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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av vänskapsrelationer. Detta 

undersöktes genom semi-strukturerade intervjuer med sju kvinnor i åldrarna 22-33 år. 

Data analyserades med Burnards (1991) 14-stegs process då kategorier och teman 

utformades. Resultatet gav tre teman som döptes till: fristad, utbyte och 

vänskapsförbindelse. Dessa teman utgjordes av åtta kategorier och 22 underkategorier. 

Upplevelserna av vänskapsrelationer inkluderade bland annat förståelse, stöd, ärlighet, 

acceptans och likhet. Resultatet belyser både positiva och negativa aspekter då 

vänskapsrelationer å ena sidan kunde upplevas som gynnsamma och ömsesidiga men å 

andra sidan även krävande och ensidiga. En vän var en källa till stöd i svårare tider men 

även någon att dela glädje och skratt med. Vänskapsrelationer fyllde olika behov såsom 

gemenskap och tilhörighet, och ansågs vara en frivillig förbindelse mellan parterna där 

känslan av att kunna vara sig själv, att få bekräftelse, och att vara öppna mot varandra 

anses önskvärda. 

 
Nyckelord 
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Kvinnors upplevelser av vänskapsrelationer 

Relationer med andra människor anses för många vara en naturlig del av livet, 

och något alla kan tänkas behöva och vilja ha. I tidigare forskning av Milyavskaya, 

Gingras, Mageau, Koestner, Gagnon, Fang, och Boiché (2009) framkom det att 

tillhörighet till andra människor är en bidragande faktor till välmående i unga 

människors liv. Vidare har det i en svensk undersökning av Miething, Almquist, 

Östberg, Rostila, Edling och Rydgren (2016) visats att när en individ inte har 

vänskapsrelationer av hög kvalitét kunde det relateras till lägre nivåer av välbefinnande. 

I en kvalitativ studie av Schuh, Sundar och Hagner (2015) visade resultaten att 

respondenterna ansåg att skapandet och vidmakthållandet av vänskapsrelationer kunde 

bidra till en känsla av acceptans. Det visade även att respondenterna ansåg att en central 

del av deras liv var att skapa vänskapsrelationer med andra. Parker och de Vries (1993) 

forskningsresultat visade att det finns skillnader mellan kvinnor och mäns 

vänskapsrelationer. Kvinnor hade högre resultat än män när det gällde ömsesidigt 

intresse, känslomässigt engagemang, att uttrycka ömhet, att dela med sig av personlig 

information samt att anförtro och förstå varandra. Studiens resultat förklarade att 

kvinnor hade högre self-disclosure, uppskattning, samt empatisk förståelse för varandra 

än vad män hade. Forskning har också visat att kvinnors sociala relationer kan ha en 

sammanflätad relation med deras välmående. Det har framkommit att sociala relationer 

både kan vara påverkade av samt påverka kvinnors välmående (Miething et al., 2016). 

Det är därmed viktigt att undersöka hur kvinnor upplever vänskapsrelationer, vilket var 

föreliggande studies syfte. 

 

Vänskap 

Enligt Adams, Blieszner och de Vries (2000) har vänskap i tidigare forskning 

definierats på många olika sätt. Vissa undersökningar har till exempel utgått ifrån 

deltagarnas egna definitioner och andra undersökningar har sökt att definiera vad 

vänskap är genom att till exempel hitta viktiga beteendemässiga komponenter som utgör 

vänskap. Adams et al. (2000) studie fann att kognitiva, affektiva, strukturella och 

beteendemässiga aspekter samt kontakt utgjorde vänskap. Inom de kognitiva aspekterna 

fann Adams et al. (2000) att en empatisk förståelse för varandra utgjorde grunden för en 

god vänskap. Att kunna förstå varandras känslor i en vänskapsrelation ansågs viktigt. 

Vidare fann de att acceptans var en viktig komponent. Resultatet visade att acceptans av 
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vänners beteenden förekom i vänskapsrelationer även om respondenterna själva inte helt 

och hållet höll med om vännernas beteende. Forskning har således visat att personer 

accepterar varandra i en vänskapsrelation, det har även visats att det ger en känsla av att 

vara accepterad (Schuh et al., 2015). I Schuh et al. (2015) kvalitativa undersökning 

intervjuades sex respondenter. Ett av de teman som skapades handlade om acceptans 

och inkludering. Temat handlade om att bli inkluderad i aktiviteter och känna sig 

accepterad för den man är. Respondenterna förklarade att ha en vänskapsrelation gav 

känslan av att vara accepterad.   

Vänskapsrelationer anses vidare vara ett utbyte mellan två personer. Sociologen 

George C. Homans (1961) utvecklade teorin om socialt utbyte. Homans (1961) utgick 

från behavioristisk psykologi och elementär ekonomi. Den del av behaviorismen som 

Homans (1961) influerats av var operant betingning som utvecklades av B. F. Skinner. 

Homans menar att de sociala relationerna med till exempel vänner kan beskrivas med 

principerna från operant betingning då till exempel socialt godkännande kan ses vara en 

positiv förstärkning. När en person upplever att hen fått ett socialt godkännande från en 

annan kan en handling förstärkas, vilket innebär att handlingen har större sannolikhet att 

upprepas. Homans (1961) har integrerat operant betingning med elementär ekonomi, då 

man inom ekonomi är intresserad av utbyte av materiella ting. Här belyser Homans 

(1961) att social interaktion kan mätas i kvantitet och i värde. Man kan till exempel 

mäta antalet minuter två personer har talat med varandra eller värdet av samtalet. 

Homans integrerar här den operanta betingningen och menar att beroende på kvantiteten 

och värdet kan en person uppfatta till exempel ett samtal som förstärkande eller 

bestraffande. Homans (1961) menar också att om en relation anses vara kostsam och 

icke-belönande vill individen undvika detta. Vidare menar Homans (1961) att det 

sociala utbytet innebär att individen jämför förmåner och kostnader som finns i 

relationer. Förmåner kan till exempel vara kärlek och kostnader kan till exempel vara att 

en relation kan vara tidskrävande. Det individen strävar efter kan då tänkas vara att få så 

mycket förmåner av relationen som möjligt och så lite kostnader som möjligt för att en 

relation ska anses vara tillfredsställande (Homans, 1961). Homans forskning visade 

också att ett jämlikt utbyte av varandra är önskvärt. Homans menar att en person under 

sitt liv har lärt sig att ett jämlikt utbyte är belönande och att ett icke-jämlikt utbyte är 

kostsamt. I nyare forskning som haft sin utgångspunkten i socialt utbyte har belöningar 

och kostnader undersökts närmare (Hand & Furman, 2009). Hand och Furman (2009) 
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undersökte belöningar och kostnader i olika relationer hos ungdomar. De olika 

relationerna var vänskapsrelationer med personer av samma kön, vänskapsrelationer 

med personer av motsatt kön och romantiska relationer. Hand och Furman (2009) fann 

att när en person hade en vän av motsatt kön fanns det fördelar som till exempel att lära 

sig om det motsatta könet, vilket uppfattades som belönande. Kostnader av att ha en vän 

av motsatt kön var att relationen inte ansågs vara lika intim som de övriga relationerna. 

Intimitet ansågs vara en en belöning i större utsträckning i vänskapsrelationer av samma 

kön. En kostnad av att ha en vän av samma kön var att personen inte kunde bidra med 

andra perspektiv i samma utsträckning som personer av motsatt kön. Stöd och sällskap 

ansågs av deltagarna vara fördelar i relationer med vänner oavsett om de var av motsatt 

kön eller av samma kön, dock ansåg de att de fick mer stöd från vänner av samma kön.  

I forskning, som också utgått från teorin om socialt utbyte, av Ohtsubo , 

Matsumura, Noda, Sawa, Yagi och Yamaguchi (2014), framkom det att det var mer 

sannolikt att personer skulle ta kontakt med de som hade visat intresse för dem. När en 

person upplevde att en annan person hade visat intresse för hen skapade det en intimitet 

som i sin tur ledde till att personen ville ha ett socialt utbyte med personen som visat 

intresse. Att visa intresse för en annan individ ökade deltagarnas förväntningar på att få 

hjälp från personen som hade visat intresse för dem och det ökade även deltagarnas 

intresse för att i framtiden hjälpa personen som hade visat intresse. Ohtsubo et al. 

(2014) menar på att visa intresse för en annan person också bör tas med i modeller för 

socialt utbyte då en relation inte enbart handlar om vad man får och vad man ger utan 

också om sociala signaler som då till exempel visar att en person har ett intresse för en 

annan. I denna studie framkom det även att graden av intimitet var en faktor som kunde 

skilja nära vänner från övriga vänner.  

Baumeister och Leary (1995) visade att personer har ett behov av att känna 

tillhörighet till andra. Studien visade att personer under de flesta omständigheter, även 

ibland negativa, skapar sociala relationer och vill vidmakthålla de redan etablerade 

relationerna i sina liv. Det framkom att behovet av tillhörighet kunde ses som en stark 

motivation i en människas liv och kunde ha implikationer för kognitiva processer och 

emotionella strukturer. När det kom till kognitiva processer visade det sig att personer 

spenderade en stor del av sina liv att resonera kring sociala relationer, dels på potentiella 

relationer med nya människor och dels på människor de redan hade relationer med. Å 

ena sidan, vad gäller den emotionella delen, visade det sig att personer upplevde 
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positiva känslor i samband med skapandet av sociala relationer. Å andra sidan visade 

det sig att personer kunde uppleva känslor av obehag om en relation kunde tänkas ta 

slut. Sociala relationer kunde tänkas ge personer många fördelar i livet eftersom 

personer som inte har relationer med andra oftare hade problem med både den fysiska 

och den psykiska hälsan.   

I en experimentell studie av Alves, Koch och Unkelbach (2016) visade 

resultaten att desto mer en person tyckte om en vän desto mer uppfattade personen att 

de liknade varandra. Om en person ogillade en annan uppfattade hen det som att de var 

mer olika. Alves et al. (2016) menade på att tycka om en annan människa var baserad på 

en positiv representation av personen. Den positiva representationen av en annan person 

hade i sin tur ett mindre skiftande spektrum än en negativ representation. En person 

kunde tycka om någon annan av många anledningar men vägen till att tycka om någon 

annan var begränsad. I en annan studie av Bahns, Crandall, Gillath och Preacher (2016) 

som också undersökte likhet mellan individer i relationer visade resultaten att personer 

gärna skapade vänskapsrelationer med andra som uppfattdes likna dem själva. 

Undersökningens utgångspunkt var att likhet i relationer var en social konstruktion som 

kunde anpassas och uppfattades belönande för individen. Likhet undersöktes gällande 

värderingar, attityder och personlighetsegenskaper. Resultaten visade att likhet var 

viktigast i början av en relation då valet görs om till exempel en bekantskap ska 

utvecklas till en vänskap, men däremot ansågs inte likhet vara lika viktigt efter att en 

vänskapsrelation redan hade inletts.  

Tidigare forskning har visat att det i olika typer av relationer är vanligt att dela 

med sig av personlig information till varandra. Detta kallas self-diclosure (Altman & 

Taylor, 1973). Collins och Miller (1994) gjorde en meta-analysisk granskning av self-

disclosure och fann att när en individ delade med sig av personlig information till en 

annan stärks relationen. Collins och Miller (1994) fann att när en person delade med sig 

av personlig information eller fick ta del av en annan persons information kunde det 

leda till att personerna tyckte om varandra mer. Self-disclosure kunde anses vara en 

central del av utvecklandet av en bra relation. Detta fungerar åt båda håll, det vill säga 

personer tycker om att berätta saker om sig själva samtidigt som de även tycker om att 

ta del av andra människors personliga upplevelser. 
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Zhangs och Staffords (2009) studie visade att om individen upplevde att en 

annan person hade intentioner att såra hen genom kommentarer fanns det större 

sannolikhet att det skulle få negativa konsekvenser för relationen. Upplevde individen 

däremot att ärligheten kunde leda till en förbättring hade det positiva konsekvenser för 

relationen. Studien visade att deltagarna uppskattade ärlighet om det inte var kränkande. 

