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Abstrakt 

Syftet med följande studie är att bredda, utvidga och berika förståelsen om intimitet. 

För att uppnå det här syftet kommer tre frågeställningar formuleras, vilka är; Hur 

praktiseras intimitet i vänskap- och kärleksrelationer, Vilka likheter respektive 

skillnader finns det i sättet att praktisera intimitet mellan vänskap- och 

kärleksrelationer och slutligen Vilka sociala betydelser finns för 

intimitetspraktikerna att byggas på? Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativ 

intervjumetod. 6 högskolestudenter intervjuades, vars utsagor sedan analyserats 

utifrån teori. Eftersom följande studie undersöker intimitet i sociala relationer i en 

modern samhällskontext utgör Anthony Giddens begrepp den rena relationen och 

sammanflödande kärlek teoretiska val, med motiveringen att dessa påstås beskriva 

samtida kärleksrelationers kännetecken. Fortsättningsvis motiveras Georg Simmels 

begrepp utbyte, dyad, intimitet och fragment av kärleken som teorival genom att på 

olika sätt uppmärksamma såväl inre som yttre mänskligt socialt liv. Med 

motiveringen att kunna föreslå nyanserade perspektiv att betrakta intimitet, har 

David Morgans teori om intimitetsdimensioner också bildat teoretisk utgångpunkt 

för kommande uppsats. Till slutsatserna hör att intimitet görs genom att dela privata 

känslor, tankar och innerliga sidor av ens jag. Den här intima praktiken förenade hur 

intimitet gjordes inom både vänskap- och kärleksrelationer. De största skillnaderna i 

sätten att göra intimitet i vänskap- och kärleksrelationer var exklusiviteten av 

innerligare sidor av ens jag som kärleksrelationen priviligierades. Sekundära resultat 

visade att intimitet framstod som könad praktik framstod, samt att ömsesidighet och 

dyaden utgjorde sociala betydelser för intimitetspraktiker att byggas på.  

Nyckelord 

Intimitet, praktik, dyad, emotionellt utlämnande, förkroppsligad kunskap, vänskap- 

och kärleksrelationer.   

Tack 

Först och främst vill jag rikta stor tacksamhet åt de som ville ställa upp på intervju. 

För det andra vill jag tacka alla mina nära och kära som stöttat mig i stunder då 

arbetet med kandidatuppsatsen tagit emot. För det tredje vill jag rikta ett tack åt min 

handledare som väglett mig i arbetet med denna kandidatuppsats.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

Eftersom jag är intresserad av sociala relationer, inte minst vänskap- och kärleksrelationer, 

kan intimitet vara något som jag ibland funderar över. Genom min utbildning har jag blivit 

motiverad till att utforska dessa frågor närmare. Jag har ofta vänt mig till mitt eget liv och 

reflekterat över hur jag själv gör för att åstadkomma nära relationer. Annars har jag velat ta 

reda på hur andra gör. Min föreställning har varit att vissa sätt att praktisera närhet på kan 

identifieras i alla sorters sociala relationer, oavsett vilken typ av relation det är. Den här 

föreställningen har götts av egna erfarenheter där jag upplevt mig själv komma människor 

nära. Men hur exakt bär vi oss åt i vardagen?  

 

1.2 Problematisering  
 

Hur gör vi för att komma nära varandra när det finns så mycket runt omkring oss som pockar 

på vår uppmärksamhet? Här skulle någon kunna invända och argumentera för att intimiteten 

eller närheten som tillstånd mellan individer kan väl finnas till utan praktiker och handlingar, 

varför behöver vi ens lyfta praktikerna upp till diskussion? En vänskap är en vänskap och en 

kärlek är en kärlek, vilka kan bestå utan underhåll, eller? Liksom sociologen David Morgan 

skriver, anser jag att betoningen bör ligga på att lyfta fram de vardagliga praktikerna i sig. För 

om dessa praktikerna åsidosätts, åsidosätts också de mest glädjerika och smärtsamma 

händelserna vilka utgör människors vardagsliv (Silva & Smart, 1999, s. 17). Vidare anser jag 

att hur intimitet inom vänskaps- och kärleksrelationer praktiseras är relevant att empiriskt 

utforska mot bakgrund av den långtgående individualiseringsprocess som det moderna 

samhället medfört (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, s. 46) Utifrån dessa skäl anser jag att 

studiet av hur vänskap och kärlek praktiseras är viktigt. Följande uppsats har intresset i att 

skapa förståelse för hur människor gör när de skapar tätare band och bevarar dessa mellan 

varandra i en samtid av hög social rörlighet (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, s. 46). Trots 

individualiserade livsmönster, vill Sociologen Anthony Giddens mena att det emotionella 

åtagandet i en passionerad kärleksrelation kan vara så påträngande att parternas vardagliga 

skyldigheter åsidosätts (Giddens, 1995, s. 41) och att samtida kärleksrelationers kännetecken 

är genom praktiserandet av öppna dialoger och kontinuerligt arbete (Ibid, s. 60). Beck & 



 

2(52) 

 

Beck-Gernsheim (1995) menar att även om äktenskap och familjeliv inte är lika åtråvärda 

milstolpar som tidigare, söker unga människor fortfarande efter emotionellt engagemang. 

Vidare förklarar de att stabila förhållanden och trohet till varandra verkar fortfarande vara 

eftersträvade ideal trots lagens och religionens minskade inblandning (s. 16). Praktiseras 

intimitet inom vänskapen på liknande sätt som i kärleksrelationer? I Rethinking friendship 

(2005) föreslår Pahl och Spencer att vår förståelse av vänskap bör vara en empirisk fråga 

eftersom en vänskap rymmer många olika innebörder och praktiseras på olika sätt i relation 

till ålder, utbildning, yrke och geografisk kontext, men gemenskap och tillhörighet ges stor 

betydelse. Följande uppsats kommer därför utforska hur intimitet praktiseras i vänskap- och 

kärleksrelationer hos en grupp universitetsstuderande och vilka betydelser som intimiteten har 

för dem. Men om jag säger intimitet hade kanske någon velat mena att termen refererar till ett 

adjektiv, beskrivande en situation eller tillstånd. Till exempel berättar Ericsson (2011) hur 

intimitet uppstår och skapas som en följd av olika handlingar, möten och sammanträden i ett 

brandmanskollegium. Detta är ett exempel som visar hur intimitet förklaras som ett 

känslotillstånd och inte en praktik. Men kanske omfattar intimitet något mer? Kanske kan 

intimitet betraktas utifrån andra perspektiv? Utgår vi från intimitet som ett adjektiv, 

beskrivande ett substantiv, skulle jag vilja ifrågasätta hur detta tillstånd i så fall åstadkoms. 

Det hade inte varit helt osannolikt att anta om denna intimitet föregås, omges eller rent av 

innefattar vissa praktiker. Men varför studera intimitet genom ett ”görande”-perspektiv? Vilka 

förtjänster och fördelar kan detta praktik-perspektiv ge? Genom att studera intimitet ur ett 

”görande”-perspektiv, menar Roseneil (2010), kan vi utmana och avslöja medföljande 

kognitiva föreställningar om intimitet; föreställningar som möjligen är formade av en 

heteronormativ matris. På detta sätt kan andra dimensioner av intimitet som socialt liv 

erkännas och fångas i andra relationer än i bara kärleksrelationer. Utifrån ett ”görande”-

perspektiv och givet att vänskaps- och kärleksrelationer upprätthålls genom ett ständigt flöde 

av praktiker och inte bara existerar oberoende dessa, kan studier med denna infallsvinkel 

betona vardagliga aktiviteter och praktikers betydelse för vänskap- och kärleksrelationer 

(Morgan, 2011, s. 3).  

För att undersöka hur intimitet görs inom dessa två grupper har jag formulerat några 

frågeställningar som jag i slutet av uppsatsen avser besvara. Uppsatsens frågeställningar och 

syfte presenteras i nästkommande avsnitt.  
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2 Syfte och frågeställningar  

 

Ur resonemanget som fördes ovan om svårigheten med att försöka beskriva intimitet och i 

kombination med ämnets ökade vetenskapliga intresse vill jag med kommande uppsats 

bredda, utvidga och berika förståelsen av hur intimitet görs i vänskaps- och kärleksrelationer 

hos 6 universitetsstuderande. Ett syfte med den här uppsatsen är att undersöka och synliggöra 

likheter och skillnader i synen på intimitet i den här gruppen. Ett sådant syfte skulle, i den 

slutliga analysen, kunna innebära att med empiriska fynd återvända till, ta hjälp av och 

utmana det teoretiska ramverket med målet att bygga ut förståelsen av intimitet som social 

praktik. Uppsatsen har även ett sekundärt syfte; eller snarare den kunskap som uppsatsen kan 

tänkas generera, har möjligheter att tjäna ytterligare ett syfte. Detta syfte skulle vara att bidra 

till den fortsatta vetenskapliga kunskapsackumuleringen kring hur intimitet görs i vänskap- 

och kärleksrelationer. För att utforska intimitetspraktiker, dess innebörder, dess likheter 

respektive skillnader vad gäller vänskap- och kärleksrelationer har jag formulerat tre 

frågeställningar, vilka är:   

 

• Hur praktiserar en grupp universitetsstuderande intimitet i sina vänskaps- och 

kärleksrelationer?  

 

 

• Vilka likheter och skillnader finns det i sättet att praktisera intimitet i vänskaps- och 

kärleksrelationer?   

 

• Vilka sociala betydelser och innebörder bygger intimitetspraktikerna på som 

förekommer inom vänskap- och kärleksrelationer?  
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3 Tidigare forskning  

 

Min nyfikenhet av intimitet gjorde att jag kom över en avhandling, Innerlighetens tid 

(Mjöberg, 2011) som fångade min uppmärksamhet, inte minst diskussionen om svårigheten 

med att definiera intimitet. I denna avhandling användes en fenomenologisk analysmetod 

vilket resulterade i en definition av intimitet, bestående av element; intimitet som socialt 

varande och ömsesidig riktadhet utgör två av dessa element. Andra forskare har studerat 

relationen mellan individualistiskt präglade livsförlopp och förhållningssätt i relationer och 

dess inverkan på hur intimitet praktiseras i det nutida samhället (Budgeon, 2011). Ytterligare 

kunskapsproduktion av intimitet har skett inom familjesociologiska forskningsfält. I dessa fält 

har förslag på hur intimitet kan uppdelas i olika dimensioner betonats stor roll för 

synliggörandet av praktikernas upprätthållande funktion för familjer (se Jamieson, 1994; 

Morgan, 2011). Anmärkningsvärt är att en del fynd talar för att intima praktiker inte kräver att 

involverade parter ingår i en kärleksrelation. Medan en annan ände av forskningen 

argumenterar för ett begrepp som uppkommer främst i diskussioner om parrelationer och 

sexualitet men mindre inom sociala relationer (Aarseth, 2007; Gross & Simmons, 2002). 

Implicit betyder detta att intimitet som ett socialt varande och görande är synonymt med en 

nära relation. Är detta fallet – att intimitet som ett slags varande mellan människor är 

detsamma som att vara nära i en relation – eller är det möjligt att skilja intimitetspraktiker i en 

kärleksrelation åt från intimitetspraktiker i vänskapsrelationer? 

Varför inte bekanta oss närmare med hur forskningsläget ser ut i relation till hur intimitet 

praktiseras i vänskap- och kärleksrelationer? I följande avsnitt kommer jag presentera den 

tidigare forskning som jag funnit relevant i relation till mina fokus på intimitet, därför är 

avsnittet kategoriserat efter 5 teman, vilka är Intimitetens innebörder för vänskapsrelationer, 

Intimitetspraktiker inom vänskapsrelationen och Intimitetspraktiker inom kärleksrelationen. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av senmoderna perspektiv på intimitet.  

 

 

3.1 Intimitetens innebörder för vänskapsrelationer  
 

Pahl och Pevalin (2005) skriver att den geografiska närheten var viktig för att upprätthålla 

släktskaps- och vänskapsrelationer. Frånvaron av den geografiska närheten innebar 
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ansträngningar och större engagemang för aktörer att bibehålla relationer. Denna artikel lyfter 

också att närhetens betydelse inom vänskapsrelationer förändras i relation till andra sociala 

strukturer såsom ökade skilsmässoantal, högskoleregistreringar och den allmänna sociala 

rörligheten i samhället.  

 

I en kvantitativ studie av hur högskolestudenter definierar intimitet och vilken betydelse den 

ges i vänskapsrelationer, definierade majoriteten av respondenterna intimitet som 

självavslöjande (min översättning; urspr; selfdisclosure). En majoritet av respondenterna 

svarade att intimitet innebar delandet av personliga tankar, övertygelser och svagheter 

(Monsour, 1995). Andra högt rankade intima egenskaper var emotionell uttrycksförmåga, 

ovillkorligt stöd, fysisk närhet, tillit och sexuell fysisk kontakt (Ibid, s. 286–287). Det rådde 

vissa skillnader mellan vilken betydelse enkönade och tvåkönade vänskaper tillskrev intimitet. 

Till exempel gavs självavslöjande en större betydelse av intimitet för kvinnliga 

vänskapsrelationer än i manliga vänskapsrelationer. Kvinnliga respondenter i både enkönade 

och i tvåkönade vänskapsrelationer angav fysisk närhet som en definition av intimitet i högre 

utsträckning än vad manliga respondenter gjorde.  

 

I en intervjustudie ombads informanter att ange betydelsen av deras affektiva relationer samt 

deras socialitetsmönster (Budgeon, 2012). För informanterna innebar detta att fokusera på 

vänskapers, partners, före detta partners, kollegors, släktens och grannars roll och betydelse 

för deras socialitet. I korta drag lyder studiens slutsats att vänskaper var betydelsefulla av flera 

skäl. För det första erbjuder vänskaper en stabil och återkommande hamn från vilken de 

vardagliga praktikerna utgår från. För det andra bevarar vänskaper icke-konventionella 

identiteter genom att erbjuda stöd och omsorg; och för det tredje i en tid då gemenskap kan se 

olika ut, utgjorde vänskaper en plats där tillhörighet demonstrerades (Budgeon, 2012, s. 9).  

 

Ericson (2011) undersökte hur intimitet skapades i brandmannayrket. I undersökningen var 

intimitet förbehållet vissa villkor; däribland var det manliga könet förutsättning för 

gemenskapens inhägnad, men också delandet av gemensam bakgrund och uppväxt och fysisk 

närhet. Som män med heterosexuell läggning skapades gemenskap och intimitet, men utan 

sexuell innebörd, enligt Ericson (2011, s. 161–162).  
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I Friendship and formations of sociality in late modernity: the challenge of post traditional 

intimacy (2006) studerade Budgeon hur ogifta människor, utan förhållande och levande 

utanför en traditionell förhållandenorm, erkändes intima band till andra betydelsefulla nära. 

Budgeon diskuterar att intimitet förhandlas och praktiseras på varierande sätt och betonar att 

inom en post-traditionell kontext präglad av individuella livsförlopp blir vänskapsrelationen 

en plats inom vilken intimitet på okonventionella sätt praktiseras på, som i sin tur blir 

avgörande för individers förståelse av samhörighet.  

 

 

3.2 Intimitetspraktiker inom vänskapsrelationer  
 

I en artikel av Pahl och Pevalin (2005) som togs upp ovan, kunde praktiserandet av närhet 

inom vänskapsrelationer se olika ut beroende av hur geografiskt nära relationens aktörer var 

varandra. Ett stort geografiskt avstånd krävde ett större engagemang av relationens aktörer. 

Ett engagemang som kunde innebära att involverade parter transporterade sig över större 

geografiska områden och kontaktade varandra med hjälp av digital teknologi med mera.  

 

I en fallstudie undersökte Roseneil och Budgeons (2004) hur intimitet och omsorg 

praktiserades bortom familjen. Resultaten visade att vänskaper och sociala kontakter utan 

biologiska band utgjorde ett centralt område där de intervjuade fann omsorg och stöttning. 

