din mammas umgänge? Finns det någon 

skillnad om du ser till det egna? Vad tror du att detta beror på? 

 

Förväntningar/Fördomar/ideal 

Vad har du för förväntningar gällande vänskap, vad tror du att dina vänner har? Vad tror du 

samhället har, vad finns för normer och traditioner gällande detta? Är detta till fördel eller 

nackdel för vänskapen? Vad tror du det finns för fördomar gällande kvinnlig vänskap? Vilka 

har du själv? Vad tror du detta beror på? Finns det en idealbild av hur en vän ska vara? Vilken 

är din idealbild?  

 

Förtroende /svek 

Upplever du förtroende i dina vänskapsrelationer? Vad tror du detta beror på? Har du upplevt 

svek i såfall hur upplevde du detta och vad var orsaken? Vad har du för erfarenhet gällande 

denna händelse nu efteråt? Hur såg ditt liv ut under denna period? 

Har du själv svikit någon vän? Vad tror du detta berodde på? Om du ser bakåt i tiden till 

någon nära vän som du inte träffar idag, vad tror du orsaken till att denna relation inte finns 

idag är? Vilka relationer är viktigast i ditt liv? Har det alltid varit så här? Tror du att det är 

vanligt att tjejer och kvinnor väljer män i främsta hand och andra hand andra kvinnor? 

Vad tror du att detta beror på? 

 

Framtiden 

Hur ser du på vänskap i framtiden, vad tror du att du kommer att ha för umgänge om 10 år? 

Om du har en nära vän idag kommer denna att bestå? Varför? Om du träffar en ny nära vän 

hur tror du att ni kommer att umgås och på vilka grunder kommer denna vänskap stå på? 

 

Slutligen Vad har vänskap haft/har för betydelse för dig genom livet? 
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Bilaga 3 

Bibliografi 

”Kvinnor emellan, Om kärlek, avund och konkurrens i kvinnors vänskap” 

I boken Kvinnor emellan, 1987 utgör ett försök till en feministisk psykoanalytisk tolkning av 

de processer som sätts igång när kvinnor upptäcker olikheter hos varandra. Boken behandlar 

kvinnors liv och deras relationer till varandra under 1980-talet. Orsaken till de missförstånd 

och de feltolkningar om uppstår mellan kvinnor i deras relationer bygger på de förväntningar, 

önskningar och ambitioner som kvinnor har gentemot varandra menar Orbach & Eichenbaum. 

De menar att kvinnor uppfostras i tron om att kvinnor är känslomässigt stödjande personer 

och att detta sedan speglar sig i kvinnans ”kvinnlighet”. Detta reproduceras sedan i 

nedåtstigande led till nästkommande generation. Reproducerandet har sin utgångspunkt i 

faktorer som innefattar klass, ekonomisk situation, sexuell läggning, etnicitet, uppväxtens 

miljö, ålder, samt kvinnans fysiska förmåga (Orbach & Eichenbaum, 1987).   

 

Kvinnors sociala roller har förändrats menar författarna, bakom fasaderna av ”systerskap” 

finns ett känslomässigt virrvarr som har en förödande effekt på de kvinnliga relationerna. 

Kvinnor kämpar för att inta sin plats i världen på de nya arenorna som tidigare var männens 

men som numera även tillhör kvinnorna. Denna arena innebär att man måste spela enligt 

männens regi enligt författarna, man måste vara kall, tuff och hård om man ska lyckas, såsom 

männen uppfostras att bli. Den traditionella kvinnosolidariteten som innebär att kvinnor 

stöttar, är förtroliga och omhändertagande gentemot varandra hotas att gå över i känslor av 

konkurrens, övergivenhet, skuld, dåligt samvete, besvikelse eftersom könsrollerna aktivt 

överskrids skriver författarna. Med det aktiva överskridandet av könsrollerna så menar 

författarna att det finns en kamp mellan självstyre och gemensak, boken föreslår med sina 

detaljrika berättelser och erfarenheter från kvinnor att kvinnor måste våga hävda sina egna 

starka identiteter samtidigt som de måste våga stötta varandra, ha glädje av varandra och 

samarbeta utan att känna sig hotade av varandra (Orbach & Eichenbaum, 1987). 