Resultatet visade att om individen någon gång hade blivit sårad av en vän upplevde de 

en större oro för att bli det igen. Studien visade även att ju högre självkänsla individen 

hade, desto mindre var hen orolig för att bli sårad. En deltagare i studien berättade till 

exempel att även om hen ber andra att vara ärliga vill hen inte ha sina brister påpekade 

hela tiden. Ärlighet värderades alltså högt i en relation, men var inte alltid uppskattat 

om det fanns risk för att skada relationen.  

Graber, Turner och Madill (2016) beskriver nära vänskap som en viktig källa till 

stöd och att det finns ett positivt samband mellan nära vänskap och motståndskraft. De 

förklarar psykologisk motståndskraft som en psykosocial utvecklingsprocess när 

människor utsätts för motgångar. Den enskilde individens förmåga till motståndskraft 

beror på hens förmåga och möjlighet att interagera med personer i omgivningen. 

Stödjande nära vänskap kan vara som en skyddsmekanism, vilket betyder att den 

psykologiska motståndskraften ökar med socialt stöd och nära relationer. Graber et al. 

(2016) menade att nära vänner hade betydande effekter på individens psykiska 

välbefinnande och att vänskap uppfyllde flera olika funktioner. Några av dessa var 

tillfredsställelse, stimulerande sällskap, hjälp, intimitet och känslomässig trygghet. Nära 

relationer gav individen känslor av tillhörighet och ömhet. Graber et al. (2016) menade 

att vänskap var en källa till känslomässiga och motiverande stöd och att 

motståndskraftiga unga vuxna värderar nära vänner för att tillfredsställa behovet av 

sällskap och att bevara dem genom jobbiga situationer. Vidare har Helgeson och Lopez 

(2010) beskrivit tre olika former av stöd. Det första var känslomässigt stöd och 

innefattade förståelse, omtänksamhet, att uttrycka kärlek, empati och oro. Instrumentellt 

stöd inkluderar konkreta åtgärder så som ärenden, flytthjälp och att låna ut pengar. 

Informativt stöd innefattar rådgivande och vägledning. Var och en av dessa 

stödfunktioner kan skiljas mellan upplevt stöd och stöd individens faktiskt fått. Upplevt 

stöd avser individens subjektiva uppfattning av personerna i omgivningens 

tillgänglighet av hjälp om det behövs. Stöd som individen faktiskt fått avser beteenden 

som personer i omgivningen utfört. I en studie av Demir, Özdemir och Marums (2011) 
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undersöktes stöd och förståelse i relation till underhållandet av en vänskapsrelation och 

lycka. Studien visade att när en person upplevde att en vän var stödjande blev individen 

mer benägen att engagera sig i relationen. Individen upplevde att vännen var nära när 

hen blev förstådd då vännen förstår och respekterar den andres perspektiv, accepterad 

och uppmuntrad av vännen att uttrycka sina tankar och känslor i relationen genom att 

lyssna på den andres tankar och ideér. Demir et al. (2011) forskningsresultat visade att 

denna typ av närhet kunde leda till att individen kände större engagemang till att 

upprätthålla relationen. Studien visade att upplevt stöd från nära vänner har positiva 

konsekvenser för individens välbefinnande. 

 

Negativa aspekter  

Det har även forskats kring negativa aspekter, bland annat om vad en känsla av 

exkludering kan leda till. I en experimentell studie av Twenge, Catanese och Baumeister 

(2002) framkom det att personer som upplevde en social exkludering hade större 

sannolikhet att handla mer riskfyllt på ett irrationellt sätt och på ett sätt som gjorde att 

de förstörde för sig själva. Det visades även att personer valde att inte handla på sätt 

som kunde tänkas främja deras hälsa. Slutsatsen som drogs från studien var att personer 

vars sociala liv upplevs hotat agerar på olika vis som genererar sämre förutsättningar för 

dem i framtiden. Eftersom Twenge et al. (2002) utgångspunkt var att människan har ett 

grundläggande behov av tillhörighet kunde det tänkas att när detta behov upplevdes 

hotat kunde det ha en negativ inverkan på kognitiva förmågor, som till exempel att fatta 

bra beslut som kunde gynna individen i framtiden. 

I vänskapsrelationer har det ovan nämnts att likhet gällande värderingar kan 

tänkas vara viktigt (Bahn et al., 2016). I en undersökning av Skitka, Bauman och Sargis 

(2005) framkom det att när en person hade en stark moralisk övertygelse ledde det till 

att personen föredrog en större social och fysisk distans till andra som hen uppfattade 

hade andra moraliska övertygelser. Detta visade sig vara fallet i både vänskapsrelationer 

och ytliga relationer. En stark moralisk övertygelse ledde till en större distans än vad 

attityder med låg moralisk övertygelse gjorde. 

I en studie av Bushman och Holt-Lunstad (2009) som handlade om varför 

individer upprätthåller frustrerande relationer visade resultaten att ambivalenta 

relationer i första hand inte upprätthålls på grund av externa omständigheter. 

Upprätthållningen av ambivalenta relationer uppfattades snarare som frivillig och 
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gjordes på grund av individens inre behov. Det som ansågs vara positivt med 

ambivalenta vänskapsrelationer var att det skapade en stark känsla av engagemang då 

personer upplevde en större känsla av personlig investering och åtagande. Detta 

övervägde de negativa känslorna och relationen kunde upprätthållas. Även fast individer 

behöll ambivalenta vänskapsrelationer ansågs de emellertid mindre intima och 

stödjande. Det ansågs även finnas en större drivkraft att upprätthålla relationer som var 

stödjande eftersom de relationerna ansågs ha fler positiva än negativa aspekter.  

 

Frågeställning 

Forskning har således visat att personer upprätthåller både fungerande och 

mindre fungerande vänskapsrelationer (Bushman & Holt-Lunstad 2009). Eftersom 

social tillhörighet är en viktig komponent för att personer ska må bra (Miething et al., 

2016) och för att social exkludering kan leda till självförstörande beteende (Twenge et 

al., 2002) samt för att kvinnors välmående kan vara påverkat av deras 

vänskapsrelationer (Miething et al., 2016) har föreliggande studie sökt att vidare 

utforska kvinnors upplevelser av vänskapsrelationer. Frågeställningen i föreliggande 

studie har varit följande: hur upplever kvinnor vänskapsrelationer? 

 

Metod 

Deltagare 

Till studien gjordes ett bekvämlighetsurval. Respondenterna bestod av sju 

kvinnor. De var mellan 22 och 33 år gamla. De hade studerat minst en termin på 

universitet och som längst ett avslutat kandidatprogram. Till undersökningen hade nio 

respondenter till en början anmält sig, varav två respondenter valdes att inte tas med i 

undersökningen. Den första exkluderas efter att intervjun hade ägt rum. Detta var på 

grund av att intervjuaren upplevde att respondenten inte var bekväm under intervjun och 

att samtalet inte flöt på. Detta gjorde att intervjuaren inte heller kände sig bekväm med 

att ställa personliga följdfrågor och gjorde att materialet mestadels innehöll sådant som 

respondenten inte själv hade varit med om. Respondenten beskrev istället situationer 

som skulle kunna ske eller som någon i hennes närhet varit med om. Den andra 

personen valdes att inte intervjuas på grund av att personen hade barn. Det gjordes på 

grund av att föräldraskap har visats kunna  påverka relationer till vänner (Paris & 
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Dubus, 2005) och för att denna studie sökte ett så homogent urval som möjligt. Ingen av 

deltagarna i föreliggande studie hade barn. 

 

Instrument 

För att belysa studiens frågeställning utformades en intervjuguide (se bilaga I). 

Intervjuguiden utformades efter att författarna läste in sig på ämnet vänskap. Det 

gjordes för att författarna så öppet som möjligt skulle kunna ställa frågor kring de mest 

väsentliga aspekterna av vänskap. I intervjuguiden har en så kallad tratteknik tillämpats 

då det i början av intervjun har ställts mer breda och öppna frågor för att sedan gå in på 

mer privata och känslomässiga frågor (Kruuse, 1998). Intervjun började med öppna och 

breda frågor om respondentens vänskapsrelationer. Respondenten bads till exempel 

berätta lite om sin vänskapskrets.  

Ett område som valdes att ta med i intervjuguiden som hade framkommit från 

undersökningen av ämnet var att ha lika respektive olika värderingar och intressen, då 

det i tidigare forskning har visats att upplevd likhet med en annan person kan leda till att 

man tycker om den (Alves et al., 2016). Ett annat område rörde teorin om socialt utbyte 

av George C. Homans (1961). Det handlar om vad en individ kan tänkas investera i en 

relation och vad hen kan tänkas få ut av att vara i en vänskapsrelation. 

Tidigare forskning har visat att relationer kan karaktäriseras av både positiva och 

negativa aspekter. De negativa aspekterna kan finnas i många relationer och behöver 

inte betyda att relationen avslutas (Bushman & Holt-Lundstad, 2009). För att fånga 

helheten av vänskap ställdes även frågor om mindre fungerande vänskapsrelationer och 

avslutade vänskapsrelationer. För att ge en kontrast till det ställdes även frågor om 

fungerande vänskapsrelationer.  

Frågor ställdes rörande självutlämnande samtal med vänner. Dessa frågor hade 

sin teoretiska utgångspunkt i teorin om self-disclosure som skapats av Altman och 

Taylor (1973). Utöver detta ställdes frågor om upplevelsen av att umgås med en vän och 

hur man märker att man blivit vän med någon. Frågor rörande hur man märker att man 

blivit vän med någon var tänkta att ge en kontrast till vad som uppfattas som en vän och 

vad som inte gör det. 

Den preliminära intervjuguiden testades i en pilotstudie med 5 respondenter. 

Pilotstudien gjordes för att kontrollera om frågorna kunde ge svar åt frågeställningen 

och om intervjun tog ca 60 minuter. Respondenterna fick ge konstruktiv kritik till 
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frågorna. Författarna justerade därefter frågorna och formuleringarna något. En fråga 

som till exempel valdes att ta bort var “Hur tror du det kommer sig att du har dom 

vännerna du har?” Eftersom frågan inte uppfattades ge svar på upplevelsen av vänskap. 

När pilotstudien var klar diskuterade författarna hur pilotintervjuerna hade gått och 

vilka typer av följdfrågor som skulle kunna tänkas vara lämpliga att ställa de kommande 

respondenterna. Tillit kom till exempel upp som beskrivning av vänskap och om ämnet 

tillit skulle kommas upp på de kommande intervjuerna skulle följdfrågan “Kan du ge ett 

exempel på hur man vet att man kan lita på en vän?” ställas.  

 

Procedur 

Respondenterna fick själva ta kontakt med författarna efter annonsering i 

sociala medier, därmed hade ingen av respondenterna någon personlig relation till 

författarna. Ett missivbrev (se bilaga II) skickades ut till samtliga respondenter innan 

intervjuerna ägde rum. Intervjuerna utfördes i grupprum på Universitetsbiblioteket. 

Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer på ca 60 minuter. 

Intervjuerna spelades in och den sammanlagda intervjutiden var 8 timmar och 15 

minuter. Materialet bearbetades med en tematisk innehållsanalys som utgick från 

Burnards (1991) 14-stegs modell (för exempel se tabell 1). Efter varje intervju gjordes 

anteckningar om samtalsämnen som hade kommit upp under intervjun och eventuella 

sätt att kategorisera datan och för att enklare minnas tankar som fanns efter intervjun. 