Forskarna menar att inom kontexten av ökade individualisering, reflexivitet, minskade 

traditioner och friare sexualitet borde inte intimitetspraktiker betraktas ur endast familjens och 

släktskapets lins (Roseneil; Budgeon, 2004).  

 

I projektet ’Care, friendship and non-conventional project (Roseneil, 2005, s. 248) studerades 

hur individer, levande enligt individualiserade livsmönster, organiserar sina nätverk av 

intimiteter, vänskaper, omsorg och stöd. Studien utforskade vem som levde utanför den 

konventionella familjen, vilka som utgjorde betydelsefulla kontakter men även värderingar 

samt hur omsorgen för sig själv och för andra var föremål för undersökning. Resultaten visade 
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att flertalet intervjuade ifrågasatte att till fullo investera emotionellt i ett förhållande, utan 

framhöll betydelsen av betydelsefulla andra, såsom vänner och familj. De intervjuade menade 

att i perioder av sorg och nedstämdhet var det vänskaper som utgjorde det största stödet och 

att de organiserade livet till att skapa och upprätthålla vänskapsband (Ibid, s. 248–249).  

 

3.3 Intimitetspraktiker inom kärleksrelationen  
 

Det kallas kärlek (Holmberg, 2007) är en socialpsykologisk undersökning av hur unga 

heterosexuella par gör kärlek. I denna undersökning framgår det att män respektive kvinnor 

visar omsorg på olika sätt inom parrelationen. Undersökningen visar att kön är närvarande i 

sätten som kvinnor respektive män visar omsorg. Här praktiseras kärlek olika beroende på 

kön. Till exempel var känslomässigt omhändertagande, stöttande i svårigheter och i 

möjligheter och omsorger som genomsyrade vardagens vanliga omsorgspraktiker från henne, 

(s. 156) medan han visade omsorg vid speciella tillfällen som när hon var sjuk, nedstämd eller 

behövde särskild trygghet (s. 156). Holmbergs avhandling har ett maktorienterat fokus på 

kärlek som innebar att parens praktiserande av kärlek analyserades utifrån ett under- och 

överordningsperspektiv och utifrån hur kön konstrueras. För min studie är inte mannens och 

kvinnans likheter såsom skillnader i kärleksutövandet av främsta intresse, utan min studie är 

framförallt inriktad på att utforska hur intimitet görs genom olika praktiker och vilka sociala 

betydelser som intimitetspraktikerna kan tänkas byggas på.  

 

How Close Are We? Measuring Intimacy and Examining Gender Differences är en kvantitativ 

studie som dels försökte avgöra huruvida fyra teman, kärlek, tillgivenhet, tillit och 

självavslöjande har empiriskt stöd för intima erfarenheter och dels studera om kvinnor och 

män skiljer sig beträffande intima erfarenheter (Hook et l., 2003). Det empiriska material 

bestod av 360 högskolestudenter i unga 20-års åldern som uppfattade sig som singlar, 

engagerade i mer eller mindre oseriösa romantiska förhållanden. I deras empiriska material 

fann de att respondenter av det kvinnliga könet lade större betoning på visad kärlek och 

personlig bekräftelse i relation till intimitet. Däremot visade deras material inget stöd för att 

emotionell intimitet var praktiker som kvinnor i högre grad än män upplevde sig tryggare att 

göra. Det var lika stor sannolikhet för kvinnor som män att uppleva trygghet i att dela privata 

känslor och tankar.  
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Studien Intimacy and Emotion Work in Lesbian, Gay and Heterosexual Relationships av 

Umberson, Thomeer och Lodge (2015) hade intresse i att utforska hur intimitet och 

emotionsarbete utvecklas i samkönade- och tvåkönade förhållanden. Genom att bredda 

materialet till att involvera samkönade förhållanden var målet att undersöka sociala 

konstruktioner och erfarenheter av intimitet. Materialet bestod av sammanlagt 50 par, 

heterosexuella liksom homosexuella par. Resultaten visade att intimitet beskrevs som 

frånvaron av gränser mellan partners som kunde uppnås genom dialog och delande av 

känslor. Jämfört med män, hängav sig kvinnorna mer att betona betydelsen av att minska 

gränserna för att gynna intimitet. Cirka hälften av kvinnorna i hetero- och homosexuella 

förhållanden betonade betydelsen av att minska gränser, jämfört med en femtedel av männen.   

 

Artikeln There’s no Teology to it; It’s Just about the Spirit of Play: Men, Intimacy, and ’Late 

Modernity’, syftade att utforska hur män i Australien organiserar sina intima och sexuella 

relationer i ljuset av sociala förändringar i det privata livet (Duncan & Dowsett, 2010). 

Undersökningsmaterialet bestod av tio män med hetero- och homosexuell läggning. I de 

kvalitativa intervjuerna, gavs intervjupersonerna i uppgift att reflektera över behov, 

önskningar och mål med sina romantiska relationer. Materialet visade att männen i studien var 

högst benägna att reflektera över sina egna och andras uppfattningar om mäns förhållanden 

till intima och sexuella relationer. Generellt sett såg materialet sexuell intimitet som det mest 

ideala uttrycket för intimitet inom vilken kontext känslor och sårbarhet kunde uppvisas till en 

partner de kände tillit till. De här resultaten kastar nytt ljus över en traditionellt maskulin 

föreställning om sex som prestationsinriktad aktivitet och antyder en annan definition av 

sexuell intimitet, centrerat runt emotionell uttrycksförmåga. Samtidigt visar materialet också 

betydelsen av paret som den mest föredragna kontexten för intimitet och sex (Ducan & 

Dowsett, s. 58-59).  

 

Horne och Johnson (2018) studerade sambanden mellan emotionsarbete och tillfredsställelse i 

förhållanden. Med kvantitativ metod och utgångspunkt i 2000 pars rapporter upptäckte Horne 

och Johnson positiva samband mellan emotionsarbete och tillfredsställelse i parförhållandet. 

Resultaten visade att den kvinnliga partnerns förmåga att åsidosätta sina prioriteringar för att 

främja partnerns känslomässiga tillfredsställelse förutsåg högst belåtenhet inom förhållandet. 
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Emotionsarbete inom parförhållandet som gjordes av kvinnor i jämförelse med männens gav 

alltså högre högst tillfredsställelse inom parförhållandet. Det här fyndet stödjer tidigare 

påståenden om hur sociokulturella modeller om mannen som familjeförsörjare och kvinnan 

som känsloarbetare fortsätter att strukturera det intima livet efter kön.  

 

I en kvantitativ studie undersökte Lippert och Prager (2001) pars betydelse av vardagliga 

interaktioner. De drog slutsatserna att det är genom de dagliga interaktionerna som 

förhållandets karaktär formas. Vidare fastslogs det att parens definitioner av intimitet var 

beroende av interaktionernas karaktär. Respektive partners känslomässiga nde förutsåg större 

välbefinnande inom relationen.  

 

 

3.4 Senmoderna perspektiv på intimitet  
 

Eftersom denna kandidatuppsats handlar om intimitet inom en nutida kontext, vill jag 

kortfattat ta upp centrala senmoderna perspektiv på intimitet. I detta avsnitt sammanfattar jag 

Ulrich Beck och Elisabet Beck-Gernsheims bok The normal chaos of love, Zygmunt Baumans 

Liquid love, Jürgen Habermas Borgerlighetens offentlighet, Richard Sennets The fall of public 

man och Anthony Giddens The transformation of intimacy.  

 

Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim intar i boken The normal chaos of love (Beck & 

Beck-Gernsheim, 1995; se Mjöberg, 2011, s. 35), liksom Giddens, en positiv attityd till de 

nya former av relationer som kan karakterisera västvärldens samtida sociala relationer. Vidare 

menar de att människans livsvillkor är mer individuellt präglade än tidigare vilket skapar 

förväntningar av större valmöjligheter (Ibid). Med anledning av individualiserade livsvillkor 

som kan tyckas skapar rörelser bort från gemenskap och traditioner, vill författarna däremot 

hävda är det individuella valet den sammanfogande mekanismen som kommer leda människor 

till att skapa intima band (Ibid, s. 36).  
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Zygmunt Baumans teckning av den samtida människans relationella situation i Liqud Love 

kan framstå som dyster och nedslående. I boken Liqud Love menar Bauman att dagens 

relationer som människor etablerar med varandra kännetecknas av en flytande karaktär (se 

Mjöberg, 2011, s. 38). Den flytande karaktären är i själva verket en liknelse av kemiska 

ämnens möjlighet att skapa fastare eller lösare former. Vidare att människors samtida 

relationer präglas av en ambivalens där en vilja att vara nära finns men där en distans 

upprättas för att undvika smärta och bli lämnade. Denna ambivalens bör ses som en följd av 

att samhällets utveckling gått från att skapa förutsättningar för fasta former för relationer till 

att skapa lösare former, vilket inverkar på hur människor står i relation till varandra (Ibid). 

Bauman betraktar även den samtida människans som präglad av möjligheterna till att göra 

individualiserade val vilket avspeglas i relationers varaktighet, nytta och grad av närhet (Ibid, 

s. 39).  

 

Den tyske sociologen Jürgen Habermas skriver i boken Borgerlighetens offentlighet hur 

borgerlighetens utveckling av det sociala livet kan delas in i olika sfärer. I mitten på 1700-

talet började dåtidens borgerlighet att samlas i offentliga forum för att diskutera 

samhällsrelevanta frågor, i vilka forum deltagarna kom att vara bli mer privata än som 

tidigare; representanter av ett ämbete. Denna sfären, som Habermas kallar den privata sfären 

(som involverar allt folkligt liv) stod i kontrast till den statliga sfären som utgjordes av statligt 

kontrollerade organ. Den privata sfären kan i sig delas in i undersfärer, varav den ena, den 

sociala sfären utgörs av familjen och den intima sfären. Samtliga sfärer, hävdar Habermas, har 

genomgått förändringar, till exempel är inte familjen längre den institution där frihet, arbete 

och reproduktion tog plats utan utvecklas till ett utrymme för känslor och sex (Habermas, 

1998).   

 

I boken The fall of public man intresserar Richard Sennet sig för hur människors sätt att 

framträda i det offentliga samhället förändrats. Sennet menar att när gränserna mellan 

offentligt och privat liv på 1800-talet började suddas ut sker den samhällsutveckling som i det 

långa loppet leder till ett intimt samhälle (se Mjöberg, 2011, s. 24). Framväxten av det intima 

samhället har sin grund i det moraliska upphöjandet av det privata livet och familjelivet; den 

plats där människor tilläts vara personliga, sig själva och avlösta behovet att spela upp olika 

roller som det offentliga livet inbjöd till. Det offentliga livets individuella frihet att delta i 
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olika sociala interaktioner och roller är det privata livets motsats. Följden av det privata livets 

moraliska intrång i det offentliga livet blev dels en större intim sfär där individuella och 

personliga hävdanden inte längre behövde inskränkas till det privata livet, och dels urholkades 

familjens funktion att trygga dess medlemmars känslor (se Mjöberg, 2011, s. 24–25).  

 

I boken intimitetens omvandling förutspår Antony Giddens hur nya former för 

kärleksrelationer växer fram i takt med att samhällsrörelser såsom kvinnans emancipatoriska 

rörelse från sina traditionella roller äger rum (Giddens, 1995). Kärleksrelationernas ideal 

beskrivs som sexuellt och emotionellt jämställda och deras utseende ses som en återspegling 

av samhällets framväxande individualism. Kärleksrelationerna innebär nya förhållningssätt att 

vara i relation med varandra. Dessa förutsägs vara mer intima genom att de upprätthålls i den 

mån parterna uttrycker ett ömsesidigt behov av emotionellt utlämnande inför varandra 

(Giddens, 1995, s. 60). Genom de förhållningssättens emotionella grundstenar vilka utgör 

relationernas förutsättningar, är de jämfört med dem traditionella och normativt bundna 

kärleksförhållandena, relativt lösgjorda från yttre sociala normer för hur romantiska relationer 

traditionellt bedrevs.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter  

 

I detta avsnitt kommer jag presentera de teoretiska utgångspunkterna och förklara varför och 

hur dessa är av relevans för mitt uppsatsämne och mitt fokus på görandet av intimitet i 

vänskap- och kärleksrelationer. De teoretiska utgångspunkter som jag kommer arbeta med 

inkluderar Anthony Giddens begrepp sammanflödande kärlek och den rena relationen, men 

jag inkluderar också Georg Simmels utbyte, dyad, intimitet, fragment av kärleken och 

familjesociologen David Morgans praktikorienterade perspektiv på nära relationer. Giddens 

begrepp sammanflödande kärlek och den rena relationen valdes mot bakgrund av att dessa 

anses känneteckna moderna kärleksrelationer. Genom att dessa begrepp beskriver moderna 

kärleksrelationers kännetecken, kopplas de till mina frågeställningar som bland annat 

utforskar hur intimitet praktiseras inom vänskap- och kärleksrelationer i en samtida kontext. 

Georg Simmels begrepp utbyte och dyad kopplas till syftet – att berika förståelsen av hur 

intimitet görs i både vänskap- som i kärleksrelationer – genom att förklara hur alla 
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mellanmänskliga relationer uppbyggs av utbyten och hur dyaden är villkor för intimitet att 

formas. David Morgans praktikorienterade perspektiv valdes eftersom detta perspektiv lyfter 

”görandets” synvinkel och görandets skärningspunkter inom nära relationer. Detta perspektiv 

kopplas till studiens syfte genom att föreslå olika dimensioner av intimitet som kan bidra till 

en mer nyanserad förståelse av detta fenomen. Men ett perspektiv som kartlägger moderna 

kärleksrelationers relation till intimitetens omvandling presenteras härnäst.  

 

 

4.1 Anthony Giddens begrepp ”Den rena relationen” och ”sammanflödande kärlek” 

 

I boken Intimitetens omvandling, sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället 

introducerar Anthony Giddens (1995) begreppen den rena relationen och sammanflödande 

kärlek (1995, s. 58–60). Jag ska nu förklara hur följande begrepp är relevanta för min 

infallsvinkel på intimitet. Den rena relationen är ett begrepp som hänvisar till en social 

relation som ingås och upprätthålls endast av skäl av huruvida relationen skänker 

tillfredsställelse till relationens involverade parter. Relationen skapas för sin egen skull, 

oberoende av externa faktorer. Det är en relation som anses modern i den bemärkelsen att 

äktenskapet inte ensamt utgör ramar och kontext för att kärlek samt sexualitet ska kunna 

bedrivas (Giddens, 1995, s. 58). I relation till mina fokus på hur intimitet praktiseras inom 

vänskap- och kärleksrelationer samt vilka betydelser intimiteten har för dessa grupper är 

begreppet den rena relationens idé om att parternas individuella val att etablera den sociala 

relationen sker på grundval av vad de själva får ut av relationen den mest relevanta aspekten. 

Begreppet kan även bli relevant genom att synliggöra vilken betydelse situationen har för 

intimitet och huruvida relationen upprätthålls på villkoret att situationen som relationen 

skapar fortsätter skänka tillfredsställelse till respektive parter. Dessa idéer kan i mitt fall 

tillämpas på såväl vänskap såsom kärleksrelationer.  

