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Abstrakt  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationer där målgruppen var sju 

deltagande män som intervjuades bland åldrarna 25–35 år. Mäns upplevelser av 

vänskapsrelationer undersöktes utifrån Burnards (1991) 14-stegs process och resultatet 

kunde påvisa tre teman som fick namnet förtroende, känslor samt fritidsaktiviteter. Åtta 

funna kategorier samt 20 underkategorier kunde identifieras. Studien påvisade att 

relationer skiljer sig åt på flera olika sätt beroende på den subjektiva upplevelsen av 

förståelse, tillit för varandra samt gemensamma intressen. Gemenskap samt socialt stöd 

upplevdes vara stärkande för individen. Men vänskapsrelationer upplevdes berikande 

om det fanns medkänsla samt viljan att stötta varandra under svåra perioder i livet. 

Vänskap betraktades värdefullt med möjlighet för reflektion samt trevliga stunder 

tillsammans. Upplevelsen av förtroende för varandra, samtal, samt gemensamma 

aktiviteter bidrog med positiva samt nödvändiga aspekter för trevliga 

vänskapsrelationer.  
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Vänskapsrelationer  

Individen har en egen identitet samt mål, speciella erfarenheter men även personliga 

behov i livet. Likheter samt olikheter med olika synsätt på hur vänskapsrelationer ser ut 

skiljer sig åt bland individer (Nilsson, 2018). Att ha ett socialt nätverk anses vara av stor 

betydelse men hur och varför sociala relationer bildas utspelas individuellt och 

innefattar olika syften för den vänskap som kommer att utvecklas (Niland, Lyons, 

Goodwin, & Hutton, 2015). Vänskap bidrar med fördelaktiga aspekter för individen där 

förtroende, ömsesidigt givande och tagande leder till välmående (Leman, Bremner, 

Parke & Gauvain, 2012). Ett möte mellan två individer är från en första början bara en 

bekantskap (Alberoni, 1984). För att kunna bilda vänskapsrelationer behöver individen 

relatera till andra där ett socialt samspel uppstår mellan med strävan efter att skapa 

relationer till varandra. Studier har visat att stödjande relationer bidrar med bättre 

välmående, förbättrat hälsa och kan resultera i bättre självkänsla för individen. Men lika 

viktigt var det att individen kunde uppleva öppenhet och närhet till varandra (Cervone 

& Pervin 2014; Bloor, Uchino, Hicks & Smith, 2004: Nilsson, 2018).  

Social Exchange Theorin (SET) beskriver det egna jaget som en viktig 

faktor för de förväntningar som eftersträvas i en vänskapsrelation. Tillfredsställelse i en 

vänskapsrelation kommer att avgöra hur relationen mellan kommer att utvecklas (Demir 

& Orthel, 2011). Om individen upplever social inkludering kommer det psykologiska 

välbefinnandet att uppstå. Men i vänskap kan det ske förändringar där individens 

beteende kan förändras och som kan resultera i att osämja kan uppstå. Studier har visat 

att relationer av osämja under längre perioder kan bidra med negativa aspekter för 

individen och välmående kan komma att förändras negativt (Miething, Almquist, 

Östberg, Rostila, Edling, & Rydgren, 2016; Bushman & Holt- Lunstad, 2009; Bloor et 

al., 2004).  

 

Socialt samspel  

Ett socialt beteende skapas i den första början inom den närmaste familjen men 

fortsätter senare att utvecklas i vänskapsrelationer (Leman et al., 2012). Den 

Rogerianska teorin belyser vikten av sociala relationer som en lång process för 

individens liv. Detta är en process som infinner sig i en tidig barndom och som 

fortsätter att utvecklas. Carl Rogers, en av grundaren för humanistisk psykologi 

utvecklade teorin som Rogerian sedan vidare utvecklade ytterligare där han beskrev den 
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positiva syn av sig själv i tidig barndom vilket sedan pågår under hela livet (Cervone et 

al., 2014). Trevlig vänskap kan bidra med fördelaktiga aspekter, såsom en god hälsa, 

trivsel samt en bättre mental hälsa (Miething et al., 2016; Bloor el at., 2004). Individen 

befinner sig konstant i ett socialt samspel och att ha nära relationer till andra kan 

upplevas berikande. Inom vänskap kan olika fritidsaktiviteter stärka vänskapen där 

upplevelsen av delaktighet och gemenskap infinner sig. Olika fritidsaktiviteter stärker 

också sociala nätverk vilket höjer livskvaliteten med en känsla av tillhörighet och 

säkerhet (Shin & Jung, 2019). Vänskap bör infinna sig mellan två individer när de 

upplever förtroende för varandra men även när de upplever ett ömsesidigt givande och 

tagande (Homans, 1973; Nilsson, 2018; Demir et al., 2011). 