Sedan lästes transkriberingarna igenom för att bli mer insatt i data och fler anteckningar 

om samtalsämnen och eventuella kategorier gjordes. Därefter lästes alla transkriberingar 

igenom och en öppen kodning gjordes där meningsbärande enheter plockades ut. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan till en mer koncis mening. Efter det 

lästes transkriberingarna igenom igen och en indelning av olika rubriker gjordes. De 

olika rubrikerna jämfördes med varandra och de som hade samma innebörd slogs ihop. 

Rubrikerna studerades noggrant och av de kvarstående rubrikerna utformades 

underkategorier som sedan delades in i kategorier. Sedan läste författarna igenom 

transkriberingarna igen för att försäkra sig om att kategorierna täckte den insamlade 

datan och för att se till att de meningsbärande enheternas kontext hade respekterats. Det 

gjordes även en tolkning av materialet då tre teman utformades. Dessa teman utgjordes 

utav de kategorier och underkategorier som tagits fram. En av respondenterna blev 

tillfrågad om hon ansåg att hennes citat passade in i kategorierna och underkategorierna. 
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Det gjordes för att öka studiens validitet (Burnard, 1991). När kategorierna var 

godkända och resultatet var klart skrevs citaten, underkategorierna och kategorierna ner 

samt en analyserande text som belyste citatens kontext.  

 

Tabell 1 

Exempel från analys 
Meningsbäran-
de enheter 

Vad det 
handlar om 

Kod Underkate-
gori 

Kategori Tema 

Jag skulle vilja 
säga att med 
henne känner 
jag att jag skulle 
aldrig bli dömd 
på nåt sätt. Vad 
det än är jag 
måste komma 
och prata om 
som har hänt 
eller som jag har 
gjort eller 
nånting så skulle 
hon aldrig döma 
mig. 

Bästa 
vännen 
skulle aldrig 
döma henne  

Inte bli dömd Icke-
dömande 

Accep-
tans 

Fristad 

Jag vill heller 
inte prata om 
mig själv för 
mycket typ så att 
det blir den här 
att man ‘ohh gud 
den här kvällen 
har vi bara pratat 
om mina 
problem typ’ Så 
det försöker man 
ju hålla nån 
balans där så att 
man både delar 
med sig och 
lyssnar... lite 
lagom 

Vill inte 
bara prata 
om sig själv 
utan lika 
mycket 
andra som 
får prata 

Dela med sig 
lika mycket till 
varandra 

Ömsesidig-
het 

Balans Utbyte 

Vi hade samma 
värderingar och 
vi identifierade 
samma problem 
i samhället och 
vi såg liksom 
samma 
lösningar. Vi va 
så himla överens 
och det va också 
väldigt härligt 
när vi… vi va 
verkligen såhär 
överens… 

När de 
märkt att de 
har samma 
åsikter 
politiskt 
känns det 
härligt 

Gemensamma 
värderingar ger 
närhet 

Närhet Likhet Vänskapsförbindelse 
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Etik 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer 

så som samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtyckeskravet respekteras då deltagarna hade rätt att bestämma över 

sin medverkan samt var berättigade att avbryta intervjun när som helst. Detta 

informerades respondenterna om både via ett missivbrev som mottogs några dagar 

innan intervjun och även muntligt innan intervjun startade. Samtliga respondenter 

godkände även transkriberingarna innan analysarbetet påbörjades. Missivbrevet innehöll 

även information om vad studien handlade, om hur lång intervjun skulle vara och att 

intervjun skulle utgöra underlaget för en C-uppsats i psykologi, vilket innefattar 

informationskravet. Konfidentialitetskravet respekteras då alla deltagares identitet var 

konfidentiell till exempel har alla namn, respondenternas och de personer som nämns, 

ändrats till pseudonymer. Vidare behandlades och förvarades all data av studiens 

författare och kommer vid uppsatsens slut raderas. Respondenternas uppgifter och de 

inspelade intervjuerna kommer endast användas för forskningsändamål, vilket uppfyller 

nyttjandekravet.  

En fråga som kunde tänkas vara känslig för respondenten var “om du har 

erfarenhet av att du någon gång slutat umgås med en vän skulle du kunna berätta lite om 

det?” Frågan kan tänkas få respondenten att minnas ett tillfälle som var ledsamt och bli 

nedstämd. För att hantera detta utformades intervjuguiden på så sätt att en fråga som 

kunde tänkas väcka positiva minnen ställdes efter:“kan du berätta lite om vad du tycker 

det är som gör att en vänskapsrelation fungerar?” Den avslutande frågan i 

intervjuguiden löd ”Vad är det allra bästa med att ha en vän?” Frågan gjorde att samtalet 

avslutades med en god ton. Respondenterna tillfrågades efter det om de hade något att 

tillägga. Efter inspelningen var avslutad frågades respondenterna hur de upplevde att det 

var att bli intervjuad. Författarna framförde sedan att respondenterna gärna fick ta 

kontakt igen om de hade frågor eller funderingar för att respondenterna skulle känna sig 

så bekväma som möjligt. 

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnors upplevelser av 

vänskapsrelationer. Resultatet av analysen blev åtta kategorier och 22 underkategorier. I 
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tolkningen som gjordes av respondenternas upplevelser utformades tre teman. Dessa var 

fristad, utbyte och vänskapsförbindelse. Varje tema bestod av kategorier och 

underkategorier (se tabell 2).  

  
 
Tabell 2 

Teman, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori 
 

Fristad Förståelse Förståelse för livssituation 
 

  Gemensam historia 
 

  Vanor 
 

  Icke-verbal förståelse 
 

 Stöd Att veta att vännen finns där 
 

  Att få stöd 
 

  Att ge stöd 
 

 Acceptans Icke-dömande 
 

  Att vara sig själv 
 

 Ärlighet Öppen kommunikation 
Oärlighet  

Utbyte Givande Stärkande 
 

  Bekräftelse 
 

  Att vara i nuet 
 

  Avslappnande 
 

 Balans Ömsesidighet 
 

  Ensidig 
 

Vänskapsförbindelse Likhet Närhet 
 

  Distans 
 

 Samhörighet Inkluderande 
 

  Exkluderande 
 

  Dela med sig 
 

 

Fristad 

Det första temat var fristad. En del av respondenternas upplevelser av vänskap 

har tolkats som att de beskriver vänskap som en fristad. Det som menas med fristad är 

att vänskapsrelationer är en säker plats där respondenterna upplever att de blir förstådda, 

bemötta på rätt sätt och accepterade. De kan vara sig själva och de upplever att vännerna 
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alltid finns där för hjälp och stöd. Vännernas stöd, acceptans, ärlighet och förståelse 

upplevde respondenterna skapade en trygghet och förutsägbarhet då de alltid vet var de 

har varandra. Temat fristad bestod av fyra kategorier. Dessa var förståelse, stöd, 

acceptans och ärlighet.  

Förståelse. Kategorin förståelse handlade om att respondenterna upplevde att 

det fanns olika typer av förståelse i en vänskapsrelation. Kategorin förståelse utgjordes 

av fyra underkategorier. Dessa var förståelse för livssituation, gemensam historia, vanor 

och icke-verbal förståelse.  

Förståelse för livssituation. Den första underkategorin i förståelse, förståelse för 

livssituation, handlar om att vännerna har förståelse för hur respondenterna har det i sitt 

liv. Om de till exempel har mycket på jobbet och inte har tid att höra av sig har 

vännerna förståelse för det. Det beskriver Maria på följande vis: “Som det här med att 

okej nu har jag så mycket på mitt jobb eller med min skola eller med andra saker jag 

hinner inte träffas… Den här förståelsen den upplever jag existerar i alla relationer.” 

Förståelse för livssituation kunde också vara att vännerna hade förståelse för om det 

fanns anledning till att de inte kunde träffas. Cornelia förklarade det så här: “Jag vet att 

när man har lärt känna någon att nu är det inget konstigt att säga att man inte kan träffas 

för man har fått lågt blodtryck… Det är ingen stor grej.” 

Gemensam historia. Den andra underkategorin i förståelse var gemensam 

historia. Det handlade om att respondenterna hade utvecklat en förståelse för varandras 

liv på grund av att de gått igenom saker tillsammans. Respondenterna upplevde att om 

de hade en gemensam historia kunde de förbise olika typer av svårigheter i relationen. 

Det beskriver Cornelia på följande vis: 

I och med att man känner varandra så länge är det möjligt att hålla kvar vänskapen och 

bygga upp den igen medan… Hade det varit en ny person så hade man aldrig lärt 

känna varandra ens och definitivt inte blivit vänner… Men är man vänner sen innan 

kan man se förbi det. 
 

Om de delade samma typer av erfarenheter och hade gått igenom saker tillsammans 

hade en mer omfattande förståelse utvecklats. Det beskriver Rebecka på följande vis: 

Jag och en kompis har haft dåliga relationer med våra män och gjort slut och blivit 

tillsammans… Både hon och jag… Fast hon började mycket tidigare än mig så kunde 

jag skälla på henne för att hon alltid ändrade sina beslut även fast hon visste att hon 

skulle må dåligt senare... Sen så hände det mig och då gjorde inte hon likadant utan 
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hon bara hjälpte mig igenom... Och så sa hon kanske så här… Minns du vad du sa till 

mig… Sen när det har hänt henne efter det så har jag inte reagerat likadant som jag 

gjorde i början för då kunde inte jag relatera till hur hon mådde då… men hon visste 

hur jag mådde. 
 

Vanor. Den tredje underkategorin i förståelse var vanor. Underkategorin vanor 

handlade om att respondenterna hade förståelse för vilka typer av sätt de umgicks på. 

De hade utvecklat en typ av kultur där det fanns fasta roller och normer för vad man gör 

tillsammans och pratar om när man träffas. Det beskriver Julia på följande sätt: 

Jag menar äldre vänner där är det ju kanske för att man har så fasta roller i dom 

vänskapsrelationerna… nej men det har alltid varit så här så att… varför ska vi börja 

prata om allt nu helt plötslig… att man gör lite som man alltid har gjort.  
 

Sandra förklarar att hon och hennes bästa vän alltid vet vad de ska göra när de ses utan 

att ha sagt det till varandra: “Lovisa och jag kan ha bestämt att vi ska ses en dag och hon 

har planerat i sitt huvud och jag har planerat i mitt huvud och planeringen stämmer med 

varandra utan att vi har diskuterat det.” Sandra fortsätter att beskriva deras vanor på 

följande vis: “Vi har ju den traditionella turen på stan och avslutar med bakad potatis 

(skratt). Det är ju vår standardaktivitet som vi måste göra varje gång hon kommer hem.” 

Icke-verbal förståelse. Den fjärde underkategorin i förståelse var icke-verbal 

förståelse och handlade om kommunikativa signaler som inte förmedlades genom tal. 

Flera av respondenterna upplevde att det fanns icke-verbal förståelse för varandra i 

vänskapsrelationer. De förklarade det som att de förstod varandra i interaktionen utan 

att behöva säga någonting. Nathalie förklarade att det räcker att bara titta på varandra så 

förstod man vad den andra tänkte Så här beskrev hon detta:  

När man är så nära vän kan man typ bara titta på varandra så skrattar man för att man 

förstår vad man menar. Så kanske man inte kan säga det i stunden men så bara… Dör 

man av skratt typ.  
 

Sandra beskrev hur hennes bästa vän kan direkt se om det har hänt Sandra något. Hon 

förklarade det på följande sätt: “Man behöver ju bara komma in genom dörren så kan 

hon säga ‘Vad är det Sandra? Har det hänt något eller?’ Hon ser och känner av direkt 

och jag likaså med henne.” 



 

 

 

17 
 

Stöd. Den andra kategorin i temat fristad var stöd. Kategorin stöd handlade om 

olika typer av stöd som respondenterna upplevde att de fick och gav i en 

vänskapsrelation. Det handlade även om en känsla respondenterna hade av att vännen 

alltid skulle finnas där om någonting skulle hända dem. Stöd utgjordes av tre 

underkategorier som var att veta att vännen finns där, att få stöd och att ge stöd.  