 

Sammanflödande kärlek kännetecknas, samtidigt som den uppbygger den rena relationen, av 

en ständig dialog och förhandling mellan relationens involverade parter angående 

förhållandets vinster. Den förutsätter och upprätthålls av att kärleksrelationens parter öppnar 

upp för varandra ett känslomässigt utbyte som varje part mer eller mindre är i behov av. 
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Denna kärlek är i mångt och mycket obunden heterosexualitet. I relation till mina fokus hur 

intimitet i vänskaps- och kärleksrelationer praktiseras samt vilka betydelser intimitet har för 

dessa grupper tänker jag ta fasta på den sammanflödande kärlekens idé om det känslomässiga 

utlämnandet som en förutsättning för intimitetsskapande. Idén om det känslomässiga 

utlämnandet som förutsättning för intimitetsskapande blir relevant att använda i relation till 

mina frågeställningar ifall empirin ger uttryck för att närhet skapas genom att öppna upp 

känslomässigt för varandra. Utöver den sammanflödande kärlekens karaktäristik av dialog 

och förhandlande har detta begrepp ytterligare en för mina fokus på intimitet användbar 

aspekt. Då den sammanflödande kärleken är villkorad arbete, oförenlig med föreställningen 

om ”den eviga” kärleken och underkastad till det moderna samhällets ökade relationsuppbrott, 

är den sammanflödande kärleken relevant för mina frågeställningar eftersom dessa efterfrågar 

hur intimitet praktiseras i relationer samt vilka sociala betydelser som intimitet uppbyggs av 

(Giddens, 1995, s. 60–61). Sammanfattningsvis är begreppet den rena relationen relevant i 

relation till mina fokus på intimitet för att se om relationer upprätthålls på grundval av 

huruvida kärlek- och vänskapsrelationer skänker parterna tillfredsställelse och den 

sammanflödande kärleken genom att se om intimitet i kärlek- och vänskapsrelationer 

praktiseras genom att öppna upp känslomässigt för varandra.  

 

 

4.1.1 Jamiesons kritik i relation till Giddens begrepp   

 

Jag tar upp Jamiesons kritik inte som främst ett teoretiskt verktyg utan för att istället nämna 

något om vad Giddens bland annat fått kritik för. I artikeln Intimacy transformed? A critical 

look at the ’pure relationship’ (1999) lägger Jamieson fram empiriskt material på olika intima 

relationer som nödvändigtvis inte överensstämmer enligt Giddens övertygelse om intima 

relationers framtida utseende. Studier med övertygande bevis motsägande Giddens intima 

förutsägelser, visade att tidiga erfarenheter av sex bland unga innehöll varken inga 

förhandlingar om ömsesidig njutning eller förenande av sex och emotionell intimitet (se 

Jamieson, 1999, s. 484). Andra exempel på studier bestridande Giddens antaganden visade att 

sex och upprätthållandet av traditionella könsmönster vägde tyngre än ömsesidig sexuell 

njutning, jämlikhet och djup intimitet bland äldre heterosexuella par. Studier har också antytt 



 

14(52) 

 

att män klagar över brist på sex och kvinnor på bristen av intimitet (Duncombe & Marsden, 

1993, 1995, 1996; se Jamieson 1994, s. 484).  

 

4.2 Simmels utbytet  
 

Simmels teori om utbyte anser jag relevant för mina fokus på intimitet eftersom begreppet 

utbyte hänvisar till en aktivitet, en växelverkan av samtal, kärleksyttringar och blickar 

människor emellan. Därmed kan begreppet utbyte hjälpa oss att se på intimitet innehållande 

en uppsättning olika utbyten av allt från samtal till kärleksyttringar. Begreppet har särskild 

relevans för min inriktning mot kärlek- och vänskapsrelationer då utbytet har till skillnad från 

växelverkan, ett subjektivt mål, det vill säga den mellanmänskliga aktivitet som sker, görs 

med målet att uppleva känslor, med andra ord att ge något för att ta emot mer än vad 

individernas tillstånd tidigare bestod av (Simmel, 1981, 121–122). Det som gör detta begrepp 

relevant för mina fokus är också för att det kan synliggöra likheter i sätten att praktisera 

intimitet inom dessa grupper. Samtidigt kan utbytet även synliggöra skillnaderna i sätten att 

praktisera intimitet i kärlek- och vänskapsrelationer.  

 

4.2.1 Simmels dyad  

 

Simmels begrepp dyad är användbart eftersom det hänvisar till att särskilja dyaden, alltså en 

relation bestående av två parter, från andra sociala relationer. Ett av dessa särskiljande 

element är det ömsesidiga beroendet som bildas inom den dualistiska relationen. Det 

ömsesidiga beroendet spelar en avgörande roll för dyadens existens, för vid händelse av ena 

partens utträde skulle innebära dyadens död (Simmel, 1964, s. 122–124). Så oavsett om vi 

studerar intimitetspraktiker i vänskap- eller kärleksrelationer, skulle Simmel mena att dyaden 

har en nära relation med praktiker eller trivialiteter i sig. Nära i bemärkelsen att 

dyadrelationens existens är avhängig frekvensen av återupprepade individuella prestationer. 

Det är just hur relationens parter värdesätter dessa prestationer som också blir relevant i 

koppling till min frågeställning om vilka betydelser som intimitetspraktiker bygger på. 

Möjliga betydelser för intimitet att byggas skulle då kunna vara att särskilda handlingar är 

avgörande för den dualistiska relationens upprätthållande (Simmel, 1964, s. 125). Härifrån 
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öppnas möjligheter för att tillägga Simmels resonemang om intimitet; en teori vilken 

behandlas härnäst.  

 

 

4.2.2 Simmels intimitet  

 

Intimitet, enligt Simmel uppstår när individen erkänner sina innerliga kvaliteter, det som 

särskiljande hen från andra. Dessa ingredienser ges värde och kvalité av relationens respektive 

part. Dessa värden och kvaliteter som delas av relationens parter är ibland återspeglingar av 

de delar som parterna framlägger som deras centralaste personlighetsdrag (1964, 126-127). 

Kopplat till mina fokus hur intimitet praktiseras och hur vi kan utvidga förståelsen av 

intimitet, kan Simmels resonemang om intimitet bidra med att förklara hur intimitet är en 

process som inleds inom individen för att sedan pågå mellan individerna. Att 

kärleksrelationen även innehåller en sexuell relation och anlägger en särskild färg till dyaden, 

en färg som inte uppnås av andra dyader, skulle därför betyda att kärleksrelationen har fler 

möjligheter att upplevas intim, om vi talar med Simmel (1964, s. 125). Men denna sexuella 

aspekten av dyaden behöver inte nödvändigtvis utgöra ett betydelsebärande element för 

relationen, inte utan det ömsesidiga beroendet. Den sexuella aspekten av dyaden kan snarare 

förstås hur en kärleksrelation särskiljs från vänskapsrelationen, vilket skulle innebära en 

skillnad mellan vänskap- och kärleksrelationer, men det är en skillnad av färg på dyader och 

ingen skillnad på intimitet.  

 

4.2.3 Simmels fragment av kärleken  

 

I resonemanget om fragment av kärleken, menar Simmel att varje individ har en inneboende 

drivkraft mot någon att älska. Kärleken är ett huvudtema i allt mänskligt liv vilken präglar 

tillvaron (Simmel, 1982, s. 167). Men så som kärlekens objekt framstår, menar Simmel, är en 

social konstruktion, alltså en skapelse av subjektet. Vidare påstår Simmel att kärleken, när den 

väl trätt i kraft hos personen, inverkar på dennes sätt att betrakta det älskade föremålet. När 

detta tillstånd uppnåtts framstår kärlekens känslomässiga upplevelse för involverade parter 

som inkluderande varandra men exkluderande omvärlden (Ibid s. 167–170). Detta innebär att 
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människors föreställningar om andra är deras egna förståndsmässiga konstruktioner och högst 

”verkliga” för dem. Dessa konstruktioner och föreställningar kommer sedan att inverka på det 

praktiska handlandet gentemot det älskade objektet (Ibid, s. 167). Minns vi studiens 

frågeställningar på hur intimitet praktiseras, likheter och skillnader i sätten att praktisera 

intimitet och vilka sociala betydelser finns för intimitetspraktikerna att byggas på, är 

människans inneboende drivkraft att älska en annan av stor relevans för dessa 

frågeställningar. Den inneboende drivkraften att älska skulle kunna vara ett sätt att förstå 

uppkomsten till varför intimitet eller intimitetspraktiker sker. Samma inneboende drivkraft 

skulle även kunna förklara eventuella skillnader i sätten att praktisera intimitet i vänskap- och 

kärleksrelationer.  

 

 

4.3 David Morgan och praktikorienterat perspektiv på intimitet  
 

Morgans huvudargument till att anlägga ett görande perspektiv i sociologistudiet av familjen 

var för att distansera analyser från statiska förståelser av familjeliv. Detta perspektiv ser även 

jag potential med att använda i min kommande analys, av anledningen att kunna distansera sig 

från statiska föreställningar om vänskap- och kärleksrelationer, men också för att se om 

särskilda intima praktiker återkommer i båda dessa grupper. Det är alltså Morgans praktiska 

infallsvinkel jag finner relevant, eftersom studiens frågeställningar berör hur intimitet 

praktiseras vänskap- och kärleksrelationer. Eftersom syftet med studien är att utvidga 

förståelsen av intimitet och med hjälp av görandets synvinkel kan vi se i vilken utsträckning 

våra vänskap- och kärleksrelationer genomsyras av intimitet kan den detta teoretiska begrepp 

på så sätt bredda denna förståelse. Samtidigt kan traditionella föreställningar om vänskap- och 

kärleksrelationer utmanas och utrymme uppstår för att fokusera på praktikerna som utgör 

dessa relationer. Till mina analytiska verktyg hämtar jag från Rethinking family (2011) där 

presenterar Morgan begrepp som jag avser relevant för de kan synliggöra flera dimensioner av 

intimitet; vilka är förkroppsligad intimitet1, emotionell intimitet2 och intim kunskap3 (2011, s. 

35) och förkroppsligad kunskap (Ibid, s. 96).  

                                                      

1 Min översättning (Ursprungligen, embodied intimacy ) 
2 Min översättning (Ursprungligen emotional intimacy) 
3 Min översättning (Intimate knowledge)  
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Förkroppsligad intimitet, refererar till förkroppsligad beröring och omsorg, inklusive sexuell 

intimitet.  

Emotionell intimitet refererar till intimitet av självet, alltså ett delande av ens inre med andra. 

Kan liknas vid slags emotionell intelligens som till exempel manifesteras genom på olika sätt 

visad förståelse för vederbörande.  

Intim kunskap är det samlade resultatet av den förkroppsligade och emotionella intimiteten 

och ackumuleras genom ett längre tidsbiografiskt perspektiv.  

Förkroppsligad kunskap i allmänhet refererar till en, genom familjen förvärvad, kunskapsbas 

om hur andra bör behandlas, som manifesteras genom praktiker.  

 

4.4 Teoriernas samspel i relation till intimitet  
 

Jag började detta teoriavsnitt med att presentera begrepp och teorier vilka jag anser har 

relevans för uppsatsens syfte att utforska intimitetspraktiker i vänskap- och kärleksrelationer. 

I detta avsnitt sammanfattas hur dessa begrepp och teorier samspelar i relation till mina fokus 

på intimitet. De två begreppen den rena relationen och sammanflödande kärlek kan 

kombineras för att dels åskådliggöra intervjupersonernas skäl att ingå och upprätthålla sociala 

relationer å ena sidan men även avslöja det känslomässiga utlämnandets betydelse för 

närhetsskapande å andra sidan. Vad Simmels begrepp utbytet kan bidra med är att 

uppmärksamma de likheter och skillnader i utbyten som försiggår i mellanmänskliga 

relationer. Vidare bidrar Simmels utbyte genom att frekvensen av interaktionen i vänskap 

värderas genom hur aktörerna försakar andra värden (Simmel, 1964, s. 124).  För att kunna 

utforska likheter och skillnader mellan vänskap- och kärleksrelationer när det kommer till 

närhetsskapande gör Simmels resonemang om dyaden poängen att processen runt 

närhetsskapande i dessa grupper fungerar lika, men närheten i sig är påtagligare i en dyad än i 

en grupp. I detta skede kan Simmels intimitet (1964, s. 126) tillägga att intimiteten i både 

vänskap- och kärleksrelationen blir betydelsefull i den mån som relationens parter värdesätter 

den emotionella reaktionen som handlingarna ger upphov till. Fragment av kärleken skulle 

kunna vara behjälpligt genom att synliggöra mer varför och inte så mycket hur kärlek 

praktiseras på subtila sätt. I relation till Simmels begrepp intimitet kan Simmels resonemang 

om fragment av kärleken säga att praktikerna aktiveras och orsaken till dess aktivering avgörs 
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av den inneboende viljan till att älska som rymmer varje människa (Simmel, 1964, s. 169). 

Simmel menar att viljan att älska redan finns i oss såsom godhet och ondska (Ibid, s. 171). 

Varandet som kan kallas relationens praktiska karaktär, i en vänskap och i en kärleksrelation 

skiljer sig åt på så sätt att eftersom den inneboende viljan att älska skapar en ny verklighet av 

känslor i ett kärleksförhållande, medan varandet i en vänskapsrelation inte alls är av denna 

karaktär. Slutligen kombineras nämnda teorier med Morgans praktikorienterade perspektiv 

som bidrar med att föreslå olika intimitetsdimensioner som skulle kunna frigöra oss från våra 

föreställningar om att intimitet förekommer i kärleksrelationer.  

 

5 Metod och urval      

 

I kommande avsnitt ska jag redogöra för uppsatsens metodologiska val, intervjustudiens 

genomförande, urval och tillträde till intervjupersoner. Jag inleder följande metodavsnitt med 

att diskutera urval. Fortsättningsvis diskuterar jag intervjustudiens genomförande och urval 

för att sedan diskutera mitt analytiska tillvägagångssätt. Metodkapitlet avslutar jag med att 

ägna diskussion om studiens tillförlitlighet.  

 

5.1 Urval  
 

Uppsatsens urval var tätt knutet till uppsatsens frågeställningar och syfte liksom 

uppsatsarbetets ram. Urvalet utgick från, påverkades och bestämdes av både vilka 

frågeställningar som intresserade mig men även av de möjligheter och begränsningar som 

uppgiften att skriva kandidatuppsats innebar. Kort sagt skapade jag, genom mina 

frågeställningar och syfte egna förutsättningar samtidigt som uppgiften erbjöd vissa. 

Frågeställningarna liksom syftet påverkade mitt urval till att utgöras av individer som 

uppfyllde minst två kriterier; att ingå i någon slags vänskap- eller kärleksrelation. Med andra 

ord var urvalet tvunget att enligt dem själva uppleva sig vara vän eller partner till någon. Vid 

tiden för studiens genomförande befann sig samtliga intervjupersoner i kärleksförhållanden. 

Deras åldrar varierade mellan åldrarna 22-27 år. Samtliga hade mer eller mindre studier som 

sin huvudsakliga sysselsättning. Ett par stycken jobbade extra vid sidan av studierna. Tre 
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intervjupersoner var samboende. För att utöka möjligheten att inom den kvalitativa 

forskningskontexten göra uttalanden om mina fokus på intimitet, var min ambition att dels 

uppnå stor spridning av mitt intervjumaterial vad gäller ålder, förhållandestatus, sexuell 

läggning och jämn fördelning mellan könen. En ambition som bara delvis uppfyllts på grund 

av svårigheter med tillträdet till intervjupersoner. Urvalets ojämna könsfördelning, 4 kvinnor 

respektive 2 män var inte avsiktlig. Den här könsfördelningen skulle kunna påverka 

kunskapen som uppsatsen genererar.  

 

 

5.2 Studiens genomförande  
 

Valet att med kvalitativ metod undersöka hur intimitet görs inom vänskap- och 

kärleksrelationer, bestämdes i hög grad av uppsatsens syfte – att bredda, utvidga och berika 

förståelsen av hur intimitet görs i nämnda grupper. Detta syfte inbegriper ett utforskande 

förhållningssätt i relation till undersökningsobjektet. Således innehöll syftet en föreställning 

och syn på kunskap som konstruktiv. Vad jag fick se och höra i intervjuerna återges av mig, 

eller för att tala med Kvale (1997, s. 12), rekonstrueras intervjupersonernas historier som jag i 

andra hand avser dela med mig av. Därmed ligger min kunskapssyn i linje med den 

kvalitativa forskningens tradition att undersöka hur (i mitt fall) intimitet som dimension av 

socialt liv tolkas, upplevs och förstås av en grupp universitetsstuderande. Syftet och valet av 

kvalitativ metod har även starka kopplingar till min vetenskapliga världsbild, som ligger 

närmst det konstruktivistiska perspektivet. Detta perspektiv framhåller att individer söker efter 

att begripliggöra och utveckla sina egna tolkningar av sin livsvärld baserat utifrån 

sammanhang, kontext och omgivande kultur (Creswell, 2014, s. 37). Det konstruktivistiska 

perspektivet erkänner också forskarens eller observatörens förförståelse av 

undersökningsobjektet, vilket präglar kunskapen som genereras (Creswell, 2014, s. 38). 