Under barndomen utvecklas relationer till vuxna vilket förbereder för de vuxna 

åren (Leman et al., 2012). Utvecklingen från barndomen fortsätter under vuxen ålder 

och individen tar ansvar över sig själv och för de relationer som individen kommer i 

kontakt med. Detta innebär att nya bekantskaper efterföljer gradvist från barndom till 

senare vuxen ungdom och slutligen som vuxen. Stabilitet samt självständighet är två 

faktorer som utgör individens identitet vilket är nödvändigt för att individen ska bilda 

nya relationer (Miething et al., 2011; Wrangsjö & Wirtberg, 2019). Upplevelsen av djup 

kontakt förekommer när mötet bland två individer känns trevligt, smidigt samt 

engagerat. Kreativiteten växer och upplevelsen av samförstånd infinner sig där båda 

individer kan uppleva öppenhet samt förståelse för varandra (Emerson, 1976; Goleman, 

2007; Nilsson 2018). 

Det psykologiska välbefinnandet är en annan faktor för de individer som har 

nära vänskapsrelationer (Miething et al., 2016; Bloor et al., 2004). Studier visar att 

hälsan förbättras av vänskapsrelationer med minskad chans för depressioner. Studier har 

även kunnat påvisa att de studenter som umgås med vänner upplever god livskvalitet 

efter sina avslutade studier (Schuh, Sundar, & Hagner, 2015). Tonåringar som har 

minskat välbefinnande har besvär även i tidig ung vuxen ålder och ungdomens sociala 

omkrets fungerar som viktiga källor för att ta sig igenom utmaningarna. Vänskapskrets 

och dess kvalitet har ett samband från den sena tonåren och de vänskapsrelationer som 

bildas under ung vuxen ålder. Vänskapsrelationer kan även uppträda negativt beroende 

på den vänskapskrets individen befinner sig i. Detta sker i samband med förändrade 

vänskapsförhållanden där individen inte längre finner ett socialt utbyte (Miething et al., 

2016; Bushman et al., 2009).  
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Hur individen relaterar till varandra men även hur individen tänker studeras i 

socialpsykologin där fokus ligger för de skillnader som förekommer men framförallt hur 

skillnader påverkar individer i ett socialt samspel. I den sociala miljön reagerar 

individen annorlunda eftersom de tänker olika (Myers, 2013; Alberoni, 1984; Nilsson, 

2018). En väns beteende som till exempel är förolämpande kan tillskrivas olika av 

mottagaren. Men ett socialt tänkande kan också vara självuppfyllande. Hur individen 

uppträder i sociala situationer skiljer sig åt och detta beror på den subjektiva 

upplevelsen för situationen som individen upplever (Myers, 2013). Att relatera till andra 

individer innebär att kontakten bör upprätthållas genom att respektera varandra för de 

samtal som uppstår mellan. Förståelsen för motparten är viktig att uppvisa men även att 

lyssna aktivt vad den andre har att säga (Ury, 2007). För ett fungerande samspel med 

omgivningen är empatisk förmåga av stor betydelse, och för att kunna leva sig i en 

annans situation. Detta leder till förståelse för varandra (Hedenbro & Wirtberg, 2012).  

 

Relationer och bakgrundsteorier 

Teorin om socialt utbyte skapades av sociologen George C. Homans (1961) med fokus 

för de sociala relationer som individen kommer i kontakt med. Homans (1961) använde 

sig av den behavioristiska psykologin för att beskriva interaktion mellan individer. Han 

menade att vänskap kan uppfattas positivt eller negativt utifrån operant betingning som 

B. F Skinner utvecklat och som handlar om positiv och negativ förstärkning. Homans 

(1961) menade att om relationen betraktas vara positiv innebär det också att viljan för 

att umgås skulle öka och likaså om relationen uppfattades vara negativ, då skulle 

relationen avslutas. Han beskrev även att samtal och värdet på samtalet uppfattas som 

bestraffande eller förstärkande beroende på vilken uppfattning som individen får.    