Att veta att vännen finns där. Den första underkategorin, att veta att vännen 

finns där, handlade om att respondenterna upplevde en känsla av att de visste att vännen 

alltid fanns där för dem om de behövde det. Sandra beskrev det på följande vis:  

Veta att det alltid finns nån där också på något sätt det är ju helt fantastiskt…. Om det 

så går en månad eller två, tre liksom det spelar väl ingen roll man är lika nära varann 

eller om man nu bor i två olika länder så kan ändå vänskapen bevaras och nästan 

stärkas av det. Det är helt fantastiskt faktiskt.  

 

Nathalie förklarade att i riktig vänskap visste hon om att vännen alltid fanns där oavsett 

vad:  

Dom här ytliga vänskaperna är mer som man träffar när det är något roligt... Man 

träffas för att man ska ha det trevligt medan riktiga vänskaper handlar det inte alltid 

om det, utan man vet om att den här personen alltid finns där oavsett vad… Även om 

man inte är så rolig alla dagar.  

 

Nathalie fortsatte att beskriva att det spelade ingen roll vad det gäller: “Man har alltid 

någon där… Om det är för skratt, gråt, för spekulationer, för en hjälpande hand… Då 

vet man att personen alltid är där och vill vara där.” 

Att få stöd. Den andra underkategorin, i stöd var att få stöd. Det beskrev 

respondenterna som det konkreta stöd de faktiskt fick av sina vänner. I form av till 

exempel rådgivning. Nathalie beskrev att hennes vän kunde hjälpa henne med nya 

perspektiv:  

Hon kanske ser det på nåt annat sätt.. Eller ser det från ett annat perspektiv… När jag 

ser allting ensidigt… Och kanske i tunnelseende och hon kanske ser det klarare och 

kanske kan vägleda mig… Ge råd eller vad som helst. 
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Att ge stöd. I den tredje underkategorin i stöd var att ge stöd, beskrev 

respondenterna att de ger stöd åt sina vänner. Cornelia beskrev att hon ställer upp för sin 

vän både privat och i skolan:  

Min andra vänskap är… Vi studerar båda men det är nog jag som har kommit längst… 

Jag är mest klar och jag får stötta och hjälpa ganska mycket.. Dels privat och dels i 

skolarbetet. Jag är nån slags stöttepelare och ska lösa paniksituationer som uppstår. 
 

Acceptans. Den tredje kategorin i temat fristad vad acceptans. Acceptans 

handlade om att bli accepterad för den man är och kunna vara sig själv med vänner. I 

kategorin acceptans fanns två underkategorier som var icke-dömande och att vara sig 

själv.         

Icke-dömande. Icke-dömande handlade om att respondenterna upplevde att de 

kunde prata om allt utan att bli dömda av sina vänner. Sandra förklarade att hon kunde 

säga saker som har hänt henne till sin vän utan att bli dömd på följande vis:  

Jag skulle vilja säga att med henne känner jag att jag aldrig skulle bli dömd på nåt sätt. 

Vad det än är jag måste komma och prata om som har hänt eller som jag har gjort eller 

nånting så skulle hon aldrig döma mig.  
 

Maria beskrev att hon kan ringa sin vän och berätta saker som hänt henne och 

hon vet då om att hon inte blir dömd av sin vän. Det beskrev hon på följande vis: “Då 

vet jag att jag har alltid möjlighet att ringa honom och bara ‘Åhh det här har hänt!’ Jag 

bara öser ur mig och jag vet att det är okej, det är lugnt.” 

Att vara sig själv. I den andra underkategorin i acceptans, att vara sig själv, har 

respondenterna beskrivit att de i vänskapsrelationer kan vara sig själva både på bra och 

dåliga dagar. Att vara sig själv finns i kategorin acceptans för att respondenterna kunde 

vara sig själva med sina nära vänner och därmed bli accepterade som de är. Cornelia 

skiljde sina vänskapsrelationer från relationerna till sina familjemedlemmar och beskrev 

att eftersom hon valt sina vänner kan hon vara sig själv med dem. Det beskrev hon på 

följande vis:  

Till en familjemedlem kan man inte alltid säga vad som helst… vad man tycker… det 

är bäst att låta bli för man måste ändå hänga ihop…. Men en vän har man valt och man 

kan bli osams men det är ett slags tillfälle där man kan tycka och tänka som man är. 
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Nathalie beskrev att hon kunde prata om allt med sin vän och hon kunde vara sig 

själv oavsett omständigheterna i hennes liv:  

Om man har en sämre dag så kan jag också vara mig själv… Jag kan få ut det jag 

behöver… Få ut känslorna som man kanske har hållt inne på som man inte kunnat 

prata om med nån… Sen går man till sin bästa kompis och får ut allting och mår bättre 

efteråt… Man är sig själv så som man känner sig den dagen. 
 

Ärlighet. Den fjärde kategorin i temat fristad var ärlighet. Respondenterna 

upplevde å ena sidan att det fanns en ärlighet och öppenhet i deras vänskapsrelationer. 

Å andra sidan fanns även upplevelser av vänner som inte hade varit ärliga, vilket bland 

annat hade resulterat i att vänskapsrelationen hade avslutats. Kategorin ärlighet bestod 

av två underkategorier öppen kommunikation och oärlighet. 

Öppen kommunikation. Den första underkategorin i ärlighet, öppen 

kommunikation, handlade om att respondenterna upplevde att det var befriande att ha 

vänner där man kunde ha en öppen och ärlig kommunikation med varandra. 

Respondenterna menade på att ärlighet gjorde att de förstod varandra bättre. Att vara 

uppriktiga mot varandra kunde bland annat upplevas som en trygghet då man visste var 

man hade varandra. Maria beskrev öppen kommunikation på följande vis: “Jag tycker 

man förstår varandra bättre och det är enklare att kommunicera också. Jag upplever 

åtminstone att dom relationerna jag har nu är öppnare och rakare än vad jag hade när jag 

var i tonåren.” Sandra förklarade att en av hennes vänner var ärlig och det upplevde hon 

var skönt och befriande:”Väldigt ärlig och rak… Det är hon verkligen… Det är inga 

krusiduller eller någonting utan det är take it or leave it… Och det är skönt. Det är 

befriande faktiskt att ha en sån vän.” Sandra förklarade att ärligheten gjorde att hon 

visste var hon hade sin vän: “Jag tvivlar inte en sekund på var jag har henne någonstans 

det gör jag faktiskt inte.” Vidare beskrev Sandra att ärligheten från hennes vän kunde 

såra henne men den ökade samtidigt tilliten i relationen. Det beskrev Sandra på följande 

vis:  

Ärligheten ökar ju tilliten liksom så är det ju… Ju ärligare du är desto mer tillit får du 

av dina medmänniskor... Sen kan man ju vara för ärlig också och det är ju inte… 

Allting beror ju på hur man uttrycker sig också man kan ju säga det på ett bra och ett 

dåligt sätt.. Så visst ibland har ju hennes ärlighet sårat mig… Men även hjälpt mig.  
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Nathalie beskrev att hon och hennes närmaste vän var uppriktiga mot varandra och 

kunde ha en öppen dialog när det kom till att säga som det var i olika situationer. Det 

beskrev hon så här: “Vi har ju den vänskapen att vi kan säga till varandra att nej det 

räcker nu, det är inte okej… Eller att kom igen kör hårt du fixar det här.”  

Oärlighet. I den andra underkategorin i ärlighet, som var oärlighet, framhävs 

en kontrast som är exempel på vad som kan hända om ärlighet inte fanns i en 

vänskapsrelation. Maria har upplevt oärlighet i en relation, vilket ledde till att relationen 

tog slut. Det beskrev hon på följande vis: 

Jag hade en relation i gymnasiet med en tjej och vi var väldigt väldigt goda vänner.. en 

av mina allra bästa vänner... och den vänskapsrelationen blev förstörd därför att hon 

inte var ärlig om… Man skulle kunna sammanfatta det med sin psykiska hälsa… och 

då gick jag och inte visste om saker om henne som jag hade behövt veta för att kunna 

utveckla en bra relation med henne.. och det slutade ju med att vi kunde inte vara 

vänner längre.  
 

Ärlighet menade Maria har en stor betydelse i en vänskapsrelation och hon menar att 

man bör vara ärlig om de saker som påverkar en, det beskrev hon på följande vis: 

Alltså jag säger inte att man ska vara såhär asärlig mot sina vänner man får väl välja 

vad man ska säga men jag tror absolut att det finns en risk att man förstör relationen 

om man inte är ärlig om saker som påverkar en. 
 

Utbyte 

Det andra temat var utbyte. Tolkningen som gjordes var att respondenterna 

upplevde att vänskapsrelationer bestod av ett givande och tagande. I givandet och 

tagandet skulle det finnas en balans med ett ömsesidigt utbyte för att relationen skulle 

fungera väl. Ett fungerande utbyte upplevde respondenterna som givande då de till 

exempel beskrev att de blev bekräftade och stärkta som personer av vänskapsrelationen. 

I en mindre fungerande vänskapsrelation då relationen kunde uppfattas som krävande 

framkom det att respondenterna upplevde att relationen till stor del var ett ensidigt 

utbyte. Dessa relationer kunde antingen upprätthållas eller avslutats. Kategorierna temat 

utbyte bestod av var givande och balans.  

Givande. Kategorin givande handlade om respondenternas upplevelse av vad 

det gav dem att vara i en vänskapsrelation. Givande bestod av fyra underkategorier. 

Dessa var stärkande, bekräftelse, vara i nuet och avslappnande.  
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Stärkande. Den första underkategorin var stärkande och handlade om att 

respondenterna upplevde att vännerna fungerade som energikällor, vilket gjorde att de 

kunde samla kraft samt utvecklas som personer. Rebecka beskrev det så här: ”Man 

känner sig lite mer redo att ta sig an världen… Lite mer stolt över att vara sig själv som 

man är.” Nathalie förklarade att när hon har roligt med en kompis samlar hon kraft och 

att allting känns lättare: “Har man en riktigt rolig dag med sin kompis så känns det som 

att allting blir lättare och man får ny energi och kraft att fortsätta framåt med livet i stort 

sett.” Gabriella beskrev vänskapsrelationer som stärkande för att man kan stötta 

varandra och växa tillsammans som personer. Det beskrev hon på följande sätt: “Att 

pusha varandra… Att ha det där från en vän då menar jag att det är där att man växer 

tillsammans som personer och växer i det sociala och hjälper varandra att utvecklas.” 

Bekräftelse. Den andra underkategorin i givande var bekräftelse. Det handlade 

om att respondenterna upplevde att de blev bekräftade av sina vänner. Julia förklarade 

att det gav henne bättre självkänsla att ha vänner: “Det är ju en väldig bekräftelse på att 

folk tycker om en… Så det kanske ger lite bättre självkänsla.” Gabriella beskrev att hon 

kände sig behövd av ha en vän. Hon beskrev det på följande vis: “Behovet av att känna 

sig behövd... Jag känner att han behöver mig, mina råd, mina åsikter och mitt stöd.” 

Att vara i nuet. Den tredje underkategorin i givande var att vara i nuet. Flertalet 

respondenter beskrev att när de umgicks med sina vänner upplevde de att det gav en 

känsla av att vara i nuet och att dom inte behöver oroa sig för till exempel skolarbete. 

Rebecka beskrev att när hon var tillsammans med sina vänner flög tiden förbi och hon 

behövde inte tänka på vardagliga sysslor så som räkningar och läxor. Hon beskrev det 

på följande sätt: “Det känns tidlöst på nåt vis… Som att köra runt i bilen och sjunga 

Halo på högsta volym… Det bara flyger förbi utan att tänka på räkningar och läxor.” 