Därför är jag som uppsatsskribent medveten om att den kultur vilken jag växt upp i, kommer 

att prägla uppsatsens kunskapsproduktion. Lämpligaste tillvägagångssättet att studera hur 

intimitet som socialt liv tolkas var därmed genom den kvalitativa forskningsintervjun. Med 

intervjun som fastslagen datainsamlingsmetod, återvände jag till uppsatsens syfte som i mångt 

och mycket utstakade vad intervjufrågorna skulle handla om. Jag var alltså medveten om att 

söka upp ämnet intimitetspraktiker, vilket jag gjorde genom att strukturera en intervjuguide 
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som hade förberedda frågor och teman. Min utmaning blev snarare att avgöra hur frågorna om 

intimitet skulle formuleras. Utmaningen framstod efter jag genomfört en pilotintervju som 

synliggjorde intervjuguidens svagheter och styrkor. I pilotintervjun framstod det att ämnet 

intimitet var svårt att tala kring. Intervjuguidens starka prägling av min förförståelse av 

intimitet och tematiska struktur, gav begränsade svar. Jag påminde mig själv om att vägen till 

att finna svaren om hur intimitet praktiseras i vänskap- och kärleksrelationer, skulle visas av 

mina intervjupersoner och inte av mig. Ett fenomenologiskt förhållningssätt; det vill säga att 

försöka förstå intimitet som socialt fenomen sådant det upplevs utifrån intervjupersonernas 

perspektiv, och att beskriva fenomenet hur de faktiskt uppfattar detta fenomen (Kvale, 1997, 

s. 54) var avgörande för hur intervjuguidens frågor slutligen kom att se ut {se bilaga 1 för 

intervjuguide}. Uppsatsens syfte skulle ju uppnås genom att utfråga hur intervjupersonerna 

gör intimitet och inte av min förförståelse. Utmaningen överstegs genom att kontextualisera 

frågorna om intimitet och se till att intervjun inleddes med frågor som ”mjuknade upp” 

ingången till ämnet. Enligt Kvale (1997, s. 121) handlar den här frågan om att strukturera 

intervjun med hänsyn till frågornas tematik och dynamik. För mig innebar det att jag 

formulerade tematiska intervjufrågor som kunde relateras till ämnet och de teoretiska 

föreställningar som låg till grund för studien, samtidigt som det innebar strävandet efter en 

intervjustruktur som kunde stimulera till ett gynnsamt socialt samspel, därför inleddes 

intervjusamtalen med korta och lättbegripliga frågor (Ibid, s. 122). Likaså intervjuguidens 

övriga frågor anpassade jag till principerna för tematik och dynamik, vilket innebar att 

intervjuguiden ofta antog formen av ”vad”- och ”hur” frågor. I intervjusituationen 

informerades intervjupersonerna om studiens syfte och de forskningsetiska principerna som 

jag förhöll mig till. Intervjusamtalen spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion på min 

privata mobiltelefon. Intervjuernas längd varierade mellan 50-70 minuter och samtliga 

intervjuer utom en ägde rum i olika lokaler i universitetsbiblioteket, som ägde rum i min 

privata lägenhet. Mitt förhållningssätt i intervjusituationen går i linje med Kvales beskrivning 

om kvalifikationskriterier för intervjuare (Ibid, s. 138), där styrande, vänlig och öppen 

intervjuare hör till några kriterier. Under intervjusamtalets förlopp hade jag studiens liksom 

intervjuns syfte i åtanke, vilket gjorde att när intervjupersonen utsvävade alltför mycket, 

styrde jag samtalet i riktning mot vad jag ansåg relevant utifrån studiens syfte. Men jag tillät 

också intervjupersonerna att avsluta sina utläggningar och gav dem utrymme att ta sig tiden 

att reflektera över ställda frågor. Slutligen försökte jag vara så öppen jag kunde till vilka 

aspekter av ämnet som intervjupersonen fann viktiga, för att sedan kontrollera varför just de 

aspekterna var viktiga för dem. Avslutningsvis transkriberades intervjuerna i sin helhet.   
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5.3 Access 
 

Accessen till intervjupersoner skedde genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Ahrne & 

Svensson, 2017, s. 41). Bekvämlighets- såsom snöbollsurvalet bestämdes främst av tiden som 

stod till mitt förfogande. Kontakten med intervjupersoner skedde skriftliga med hjälp av 

Facebooks kommunikationstjänst, Messenger. Intervjupersonerna hade jag kommit i kontakt 

med tidigare genom olika sammanhang. Jag kontaktade samtliga intervjupersoner var för sig. 

I mina förfrågningar om medverkande i studien informerade jag dem kort om studiens syfte 

och intervjuns ämnen och frågade om intresse fanns att medverka. Att personerna ingick i mitt 

sociala nätverk, är en faktor som skulle kunna riskera resultatens tillförlitlighet, men eftersom 

de var avlägsna kontakter gjorde jag bedömningen att de inte skulle riskera tillförlitligheten av 

uppsatsens resultat i alltför hög grad. Uppsatsens tillförlitlighet kommer jag diskutera i nästa 

avsnitt.  

 

5.4 Studiens tillförlitlighet  
 

5.4.1 Validitet  

 

Genom att ha tagit del av vad den tidigare forskningen diskuterat i termer av 

intimitetspraktiker, och sedan ställt mina resultat jämte forskningsöversikten, har en process 

uppstått där jag sökt att validera eller falsifiera mina resultat. Således är mina resultats 

validitet kopplat till huruvida jag kan övertyga forskningssamhället om sambandet mellan min 

metod och begreppsutveckling (Kvale, s. 216-217). En vanlig kritik den kvalitativa 

forskningen får utstå är att intervjupersonernas beskrivningar kan vara falska. Jag har 

kontrollerat detta genom att i så hög grad som möjligt ställa samma frågor till respektive 

intervjuperson. För att ytterligare kontrollera de intervjuades rapporter, presenterade jag i 

intervjusituationen min tolkning av deras uttalanden, varpå de fick möjlighet att svara om jag 

gjort korrekt tolkning. Om de intervjuades svar liknar varandra ökar stödet likväl 

legitimerandet för att ett visst begrepp eller fenomen bör förstås på ett visst sätt och även 
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studiens validitet. Sammanfattningsvis är den här kvalitativa studiens validitet kopplat till min 

roll som både intervjuare och förmedlare av kunskap. Studiens validitet är på så sätt kopplat 

till min roll som intervjuare genom att i intervjusituationen kontrollera intervjupersonernas 

utsagor med mina personliga tolkningar (Kvale, 1997, s. 214). Men studiens validitet har 

också tillgodosetts av kunskapsförmedlingen till och kommunikationen med forskningsfältet 

där jag upptäckt, jämfört, falsifierat eller verifierat mina fynd i relation till forskarsamhällets 

tidigare fynd i relation till intimitetspraktiker.   

 

5.4.2 Reliabilitet  

 

Ovan diskuterades studiens validitet som kan beskrivas enligt en postmodernistisk syn på 

validitet, alltså en syn där intervjuarrollen och rollen som förmedlare av studiens resultat ges 

stor betydelse, ska jag nu redogöra för studiens reliabilitet. För det första kan min roll som 

intervjuare diskuteras i relation till reliabilitet. Här blir min medvetenhet om frågornas 

formuleringar avgörande för om intervjupersonens svar blir snedvridna. Ledande frågor är 

exempel på frågor som kan inverka på de intervjuades utsagor och riskera studiens reliabilitet. 

Jag försökte undvika ledande frågor. Dock kontrollerade jag intervjupersonernas utsagor 

genom att presentera för dem mina personliga tolkningar som de sedan fick möjlighet att 

komplettera. Kontrollerandet av intervjupersonernas rapporter i intervjun, är enligt Kvale 

(1997, s. 214) ett test av beskrivningarnas tillförlitlighet och minskar de skäl för reliabiliteten 

att riskeras. Med andra ord reduceras slumpens inverkan om jag som intervjuare kontrollerar 

med kritiska följdfrågor de intervjuades utsagor. För det andra kan min roll som uttolkare av 

studiens empiriska material diskuteras i relation till reliabilitet. I linje med Kvales beskrivning 

har jag efter bästa förmåga försökt redogöra för mitt metodologiska tillvägagångsätt för att 

öka studiens reliabilitet. Detta har inneburit strävandet efter genomskinlighet i alla studiens 

faser. Exempel på genomskinlighet som kan öka studiens reliabilitet görs strax i avsnittet om 

analytiskt tillvägagångsätt där jag kommer redogöra för läsaren vilka verktyg som utgjort 

analysprocessen. Vidare har jag försökt anlägga en perspektivisk subjektivitet på min text 

vilket innebär att läsaren får presenterat olika perspektiv och frågor på den aktuella texten. 

Förhoppningen med mångperspektivisk metod är att explicitgöra för läsaren de perspektiven 

jag anlagt som i sin tur banat väg för mina tolkningar. På detta sätt kan tolkningarna bli mer 

begripliga (Ibid, s. 192).  
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5.4.3 Närhetscirklarnas funktion och syfte  

 

De formulär som kallas för närhetscirklar {se referenser för närhetscirkel}, kommer i detta 

avsnitt att förklaras utifrån deras funktion och syfte. Närhetscirklarna är ett formulär som 

intervjupersonerna i intervjusituationen fick i uppgift att rita in hur deras relationer upplevs i 

relation till graden av närhet. I praktiken innebar detta att jag under intervjusamtalet använde 

formuläret och intervjuguiden växelvis. Under intervjuns förlopp hade jag uppsikt över de 

respektive intervjudeltagarnas närhetscirklar, vilket gav mig en överblick hur 

intervjupersonerna upplevde sina relationer efter närhetsgrad, och kunde på så sätt se hur de 

upplevde bland annat sina vänskap- och kärleksrelationer efter närhetsgrad. Syftet med att 

inkludera närhetscirklarna var främst att skapa en öppning i intervjun till att prata om ett 

känsligt ämne. I det syftet fungerade närhetscirklarna väl. Närhetscirklarna visade sig även 

fungera som en ögonöppnande karta över bredden av nära relationer. Jag menar att jag med de 

ifyllda närhetscirklarna fick en överblick över att olika relationer kan innehålla olika intima 

inslag; relationer som enligt min förförståelse inte är de där intimitet först och främst 

praktiseras. För att exemplifiera cirkelns funktion i praktiken, kunde jag se att intervjuperson 

x upplevde sin vän y extremt nära, varpå jag kunde inrikta frågor på just den relationen.  

 

5.5 Analytiskt tillvägagångssätt  
 

I mitt analytiska tillvägagångssätt har jag tagit hjälp av vad Rennstam och Wästerfors kallar 

tematisk, strukturell analys och argumentation med empiri Rennstam & Wästerfors, 2016, s. 

59; 148-150). Beträffande den tematiska analysen har detta inneburit att jag fokuserat på vad 

intervjupersonerna säger, snarare än att fördjupa mig alltför mycket i hur eller för vem det 

sägs. Jag har låtit återkommande teman uppta analysens struktur, såsom intimitetspraktiker i 

vänskap- och kärleksrelationer, eftersom intervjupersonerna talade om detta, var och en på sitt 

sätt. Rennstam och Wästerfors talar om att låta analysen bestå av en kombination av 

återkommande innehåll och form, något jag i min analys tillämpat. Vad beträffar 

argumentation med empiri har jag använt denna modell i syfte att låta mina poänger och 

resultatet synas tydligare genom en särskild struktur. En struktur där jag först åskådliggjort 

min poäng, sedan introducerat det empiriska utdraget, följt av utdraget i sig, för att sedan 
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återkoppla till min poäng men med en utvecklad analys (Rennstam & Wästerfors, 2016, s. 

127; 148). Analysen har också inspirerats av vad Kvale kallar tolkning (se Rennstam & 

Wästerfors, 2016, s. 31). Detta innebar att jag strävade efter att utveckla och se strukturer 

samt relationer utöver det explicit sagda i en intervju. Läsaren kan bli varse den här fasen av 

analys i sammanhanget för uppsatsens analys, där jag först ägnar uppmärksamhet åt att tolka 

vad intervjupersonerna själva förstår som meningen med vad de säger. För att, i likhet med 

Kvale kallar sammanhanget av kritiskt sunt förnuft, sen går min tolkning utom den 

intervjuades självförståelse till att omfatta vad som sagts i övriga intervjuer. Slutligen och i 

analysfasens slutskede tillämpade jag en teoretisk ram för att tolka intervjupersonernas 

uttalanden. I detta sammanhang som Kval kallar för teoretisk förståelse tar min analys klivet 

från sammanhanget för självförståelse och kritiskt sunt förnuft till en ny nivå där också 

uppsatsens teoretiska ram vävs in (Ibid, s. 31).  

 

6 Etiska överväganden  

 

I genomförandet av min uppsats kommer regler för god forskningsetik att tillämpas. Jag har 

vänt mig till vetenskapsrådets hemsida och hämtat dessa regler för god forskningsetik för att 

sedan tillämpa dessa i uppsatsarbetet. Varför har jag tillämpat regler för god forskningsetik? 

Reglerna för god forskningsetik har använts för att säkerställa att uppsatsens samtliga 

involverade inte kommer till allmän skada. I relation till min uppsats har detta säkerställts 

genom att informera intervjupersoner om deras rättigheter som såväl mina skyldigheter. Jag 

har informerat om att de själva är föremål för undersökning, om uppsatsens syfte och bett om 

deras samtycke till att spela in intervjuerna. Inspelning av ljud innebär, enligt vetenskapsrådet 

en behandling av personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet, 2018, s. 27). Eftersom de inspelade 

intervjuerna innehöll information som indirekt skulle kunna identifiera personen ifråga, har 

jag säkerställt anonymitet genom att använda fingerade namn i uppsatsen och utelämnat 

platsers, lokalers och föreningars namn som uppkommit under intervjusituationen. På så sätt 

kunde jag utlova anonymitet. I samhällsvetenskaplig forskning, där till exempel människors 

uppfattningar om något efterfrågas, såsom i mitt fall, är idealet att ett skriftligt samtycke 

nedtecknas (Vetenskapsrådet, 2018, s. 26). Samtycket samlades dock in muntligt. I en 

forskningskontext där svar lämnas som berör människors privatliv skall intervjupersonernas 

integritet, i så hög utsträckning som möjligt, skyddas genom att forskaren vidtar nödvändiga 
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åtgärder (Vetenskapsrådet, 2018, s. 41). I mitt fall har detta inneburit att svar och uppgifter 

inte delgetts utomstående parter och att jag som student har i hög grad som möjligt, framställt 

de uttalanden som inkluderats i uppsatsen på ett respektfullt sätt.  

 

7 Analys  

 

Det kommande analysavsnittet är sammanhanget där jag kopplar samman empiri med mina 

teoretiska utgångspunkter. Följande analysavsnitt utgår först och främst från studiens 

frågeställningar och har därmed strukturerats enligt tre huvudteman: Intimitetspraktiker i 

kärleksrelationen, Intimitetspraktiker i vänskapsrelationen, Likheter respektive skillnader vad 

gäller intimitet i vänskaps- och kärleksrelationer. Analysdelen avslutas med att behandla 

ytterligare ett tema där jag presenterar hur min empiri gjorde intimitet olika beroende av kön. 

Men först följer en presentation av de intervjuade.  