Vidare menade Homans (1961) att sociala relationer utgörs utifrån värdet samt 

kostnader för relationer. Ett utbyte mellan individer kan utifrån social utbytesteorin 

beskrivas utifrån de resurser som finns i en vänskapsrelation och som bör vara jämnt 

fördelade (Altman & Taylor, 1973; Emerson, 1976). Ömsesidiga förväntningar, 

ömsesidigt samspel samt ömsesidiga utbyten av vinster bör också vara lika. Kostnader 

består av lidande, svek, konflikter samt ansträngningar. För vänskap bör belöningar 

samt vinster upplevas vara större för att vänskapen ska överleva. Men kompromisser 

samt förhandlingar är också nödvändiga aspekter för att upprätthålla ömsesidig 

tillfredsställelse i en vänskapsrelation (Homsns, 1961; Emerson, 1976; Nilsson, 2018).  
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Homans (1961) har beskrivit vänskap utifrån elementära funktioner där socialt 

beteende styrs av individens preferenser för handlingar. Dessa är föreskrivna beteende 

med belöning och värden för vänskap.Vänskapsrelationen kommer att bibehållas om 

individen upplever nöje samt ömsesidig utbyte men om relationen upplevs påfrestande 

kommer relationen att avbrytas. För att relationen ska upplevas tillfredsställande 

beskrev Homans att ett jämlikt utbyte var nödvändigt och betraktades som belönande 

(Altman & Taylor, 1973; Emerson, 1976; Homans, 1961). Interpersonella empiriska 

studier har studerat kostnader för vänskap i tidigt stadie av vänskapen. Det har visat att 

individer innehar tendensen samt viljan att tala om privata saker om sig själv samt att 

vänskapen som var förenlig där individer delade med sig av personliga saker ledde till 

ytterligare bekantskap (Altman & Taylor, 1973; Emerson, 1976).  

Det finns ytterligare teorier som inkluderar sociala utbyten med diskussioner för 

hur ett socialt samspel utspelar sig. En av sociologerna är Blau (1964) teori om socialt 

utbyte. Han beskriver sociala relationer som tvåsidiga samt ömsesidiga men även 

påverkade av belönande reaktioner från varandra. Det handlar om vinst eller förlust med 

ett ömsesidigt samspel för vänskap för att den ska bli möjlig. Till exempel kan ett utbyte 

i en vänskapsrelation se ut på flera olika sätt. Det kan utspela sig genom att individen 

delar med sig av något till den andre och detta händer inte i retur. Resultatet blir att 

vänskapen sätts på prov och som kan innebära en bruten vänskap. Blau (1964) menade 

att vänskapen förväntar sig någon gengäld för att den ska överleva (Emerson, 1976; 

McKibbin, Miner, Shackelford, Ehrke & Weekes-Shackelford, 2014). 

Enligt Ojanen, Sijtema, Hawley och Little, (2010) studie utgörs vänskap av 

interna och externa mål. De interna upplevelserna handlar om individens inre önskan för 

vänskap vilket kan vara glädje. De externa målen räknas som de yttre belöningar såsom 

tid tillsammans samt att ha roligt ihop. Vidare beskrivs vänskapen utifrån individens 

förväntningar som ömsesidighet samt att kostnaderna fördelas jämnt inom vänskapen. 

Vissa vänskapsrelationer håller längre tidsperioder och andra tappas. Ojanen et al. 

(2010) har i sin studie mätt vänskapsmotivation, vänskapsnätverk samt väl upplevd 

vänskapskvalitet med tidigare bekanta. Det har i studien visat att vänskapsnätverk kan 

ändras och bli mindre täta med tiden. Vänskap bevaras utifrån fördelaktiga aspekter och 

andra vänner kan prioriteras bort. Den inre och yttre motivationen för att bevara samt 

upprätthålla vänskapsrelationer visade sig förändras över tid i samband med att 

ungdomarna blev äldre. Studien har även visat att vänskapskvaliteten upplevt av 
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ungdomarna hade betydande roll för vänskap samt om vänskapen skulle upplevas vara 

positiv. Men den inneboende motivationen för vänskap återges i samband med att 

vännerna visade engagemang och omsorg för vänskapen (Ojanen et al., 2010). 