Cornelia beskrev känslan av att umgås med en vän som att hon var i nuet behövde inte 

oroar sig för en tenta. Det förklarade hon på följande vis: “Känslan är upplyftande och 

lugn samtidigt… Man är i ett tillfälle i nuet och man oroar sig inte för en tenta. Man har 

det riktigt skoj utan att det behöver vara så mycket.”  

Avslappnande. Den fjärde underkategorin i givande var avslappnande. 

Respondenterna upplevde att det gav dom en avslappnande känsla av att umgås med 

vänner. Gabriella upplevde att det var avslappnande att träffa en vän och prata när att 

hon var stressad. Det gav henne en avslappnande känsla och hon beskrev det så här:  
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Man kanske har det lite stressigt hemma eller går och grubblar över nånting då kan det 

vara jätteskönt att ‘hej du vän kan vi umgås lite jag behöver komma bort lite från 

hemmet eller från mina tankar kan vi prata en stund’... Kan va jätteskönt trots att man 

har jättestressigt och bara ‘åhh va skönt att vi fick prata nu’ eller ‘åhh va skönt att jag 

fick träffa dig för jag fick liksom bara släppa lite’ och då kan man känna att ‘Gud va 

skönt va kul att få träffa dig’… Att en vän kan fungera på ett sånt sätt… Ja men att det 

är avslappnande...  Man blir avslappnad.  

 

Maria upplevde att hennes vänner hade en avslappnande effekt och beskrev det så här: 

“Vänner är bra för rekreation också. Man kan göra saker ihop och slappna av.” 

Balans. Den andra kategorin i temat utbyte var balans. Balans handlade om att 

respondenterna upplevde att det kunde finnas både en uttalad och en outtalad 

överenskommelse om vad båda parter gav respektive fick ut av en vänskapsrelation. I en 

vänskapsrelation upplevde respondenterna att det bör finnas en jämställd balans. 

Kategorin balans bestod av två underkategorier och de var ömsesidighet och ensidighet.  

Ömsesidighet. Den första underkategorin i balans var ömsesidighet. Detta 

upplevde respondenterna var en viktig del i vänskapsrelationer. Att det fanns välvilja, 

intresse för varandra och att hålla kontakten lika mycket med varandra var viktigt för en 

att en vänskapsrelation skulle fungera. Nathalie förklarade ömsesidighet så här: “Man 

känner att jag alltid vill hennes bästa och jag känner det från hennes sida också att hon 

alltid vill mitt bästa.” Det var också viktigt att det fanns en ömsesidighet när det kom till 

att lyssna lika mycket som man pratar med sin vän. Julia förklarade det på följande vis:  

Jag vill heller inte prata om mig själv för mycket så att det blir den här att man ‘ooh 

gud den här kvällen har vi bara pratat om mina problem’ Så det försöker man ju hålla 

nån balans där så att man både delar med sig och lyssnar… lite lagom.  
 

Nathalie förklarade ömsesidighet som att båda parter i en vänskapsrelation ska visa lika 

mycket intresse för varandra och att relationen måste upprätthållas. Så här beskrev hon 

det:  

Om man tänker med andra relationer så krävs det att man upprätthåller den, det går 

inte att säga att man är vän med någon så har man inte pratat med den på hur länge 

som helst… Eller att den enda ska jaga den andra… Så det är väl då jag har gett upp 

vänskaper... När jag märkt att det bara är jag som ger hela tiden…Jag tänker inte jaga 

folk… Det måste komma från båda hållen… Man kan inte jaga vänskap.  
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Julia beskrev en balans i att dela med sig. Hon beskrev att hon pratar med sina vänner 

om sina problem men att hon inte kunde dela med sig av för mycket negativa saker. 

Hon beskrev det på följande sätt: “Det är ju lite som att gå till psykolog att man 

använder sina vänner så mycket man kan såklart inte för mycket man ska ju heller inte 

lägga all skit på dom men till en viss del iallafall.” 

Ensidighet. Den andra underkategorin i balans var ensidigt. En ensidig 

vänskapsrelation kunde upplevas på olika sätt. Dels kunde det upplevas som att 

vännerna hade olika uppfattningar om vänskapsrelationen på så sätt att den ena ansåg att 

de var närmare än den andra och dels kunde det upplevas som att respondenten själv 

bidrog med mer än den andra. Maria beskrev en av sina vänskapsrelationer då vännen 

ansåg att de var mer vänner än vad hon gjorde, vilket hon ansåg skapade en obalans. 

Hon beskrev det på följande sätt:  

En person uppfattade att vi var mer vänner än vad jag tyckte och då blir det ju 

någonstans en slags obalans där. Hen tyckte att vi är så bra vänner och jag kände att 

nej kanske inte sådär jättebra kompisar.  
 

Gabriella förklarade en ensidig vänskapsrelation som att hon fanns där för en vän när 

han behövde det men hon skulle inte höra av sig till honom om hon behövde prata. Så 

här beskrev hon det:  

Jag har en kompis… Han är väldigt… Nästan lite krävande. Han upplever mig som en 

starkare kompis än vad jag upplever honom. Han hör av sig jätteofta till mig och jag 

säger till honom att jag finns här för dig när du behöver mig. Men jag kommer kanske 

inte höra av mig till dig lika ofta för att jag har mycket omkring mig. Men så säger ju 

inte jag till mina andra kompisar för att dom hör ju jag av mig till oftare. Men det kan 

ju ha att göra med att jag känner mig inte riktigt lika bekväm i hans sällskap och jag 

känner inte riktigt det här vänskapsbandet.  
 

Cornelia beskrev en ensidig vänskap som att hon ofta hjälper sin vän och att det kan 

vara väldigt påfrestande. Hon förklarade det på följande sätt:  

Om det är väldigt ojämlikt… Om man väldigt ofta måste hjälpa den andra personen 

till den graden att man blir så trött att man inte orkar med sitt egna då är det jobbigt... 

Att man måste hjälpa till med att planera skolarbete och inte hinner med sitt eget 

skolarbete… Egentligen har det gått för långt men man ställer ju upp. 



 

 

 

24 
 

 

Vänskapsförbindelse 

Det tredje temat var vänskapsförbindelse. Respondenterna upplevde att om de 

hade liknande intressen och värderingar var det enklare att knyta an till personer och 

skapa vänskapsrelationer. De upplevde en närhet till personer som de hade något 

gemensamt med och grundläggande värderingar upplevdes viktiga i vänskapsrelationer. 

Respondenterna upplevde att de ville känna en tillhörighet till sina vänner då de till 

exempel ville bli inkluderade i aktiviteter och vara en del av vännernas liv. 

Respondenterna upplevde även att det skapade ett starkare band med vännen om båda 

delade med sig av personliga händelser. Om respondenterna inte kände någon 

samhörighet med vännerna kunde det upplevas som utlämnande eller leda till att 

vänskapsrelationen avslutades. Temat vänskapsförbindelse bestod av två kategorier, 

dessa var likhet och samhörighet.  

Likhet. Likhet handlade om att vara lik eller olik sina vänner. När 

respondenterna hade liknande värderingar eller intressen med en vän skapade det en 

närhet i relationen och det uppfattades som positivt. I vänskapsrelationer kunde 

respondenterna också uppleva att de hade olika värderingar och intressen som sina 

vänner och det kunde skapa en distans i relationen. Likhet bestod av två underkategorier 

som var närhet och distans.  

Närhet. Den första underkategorin i likhet var närhet som handlade om att 

respondenterna upplevde närhet till vänner som tycker och tänker likadant som de 

själva. Gabriella upplevde att hon tyckte bättre om en vän när de tyckte likadant. Hon 

beskriver det så här:  

Just i den stunden när man kommer på att man har… ‘ååh så tycker jag också’ då blir 

det att man blir glad tror jag… eller jag känner nog det… eller va kul att hon känner 

likadant och att man kanske ökar lite… vad ska man säga… nu tycker jag om henne 

lite mer.  
 

Maria upplevde att det var väldigt härligt när hon och en vän hade samma 

värderingar. Hon förklarade det på följande vis: “Vi hade samma värderingar och vi 

identifierade samma problem i samhället och vi såg liksom samma lösningar. Vi va så 

himla överens och det var väldigt härligt.” Att ha liknande intressen upplevde Cornelia 
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var viktigt i början av en vänskapsrelation, men att det inte spelar lika stor roll när man 

väl lärt känna varandra. Hon beskrev det så här: 

Jag tror det är viktigt i början när man lär känna folk.. då har man nåt att prata om och 

något att knyta an med… men sen när man väl har lärt känna varann så tror jag inte 

det är lika viktigt med gemensamma intressen….  Det är okej att bara va ändå.  
 

Distans. Den andra underkategorin i likhet var distans och den handlade om att 

det skapade en distans i en vänskapsrelation att tycka olika. När det kom till värderingar 

förklarade Julia att hennes barndomsvänner inte delade hennes värderingar och det 

kunde tänkas skapa en distans i relationen. Trots att det kunde tänkas skapa en distans 

var de fortfarande vänner. Det beskrev hon på följande sätt:  

Jag har lite svårt… Man är ändå så nära dom gamla kompisarna och bara så här peta ut 

dom ur ens liv bara för att dom inte har samma värderingar... Det kan jag inte heller 

göra men det skapar ändå lite så här… ‘Tycker du så om det… Men gud...’ Ja lite 

distans kanske.  
 

Sandra beskrev att några utav hennes närmaste vänner är lite starkare i sina åsikter, 

vilket ledde till att hon inte kunde vara lika avslappnad i deras sällskap som hon kunde 

med sin bästa vän Lovisa som delade hennes värderingar. Det beskrev hon på följande 

vis: “Medan jag vet att dom andra dom har ju sina… Dom är lite starkare i sina 

åsikter… Där känner jag mig inte lika avslappnad med att komma med allt som jag kan 

göra med Lovisa.” 

Samhörighet. Den andra kategorin i temat vänskapsförbindelse var 

samhörighet. Samhörighet handlade både om att känna gemenskap och att inte göra det 

med sina vänner samt att skapa band med varandra. Samhörighet bestod av tre 

underkategorier som var inkluderande, exkluderande och dela med sig.  

Inkluderande. Den första underkategorin i samhörighet var inkluderande som 

handlade om respondenternas upplevelser av att känna tillhörighet med sina vänner. 

Gabriella beskrev en situation som hon och hennes vänner varit med om och som de 

sedan skrattat åt många gånger. Så här beskrev hon det:  

Saker som jag och mina vänner varit med om eller nåt vi sagt… ‘det här hände mig 

alltså Gud vad pinsamt’. Att det blir en sån här pratgrej av de att man sitter och pratar 

och det är nånting som man hela tiden börjar skratta åt senare. 
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Nathalie upplevde att hennes vänner alltid ville att hon skulle vara med då hon ständigt 

blev inkluderad i aktiviteter. Hon beskrev det så här:  

Jag känner mig inkluderad alltid i det som vill göra även fast jag inte bor här… ‘Du 

måste flytta hit’... Då blir man så här Gud vad kul att ni vill det… Eller ‘ du måste 

komma under helgen för att vi ska göra det här’... ‘Du måste stanna efter 

föreläsningen’... Då känner man att dom vill att jag ska vara med… Handlingar helt 

enkel. 

Exkluderande. Den andra underkategorin i samhörighet var exkluderande och 

handlade om att respondenterna kunde uppleva en exkludering i vänskapsrelationer. Det 

framhävs här en kontrast till känslan av inkludering. Exkludering handlade om att inte 

känna samhörighet med sina vänner, vilket dels kunde leda till att vänskapen avslutades 

men också till att de fick känslor av att de ville vara delaktiga i vännernas liv. Det 

beskrev Rebecka på följande sätt:  

När man är i en vänskapskrets.. När alla har fått höra om det utom jag… då är man ju 

jätteutlämnad… även ifall hon förklarar det som att du hade så mycket på gång då. Det 

struntar väl jag i… jag vill vara med i ditt liv ändå.  