 

7.1 Presentation av de intervjuade  
 

Den kommande analysen bygger på sex intervjuer, var av två män och fyra kvinnor 

intervjuades. Den huvudsakliga sysselsättningen bland de intervjuade var studier men vissa 

jobbade extra vid sidan om studierna. Intervjupersonerna befann sig mellan åldrarna 23 och 

27. Det fanns en jämn fördelning av samboende och singelboende under tiden för 

intervjuerna. Samtliga intervjupersoner ingick i kärleksförhållanden men deras respektive 

kontaktfrekvens såg olika ut. Intervjupersonernas vänskaps- och familjesituation såg även 

olika ut angående kontaktfrekvens, förväntningar gällande stöd och upplevd närhet. Två av de 

intervjuade, Johan och Ellen var ett par då intervjuerna ägde rum. Samtliga intervjuer skedde 

enskilt. Härnäst kommer jag ge en mer närmare beskrivning av de intervjuade och i korthet 

beskriva hur de uppgav uppleva sina relationer utefter grad av närhet.   

 

Oliver 27 år, bor med sin sambo i en lägenhet. Parallellt som han jobbar på ett gym, 

kompletterar han studier. På närhetscirkeln uppgav han att han upplevde stå sin flickvän 

närmast.  
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Johanna 27 år, bor med sin sambo och deras två katter i en lägenhet. Johanna studerar till 

yrkeslärare samtidigt som hon vikarierar som yrkeslärare på ett gymnasium i stan. På sin 

närhetscirkel uppgav Johanna att hon upplever stå sin sambo, sin syster och sin mamma 

närmst.  

 

Johan 24 år, bor i ett kollektiv i stan tillsammans med bland med andra sin flickvän. När 

Johan inte studerar på halvtid är han sedan en tid tillbaka arbetssökande. De relationer som 

Johan upplevde nära var bland annat sin kärleksrelation och en vänskap.  

 

Ellen 22 år, bor i samma kollektiv som Johan som också är hennes partner. Ellen studerar 

heltid på universitetet. Ellen upplever att hon står Johan närmst, följt av sina kusiner, Lisa och 

Linn, sen kommer familjen.  

 

Ylva 23 år, bor i en lägenhet nära universitetet. Hon studerar till förskollärare och blev 

nyligen tillsammans med en kille hon under ett tag träffat. Ylva uppgav i sin närhetscirkel att 

hon upplever vara sin bästa vän, Jonas närmst.  

 

Alexandra 24 år, bor i en lägenhet nära universitetet. Alexandra arbetar som handledare på 

kommunen parallellt som hon studerar psykologi med slutmålet att kunna arbeta som 

psykoterapeut. Alexandra upplever att hennes föräldrar står henne närmst, sen delar hennes 

partner och hennes vänner andraplatsen.  

 

7.2 Intimitetspraktiker i kärleksrelationen  
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur intervjupersonerna gör intimitet i 

kärleksrelationen. Vad jag funnit i mitt empiriska material och som jag vill visa var att 

intimitet görs genom en praktik jag vill kalla emotionellt utlämnande. Den här praktiken 

handlar om att inom en kärleksrelation delar personerna privata tankar, känslor och sidor av 
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sin personlighet som ger praktiken en unik prägel och exklusivitet. Nedan kommer jag ge 

flera exempel på hur intervjupersonerna beskrev detta inom kärleksrelationen. Först tänker jag 

tänker lyfta ett citat från intervjun med Oliver, där han beskriver hur privat och annorlunda 

han beter sig inom ramen för kärleksrelationen: 

 

Jag kan prata med henne om hur jag känner, även om det inte är ofta så är det nog unikt. Ute 

bland folk är jag väldigt seriös, hemma är jag väldigt fånig…jag beter mig väldigt annorlunda 

hemma än hur jag är någon annanstans. 

 

Som vi kan läsa från intervjun redogjorde Oliver att han kan dela sina känslor med sin partner. 

Han beskriver också att han delar privatare sidor med sin partner i jämförelse med folk för 

egentligen är han inte den som brukar berätta om känslor. I det privata hemmet beter han sig 

mer ”fånigt” och i det offentliga är han seriösare. Hur privata sidor av ens personlighet 

framträder är just vad intimitetspraktiker inom kärleksrelationen verkar handla om. I nästa 

citat från beskriver Oliver att dessa praktiker är barnsliga till jargongen. Just barnsligheten vill 

jag poängtera eftersom det är en bekräftelse på praktikernas exklusiva koppling och 

tillhörighet till kärleksrelationen:  

 

 Äh, dansar, twerkar, sjunger, hittar på egna låtar. Ja, så jargongen är ganska barnslig men 

glatt, skön stämning är det.  

 

Hittills har min poäng varit att visa hur intimitet inom kärleksrelationen praktiseras genom att 

dela privata tankar, känslor och sidor av ens personlighet. Utöver detta och praktikernas 

exklusivitet, beskrev Oliver att vad som tillät eller gav honom modet att dela med sig, var en 

icke-dömande attityd. Nu vill jag dels visa hur den här icke-dömande attityden är ett mönster i 

flera intervjuer, men främst vill jag visa hur attityden uttrycks och dess roll för intimiteten. Vi 

ska ta del av hur en attityd av att lyssna och icke-döma har en trygghetsskapande funktion och 

återigen är praktikens betydelse; dess centralitet och exklusivitet i fokus. I följande citat får vi 

ta del hur Ellen beskriver detta:  
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Han är väldigt bra på att lyssna även om han inte alltid har så mycket att tillägga så förstår 

man verkligen att han lyssnar på en. Det är inte alltid det känns så när man pratar med 

människor. Det kändes tryggt att prata med honom; han var inte särskilt dömande. 

 

Med en ytlig överblick kan det tyckas att Oliver och Ellen beskriver olika sätt hur intimitet 

kan göras på. Till exempel beskrev Oliver att han och hans partner delar barnsliga sidor av sin 

personlighet med varandra, där de ibland dansar och beter sig fånigt. Medan Ellen beskrev 

vilken trygghet hennes partner gav henne genom att bara lyssna och inte döma vad hon 

uttryckte. Vi kan låta dessa detaljer som kreativ verksamhet uppta vårt fokus men tittar vi ett 

steg närmare kan vi se det jag vill poängtera, nämligen att intimitetspraktikerna inom 

kärleksrelationen har funktionen att skapa trygghet. Det finns mönster som handlar om att 

intimitet görs genom ett känslomässigt och privat utbyte av tankar, känslor och sidor av ens 

personlighet. Men lyfter vi blicken ser vi att detta praktiserande har en funktion att skapa 

tryggheten. Och jag vill mena att både Oliver och Ellen beskriver detta genom att tryggheten 

åstadkoms genom att dela privata tankar, känslor och sidor av sin personlighet. Det är lite som 

en annan intervjuperson, Johanna sa: /…/ Nu släpper jag dig lite så finns du ändå kvar? Så, 

den känslan. Vissheten om att den andre finns kvar tillkommer genom att visa sitt innersta jag 

för den andra, verkar vara intimitetspraktikerna i kärleksrelationen går ut på. Sammantaget 

handlar det gemensamma temat om ett känslomässigt utbyte där privata tankar som känslor 

delas, en praktik med underliggande funktion att skapa trygghet. Till skillnad från de andra 

intervjucitaten om emotionellt utlämnande, refererar Alexandra till att intimitet även kan 

praktiseras på ett mer fysiskt sätt genom handlingar och gester, vilket innebär en mindre 

avvikelse sett till det emotionella utlämnandets innebörd. Men bara en mindre avvikelse. Vad 

jag vill mena är att hennes sätt att göra intimitet ändå har likheter med övriga intervjupersoner 

då hon tillskriver en sorts praktik stor exklusivitet, tillägnat en person:   

 

Jag är inte den här heller som säger gulliga saker hela tiden utan visar det istället. För jag 

tycker att handlingar betyder så mycket mer än bara tomma ord. Att man visar det privat då. 

Jag har lite svårt att visa min kärlek öppet framför människor. Till exempel i en offentlig miljö 

har jag lite svårt att pussa min kille, det är inte jag. Det är väl nog det, intimitet och något 

gulligt sms här och där.  
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Utvändigt sett ser är Alexandras intimitetspraktiker i kärleksrelationen annorlunda i relation 

till mönstret, men som sagt bara delvis. Hon beskriver trots allt att hon visar sin omtanke 

privat på ett fysiskt sett, när hemmets ridåer omsluter det privata från det offentliga. Att visa 

omtanken fysiskt är inte Alexandras kopp te, leder mig in på min poäng som är kännetecken 

för hur flera intervjupersoner praktiserar intimitet i kärleksrelationen, det vill säga att genom 

praktikerna framträder personernas innerligaste jag. Hur personernas innerligaste jag träder 

fram kan visserligen ske något olika, vilket vi i citaten kunnat läsa, men funktionen är 

detsamma. Nästa citat, från intervjun med Johanna, anser jag illustrerar praktiken ännu 

tydligare. Nämligen att hur intimitet i kärleksrelationen praktiseras har den underliggande 

funktionen att skapa tillit och trygghet genom att dela privata tankar och sidor av sin 

personlighet:  

 

Känslomässigt, då att våga bryta isen med en person och att visa det, att man faktiskt bryr sig. 

Både med ord och med handlingar att visa, jag tror att jag har lätt för att skaffa ytliga kontakter 

men det är svårt verkligen komma nära inpå, att verkligen komma in på djupet, det ärliga och 

det öppna…våga berätta om mitt förflutna och även lyssna på den andra personen, att fråga och 

visa intresse för den andre personen och att vilja veta mer om den personen, att bli mer nyfiken 

på den personen också. Så att våga ge och ta mer. Våga närma sig de mer allvarliga ämnena 

och samtalen.  

 

Om vi ska ta och summera vad intervjupersonerna har beskrivit, kan vi börja med att 

konstatera att flertalet intervjupersoner berättar om att intimitet görs genom att dela privata 

tankar, känslor och sidor av ens personlighet. En praktik jag vill kalla emotionellt utlämnande. 

Jag bygger termen utifrån praktikens kännetecken, det vill säga att personerna känslomässigt 

som fysiskt utlämnar sig själva inför en annan människa. Att utlämna sig själv inför en annan 

har visat sig ha en underliggande funktion att skapa trygghet. Men först när utbytet är ett 

faktum, det vill säga när någon inlett ett utlämnande och när vederbörande tagit emot detta 

utan att döma, skapas trygghet i relationen. Praktiken tillskrivs även stor exklusivitet, oavsett 

om praktikerna till det yttre består i att dela känslor eller sidor av sin personlighet tillägnas 

detta endast kärleksrelationen. Olivers och Alexandras intervjuer är särskilt talande för att 

individernas innerligaste jag framträder genom denna praktik. Ett annat fynd som det senaste 

citatet och inte minst Alexandras citat är exempel på är hur relationerna stod i centrum, inte så 

mycket personerna. Möjligtvis kan det vara så att relationerna får ett värde i sig. Vi får nu 
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tillfälle att med hjälp av teori att ytterligare förstå hur intimitet praktiseras i kärleksrelationen 

ytterligare.  

Enligt Giddens går samtida kärleksrelationer en utveckling till mötes där att öppna sig själv 

för den andre är metoder för relationens upprätthållande, en utveckling av kärleksrelationer 

som anses mer intima i bemärkelsen att parterna utlämnar sig själva inför varandra rent 

emotionellt. Den här utvecklingen av kärlek, som Giddens kallar sammanflödande kärlek 

(Giddens, 2005, s. 60), kan vi se spår av i hur intervjupersonerna gör intimitet i sina 

kärleksrelationer. Om vi minns Johannas och Alexandras citat, beskrev de på ett objektivt sätt 

hur de gör intimitet. De talade om hur intimitet görs i kärleksrelationen utan att låta 

personligheter uppta något fokus. Vad jag menar är att i deras berättelser stod själva 

relationen i fokus. De beskrev speciella relationer som praktiseras med ändamålet att må bra, 

i vilka relationer särskilda personer inte är centrala. Vänder vi oss till Giddens har dessa sätt 

att tala om relationer med den sammanflödande kärlekens karaktär att göra. Den 

sammanflödande kärlekens aktiva och reflexiva karaktär har, enligt Giddens, växt fram som 

en effekt av omvärldens sociala förändringar. En rimlig tolkning av intervjupersonernas sätt 

att göra intimitet skulle följaktligen kunna vara för hur omvärldens sociala förändringar 

återspeglas i intervjupersonernas relationscentrerade och självmedvetna sätt att tala om sina 

kärleksrelationer (Ibid, s. 54-55). Således talar intervjupersonerna med stor självmedvetenhet 

om vilken nytta deras kärleksrelationer har för deras mående. Ytterligare fynd som är viktigt 

att nämna här då vi ska förstå intervjupersonernas intimitetspraktiker i kärleksrelationen, är att 

praktiken att dela privata tankar och känslor blir intimt eftersom praktikerna fungerar som 

skjuts för individernas innerligaste jag. Det är som att praktikerna representerar personernas 

individualitet. Påståendet bygger jag på att i redogörelserna ovan har praktikerna ofta 

kopplingar till hur intervjupersonerna beskriver sin unikhet. Och den här praktiken påminner 

om Giddens begrepp sammanflödande kärlek (Ibid, s. 60) genom dels utlämnandet av privata 

känslor, tankar och sidor av ens personlighet och dels vilket narrativ kärleksrelationen får, inte 

minst i termer av vilken nytta den har. Men zoomar vi in, finns skillnader i hur och i vilket 

syfte praktiken görs. Enligt Johanna är praktiken – att kunna närma sig de mer allvarliga 

ämnena och att öppna upp sig känslomässigt för att just skapa en djupare relation – ett värde 

och mål i sig. Enligt Ellen och Oliver praktiseras dessa kärleksrelationer med en stor 

självmedvetenhet och med syftet att själva må bra. Kärleksrelationen kan på så sätt tolkas ha 

ett instrumentellt värde. Dessa resultat och dithörande tolkningar jag gjort så här långt om 

kärleksrelationens instrumentella värde verkar kräva att vi öppnar upp för möjligheten att 
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emotionellt utlämnande som fram tills nu inbegriper delandet av privata känslor, tankar och 

sidor av ens personlighet, likt sammanflödande kärlek (Ibid), framöver även inkluderar att 

kärleksrelationen praktiseras med syftet att känna sig trygg och glad i den. Emotionellt 

utlämnande betyder alltså, till skillnad från sammanflödande kärlek, dels att personernas 

innerligaste jag framträder att praktiseras med syftet att må bra i den. Varken Giddens 

begreppsapparat eller min utveckling av emotionellt utlämnande kan tolka Johannas avsikt i 

hennes intimitetspraktiker, finns behovet av att vända sig till Simmel som skulle kunna 

förklara för oss att den avsikt och erkännande av varandras ömsesidiga omsorger som Johanna 

och Ellen beskrev, kan enligt Simmels resonemang förstås som inneboende viljor att tillhöra 

och älska någon. Eftersom kärleken är en inneboende kvalitet och funktion hos människan 

(Simmel, 1981, s. 169). Slags viljor till relation, vilka förkroppsligas genom görandet av 

intimitet. Avsikter vilka alltså kan förstås som inneboende mänskliga kvaliteter (Ibid, s. 170).  

I likhet med Monsours (1995) resultat, har materialet visat att intimitet inom kärleksrelationen 

görs främst genom att dela privata känslor, tankar och sidor av ens personlighet. Intervjun 

med Ellen är exempel på denna praktik där hon beskrev hur hennes partner gjorde intimitet 

genom att lyssna med en attityd var accepterande. Men praktiken görs med olika syften. 

Johannas beskrivning om att verkligen våga lära känna en person på djupet, går att tolka som 

att praktikerna har värde i sig eftersom de innebär ett givande och tagande. Men Oliver och 

Ellen praktiserade sina nära relationer för att må bra i dem. Min poäng är att intimitet i 

kärleksrelationen praktiseras genom att dela privata tankar, känslor och sidor av sin 

personlighet men målet ibland kan praktikerna ha ett värde i sig, samtidigt som praktikerna 

kan vara medel för att nå välmående i sina relationer. I nästa avsnitt ska vi se om intimitet i 

vänskapsrelationen praktiseras på liknande sätt som i kärleksrelationen.  