Om individer passar ihop beskrivs utifrån likhet eller komplement till varandra. 

Situationen samt den relation som individer har till varandra avgör hur ett socialt 

samspel kommer att utspela sig. Individen har däremot egna individuella erfarenheter, 

personliga behov samt inriktningar i livet som utspelar sig i relationer. Men relationer 

utgörs även utifrån likheter samt olikheter med unika särskilda erfarenheter samt 

händelser i olika situationer (Homans, 1961; Nilsson, 2018). 

Det psykodynamiska perspektivet belyser barndomen som en huvudaspekt för 

beskrivandet av relationer som förekommer senare i livet där anknytningen samt 

identifikationen till föräldrarna visar sig på ett omedvetet plan. Freud menade att 

identifikationen samt anknytningen till föräldrarna som skapas under barndomen 

kommer att påverka individen omedvetet för de relationer som kommer att införskaffas 

senare i livet (Nilsson, 2018). Vidare har Carl Rogers inom humanistisk psykologi 

beskrivit den positiva syn av sig själv i tidig barndom som sedan pågår under hela livet. 

Studier har kunnat påvisa att sociala interaktioner och nära relationer har ett samband 

med bildandet av tidiga föräldrar och barn interaktioner (Miething et al., 2016: Tillbaka 

et al., 2011; Leman et al., 2012). Ett socialt samspel följs upp sedan barndomen och 

inom den närmaste familjen där förmågan att fördjupa nya relationer sker genom 

förflyttning från närmaste familj till nya bekantskaper (Wrangsjö & Wirtberg, 2019; 

Nilsson, 2018). En stabil identitet ligger som en trygg grund för individen och inom 

vänskap kommer upplevelser och de olika situationer att hanteras individuellt. 

Relationer samt sociala situationer innebär att individer tolkar varandras budskap med 

olika agerande utifrån den andres beteende (Nilsson, 2018). 

(Goleman, 2007; Nilsson, 2018) beskriver individens självupptagenhet utifrån 

den fokus som riktas mot sig själv eller mot andra. Medkänslan visar sig när individen 

tar hänsyn till andra och detta sker på ett medvetet plan. Studier visar att personligheten 

avgör hur vänskapen kommer att bibehållas eller avslutas beroende på hur vänner 

relaterar till varandra. En personlighet kännetecknas för hur individen kommer att 

interagera med andra samt hur individen upplever sig själv tillsammans med andra. De 

män som visat emotionell stabilitet för sitt beteende har också uppvisat bättre relationer 

till andra (McKibbin et al., 2014). Att tänka samt uppleva utgör individens individualitet 
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som i samspelet med andra utgör reaktioner för hur vänskapen kommer att utspela sig 

samt hur detta kommer att påverka den enskilde individen (Tillbaka, Baumert, 

Denissen, Hartung, Penke, Wrzus, 2011). Faktiska sociala beteende och individens 

uppfattningar har utifrån redan befintliga relationsteorier kunnat påvisa att 

personlighetsdrag i den sociala omkretsen utspelar sig på individnivå men vänskapen 

kan i ett socialt umgänge förändras beroende på de olika personligheter som interagerar 

tillsammans. Vidare beskriver Tillbaka et al., (2011) att mentala representationer av sig 

själv, känslomässig stabilitet, optimism samt viljan att interagera med andra avgör för 

den vänskap som kommer att anskaffas men även för den tillfredsställelse som kommer 

att infinna sig i vänskapsrelationer.  

Studier har kunnat påvisa att bra livskvalitet hänger ihop med individens egen 

uppfattning för sociala relationer vilket resulterar i att tillfredställelsen för livet ökar 

(Bushman et al., 2009). Vänskapen bör upplevas varm där viljan att göra väl är målet 

(Österberg, 2007). Men relationer som resulterar i konflikter påverkar individen negativt 

(Bushman et al., 2009; Bloor et al., 2004). Vänskapen kan avbrytas även om den varit 

djup och långvarig. Att avbryta en vänskapsrelation betraktas som en svår händelse där 

vänskapen kan i vissa fall vändas till ovänskap eller att individer avbryter kontakten 

helt. Detta kan resultera i att individen känner sig utelämnad och ensam (Österberg, 

2007).     