Upplevelsen av exkludering då man inte känner en samhörighet till vänner kunde också 

leda till att en vänskap avslutades. Maria berättade om hur hon upplevde att hon inte 

delade samma humor som sin vän vilket till slut ledde till att vänskapen tog slut. Det 

beskrev hon på följande vis:  

Någonstans där uppstår det väl en en situation där jag insåg att jag förmodligen blir 

betraktad som den där tråkiga människan som inte skrattar med för att jag var inte så 

förtjust i den jargongen. Sen gled jag och den här människan bara ifrån varandra och 

jag slutade höra av mig.  

 

Sandra berättade om ett tillfälle då hon upplevde att hon inte var på samma stadie i livet 

som en vän och då upplevde hon att hon inte hade något gemensamt med sin vän längre. 

Det gjorde att vänskapen avslutades. Det beskrev hon på följande vis:  

Då började vi ju växa isär för att jag kände lite att jag vet inte vad jag ska prata med 

dig om... Kan jag prata om alla fester jag har varit på eller vem jag är kär i nu eller 

alltså… Vill du ens höra det… Lite så kunde jag känna… Jag var inte avslappnad i 

hennes sällskap längre och sen så förlorade hon sin dotter och då fanns jag ju självklart 



 

 

 

27 
 

där för henne men vi började successivt växa ännu mer isär för att jag tänkte att nu vill 

hon absolut inte höra någonting om mitt liv. 

 

Dela med sig. Den tredje underkategorin i samhörighet var att dela med sig. Att 

dela med sig av personlig information till varandra upplevde respondenterna skapade en 

starkare relation. Maria beskrev det på följande sätt: “Jag är övertygad om att inom 

ganska många relationer då har man kanske det här här att jag delar med mig av 

någonting och du delar med dig av nånting och så bygger man en starkare relation.” 

Cornelia upplevde att man i en vänskapsrelation är intresserad av varandra och när man 

delar med sig skapar det ett band i vänskapsrelationen. Det berättade hon på följande 

sätt:  

Just det att man delar med sig gör att den andra också får nya upplevelser och nya 

tankar… Det har att göra med att man är ganska nyfiken och gärna berättar och delar 

saker… Man skapar lite band med att göra det också. 

 

Diskussion  

Föreliggande studies syfte var att undersöka hur kvinnor upplever 

vänskapsrelationer. Resultatet visade att det fanns olika typer av upplevelser av 

vänskapsrelationer. Respondenterna upplevde att det i deras vänskapsrelationer fanns 

olika typer av förståelse. Respondenterna upplevde att de och deras vänner hade stor 

förståelse för varandra och för relationen i stort i olika typer av situationer. Det stämmer 

överens med tidigare forskning gjord av Adams et al. (2000). I Adams et al. (2000) 

studie framkom det att respondenterna ansåg att en förståelse för varandra existerade i 

en vänskapsrelation. Förståelse kan därmed tänkas upplevas vara en stor del av en 

vänskapsrelation.  

Föreliggande studie visade även att respondenterna upplevde att de stöttade 

varandra i olika situationer. Graber et al. (2016) beskrev i sin studie att nära vänner har 

effekter på individens välbefinnande. Vänskapsrelationer uppfyller funktioner såsom 

intimitet och känslomässig trygghet. Studien förklarade även att vänskap är en källa till 

känslomässigt och motiverande stöd. Vidare förklarade Helgesson och Lopez (2010) att 

stöd kan skiljas åt mellan upplevt stöd och det stöd individen faktiskt fått. Att veta att 

personen alltid finns där har föreliggande studie tolkat som respondenternas subjektiva 

upplevelser av att vännerna fanns tillgängliga för stöd om de behövde det. Föreliggande 
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studie stämmer överens med tidigare forskning (Graber et al., 2016; Helgeson & Lopez, 

2010) som handlar om olika former av stöd då respondenterna i föreliggande studie 

bland annat beskrev att det kändes helt fantastiskt att veta att vännen alltid finns där 

oavsett vad och att det inte spelade någon roll om de inte träffats på en längre tid. 

Helgesson och Lopez (2010) förklarade informativt stöd som innefattade rådgivning 

och vägledning. Detta stämmer överens med en av deltagarna, Nathalie, som förklarade 

att det stöd hon faktiskt fått av sina vänner, kunde beskrivas som rådgivning av en vän 

när hon behövt se en situation ur nya perspektiv. Även Demir et al. (2011) förklarade att 

individen upplever en vän som nära då hen blir förstådd, accepterad och uppmuntrad i 

relationen. Studien visade att denna typ av närhet hade positiva konsekvenser för 

individens välbefinnande samt att det fanns ett större engagemang att upprätthålla 

relationer som upplevdes stödjande. Nathalie beskrev att hon vet att hennes vän alltid 

finns där och vill vara där för henne. Hon förklarade att det inte spelade någon roll vad 

det än gällde, utan det kunde vara för skratt, gråt, spekulationer eller en hjälpande hand. 

Det skulle kunna tolkas som att Nathalie känner sig både förstådd i relationen till 

hennes nära vän då hon beskrev att de skrattade och spekulerade om olika saker ihop, att 

hon blir accepterad och uppmuntrad då hon upplevde att vännen fanns där som en 

hjälpande hand och att hon kände att vännen stöttade henne om hon var ledsen. Det kan 

då tolkas som att det respondenterna i föreliggande studie beskriver är de olika typer av 

stöd som har funnits i tidigare forskning av vänskap. 

Respondenterna i föreliggande studie upplevde att de inte blev dömda av sina 

vänner och att de kunde vara sig själva. Detta ligger i linjer med tidigare forskning där 

det framkommit att personer accepterar sina vänner som dom är (Adams et al., 2000). I 

Adams et al. (2000) studie förklarade en respondent att han accepterar sina vänner som 

dom är oavsett vad de gör. Det stämmer överens med resultatet från föreliggande studie 

då respondenterna bland annat uttryckte att de kan vara sig själva utan att bli dömda 

utav sina vänner. De kunde till exempel prata om vad som helst med sina vänner utan 

att behöva oroa sig för hur deras vän skulle reagera.    

Ärlighet var även något som respondenterna i föreliggande studie ansåg vara 

viktigt. De upplevde att det var befriande att ha vänskapsrelationer med öppen och ärlig 

kommunikation, att det ökar tilliten samt att de inte tvivlar på var de har vännen. Zhang 

och Stafford (2009) studie beskrev detta på liknande sätt. Om individen upplevde 

ärlighet när det gällde förbättring hade det positiva konsekvenser för relationen. Hade 
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vännen istället intentioner att såra fanns det större sannolikhet att det skulle få negativa 

konsekvenser för relationen. Sandra beskrev att det också kunde vara sårande om 

vännen uttryckte ärlighet på ett mindre bra sätt. När det kommer till ärlighet kan därmed 

föreliggande studies resultat kopplas till tidigare forskning.  

Tidigare forskning som undersökt vänskap har funnit att det kan uppfattas som 

belönande att ha en vänskapsrelation (Hand & Furman, 2009; Homans, 1961). 

Kategorin givande i föreliggande studie bestod av underkategorier som handlade om att 

respondenterna upplevde att det var givande för dem som personer att ha 

vänskapsrelationer. Respondenterna upplevde till exempel att de fick dem att känna sig 

speciella. Gabriella förklarade till exempel att en utav hennes vänner får henne att känna 

sig behövd, vilket var en känsla som hon uppskattade och ville ha. Att umgås med 

vänner fick respondenterna att känna positiva känslor så som att vara i nuet, 

avslappnade och stärkta som personer. Det kan tolkas som att respondenterna upplevde 

en positiv förstärkning att få dessa känslor, som i sin tur gör att relationen uppfattas som 

tillfredsställande (Homans, 1961). Det skulle kunna tolkas som att det var belönande för 

respondenterna att uppleva dessa positiva känslor i interaktionen med vänner som i sin 

tur resulterar i en god vänskap som anses gynna dem (Hand & Furman, 2009; Homans, 

1961). Det föreliggande studien kan därmed tänkas bidra med att belysa några utav de 

aspekter som kvinnor kan uppleva vara givande i en vänskapsrelation till exempel att de 

känner sig stärkta och bekräftade samt avslappnade i vänners sällskap.  

I kategorin balans fanns två underkategorier, ömsesidigt och ensidigt. 

Underkategorin ömsesidigt bestod av respondenternas upplevlser av ömsesidighet i 

vänskapsrelationer då de ville varandras bästa och strävade efter en balans i relationen. 

Det beskrevs genom att de till exempel pratade lika mycket som de lyssnade på 

varandras problem och att de ringde sina vänner lika ofta som vännerna ringde dem. Det 

som beskrevs var ett ömsesidigt balanserat utbyte utav vänskapsrelationen. Detta skulle 

kunna kopplas till Homans (1961) teori om socialt utbyte då respondenterna var positivt 

inställda till ett jämlikt utbyte av en vänskapsrelation. Homans (1961) menar att 

personer vill ha en jämlik vänskapsrelation där det finns så mycket förmåner och så lite 

kostnader som möjligt. I Ohtsubo et al. (2014) forskningsstudie visade resultaten att 

personer var mer benägna att ha en närmare kontakt med de personer som hade visat 

intresse för dem. Det stämmer överens med föreliggande studies resultat eftersom 

respondenterna beskrev att de gärna visar intresse för sina vänner genom att bland annat 
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ringa till dem och visa lyhördhet. Julia förklarade till exempel att hon inte ville prata om 

sina problem en hel kväll eftersom hon också vill lyssna på sina vänner samt att det inte 

blir en bra balans om bara hon pratar. Att visa intresse för varandra i en 

vänskapsrelation och ha en balanserad form av kontakt kan därmed tänkas vara en 

viktig faktor i en vänskapsrelation för att den ska upplevas som tillfredsställande.  

Underkategorin ensidigt i föreliggande studie handlade om att respondenterna 

vid vissa tillfällen kunde uppleva en relation som krävande om till exempel vännen 

upplevde att de var närmare varandra än respondenten upplevde. Detta fynd kan också 

tänkas kopplas till teorin om socialt utbyte. Homans (1961) menar att individen vill ha 

ett jämlikt utbyte som ska ha fler förmåner än kostnader. Om en person upplevs 

krävande kan utbytet inte tänkas vara tillfredställande för individen. I föreliggande 

studie menade flertalet respondenter på att de kunde hålla vänner som var krävande på 

avstånd eller låta relationerna rinna ut i sanden.  

En av respondenterna i föreliggande studie upplevde en ensidig vänskap då hon 

hjälpte sin vän väldigt mycket och att hon inte fick så mycket tillbaka. Hon förklarade 

att hon tyckte att det gått för långt men att hon ställde upp för vännen ändå. Bushman 

och Holt-Lundstad (2009) studie visade att upprätthållning av ambivalenta 

vänskapsrelationer uppfattades som frivilliga och gjordes främst på grund av individens 

inre behov. Individen upplevde en starkare känsla av personlig investering och 

åtagande, samt upplevde engagemang för relationen. Detta övervägde de negativa 

känslorna och individen valde att behålla ambivalenta förhållande. Bushman och Holt-

Lundstad (2009) forskning kan kopplas till föreliggande studies resultat eftersom vissa 

respondenter beskrev att de relationer som de upprätthöll även att de var krävande 

gjorde de för att de själva hade valt det.  