 

7.3 Intimitetspraktiker i vänskapsrelationen  
 

I det här avsnittet kommer jag ta upp frågan om intimitetspraktiker inom vänskapsrelationen 

och redogöra för hur mina intervjupersoner gjorde intimitet i sina vänskapsrelationer. 

Poängen jag vill förmedla är att emotionell stöttning i vänskapsrelationen innebär att ge stöd 

liksom att det innebar ett ansvarstagande. Jag vill påstå att poängen blir synlig när 

ömsesidighet uppnås liksom när ömsesidighet brister inom vänskapsrelationen. I följande citat 

berättar Ellen hur intimitet i vänskapsrelationen innebar ett stöd som samtidigt upplevdes som 

ett betungande ansvar:  
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Vi pratade mycket och ofta. Hon hade ganska svåra saker som hon inte pratade med mig om 

vilket jag förstår. Hon berättade att hon var deprimerad och det tar ju väldigt hårt på mig 

eftersom jag kände mig tvungen att ta ansvar över hennes problem och för att hon skulle må bra. 

Men hon har klarat sig bra och jag tror att det var för att vi kunde prata om våra känslor och 

våra problem i livet utan att döma varandra. Att veta att man kunde vända sig till den här 

personen kändes viktigt.  

 

I Ellens citat är det tydligt att intimitet i den här vänskapen görs, liksom i kärleksrelationen, 

genom att dela känslor och problem med varandra. Ellens vän mådde ju bra av att dela 

problemen och känslorna. Bara detta – att dela känslor och problem med ett syfte att må bra i 

en relation – är intressant för studiens fokus och inte minst i relation till individualismen i 

samhället, men vad som blir tydligt här är att närheten som delandet innebar kan leda till att 

Ellen känner ansvar över sin väns mående. Men vad jag vill mena är att ömsesidigheten 

uttrycks här genom en obalans av givande och tagande. I det här fallet ger Ellen stöd till sin 

vän som samtidigt får henne att känna ett ansvar. Ju mer centrum den ena parten får i 

relationen desto större växer sig obalansen mellan individerna. Nästa citat, från intervjun med 

Johan, anser jag bekräftar min poäng om att intimitet i en vänskapsrelation i och för sig görs 

genom att dela känslor, men delandet i sig betyder inte att vänskapens båda parter upplever 

sig nära varandra för det, eller ens upplever ömsesidighet:  

 

Mm, jag känner att han fokuserar mer på sig själv och sina problem och vill väl ha hjälp med 

dem och få känslomässigt stöd, så det lämnar inte så mycket utrymme för mina känslor. Så jag 

tycker att det är lite för fokuserat på honom. 

 

 

Visserligen praktiseras intimitet i den här relationen också genom att problem och känslor 

delas inom ramen för vänskapen. Men som ovanstående citat tydligt bevisar, är att relationen 

inte behöver upplevas ömsesidig för det. Snarare kan intimiteten innebära obalans och i likhet 

med vad Ellen redogjorde, en klyfta i relationen. Detta vill jag mena säger en del om i vilken 

utsträckning intervjupersonerna bedömer relationer efter om de är tillfredsställande. Den här 

bedömningen och medvetenheten om när ömsesidigheten brister vill jag mena är 

symptomatiskt för våra intervjupersoners sätt att göra intimitet i sina vänskapsrelationer. En 
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rimlig tolkning som jag föreslår är därför att praktikerna anses intima just på grund av att 

medvetenhet om huruvida vänskapen tillfredsställer individernas egna behov styr praktikerna. 

Mina intervjupersoners redogörelser om intimitetspraktiker i vänskapsrelationen att döma, 

tycks peka mot att individens behov tar stor plats i görandet av intimitet. I nästa citat blir 

poängen att emotionell stöttning inom vänskapsrelationen innebar ett vardagligt stöttande än 

mer tydlig:  

 

Hon skriver till mig varje dag – god morgon, godmiddag, god natt – varje dag. Och skriver ofta 

vad som har hänt under dagen. Till exempel om jag skulle vilja köpa nåt till min pojkvän så 

brukar jag fråga ’men snälla, vad ska jag köpa till min pojkvän?’ Vi finns där för varandra 

liksom, hela tiden. Hon finns där när jag haft jobbiga ångestattacker och då har hon bara ’nä, 

nu går vi ut. Du ska inte vara hemma ensam’. Hon finns där.  

 

Från intervjuerna med Ellen och Ylva har jag upptäckt en likhet. Nämligen att göra intimitet 

inom vänskapsrelationen genom att dela vardagens lättare liksom svårare saker. Detta skapar 

tillit i relationen, vilket både intervjun från Ellen och Ylva kan bekräfta. Både Ellen och Ylva 

beskriver ett stöd, att finnas där för sina vänner vilket verkar fylla en funktion för att etablera 

tillit i vänskapsrelationen. Men Ellen, till skillnad från Ylva, upplevde en sida av vänskapens 

som ett betungande ansvar. Därmed kan intimitet i vänskapsrelationen ge upphov till negativa 

känslor.  

Sammanfattningsvis har intervjupersonerna redogjort hur de gör intimitet i 

vänskapsrelationen. Och likheterna jag funnit i hur intimitet görs inom denna grupp är att 

intimitet gjordes genom att dela vardagens lättare liksom svårare erfarenheter. Mer konkret 

innebar detta för Ellen och Ylva att finnas där som vardagligt stöd för sina vänner; att kunna 

dela känslor utan att döma varandra och visa omsorg. Utbytet av tankar och innerliga känslor 

görs med den ömsesidiga avsikten för varandra att må bra, enligt Ellen och Ylva. Det 

ömsesidiga delandet av känslor, verkar vara oerhört betydelsefullt för våra intervjupersoners 

vänskapsrelationer och när den brister är den medvetna diskursen om relationens 

tillfredsställelse symptomatiskt. Vi finner bevis för denna poäng i intervjun med Johan, där 

han beskrev ett obalanserat fokus på hans vän. Ömsesidighet är alltså avgörande för att 

intimitet genom självavslöjande på båda håll ska praktiseras. Ömsesidighet inom relationen 

verkar således utgöra en betydelse för att vänskapen ska upplevas tillfredsställande men inte 

för att intimitet ska utvecklas. För som vi har sett praktiseras intimitet genom att dela problem 
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och känslor trots ett obalanserat utbyte. Intimitetspraktiker och ömsesidighet är tydligen två 

olika saker. Enligt empirin betyder inte intimitet automatiskt mer ”tillfredsställande” 

vänskapsrelationer. Snarare uttrycker intervjupersonerna att ömsesidighet uppskattas högre.   

Den ömsesidighet som Ellen och Ylva beskrev skapade tillit i deras vänskapsrelationer och 

som när den uteblir, gör att Johan känner ett bristande fokus på honom, kan enligt Simmel 

vara kopplat till den dualistiska relationens avhängighet till trivialitet, och eftersom 

intervjuerna handlar om dyader, finner jag Simmels dyad relevant i detta fall. Dyaden är 

oskiljbar från interaktionens direkthet. Interaktionerna refererar till de repetitioner som 

relationens aktörer agerar ut i form av olika betydelser och situationer. Genom detta 

resonemang skulle interaktioner av emotionellt utbyte i Ellens respektive Ylvas vänskaper 

vara tillräckliga för att etablera ömsesidighet. Men interaktionen mellan Johan och hans 

kompis skulle vi kunna förstå som uttryck för när interaktionen inte uppnår ömsesidighet, just 

på grund av att utbytet inte är en växelverkan, åtminstone inte en växelverkan av interaktioner 

som Johan tillskriver tillräckligt värdefulla för honom. Johans vänskap kan istället tolkas som 

innehållande växelverkan, men där interaktionerna, enligt Johan saknar tillräckligt värde. Med 

Simmels idé i minne kan vi lite tillspetsat säga att relationen upphör. Min poäng är att 

intimitet inom vänskapsrelationen staplas på ömsesidighet. Och ömsesidigheten uppnås med 

hjälp av dyadens form och genom att interaktionernas direkthet värderas i vänskapsrelationen. 

Med andra ord då interaktionerna värderas bildas ömsesidighet. Men om, som i Johans fall, 

inte interaktionerna går i båda riktningar bildas ingen ömsesidighet och relationen upplevs 

som ensidig. Därmed har vi kunnat etablera ömsesidigheten och balansen av interaktionerna 

som en social betydelse för vilken intimitetspraktikerna kan byggas på. 

I linje med Budgeons resultat (2012, s. 9) som bland annat visade att vänskaper erbjuder en 

stabil och återkommande hamn där inte bara de vardagliga praktikerna utgår från, utan också 

är en plats för att finna stöd och omsorg, bekräftar min empiri även vänskapen som en plats 

där stöd, omsorger och tillhörighet finns att finna. Och liksom Roseneil och Budgeons (2004) 

resultat visade att intimitet och omsorg blir allt vanligare i en individualiserad kontext, har 

även mina intervjupersoner bekräftat att intimitet i bemärkelsen stöd och omsorg återfinns 

inom vänskapen. Men min empiri har också gett uttryck för en särskild typ av 

intimitetspraktik som varken Budgeons eller Roseneil och Budgeons (2012; 2004) resultat 

visat lika tydligt, nämligen att göra emotionell intimitet inom vänskapens ram. Fyndet av 

denna typ av intimitetspraktik bekräftar däremot forskaren, Monsours fynd, (1995) som 

studerade vilka betydelser högskolestudenter gav intimitet i sociala relationer. Monsours 
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resultat visade att den högst rankade betydelsen av intimitet var självavslöjande (min 

översättning; urspr; selfdisclosure; se Monsour, 1995) som motsvarar innebörden av 

emotionell intimitet. Liksom mina fynd talar för att intimitet görs genom att dela personliga 

känslor och tankar, innebar självavslöjandet i Monsours studie delandet av personliga tankar, 

övertygelser och svagheter. I Monsours studie rankades också emotionell uttrycksförmåga, 

fysisk närhet och ovillkorligt stöd som intima egenskaper. Även mina resultat validerar dessa 

egenskaper som intima. Vad jag kommit fram till, som skiljer mina resultat från Monsours, är 

att emotionell uttrycksförmåga framhölls av majoriteten av intervjupersoner som den primära 

intimitetspraktiken och inte som en sekundärt rankad intim egenskap som i Monsours studie. 

Ett annat fynd som inte nämnda studier framhållit men som jag sett och återknyter även till 

frågeställningen om vilka sociala betydelser som intimitet byggs på är att ömsesidigheten av 

relationens interaktioner utgör sociala betydelser för intimitetspraktikerna att byggas på. Med 

hjälp av Simmels begrepp dyaden, kan vi konstatera att upplevelser av ömsesidighet uppstår 

då relationens parter värderar interaktionerna eller praktikerna som utmärker relationens 

utbyte. I nästa avsnitt ska vi ta del av vilka likheter som intimitet inom vänskap- och 

kärleksrelationer kunde göras på.  

 

7.3.1 Likheter i sätten att göra intimitet mellan vänskap- och kärleksrelationer 

 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för vilka likheter som fanns i sätten att göra 

intimitet inom vänskap- och kärleksrelationer. Det jag funnit i mitt material och som jag ska 

visa är att görande av intimitet inom både vänskap- och kärleksrelationen kan beskrivas enligt 

en serie praktiker mot målet närhet. Det vill säga att intervjupersonerna hade en klar 

uppfattning om hur de kom personer nära oavsett relation. Närmast lyfter jag ett citat från 

intervjun med Johan för att exemplifiera hur han gör denna närhet:   

 

Jag frågar hur dem har det. Jag visar så gott jag kan att jag faktiskt lyssnar, försöker ta in det 

de säger och kanske återge det, okej du upplever det såhär? Finnas där om någon behöver en.  

 

Johan beskrev att han frågar hur hans närstående har och visar så gott han kan att han faktiskt 

lyssnar. Han hade en klar uppfattning om hur gör intimitet genom att fråga, lyssna och återge. 

I citatet är det inte heller tal om åt vem eller vilka denna intimitetspraktik visas. Inga särskilda 
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personer står i centrum, utan praktikerna beskrivs högst generellt, som om de går att tillämpa i 

vilka relationer som helst. På liknande sätt beskriver även Ellen hur hon praktiserar intimitet i 

vänskap och kärlek. I intervjun med Ellen berättar hon att hon gör intimitet genom att ofta 

fråga människor om deras mående. Hon ger dessutom exempel på verbala fraser som ”hur 

känner du dig nu?” {se nästa citat}. Som om dessa är stående, allmänt giltiga fraser att 

tillämpa när behovet av närhet finns. Hon menar att vad intimitet slutligen handlar om är att 

kunna dela de svåra sakerna i livet:  

 

Jag brukar krama folk. Mycket. Jag frågar ofta människor om hur de mår. Det är viktigt för mig 

– veta hur folk mår. Typ hur känner du dig nu, ger mitt stöd, jag hjälper folk väldigt mycket med 

små och stora saker. Det är mycket det jag känner närhet handlar om; att kunna prata om de 

svåra sakerna i livet.  

 

Vad intimitet för Ellen handlar om, är att kunna dela de svåra sakerna i livet. Liksom Johan 

talar hon om praktikerna i högst generella termer. Oavsett vilken relation det är, kan intimitet 

åstadkommas genom fysisk beröring och framförallt genom att prata om de svåra sakerna i 

livet. Likheterna från intervjuerna med Johan och Ellen är att de talar om särskilda kunskaper 

eller färdigheter för att inom vänskap och kärlek göra intimitet. Att kunna prata om de svåra 

sakerna i livet och på så sätt stödja varandra är en sådan kunskap som Ellen och Johan pratar 

om. Utöver att det tydligen finns generella färdigheter som tillämpas för att nå närhet, vill jag 

härnäst visa att också intimitetspraktiken att dela privata sidor av ens personlighet, utgör 

drivkraft för det innerligaste jaget att träda fram. I intervjun med Johanna beskrev hon att ju 

längre hon känt personen kan ett förtroende etableras som gör att vågar hon vara sig själv. 

Genom att privata sidor av sin personlighet visats mer och mer och vänskapsrelationen 

fortlöpt, har förtroendet i relationen ökat:  

 

Vilket förtroende man har för den personen, om man känner att den här personen accepterar 

mig för den jag är och jag tror lite man kan känna av ju längre man känt den här personen, att 

man byggt den här relationen och att man har ett förtroende. Att man känner den här personen. 

Jag har en kompis som jag känt längst av alla mina vänner och hon är ju den som jag verkligen 

känner jag kan vara mig själv med, känner att vi är väldigt lika. När man möter någon som är 

väldigt lik en själv, ja men min sambo och jag är väldigt lika, när man har lika humor, när man 

känner att man har lika intressen, där känner jag att man kan mötas också, nä men jag känner 
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att jag inte är konstigast härinne, jag vet en som är lika konstig; då känner jag att jag kan 

slappna av.  

 

Det är just detta – att vara sig själv som tycks gå hand i hand med vilket förtroende 

personerna har för varandra. Omvänt uttryckt, förtroendet fungerar som drivkraft åt 

personernas innerligaste jag att träda fram, eller som om individernas innerligaste jag rider på 

förtroendets våg. Om vi ska sammanfatta intervjupersonernas redogörelser om vilka likheter 

det finns i sätten att praktisera intimitet i vänskap- och kärleksrelationen kan vi fastslå att 

särskilda färdigheter, medel och göranden tillämpas med målet att komma nära. Trots 

färdigheternas särskilda innebörd att dela och prata om känslor, framstod dessa färdigheter 

som en slags generell teori om hur närhet görs inom alla sorters relationer. Johan och Ellen 

menade att genom att fråga sina nära hur de mår och känner sig visade de viljor på att komma 

nära. Just frånvaron av personer och relationstyp och närvaron av att ständigt stämma av hur 

den andra i relationen mår, anser jag intressant. Inte minst mot bakgrund av vad vi i detta 

kapitel önskar ta reda på, nämligen avslöja likheter i sätten att göra intimitet i vänskap- och 

kärleksrelationer, utan också för att frånvaron av speciella personer och närvaron av 

känslornas första plats, överensstämmer med Giddens som skriver om att människor idag 

söker efter en speciell relation, där personerna i sig är underordnade relationen och huruvida 

den är tillfredsställande (2005, s. 54-55). Att fråga människor hur de mår och dela de svåra 

sakerna i livet liksom hur personernas innerligaste jag avgörs av relationens förtroende i 

relationen som tar tid att uppnå är fynd som utgör likheter i sätten som intimitet görs inom 

vänskap- och kärleksrelationen.  