 

”Kvinnors makt över kvinnor” 

I boken Kvinnors makt över kvinnor skriver Eva Margolies (1985) om vänskap och fiendskap 

och konsekvenserna av detta. Genom en kombination av fallstudier, djupintervjuer och sin 

egna erfarenhet söker Margolies svar på frågor såsom - Hur kan omsorg stimulera till 
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självständighet? Hur fungerar konkurrens mellan kvinnor på arbetsplatsen? Hur hanterar man 

sin avundsjuka över andra kvinnors framgångar (Margolies, 1985) 

 

Jag blir lite fundersam över vad författarna Orbach & Eichenbaum och Margolies egentligen 

vill komma, samtidigt som kvinnorna förväntas ta av sig sin kvinnliga klänning ska de iträda 

den manliga kostymen. Vi kvinnor har mycket förväntningar på oss! Vi får inte bli för 

självständiga för då går vi för långt bort ifrån de kvinnliga idealen som samhället har på oss 

såsom att vi måste vara omhändertagande, vårdande och stöttande. Det verkar finnas en 

underton hos författarna om att konsekvenserna för jämställdhet har eskalerat ut i 

missunnsamhet, avundsjuka, svartsjuka och förtal mellan kvinnor, detta är priset vi kvinnor 

får betala för att uppnå lika villkor i samhället mellan män och kvinnor. Därför måste vi nu ta 

fram våra kvinnliga egenskaper igen och bli vårdande, omhändertagande och osjälviska igen! 

Om 1970-talet stod för kvinnorörelsens gemensamma systerliga kamp för jämställdhet och att 

krossa patriarkatet så är det snarare så att kvinnorna under 1980-talet bedriver en egen 

individuell kamp och detta går stick i stäv emot allt vad den kvinnliga normen står för. 

 

Under två års tid intervjuades ett tvåhundratals kvinnor i alla åldrar. Margolie kom fram till i 

sina undersökningar vilken påtaglig likhet det fanns mellan moderns roll och på vilka grunder 

vi väljer våra vänner. Margolies utgångspunkt ligger i Doktor Jane Flax tes om att barn har 

två behov, att vara älskade och att vara oberoende. Dessa behov blir mera tillmötesgående 

mellan pojkar och mödrar vars mödrar älskar pojkarna för deras presterande och att de 

behärskar sin omgivning, på så vis får pojkarna båda behoven tillgodosedda, eftersom dessa 

uppmuntras. Flickor däremot förväntas hänga sin mor i kjolarna och får endast ett behov 

tillgodosett nämligen att bli älskade, det andra viktiga behovet som är otillfredsställt – 

oberoende tenderar att splittra kvinnors utveckling. Kvinnor växer upp i tron att de endast kan 

få ett av dessa behov tillgodosedda antingen moderligt beskydd eller självständighet.  

 

Själv ställer jag mig frågan om att denna teori har gjorts en aning för snäv och för generell 

eftersom den inte innefattar alla familjära konstellationer.  Många familjer består inte av en 

kärnfamilj med en mamma och en pappa, den kanske består av två pappor eller två mammor 

eller ensamstående mamma eller pappa hur blir det då med flickors uppväxtförhållanden om 

det inte finns någon att rent bildligt att hänga i kjolarna, blir dessa flickor då mera 

självständiga och slipper dessa flickor att bli alltför beroende av att bli villkorslöst älskade, 
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har dessa flickor det lättare för sig senare i livet i relationer med andra kvinnor eftersom de 

inte tvingas brottas med att identifiera med sin moder?   

 

Vi både uppmuntras att frigöra oss samtidigt som vi hålls tillbaka av våra väninnor skriver 

Margolie. Därför tenderar kvinnor att återuppleva konflikten med sina mödrar genom sina 

väninnor. Margolies bok handlar om konflikten mellan de känslomässiga band och kvinnors 

identifiering med modersgestalten (Margolies, 1985). 