I föreliggande studies resultat framkom det att liknande värderingar med en vän 

uppfattades som positivt och att det var viktigt i början utav en relation. Det stämmer 

överens med tidigare forskning då det har framkommit att likhet med en vän var viktigt 

i ett tidigt stadie av en vänskapsrelation (Bahns et al., 2016). När det kom till att tycka 

olika framkom det i föreliggande studie att respondenterna upplevde att det kunde leda 

till en känsla av distans till vännen. I en studie gjord av Skitka et al. (2005) då de 

undersökte starka moraliska attityder fann de att desto starkare en person var i sina 

åsikter desto mer distans hade personen till vänner som inte delade personens 

värderingar. Den föreliggande studien undersökte inte hur starka åsikter respondenterna 
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faktiskt hade men resultatet stämmer överens med den tidigare forskningen då 

respondenterna upplevde att de hade en distans till de vänner som hade starka olika 

värderingar än de själva. Det framkom dock i föreliggande studie att vissa respondenter 

hade vänner med starka åsikter, vilket de upplevde skapade en distans i relationen. Det 

finns därmed stöd i tidigare forskning vad gäller kategorin likhet (Bahn et al., 2016; 

Skitka et al., 2005).   

I föreliggande studie framkom det att i vänskapsrelationer upplevde 

respondenterna en inkludering och tillhörighet. Tillhörighet till andra har i tidigare 

forskning visats vara viktigt för individens välmående. Baumeister och Leary (1995) 

beskrev att många av de starkaste känslor individer upplever var kopplade till 

samhörighet. Slutsatsen var att om individen kände sig accepterad, inkluderad och 

välkomnad leder det till känslor av bland annat lycka, upprymdhet, förnöjsamhet och en 

känsla av lugn. Nära personliga relationer var således starkt korrelerade med känslan av 

lycka i livet. Om individen istället blev avvisad, ignorerad eller kände sig utesluten 

kunde leda till potentiella negativa känslor som ångest, depression, svartsjuka och 

ensamhet. Att individer upplever en känsla av tillhörighet är alltså inte bara trevligt, 

utan det finns mycket fördelaktigt för individen att känna tillhörighet. Baumeister och 

Leary’s (1995) resultat stämmer överens med föreliggande studies resultat då 

respondenterna upplevde inkludering och tillhörighet som en positiv aspekt av deras 

vänskapsrelationer. När en inkludering uteblev förklarade flertalet respondenter att de 

kunde uppleva negativa känslor. Rebecka beskrev till exempel att hon kände sig 

utlämnad när hennes vän valde att dela med sig av en personlig händelse till alla andra i 

vänskapskretsen förutom Rebecka. I tidigare forskning av Twenge et al. (2002) 

framkom det att en person kan agera mer riskfyllt efter att ha blivit utsatt för en 

exkludering och fatta sämre beslut som kan tänkas vara på grund av att kognitiva 

förmågor försämras. Det kan tänkas vara så att personer helst vill undvika att bli 

exkluderade eftersom de har ett grundläggande behov av tillhörighet, som i sin tur 

gynnar deras välmående (Baumeister & Leary, 1995). Det kan således tänkas vara 

förklaringen till varför respondenterna i föreliggande studie upplevde en inkludering 

som positivt och en ekludering som negativt. Eftersom en känsla av exkludering 

upplevdes negativ skulle det kunna tänkas vara förklaringen till varför exkludering 

kunde leda till att vänskapsrelationer avslutades. Slutsatsen som kan dras av detta är att 
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tillhörighet både är viktigt för individens välmående (Baumeister & Leary, 1995) och en 

upplevd känsla i respondenterna till föreliggande studies vänskapsrelationer.  

Respondenterna i föreliggande studie beskrev att när de delade med sig av 

personlig information till varandra skapade det ett band mellan personerna. Det stämmer 

överens med tidigare forskning om self-disclosure (Collins & Miller, 1994). Tidigare 

forskningen har visat att dela med sig av personlig information var en viktig del av 

utvecklandet av en vänskapsrelation (Collins & Miller 1994), vilket är i linje med 

föreliggande studie. 

 

Praktiska implikationer 

Vänskapsrelationer är en stor del av människors liv. Relationer med andra 

människor har man i många delar av livet bland annat i skolan och i arbetslivet, men 

framför i privatlivet då man till stor del umgås med vänner på fritiden. Resultaten av 

föreliggande studie visade att det hos respondenterna fanns många positiva aspekter av 

vänskapsrelationer och studien ger en djupare inblick i dessa kvinnors upplevelser av 

vänskapsrelationer. Kvinnornas upplevelser av vänskap visades inkludera olika 

stödfunktioner, känslor av trygghet och tillhörighet samt på olika sätt stärka dem som 

människor. Dessa är aspekter som i tidigare forskning har funnits öka individens 

välmående (Baumeister & Leary 1995; Demir et al., 2011; Graber et al., 2016; Schuh et 

al., 2015). Det är av vikt att studera detta vidare då negativa upplevelser av vänskap kan 

påverka individens välmående (Bushman & Holt-Lunstad, 2009; Miething et al., 2016). 

Att människor mår dåligt har i sin tur en påverkan på det svenska samhället då det kan 

kräva resurser från olika instanser. Om forskning kan förklara de aspekter av 

vänskapsrelationer som får individen att må bra samt redogöra för hur negativa 

vänskapsrelationer kan hanteras kan det tänkas bidra till att öka fler människors 

välbefinnande.    

Metoddiskussion  

Föreliggande studie har både styrkor och svagheter. Rekryteringen av 

respondenterna gjordes genom att de själva fick ta kontakt med författarna efter 

annonsering i sociala medier. En positiv aspekt av detta var att författarna inte hade 

någon personlig relation till respondenterna, vilket skulle kunnat påverka intervjun. Att 

deltagarna ställde upp frivilligt kan dock påverka resultatet. Det skulle kunna tänkas 

vara så att dessa kvinnor kände sig bekväma med att dela med sig av sina upplevelser på 
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grund av att de till stor del hade haft positiva erfarenheter av vänskap. Om ett annat typ 

av urval hade gjort hade resultatet kunnat tänkas bli annorlunda eftersom andra personer 

kan tänkas ha andra erfarenheter (Wilson & MacLean, 2011). På grund av att studien 

endast undersökte sju kvinnor är resultatet inte generaliserbart till en större population. 

Eftersom respondenterna visste att de blev inspelade och att materialet skulle 

utgöra underlaget för en C-uppsats skulle respondenterna kunnat tänkas upplevt någon 

form av press. Det hade kunnat uppleva en press att till exempel ge de “rätta” svaren på 

frågorna. Det finns alltså en risk att respondenterna svarade på det sätt de trodde att 

författarna ville att de skulle svara på. Det kan även finnas en press på respondenterna 

att svara på ett socialt accepterat sätt (Wilson & MacLean, 2011). Att berätta om till 

exempel ambivalenta vänskapsrelationer och negativa aspekter kan i detta sammanhang 

tänkas ha varit svårare än att till exempel berätta om positiva aspekter av 

vänskapsrelationer. För att underlätta detta så mycket som möjligt har författarna använt 

en tratteknik i intervjuguiden, ställt öppna frågor samt intagit en öppen och icke-

dömande inställning under intervjuerna.  

För att öka studiens validitet har olika principer beaktats. En utav 

respondenterna valdes ut för att godkänna och ge eventuella synpunkter på huruvida 

kategorierna och underkategorierna reflekterade hennes citat. Respondenten godkände 

kategorierna, vilket ger validitet åt föreliggande studie (Burnard, 1991; Langemar, 

2008). Vidare har författarna skickat transkriberingarna till samtliga respondenter som 

fick godkänna materialet innan analysen påbörjades, vilket höjer studiens validitet 

(Burnard, 1991). För att höja studiens validitet ytterligare hade fler saker kunnat göras. 

Författarna hade till exempel kunnat låta fler respondenter gå igenom kategorierna och 

citatet samt hade respondenterna kunnat kontaktats för att utifrån transkriberingen göra 

egna indelningar av det de ansåg var viktiga aspekter i sina intervjuer (Burnard, 1991).  

Till studien skapades en väldigt öppen frågeställning. Desto mer öppen 

frågeställning en undersökning har desto mer ostrukturerad bör intervjuguiden vara 

(Langemar, 2008). Till denna studie har intervjuguiden varit semi-strukturerad, det vill 

säga olika frågor har formulerats i förväg för att underlätta samtalet i intervjun. 

Majoriteten av alla frågor i intervjuguiden var öppna. Det gör att respondenten själv kan 

ta upp de aspekter som hon anser vara viktiga och gör att materialet blir mer 

heltäckande. Eftersom frågorna var väldigt öppna lades stor vikt på att formulera 

följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt (Langemar, 2008). Men i och med att 
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frågeställningen var väldigt öppen och många frågor formulerades i förväg kan det vara 

svårt att säga om svaret på frågeställningen är helt och hållet täckt.  

I en kvalitativ intervju är det viktigt att få in en så kallad “thick description”, 

vilket innebär att intervjumaterialet är innehållsrikt (Langemar, 2008). För att på bästa 

sätt nå en thick description har ett öppet förhållningssätt intagits under intervjuerna, 

konkreta frågor och följdfrågor har formulerats. Trots detta förekom det att 

respondenterna beskrev tänkbara scenarion som inte direkt handlade om deras 

upplevelser, som utav den anledningen inte kunde användas till analysen. Det förekom 

även att respondenterna berättade om händelser som hade hänt andra personer som inte 

heller kunde användas i analysen. Vad författarna hade kunnat göra för att förbättra 

detta hade till exempel varit att leda in respondenterna mer på deras egna upplevelser 

och erfarenheter på ett icke-avvisande sätt (Langemar, 2008). Om intervjuguiden hade 

utformats med andra frågor kan det också tänkas ha genererat ett mer innehållsrikt 

material.  

Under intervjuerna berättade respondenterna också om personer de inte kände så 

väl till exempel ytliga kontakter som inte var deras vänner. Det kunde vid vissa tillfällen 

under analysarbetet bli svårt att tolka vad som var en vän och vad som bara var en ytlig 

kontakt. Den avgränsning som valdes att göras till undersökningen var att definiera 

vänner som relationer utanför familjen som respondenten upplevde var 

vänskapsrelationer. De relationer respondenterna bads undvika att prata om var då till 

exempel syskon, föräldrar och partner, även om dessa personer också kunde anses vara 

vänner till respondenten. Vad som hade kunnats göras annorlunda angående detta skulle 

till exempel ha varit att påminna respondenten under intervjun att prata om sina vänner. 

Författarna hade även kunnat valt att undersöka endast nära vänskapsrelationer, men 

anledningen till att det inte gjordes var för att författarna ville visa en öppenhet mot 

respondenterna och låta dem definiera och beskriva vad en vänskapsrelation innebar för 

dem och inte tvärtom. 

 

Förslag på framtida forskning 

Det har i föreliggande studie framkommit att det finns många olika upplevelser 

av vänskapsrelationer. Studien har bidragit med en inblick i kvinnors upplevelser av 

vänskapsrelationer. En intressant aspekt i undersökningen var förekommandet av 

krävande vänskapsrelationer som antingen vidmakthölls eller avslutades. Under 
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studiens gång väcktes frågan: vad är det som gör att vissa vänskapsrelationer som anses 

krävande vidmakthålls medan andra avslutas? 

I föreliggande studie framkom det att likhet var något som respondenterna ansåg 

var viktigt i en vänskapsrelation. Liknande intressen och värderingar var något som 

skapade närhet i relationen och uppfattades positivt. Framtida forskning skulle kunna 

undersöka olika faktorer som påverkar vilka vänner man faktiskt väljer. Faktorer som 

etnicitet, klass, ålder och kön är några aspekter som skulle kunna vara intressant att 

studera.  

Föreliggande studie beskriver kvinnors upplevelse av vänskapsrelationer. Något 

som hade varit intressant att forska vidare på skulle kunna vara vilken betydelse 

vänskapsrelationerna har för individens identitetsutveckling och självkänsla. Detta var 

en tanke som väcktes under studiens gång eftersom respondenterna upplevde att 

vänskapsrelationer var bland annat berikande, utvecklande, stärkande och givande.  

Under studiens gång framkom det att om respondenterna hade gemensam 

historia med en vän hade de utvecklat en större förståelse för varandras liv. 