Vi ska se hur Morgans intimitetsdimensioner kan synliggöra var denna typ av intimitet kan 

inordnas och på så sätt vilka de vanligaste intimitetspraktikerna intervjupersonerna 

praktiserar. Enligt Morgan, (Morgan, 2011, s. 35) handlar emotionell intimitet om ett delande 

och om en finkänslig förståelse om hur den andre bör bemötas. I citatet från intervjun med 

Johan, kunde vi läsa att han gör intimitet i vänskap och i kärlek genom att fråga folk hur de 

har det; han lyssnar, tar in vad folk säger och är bekräftande. På detta sätt kan vi förstå hur 

samverkandet mellan verbalitet förståelsen för hur den andra bör bemötas, är sätt Johan gör 

intimitet i vänskap- och kärleksförhållanden. Dessa sätt skulle Morgan kalla emotionell 

intimitet. Den emotionella intimiteten kan också hjälpa oss förstå Ellens intimitetspraktik. För 

om vi minns Ellens citat menade hon att närhet handlar om att just dela de svåra sakerna i 

livet, vill jag hävda att detta också är en del av emotionell intimitet. gjorde hon intimitet 
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genom verbala och även fysiska uttryck. Ellens och Johans gemensamma sätt att praktisera 

intimitet är således genom emotionell intimitet. Beträffande Johannas beskrivning, finner jag 

begreppet intim kunskap som ett relevant verktyg för att förstå Johannas beskrivning om hur 

en vänskap med tiden skapat en förtroende- och tillitsfull vänskapsrelation. Begreppet 

refererar åt en intim kunskap om den andre som ackumuleras i takt med att personers liv 

sammanflätas och interageras med varandra. Jag förstår hennes beskrivning om vänskapen där 

gemenskap och acceptans finns att finna som ett uttryck för hur biografier invävts och 

utvecklats över lång tid som successivt byggt upp intim kunskap. Intim kunskap som 

manifesteras genom att Johanna är avslappnad och känner sig accepterad som hon är inom 

relationen. Ovan nämnda empiriska exempel är bevis för att det finns skäl till att vi bör 

analysera intimitet ur ett flerdimensionellt perspektiv på intimitet. Samtidigt vill jag mena att 

den vanligaste intimitetsdimensionen som intervjupersonerna rörde sig inom, var emotionell 

intimitet. Men eftersom Johans och Ellens citat visade på tendenser där de praktiserar sina 

relationer intimt men med syftet att må bra i sina relationer, finns här belägg för mitt eget 

begrepp, emotionellt utlämnande, som bekant refererar åt hur relationer praktiseras genom att 

dela privata tankar, känslor och sidor av en själv men med syftet att må bra; och relationens 

tillfredsställande grad huruvida organiseras genom att relationen ofta sätts på bedömning. 

Resultaten om att intimitet i vänskapsrelationen görs genom att visa intresse, omsorg och 

stöttning och att dela privata tankar, stämmer överens med Roseneils fynd, som i projektet 

’Care, friendship and non-conventional project (Roseneil, 2005, s. 248) fann att i perioder av 

sorg och nedstämdhet var vänner de som utgjorde det främsta stödet. Men våra resultat visar 

också att dessa sätt att praktisera intimitet inom vänskapsrelationer görs inom 

kärleksrelationen. Enligt materialet finns en övergripande intimitetspraktik för dessa grupper 

som handlar om att öppna upp för samtal om känslor och vederbörandes upplevelse. Liksom 

Roseneils fynd (2005) har materialet visat att intimitet i bemärkelsen en öppenhet för 

personliga känslor, tankar och innerliga sätt att vara i relationer händer både inom ramen för 

vänskap- och kärleksrelationen. Samtliga intervjucitat kan tolkas som att syftet med nära 

relationer är att tillfredsställa individens behov som bekräftar Giddens teori, vilken hävdar att 

relationer i en samtida samhällskontext praktiseras mot villkoret att relationen är belönande 

för parterna. Min poäng är att till skillnad från tidigare, då nära relationer mer handlade om 

medel till försörjning, väg till frihet och upprätthållandet av sociala positioner i samhället 

(Giddens, 2005, s. 58), alltså relationers medel för att nå vissa mål, visar mitt material att 

relationer rymmer intima praktiker som samtidigt är medel för personernas mående. Även om 

praktiserandet av öppenhet för personliga känslor, tankar och innerliga sätt att vara, kan 
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omfattas av vad Giddens hävdar är symptomatiskt för intima kärleksrelationer i dagens 

samhälle, har ju materialets sätt att praktisera intimitet på rört sig bortom kärleksrelationen 

och in i vänskapsrelationen.  

 

 

7.3.2 Skillnader i sätten att göra intimitet mellan vänskap- och kärleksrelationer  

 

I det här avsnittet kommer jag ta upp vilka skillnaderna det fanns i sätten att göra intimitet i 

vänskap- och kärleksrelationer. Det jag funnit i mitt material och som jag kommer visa är att 

intervjupersonerna tillskrev sina kärleksrelationer större exklusivitet i den bemärkelsen att i 

höge utsträckning dela privatare sidor av ens personlighet inom kärleksrelationen än inom 

vänskapsrelationen. Så låt oss läsa hur intervjupersonerna med sina egna ord beskriver den 

här exklusiviteten inom kärleksrelationen. Det första citatet jag lyfter är från intervjun med 

Oliver, där han beskriver hur han delar sina känslor med sin partner: 

 

Jag kan prata med henne hur jag känner, även om det inte är ofta så är det nog unikt. Ute bland 

folk är jag väldigt seriös, hemma är jag väldigt fånig. Dansar mycket hemma, brukar jag inte 

göra annars, jag är väldigt så, jag beter mig väldigt annorlunda hemma än hur jag är någon 

annanstans. 

 

Vi har fått ta del av Olivers beskrivning hur han uppfattar sig vara annorlunda hemma än 

någon annanstans. Olivers sätt att bete sig med sin partner jämfört med bland folk har tydliga 

skillnader. Skillnaderna för Oliver tar sig i uttryck genom sätt att vara; han är ’fånig’, han 

dansar, han delar sina känslor och beter sig annorlunda i hemmet. Olivers beskrivning om att 

dela känslor och barnsligare sidor inom kärleksrelationens ram, är en skillnad i sätten att 

praktisera intimitet inom vänskap- och kärleksrelationer. Nästkommande citat lyfter jag för att 

visa på ännu en skillnad i sätten att praktisera intimitet i vänskap- och kärleksrelationer. I 

kommande citat får vi ta del av hur Johanna i sina nära relationer upplever sig vara bra på att 

inta den pratsamma rollen, medan hon i vänskapsrelationer är mer typen som lyssnar:  
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Så i mina nära relationer upplever jag att jag är bra på att prata. Och jag försöker bli bättre på 

att lyssna. I mina vänskapsrelationer tror jag att jag är mer, tänker mer på att jag faktiskt ska 

lyssna, att jag är mer den lyssnande.  

 

I ovanstående citat fick vi ta del av Johannas beskrivning om hur hon upplever sig vara den 

pratsamma typen i sina nära relationer medan hon i sina vänskapsrelationer upplever sig vara 

den lyssnande typen. Då kan vi konstatera att Johannas sätt att göra intimitet skiljer sig åt 

beroende på om relationen är en vänskap eller kärlek. Det skiljer sig genom att hennes sätt att 

göra intimitet i vänskap- och kärleksrelationer är att hon i nära relationer är den som är bra på 

att prata. Medan i vänskapsrelationen är hon mer uppmärksam på att hon ska lyssna, att hon är 

mer den lyssnande. Om vi minns Olivers redogörelse om hur han praktiserade intimitet och 

jämför den med Johannas redogörelse som vi nyss tog ta del av, kan vi se mönster. Ett 

mönster där personerna delar sina känslor och privatare sidor av sin personlighet om 

relationen är nära, men är relationen avlägsnare intar både Oliver och Johanna en seriösare 

roll. I nästa citatutdrag från intervjun med Alexandra får denna poäng ännu mer legitimitet. I 

följande citat beskriver Johanna att privatare ämnen ska hållas mellan henne och sin partner. 

Hon visar intimitet genom sexuell intimitet och menar att den sexuella aspekten inom 

kärleksrelationen är betydelsefull eftersom den bevisar mycket. Hon menar att sex är något 

hon enbart gör med någon hon sagt hon älskar:   

 

Jag har svårt att dela med mig av mitt privatliv till mina vänner så det ska hållas inom mig och 

min partner. Jag tycker bara att det är jobbigt att prata om sånt…Det är klart i varje relation så 

finns det väl en sexuell relation och jag visar det4 också genom det. Det tror jag också är väldigt 

viktigt att man har i en relation i och med att det bevisar mycket. Det är ju definitivt, absolut inte 

något som jag gör med någon förutom den jag sagt jag älskar.  

 

Vad jag vill visa i detta citat är att om relationen är nära så kommer personerna att tillåta sig 

vara mer bekväm med att visa privata sidor av ens personlighet. Dessa personlighetssidor 

tycks enligt citaten vara helt olika. Från att inom de nära relationernas ramar dansa, delta 

aktivt verbalt till att prata om privata ämnen, är rörelsen – att inom nära relationer tillåta sig 

dela fler sidor av sig själv –  generellt mönster jag funnit. Just att inom kärleksrelationen dela 

                                                      

4 Intimitet åsyftas.  



 

41(52) 

 

fler sidor av sig själv kan beskrivas som en slags exklusivitet i relation till vänskapsrelationer. 

Skillnaden i sätten att praktisera intimitet inom vänskap- och kärleksrelationen framstår nu 

tydligare för oss, nämligen att exklusivitet utgör en betydelse för intimitet. Har relationen 

exklusivitet i någon form, oavsett om det gäller att dela känslor, privatare sidor eller fysiska 

aktiviteter ökar intimiteten inom relationen. Sammanfattningsvis har intervjupersonernas 

beskrivningar visat att sätten att praktisera intimitet i vänskap- och kärleksrelationen har 

skillnader genom att i kärleksrelationen görs intimitet genom självavslöjande av tankar och 

privata sidor av ens personlighet. Den här självavslöjande praktiken i vänskapsrelationer 

försvåras av skäl som våra intervjupersoner menar har att göra med deras roller eller för att 

det upplevs svårt eller jobbigt. När alternativet att dela privata tankar och känslor står mellan 

partner och vän, väljer våra intervjupersoner sina partners som första förtrogen. Utöver den 

här självavslöjande praktiken har intervjumaterialet visat att kärleksrelationer innehåller 

intimitetsdimensionen sexuell intimitet, vilket leder mig in på min poäng att intimitet inom 

vänskap- och kärleksrelationer skiljer sig åt genom att inom kärleksrelationen praktiseras fler 

intimitetsdimensioner samtidigt som kärleksrelationen tillskrivs större exklusivitet vad gäller 

att utlämna privatare känslor, tankar och innerligare sidor av ens personlighet.    

Hur kan vi då förstå intervjupersonernas redogörelser om hur intimitet görs olika i vänskap- 

och kärleksrelationer? Enligt Simmel skulle skillnaden mellan att göra intimitet inom 

vänskap- och kärleksrelationen kunna bero på om praktiken ifråga kan försiggå endast mellan 

dyaden eller mellan större grupper. Att dela eller göra en exklusiv och kärnfull praktik utgör 

stor betydelse för om intimitet inom relationen ska kunna upplevas, menar Simmel (1981, s. 

126). Annorlunda uttryckt, bygger intimitet på villkoret att relationens deltagare upplever det 

som händer som nödvändigt och exklusivt för just deras relation (Ibid). Som ett passande 

exempel kan vi minnas citatet från Alexandra. I intervjun med Alexandra fick vi ta del av hur 

hon kunde uppleva vissa svårigheter med att dela privatlivet med sina vänner. Detta hölls 

istället mellan henne och pojkvännen. Vidare beskrev hon att sexuell intimitet var också ett 

sätt för henne att visa intimitet. Och hur kommer det sig, kan vi fråga oss? Med Simmels 

resonemang om intimitet i minne, skulle vi först kunna tolka svårigheten med att dela 

privatliv med vänner som uttryck för hur den här praktiken inte är avgörande som drivmedel 

för Alexandras vänskaper att upprätthållas. För det andra kan vi tolka sexuell intimitet som 

betydelsefull för upplevelsen av intimitet i hennes kärleksrelation, eftersom den här praktiken 

fungerar som drivkraft för intimitet och utgör en social betydelse för att bygga intimitet, 

eftersom praktiken görs och delas endast mellan två individer. Låt oss göra ytterligare ett 
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exempel av vad som är skillnaden mellan intimitet inom vänskap- och kärleksrelationen. I 

intervjun med Oliver beskrev han hur han upplevde delandet av känslor med sin partner som 

unikt för just deras kärleksrelation. Vidare förklarade han att hemma beter han sig fånigt och 

ute bland folk är han mer seriös. Han menade att han beter sig annorlunda hemma jämfört 

med i offentligheten. Enligt Simmel, skulle Olivers beskrivning kunna vara uttryck för hur 

just emotionell intimitet, alltså att dela privata känslor, fungerar som drivkraft och betydelse 

för intimitet i Olivers kärleksrelation med sin partner. Att Oliver upplever delandet av känslor 

med sin partner som unikt kan vi därmed tolka som intimitetens drivmedel. För att göra 

poängen ännu tydligare, kan vi minnas intervjun med Johanna. I intervjun förklarade Johanna 

att i sina närmsta relationer var hon den pratande, medan hon i vänskapsrelationer var 

uppmärksam på att lyssna. Hur kan vi förstå Johannas uttalande? Anammar vi Simmels 

resonemang om intimitet, där han förklarar att intimitet i relationer härstammar från vad 

individen framhåller som dennes innersta jag, kan vi tolka Johannas praktik i sina nära 

relationer som intim, eftersom praktiken delar hon endast med några få. Om hon pratar mer i 

nära relationer är ett uttryck för hennes innersta jag, då hon endast delar detta med några få, 

formas den här praktiken till intim praktik. Min slutliga poäng är att skillnaderna i sätten att 

göra intimitet i vänskap- och kärleksrelationen är att de praktiker som upplevs intima, vilka är 

högst beroende av dels praktikernas exklusivitet och huruvida de är drivande eller medel för 

relationen i sig, tillägnas kärleksrelationen i högre utsträckning.  

 

8 Görande av intimitet – en könad praktik?  

 

I det här avsnittet kommer jag ta upp frågan om görande av intimitet är en könad praktik. Vad 

jag funnit i mitt empiriska material är att intervjupersonerna beroende av deras kön, gjorde 

intimitet olika. Mitt material visade att det kvinnliga könet i jämförelse med det manliga (även 

om det finns undantag), gjorde intimitet i bemärkelsen självavslöjande bemärkelse i högre 

utsträckning. I det inledande citatet redogör Oliver hur han visar omsorg till de i hans närhet 

genom att erbjuda praktiskt stöd. Han gör alltså omsorg praktiskt och inte emotionellt, betonar 

han:  
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Ha kontakt. Det är det. Som sagt jag har inte mycket kontakt men att höra av mig. Ja. Och även 

ställa upp och fråga om en person behöver hjälp med någonting, rent praktiskt vara till nytta. Så 

skulle jag säga, rent praktiskt stöd, inte emotionellt.  