Vänskapsrelationer kan i vissa skeenden drabbas av kriser och vänskapen kan 

komma att förändras (Alberoni, 1984). Studier visar att ambivalenta relationer har 

skadliga effekter på hälsan med ökad grad för stress och depressioner (Bushman et al., 

2009). Vidare visar studier att dessa relationer är svåra att avbryta eftersom det kan 

handla om att ge upp ett vänskapsförhållande helt. En viktig aspekt för vänskap som 

upplevs vara av frustrerande art kan i många fall vara fördelaktigt under svåra 

livssituationer men dessa relationer kan också befinna sig inom den närmaste familjen 

och därför svåra att avbryta helt. Studier har påvisat att individer inte använder riktiga 

premisser för att avsluta vänskapsförhållanden men att det också kan vara så att en del 

personligheter ser på saker och ting på ett positivt sätt vilket hindrar att ambivalenta 

vänskapsförhållanden avbryts (La Guardia & Heather, 2008).  

Vänner väljs utifrån hur individer tycker om varandra samt om de kan prata med 

varandra men framförallt om förtroende finns mellan vännerna (Nilsson, 2018). Att 

inleda vänskap innebär att individen frivilligt inleder ett ömsesidigt beroende där 
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vänskap kan upplevas på flera olika sätt. Det individuella välbefinnandet i 

vänskapsrelationer kan påverka relationens tillfredsställelse eftersom det finns 

skillnader i hur individen upplever samt idealiserar sin vänskapsrelation vilket kan 

påverka den faktiska tillfredsställelsen av relationen. Utifrån Social Exchange Theory 

(SET), är betydelsen av det egna jaget viktigt eftersom den styr individen i en viss 

riktning och beroende på vilka förväntningar som finns för en vänskapsrelation. Graden 

av tillfredsställelse avgör hur vänskapsrelationer kommer att utvecklas men även om 

den kommer att vara till nytta för individen (Bushman et al., 2009).    

Goleman (2007) beskriver individens emotionella bedömning som 

grundläggande värdesystem för hjärnan eftersom det handlar om ögonblick då beslut 

och prioriteringar fattas av individen. Goleman (2007) menar att sociala relationer 

bestäms av de snabba val som individen fattar och som avgör hur relationen kommer att 

bibehållas. Vidare beskriver han emotionell intelligens med självinsikt, social 

medvetenhet, lyssnande samt empati. Självstyrning beskriver han utifrån 

relationshantering, inflytande, omsorg samt social kompetens. Behovet att förstå 

varandra har alltid funnits i människors liv. Det är individens känslor som uttrycks i 

handling och den emotionella förmågan påverkar andras beteende men reglerar även ett 

eget inre liv (Hedenbro & Wirtberg, 2012; Nilsson, 2018).  

Social samspelsteori beskriver individens handlingar i samspel med andra där 

beteendet utgörs utifrån avsikter, mål samt förväntningar. Individen tolkar budskap, 

situationer samt relationer på ett omedvetet sätt. Samtidigt utspelar sig individens 

medvetna handlingar i konstant förändring inom en vänskapsrelation. Egna och andras 

handlingar utgör grunden för hur individen kommer att agera i sociala relationer. Men 

för att relatera till andra innebär också att känslor är avgörande för att hitta samt för att 

utveckla hållbara vänskapsrelationer. De olika situationer som individen kommer att 

befinna sig i utgörs av de händelser som inträffar under livets gång (Nilsson, 2018).  

Att studera vänskapsrelationer är nödvändigt eftersom individen befinner sig i 

ett socialt samspel konstant. Vänskapsrelationer har i många studier visat sig vara 

fördelaktiga på flera olika sätt (Bushman et al., 2009; Shuh et al., 2015; Ojanen et al., 

2010; Miething; et al., 2016). Studier har även kunnat påvisa att relationer till andra kan 

påverka individen negativt om det råder osämja och att det psykologiska samt den 

fysiska hälsan kan komma att förändras negativt (Miething et al., 2016; Bloor et al., 

2004; Bushman et al., 2009;). Hur relationer utspelar sig bland män kan vara av intresse 
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att studera eftersom det inte finns tillräckliga studier gjorda som undersöker goda 

vänskapsrelationer bland män. Med hänsyn för respondentens individuella upplevelser 

för vänskap kommer vänskapsrelationer att undersökas.  