Respondenterna upplevde att de hade lättare att förbise olika typer av svårigheter i 

relationen eftersom de hade gått igenom mycket tillsammans. Intressanta aspekter att 

forska vidare på skulle kunna vara vilka andra komponenter än gemensam historia är 

det som gör att vissa relationer håller under väldigt lång tid, eller kanske ibland blir 

livslånga. Det skulle vara intressant att forska vidare på vad det är som krävs för att en 

relation ska hålla över tid, då stora livshändelser såsom barn, en partner, en flytt eller att 

någon blir sjuk skulle kunna försvåra vänskapsrelationers upprätthållande.  

Det skulle vara intressant att forska vidare på hur män upplever vänskapsrelationer och 

vilka aspekter som anses vara viktigt för dem. Är till exempel stöd och förståelse 

centrala delar för män i vänskapsrelationer? 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

36 
 

Referenser 

Adams, R.G., Blieszner, R., & de Vries, B. (2000). Definitions of friendship in the third 

age: Age, gender, and study location effects. Journal of Aging Studies 14(1), 

117-133. doi: 10.1016/S0890-4065(00)80019-5 

Altman, I., & Taylor, D.A. (1973). Social penetration: the development of interpersonal 

relationships. New York: Holt, Rinehart and Winston. 

Alves, H., Koch, A., & Unkelbach, C. (2016). My friends are all alike - the relation 

between liking and perceived similarity in person perception. Journal of 

Experimental Social Psychology 62, 103-117. doi: 10.1016/j.jesp.2015.10.011 

Bahns, A. J., Crandall, C. S., Gillath, O., & Preacher, K. J. (2016). Similarity in 

Relationships as Niche Construction: Choice, Stability, and Influence Within 

Dyads in a Free Choice Environment. Journal of Personality and Social 

Psychology. Advance online publication. doi: 

http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000088    

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal 

attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin 117 (3) 

497-529. doi: 10.1037/0033-2909.117.3.497 

Burnard, P. (1991). A method of analyzing interview transcripts in qualitative research. 

Nurse Education Today, 11, 461-466. 

Bushman, B.B., & Holt-Lunstad, J. (2009). Understanding social relationship 

maintenance among friends: Why we don't end those frustrating friendships. 

Journal of Social and Clinical Psychology, 28(6), 749-778. 

Collins, N. L., & Miller, L. C. (1994). Self-disclosure and liking a meta analytic review. 

Psychological Bulletin, 116(3), 457-475. Doi: 10.1037/0033-2909.116.3.457 

Demir, M., Özdemir, M., & Marum, K. P. (2011). Perceived autonomy support, 

friendship maintenance, and happiness. The Journal of Psychology: 

Interdisciplinary and Applied, 145(6), 537-571. doi: 

10.1080/00223980.2011.607866 

Graber, R., Turner, R., & Madill, A. (2016). Best friends and better coping: Facilitating 

psychological resilience through boys’ and girls’ closest friendships. British Journal of 

Psychology, 107(2), 338-358. doi: 10.1111/bjop.12135.  
 



 

 

 

37 
 

Hand, L. S., & Furman, W. (2009). Rewards and costs in adolescent other-sex 

friendships. Comparison to same-sex friendships and romantic relationships. 

Social Development, 18(2), 270-287. doi: 10.1111/j.1467-9507.2008.00499.x 

Helgeson, V., & Lopez, L. (2010). Social support and growth following adversity. I J. 

Reich, A. Zautra & J. Hall (Eds.), Handbook of adult resilience (s. 309–330). 

New York, NY.: Guilford Press. 

Homans, G.C. (1961). Social behaviour: its elementary forms. London: Routledge & 

Kegan Paul. 

Kruuse, E. (1998). Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna 

sig. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Miething, A., Almquist, Y. B., Östberg, V., Rostila, M., Edling, C., & Rydgren J. 

(2016). Friendship networks and psychological well-being from late adolescence 

to young adulthood: a gender-specific structural equation modeling approach. 

BMC Psychology, 4(34). doi: 10.1186/s40359-016-0143-2 

Milyavskaya, M., Gingras, I., Mageau, G. A., Koestner, R., Gagnon, H., Fang, J., & 

Boiché, J. (2009). Balance across contexts: importance of balanced need 

satisfaction across various life domains. Society for Personality and Social 

Psychology, Inc., 35(8), 1031-1045. doi: 10.1177/0146167209337036 

Ohtsubo, Y., Matsumura, A., Noda, C., Sawa, E., Yagi A., & Yamaguchi, M. (2014). 

It's the attention that counts: Interpersonal attention fosters intimacy and social 

exchange. Evolution & Human Behavior, 35(3), 237-244. doi: 

10.1016/j.evolhumbehav.2014.02.004 

Paris, R., & Dubus, N. (2005). Staying Connected While Nurturing an Infant: A 

Challenge of New Motherhood. Family Relations: An Interdisciplinary Journal 

of Applied Family Studies, 54(1), 72-83. doi: 10.1111/j.0197-6664.2005.00007.x  

Parker, S., & de Vries. B. (1993). Patterns of friendship for women and men in same 

and cross-sex relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 10(4), 

617-626. doi: 10.1177/0265407593104010 

Schuh, M. C., Sundar, V., & Hagner, D. C. (2015). Friendship Is the Ocean: Importance 

of Friendship, Acceptance, and Leadership in the Transition to Adulthood. 

Career Development And Transition For Exceptional Individuals, 38(3), 152. 



 

 

 

38 
 

Skitka, L. J., Bauman, C. W., & Sargis, E. G. (2005). Moral conviction: another 

contributor to attitude strength or something more? Journal of Personality and 

Social Psychology, 88(6), 895-917. doi:10.1037/0022-3514.88.6.895 

Twenge, J. M., Catanese, K. R., & Baumesiter, R. (2002). Social exclusion causes self-

defeating behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 83(3), 606-

615. doi: 10.1037/0022-3514.83.3.606 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Från https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/  

Wilson, S., & MacLean, R. (2011). Research methods and data analysis for psychology. 

New York: McGraw-Hill Higher Education. 

Zhang, S., & Stafford, L. (2009). Relational Ramifications of Honest but Hurtful         

Evaluative Messages in Close Relationships. Western Journal of 

Communication, 73(4), 481-501. doi:10.1080/10570310903279034 

 

  



 

 

 

39 
 

Bilagor 

Bilaga I. Intervjuguide 

Innan intervjun 

Berätta om syftet igen och vad intervjun kommer handla om. Berätta om etiska aspekter 

igen. De har rätt att avstå att svara på frågor och rätt att avbryta. Det kommer vara 

konfidentiellt och deras namn inte kommer finnas med i uppsatsen. Berätta att vi 

kommer transkribera intervjun och höra av oss till dem för ett godkännande av texten. 

Fråga om de har några funderingar innan intervjun börjar. Definiera vän som personer 

utanför familjen. 

 

Intervjuguide 

Skulle du kunna berätta om din vänskapskrets. 

Har du samma relation till alla vänner? 

Skulle du kunna berätta lite om vad det finns för skillnader mellan dina 

vänskapsrelationer? 

Skulle du kunna berätta lite om vad det finns för likheter mellan dina 

vänskapsrelationer? 

 

Kortare frågor 

På vilket sätt umgås du med vänner? 

På vilket sätt håller du kontakt med dina vänner? 

 

Kan du berätta lite om några tillfällen där man märkt att ni har lika intressen. 

Kan du berätta lite om några tillfällen där man märkt att ni har olika intressen. 

Vad har det för betydelse för relationen? 

 

Kan du berätta om några tillfällen där man märkt att ni har lika värderingar. 

Kan du berätta om några tillfällen där man märkt att ni har olika värderingar. 

Vilken betydelse har det för relationen? 

 

Kan du berätta om hur du upplever att det är att umgås med en vän? Ge gärna exempel 

Kan du berätta om och ge exempel på vad det ger dig att ha en vän. 

Vad innebär det att vara i en vänskapsrelation? Ge gärna exempel 
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Kan du berätta lite om vilka fördelar det finns med att vara i en vänskapsrelation. 

Kan du berätta lite om vilka nackdelar det skulle kunna finnas med att vara i en 

vänskapsrelation.  

 

Vilka förväntningar har du på en vänskapsrelation?  

Hur tror du att andra uppfattar dig som vän? 

 

Tänk dig att du har börjat umgås med en ny person. Kan du berätta om hur man märker 

att man har blivit vänner. 

Vad är det som gör att man känner att man är vän med någon? 

 

Jag tänkte att vi skulle prata om är hur det är att dela med sig av personlig information 

till sina vänner och även när man får ta del av sina vänners personliga händelser. 

Hur är du som person när det kommer till att dela med dig av personlig information till 

dina vänner?  

 

Scenario: Om du känner dig nere och dina vänner märker att du kanske inte mår så bra 

och dom frågar hur det är med dig. Vad skulle du göra i den situationen? (Kan du ge ett 

eget exempel?)  

Följdfråga - hur upplever du att det är att prata om det med en kompis? 

 

Kan du berätta lite om dina upplevelser av att dela med sig? (Ge gärna exempel). 

Följdfråga: Hur kommer det sig att du upplever det så här tror du?  

Skulle du kunna berätta lite om vilka fördelar det kan ha att dela med sig?  

Skulle du kunna berätta lite om vilka nackdelar det kan ha att dela med sig?  

Hur upplever du att det är när någon av dina vänner delar med sig?  

 

Vad tror du det kan finnas för likhet och skillnader mellan olika vänskapsrelationer när 

det kommer till att dela med sig?  

Vad tror du att de här likheterna och skillnaderna beror på? 

 

Scenario: Om du och din vän inte kommer överens om något och du upplever att det är 

ett problem, hur hanterar du situationen? 
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Har du något exempel som du skulle kunna dela med dig av?  

Vad tror du är orsaken till att du hanterade det så?  

 

Nu har vi pratat om hur det är att dela med sig men om man tänker på 

vänskapsrelationer i stort sett skulle du kunna berätta lite om vad som händer om en en 

vänskapsrelation inte fungerar vad är det då enligt din erfarenhet som det kan bero på? 

Vad tror du är orsaken till att en vänskapsrelation tar slut? 

Om du har erfarenhet av att du någon gång slutat umgås med en vän skulle du kunna 

berätta lite om det?  

Varför tror du det blev som det blev?   

 

Kan du berätta lite om vad du tycker det är som gör att en vänskapsrelation fungerar? 

Vad skulle du säga är det allra bästa med att ha en vän?  

Sammanfatta det man har pratat om under intervjun. Fråga om respondenten vill tillägga 

något.  

 

Efter intervjun 

Fråga hur respondenten tyckte att det var att bli intervjuad. 

Tacka respondenten och berätta att vi kommer höra av oss för ett godkännande av 

transkriberingen. Om de har några funderingar i efterhand är de alltid välkomna att höra 

av sig.  
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Bilaga II. Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Sofia och Jennifer och är psykologistudenter på Linnéuniversitetet. Vi i färd 

med att skriva C- uppsats och ska studera vänskap. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur det är att vara i en vänskapsrelation. I intervjun kommer det ställas frågor 

kring dina upplevelser av vänskap. 

Intervjun kommer ta ca 60 minuter och kommer spelas in. Tillsammans kan vi komma 

överens om en tid och plats som passar dig. Din identitet kommer att vara konfidentiell 

och intervjumaterialet kommer endast användas till denna undersökning. Ditt 

deltagande är frivilligt och du har alltid rätt att avstå från att svara på frågor under 

intervjun samt rätt att avbryta intervjun. 

Vi är oerhört tacksamma att du vill dela med dig av dina erfarenheter och deltar i vår 

studie! 

Hör gärna av dig vid eventuella frågor eller funderingar såväl innan som efter intervjun. 

Ser fram emot att träffa dig! 

 

Jennifer Rosander (kontaktuppgifter) 

Sofia Appelros (kontaktuppgifter) 

Vänliga hälsningar Sofia & Jennifer 

 

 