 

I citatet från intervjun har vi kunnat läsa hur Oliver gör omsorg genom att ha kontakt och 

erbjuda praktisk hjälp till de som behöver det. Att rent praktiskt och inte emotionellt vara till 

nytta är hans sätt att visa omsorg till andra i sin närhet. I intervjun med Oliver framgick inte 

att omsorg görs genom emotionellt stöd utan hans sätt att göra omsorg involverade praktiskt 

stöd. Som motsats till vad Oliver nyss redogjorde, vill jag lyfta ett citat från intervjun med 

Johan. I kommande citat vill jag visa hur personer av olika kön förhandlar fram intima 

praktiker. Alltså genom en förhandling uppstår ett ömsesidigt utbyte av känslor. I intervjun 

med Johan beskrev han hur han och hans partner är varsamma med att fråga varandra hur de 

mår. Har någonting hänt, oavsett vad det gäller eller vilka känslor som är involverade, så ges 

det utrymme till att uttrycka detta utan att bli dömd. Behöver de stödet, hjälper de varandra. 

Johan tillsammans med sin partner, gör till skillnad från Oliver, intimitet genom slags 

emotionellt utlämnande, en praktik som bekant handlar om att utlämna privata tankar och 

känslor:  

 

Vi är ganska noga med att fråga varandra hur vi tänker och mår i stunden. Om det är någonting 

jobbigt som har hänt eller om det bara är en jobbig situation, om nån är stressad över något, i 

plugget till exempel så får man utrymme att uttrycka det och att man inte blir dömd för det, utan 

snarare om man kan hjälpa så kan man göra det.  

 

Till skillnad från Oliver är alltså Johan aktiv i att göra emotionellt stöd. Jag lyfte ovanstående 

citat från intervjun med Johan för att visa att även om materialet ger uttryck för att emotionellt 

utlämnande görs till övervägande del av kvinnor, har jag även funnit i materialet att 

intimitetspraktiken, där privata känslor och tankar delas, även görs av män. Men som vi i 

citatet nyss tog del av förhandlas praktiken fram av båda könen. Fortsättningsvis tänker jag 

lyfta ett citat från intervjun med Alexandra, som jag anser relevant i det här avsnittet om 

intimitet som könad praktik för att visa hur praktiken emotionellt utlämnande bemästras av ett 

visst kön. I intervjun med Alexandra beskriver hon sin mor som den första hon brukar vända 

sig till om hon behöver känslomässigt stöd:   
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Jag vet inte. Nu är jag ju inte jättekänslig som människa egentligen så jag har inte upplevt att 

jag vänt mig till honom när jag verkligen, nu brukar jag ju inte gråta så mycket eller vara 

superledsen men när jag väl är det, då är det mamma jag vänder mig till. Jag upplever att han 

är mottaglig för det, men han, det väl mer ja, men du kommer klara det.  

 

Alexandra inleder citatet med att uttrycka osäkerhet. Sedan beskrev Alexandra att hon 

egentligen inte är en känslomässig människa. Men när Alexandra väl varit ledsen har hon 

upplevt att hon väljer att hämta stöd hos sin mor istället för hos sin partner. Av Olivers och 

Alexandras beskrivningar om hur de gör omsorg och vilka de upplever sig bli emotionellt 

omhändertagna av, visar att intimitet i bemärkelsen emotionellt utlämnande är en praktik som 

i större utsträckning görs av kvinnor. I intervjuerna manifesterades detta genom att Oliver 

gjorde stöd och omsorg genom att visa människor att han är tillgänglig rent praktiskt. Senare 

kunde vi läsa från intervjun med Alexandra att hon upplevde sig välja sin mor framför sin 

partner om hon kände behovet av att få känslomässig stöttning. För att repetera, Oliver tog 

inte initiativ till att dela känslor med sina vänner. Alexandra beskrev hur hon både ger 

emotionell stöttning till andra och hur hon får emotionell stöttning av sin mor genom att dela 

känslor. Om emotionellt utlämnande skulle praktiseras av en man, skedde det genom en 

förhandling med en kvinna. Alltså har görandet av emotionell intimitet enligt våra 

intervjupersoners beskrivningar en anknytning till kvinnans kön. Alltså var görandet av 

emotionell intimitet, enligt Johan, en praktik han och hans partner förhandlade fram 

tillsammans och således en praktik som inte enbart är könsligt konstruerad. Med ett undantag 

har mitt material gett uttryck för att intimitet är en könad praktik. Men det är görande av 

intimitet i bemärkelsen emotionellt utlämnande som materialet visar är könat. Nämligen en 

intimitetspraktik där privata känslor och tankar delas med någon annan människa som 

bemöter detta med acceptans. Därmed inte sagt att intimitetspraktiken endast bemästras av det 

kvinnliga könet. För materialet visade också att intimitet som delande av privata känslor och 

tankar också kan göras av män, men då under villkoret av en pågående förhandling mellan 

båda könen.  

Hur kan vi då förstå könets relation till intimitet i bemärkelsen emotionellt självavslöjande 

praktik?  

Det kvinnliga könets överrepresentation i praktiserandet av intimitet som emotionellt 

självavslöjande praktik, kan förstås mot bakgrund av den romantiska kärlekens framväxt. 

Föreställningar om kärleksideal har, enligt Giddens, täta band till kristna moraliska värden. 

Påbudet att hänge sig åt gud för att lära känna honom invävdes i föreställningen om 
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föreningen mellan man och kvinna. Den passionerade kärlekens ideal som det världsliga livets 

lösryckning och dyrkandet av den andre, kombinerades med idealet om det varaktiga 

engagemanget i den andre. Redan nu innehar föreställningen om romantisk kärlek ett mått av 

hängivenhet och engagemang i kärleksobjektet som kan tolkas som en slags reflexivitet 

(Giddens, 2005, s. 43). Ovanpå detta förändrades i slutet av 1700-talet, idéerna om hemmet, 

likaså förälder-barn relationen och moderskapet. Samtliga processer influerade kvinnans 

status och kan bidra till vår förståelse av hur görandet av intimitet i mitt material framstår som 

en könad praktk. Under andra hälften av 1800-talet var hemmens mansdominerande styre på 

tillbakagång, en förändring vilket skedde i samband med att hemmets forna status som 

produktionssystemets centrum gick förlorad och arbetsplatsen åtskildes hemmet. Mannens 

reducerade makt i hemmet och familjens minskade storlekar kom att skapa större möjligheter 

för att betona ett synsätt på barn och uppfostran som framhöll betydelsen av ett känslomässigt 

förhållande mellan förälder och barn. Ett sådant emotionellt synsätt kom kvinnan att 

förkroppsliga och förstärka (Ibid, s. 45). Det kanske är i ljuset av ovan beskrivna modell om 

modernitetens utveckling, förnuftets uppgång och idealiseringen av moderskapet som vi bör 

förstå hur görandet av intimitet i bemärkelsen emotionellt självnde framstår som en könad 

praktik i mitt material. Enligt denna modell skulle intimitet som en könad praktik vara 

resultatet av omgivande samhälleliga processer som format görande av emotionell intimitet 

till en praktik som i högre utsträckning görs av kvinnor jämfört med män.  

Mina resultat om att intimitet i bemärkelsen att dela privata känslor och tankar görs i högre 

utsträckning av kvinnor, validerar Umbersons (et al., 2015) slutsatser, vars resultat visade att 

majoriteten av kvinnor i heterosexuella kärleksrelationer upplevde att de värderade emotionell 

intimitet mer än sin partner. Umbersons resultat antydde att i den heterosexuella 

kärleksrelationen var kvinnan jämfört med mannen, den kompetenta talaren medan mannen 

saknade motsvarande färdigheter. Mina resultat bekräftar Umbersons resultat även i 

hänseendet fördelning av emotionsarbete. Emotionsarbete gjordes av män i mitt empiriska 

material liksom i Umbersons, men detta var ett resultat av parternas förhandling av pågående 

relationsarbete. Duncan och Dowsett (2010) utforskade hur män i Australien organiserar sina 

intima och sexuella relationer i ljuset av hur sociala relationer förändras. Duncan och 

Dowsetts resultat visade att män ansåg ett långvarigt kärleksförhållande som kontexten inom 

vilken intimitet kunde uttryckas. Mina resultat validerar i viss mån Duncan och Dowsetts 

resultat, vilka fann att sex var det mest ideala uttrycket för intimitet, men sex handlade enligt 

deras material mer om en aktivitet där känslor och sårbarhet var tillåtet att synas (Duncan & 
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Dowsett, 2010, s. 59). I intervjun med Johan togs sexuell intimitet som exempel på hur 

intimitet görs. Jag vill inte göra några bredare uttalanden om mäns intimitetspraktiker, men 

mitt material har visat, liksom i Duncan och Dowsetts studie, att sexuell intimitet 

praktiserades av män. Mina resultat som kunde rapportera att det kvinnliga könet i högre 

utsträckning än det manliga, gjorde intimitet genom emotionell intimitet, alltså delande av 

privata känslor och tankar, skiljer sig från de fynd som Hook (et al., 2003, s. 471) fann, där 

inga signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors tendenser att dela privata känslor och 

tankar kunde upptäckas.  

 

9 Sammanfattning och avslutande diskussion   

 

Syftet med denna studien var att bredda, utvidga och berika förståelsen av hur intimitet 

praktiseras i vänskaps- och kärleksrelationer. För att uppnå detta syfte formulerade jag i 

uppsatsens inledning ett antal frågeställningar. Den första frågan löd hur praktiseras intimitet i 

vänskap- och kärleksrelationer. Den andra frågan undrade över vilka likheter och skillnader 

finns det i sätten att praktisera intimitet på i vänskap- och kärleksrelationer. Den tredje och 

slutliga frågan handlade om vilka sociala betydelser ligger till grund för intimitetspraktikerna 

att byggas på? Som svar på första frågan har materialet visat att intimitet inom vänskap- och 

kärleksrelationer görs primärt genom en praktik jag valt att benämna, emotionellt utlämnande. 

Benämningen bygger på att i denna praktik skedde ett utlämnande av privata tankar, känslor 

och sidor av ens personlighet utlämnas inför partnern. Görandet av intimitet genom att dela 

privata känslor och tankar var även den praktiken som förenade hur intimitet görs inom 

vänskap- och kärleksrelationer. Skillnader i sätten att praktisera intimitet i vänskap- och 

kärleksrelationer var hur intervjupersonerna lät sina innerligaste jag träda fram på ett 

intensivare sätt i kärleksrelationen, vilket var exklusivt för denna relation. Angående 

uppsatsens tredje fråga; vilka sociala betydelser bygger intimitetspraktikerna på som 

förekommer inom dessa relationer, fick vi med hjälp av Simmels begrepp dyad (1964, s. 122-

125) och resonemang om intimitet (Ibid, s. 126) syn på den dualistiska relationen och 

exklusivitet som två bakomliggande avgörande betydelser för intimitet att utvecklas. Intimitet 

i bemärkelsen att dela känslor kunde trots obalans i ömsesidigt utbyte praktiseras. Medveten 

om mitt urvals skeva könsfördelning, upptäckte jag i mitt material att intimitet var en könad 

praktik. Det kvinnliga könet jämfört med det manliga gjorde intimitet genom att dela privata 
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känslor, tankar och innerligare sidor av ens personlighet. Detta fynd bekräftar resultat som 

konstaterade att kvinnan i jämförelse med mannen, var dels den kompetenta talaren när 

känslor kom på tal och den som utförde mest emotionsarbete (Hook et al., 2015; Horne & 

Johnson, 2018). Möjligheten att göra intimitet genom att utlämna privata tankar och 

innerligare sidor av sin personlighet som materialet uttryckt, skulle kunna vara ett resultat av 

utbildningsnivå, klass, civil status eller demografisk kontext. Dessa faktorer visade inte 

särskild hänsyn i min analys men utesluter inte att dessa faktorer skulle kunna vara 

påverkande faktorer för studiens resultat. Uppgiften att klarlägga hur relationen mellan 

praktiken emotionellt utlämnande och utbildningsnivå eller klass ser ut adresserar jag framtida 

studier att ta sig an.   

Som avslutande ord och för att återkoppla till om uppsatsen uppnått syftet, kan våra fynd 

berika förståelsen av hur intimitet görs inom vänskap- och kärleksrelationer genom att visa på 

att de sociala betydelser vilka underbygger intimitetspraktikerna är exklusivitet, dyaden och 

människans inneboende vilja att tillhöra någon annan. Den plats som individens känslor har, 

alltså att individens mående och känslor tar stor plats i form av att reflektera över sina 

relationers förtjänster i samtida vänskap- och kärleksrelationer vilket materialet visat, kan 

vara uttryck för hur en individualiseringsprocess vinner mark i våra sociala relationer. 

Processen där människors band till traditioner, hembygd och sociala relationer uttunnas och 

återstående är de valmöjligheter att forma sitt liv efter eget tycke, som enligt Weber (se Beck 

& Beck-Gernsheim, 1990, s. 46) kom i samband med reformationen, kan alltså vara kopplat 

till hur våra intervjupersoner har större möjligheter att efter egna preferenser göra intimitet i 

sina vänskap- och kärleksrelationer. Frånvaro av plikter och anknytningar till de sociala 

rötterna lämnar möjligen utrymme för intervjupersonerna att praktisera sina relationer på 

genom att utlämna sina jag inför varandra. Då kontexten för studien utspelades i ett samhälle 

av hög social rörlighet, sekularisering, urbanisering och personlig rörlighet (Ibid), kan en 

uttänjning av detta samhällets intimiteter vara en rimlig konsekvens och antagande. Men mot 

bakgrund av den här studien har materialet visat att intimiteten är intensiv med hänsyn till hur 

det görs inom vänskap- och inom kärleksrelationen. Intimitetspraktiker vilka handlar om att 

ge relationernas medlemmar känslomässig lättnad. Frågan är huruvida sådana intima 

relationer, vänskap- och kärleksrelationer är klassöverspännande, eller om de åtnjuts några få. 

Den här frågan adresserar jag åt framtida forskning att utröna.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  

 

Inledningsfrågor om ålder, sysselsättning och boendesituation  

Hur gammal är du?  

Vad är dina huvudsakliga huvudsättningar?  

Hur bor du?  

 

(Introduktion av uppsatsen, dess syfte, varför den görs, forskningsetiska principer och 

instruktioner gällande närhetscirkelns och intervjuns form)  

 

Identifikation av närmaste relation 

Vilka i ditt liv står du närmast?  

 

Hur det praktiska stödet ser ut 

Hur brukar dessa personer visa att de bryr sig om dig?  

Och vad gör du när personer visar att de bryr sig om dig?  

Hur visar du att du tycker om dessa människor?  

Och hur brukar de reagera när du visar att du bryr dig om dem?  

 

Konkreta exempel på visad omtanke  

Kan du ge ett konkret exempel på hur du visade att du bryr dig om eller har starka känslor för någon?  

Skulle du kunna ge ett exempel i din vardag då du kände att någon brydde sig om dig?  

 

Känslomässig upplevelse/stöttning 
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När de bryr sig om dig, hur upplever du detta?  

Hur känns det då?  

Hur känns det i kroppen en tid efter de/hen visat detta?  

 

Praktiskt görande för att uttrycka omtanke och möjligheter till närhet  

Vad gör du i vardagen när du vill visa att du tycker om någon?  

Vad skulle du säga är saker man kan göra för att komma närmare någon?  

När brukar du visa för andra att du bryr dig om dem?  

 

Förväntningar i nära relationer  

Vad förväntar du dig att andra ska göra för dig om du står dessa nära?  

Vilka förväntningar har du på dig själv i en nära relation?  

Hur gör du när detta händer eller inte händer?  

 

Önskningar om nära relationer  

Hur skulle du vilja att människor visade sitt stöd i vardagen?  
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