 

Hon skriver:  

”…det är i våra vänskapsrelationer med varandra som den konflikten hämtar 

näring, odlas och förevigas”( Margolies, 1985:16).  

Själv hävdar jag att informanterna i denna studie mera identifierar sig med andra kvinnor 

genom sina vänskaper och denna identifiering behöver inte nödvändigtvis vara sin mamma. 

 

”Vänskapens Väsen” 

I Vänskapens väsen (2004) skriver Malin Nordgren journalist och författare om den riktiga 

vänskapen. Nordgren placerar in vänskapen i olika kategorier där olika slags 

vänskapsdegraderingar uttrycks. Kvinnor och män i olika åldrar beskriver relationerna med 

sina vänner men även dess avigsidor. Nordgren skriver om ideal och verklighet, hon försöker 

reda ut den kvinnliga och den manliga vänskapen och se på skillnaderna av dessa. Som 

bakgrund ser hon till de sociala och psykologiska orsakerna till hur män och kvinnor redan 

som barn formas in i sina könsroller. Nordgren använder sig av teorin om den nära relationen 

mellan mor och dotter och betydelsen av denna senare i livet. Men hon skriver även om 

anledningen till varför män fjärmas från sitt inre och sitt känsloliv detta resonemang grundas i 

att det är psykologiskt omvälvande när pojkarna ska överge sin identifikation med sin mamma 

och skapa en ny med sin pappa. Pojken saknar den nära relationen med sin mamma och 

skapar sedermera en rädsla för närhet samtidigt som de längtar efter intimitet. Rädslan att 

lämna ut sig igen gör att de istället sluter sig. Eftersom flickorna inte behöver lika starka jag- 

gränser har de lättare för intimare kontakter och relationer (Nordgren, 2004). 

Hur vi väljer vänskap, lika eller olika eller om man kan ha sin mamma som bästa vän. Med 

hjälp av tidigare forskning i ämnet av psykoterapeuten Lillian B Rubin och Britta Lundgren 

etnologiprofessor ställer hon det egna insamlade materialet mot den tidigare forskningen. 

Nordgren följer utvecklingen av hur vänskapen kan ha börjat och beskriver hur våra förfäder 
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kom ner från träden och började leva på marken. Anledningen till varför människan valde att 

bli en social varelse grundar sig främst på överlevnad. 

 

”Nära Relationer” 

Denna bok av Björn Nilsson behandlar vänskap, förälskelse och kärlek men även attraktion, 

svartsjuka, separation och ensamhet ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Nära relationer 

(1995) är människans livsnerv men är även avgörande för hennes identitet, självkänsla och 

välbefinnande. Det moderna samhället rymmer idag fler vänskapsrelationer eftersom 

människorna har ett större mångskiftande behov idag än tidigare. Idag är livet mera 

individualiserat och egoistiskt, den personliga identiteten har ökat och den sociala identitetens 

betydelse minskat. Viktiga aspekter har satts på de psykologiska dimensionerna i relationen, 

tidigare var det främst de materiella aspekterna som var av betydelse. Genom historien har 

ändamålet för vänskapen sett olika ut Nilson (1995) menar att under olika epoker och kulturer 

skapar detta ett sammanhang som ger möjlighet till att få uppskattning och ett emotionellt 

stöd. Voltaire skrev exempelvis under romantikens tid ”Vänskap är själens äktenskap” 

(Nilsson, 1995:93). Beroende på vem man ställer frågan; vad är en vän? Vad innebär vänskap, 

så får vi olika svar beroende på personen i fråga som svarar. Vänskap är inte en egenskap utan 

innebär flera innebörder samtidigt som det finns olika slags relationer inom vänskapen 

beroende på olika närhetsdimensioner menar Nilsson som skiftar från individ till individ 

beroende på ålder, kön, klass, utbildning och personlighet (Nilsson, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 