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur vänskap utspelar sig 

bland män samt att ta reda på vad som kännetecknar goda relationer. Med tidigare 

forskning samt teorier som utgångspunkt formulerades frågeställningen i föreliggande 

studie: Hur upplever män vänskapsrelationer och vad kännetecknar god vänskap bland 

män?  

 

                                       Metod  

Deltagare 

För att utföra undersökningen har 10 män eftersökts i ett universitetsbibliotek för att 

delta i undersökningen. Studien utfördes utifrån ett bekvämlighetsurval och målgruppen 

var män mellan 25–35 år gamla. Innan intervjun bokades ett grupprum i förväg för att 

intervjua fyra respondenter. Sex resterande respondenter blev intervjuade utan att ett 

grupprum blivit bokad. Tider för intervjun bokades enligt respondenternas önskemål. 

Tre deltagare valdes för att utföra en pilotstudie och detta utfördes för att ta reda på om 

frågorna var bra konstruerade. Detta resulterade i att tre frågor gjordes om eftersom de 

liknade varandra men var också svåra att förstå. En av frågorna var: Finns det saker ni 

inte kan prata om och varför? Den frågan gjordes om till:  Finns det saker ni inte kan 

prata om? Berätta om det. Den andra frågan som ändrades var: Hur ser det ut 

värderingsmässigt, kan ni förstå varandra? Den frågan ändrades om till:  Är det viktigt 

att ha lika värderingar och varför i så fall? Den tredje frågan som ändrades var: Kan du 

beskriva betydelsen av att stödja en vän i livet? Den frågan ändrades om till: Kan du 

beskriva upplevelsen av att umgås med en god vän? 

             Urvalet har anpassats för undersökningen och respondenterna har blivit 

efterfrågade på plats för att utföra intervjun. Respondenterna var universitetsstuderande 

och hade utförd utbildning minst en termin på högskolan. För att få representativitet för 

studiet eftersträvades ett homogent urval (Langemar, 2008). Alla respondenter var 

villiga att återge svar på frågorna under intervjun. Efter intervjun hade respondenterna 

möjlighet att återkoppla och frågorna diskuterades ytterligare muntligt med författaren. 

Respondenterna som har intervjuats har deltagit för intervjun under cirka 45–60 

minuter.  
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Instrument  

En semi strukturerad intervjuguide med färdigformulerade frågor har tillämpats. 

Intervjufrågor har formulerats av testledaren och används för att besvara 

frågeställningen. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna har formulerats och 

ställs till alla deltagande respondenter. Där fanns en ordningsföljd gällande alla frågor 

och som används för varje deltagare (Langemar, 2008). För att få meningsfull 

information har det varit nödvändigt att få in berikat data. Funderingar som framkommit 

under intervjun har antecknats. Testledaren har varit uppmärksam på känslomässiga 

uttryck, avspändhet, öppenhet samt ett reserverat beteende. Intervjun har sedan 

transkriberats och utfyllnadsord samt de ord som inte varit relevanta har borttagits. 

Teman, kategorier samt underkategorier har identifierats och tabeller har utformats. Det 

har även varit viktigt för testledaren att vara lyhörd för intervjufrågor som ställts 

eftersom de kunde ha upplevts känsliga för respondenten (Creswell, 2018; Langemar, 

2008).  

 För att besvara frågeställningen för hur mäns vänskapsrelationer ser ut bland 

män samt vad som kännetecknar goda vänskapsrelationer har testledaren formulerat 

egna intervjufrågor. För information angående vänskapsrelationer utformades frågor för 

olika typer av relationer. Testledaren ville också nå fram till respondenternas 

uppfattningar gällande samtal om känslor som förekommer inom vänskap. Studier har 

visat att personlighetsdrag inom sociala omkretsar utspelar sig på individnivå och att 

vänskapen kan komma att förändras beroende på de olika personligheter som 

interagerar tillsammans (Tillbaka et al., 2013). Syftet med intervjufrågorna har varit att 

få fram information angående vad som anses vara viktiga aspekter för samtal samt att ta 

reda på vad som anses vara viktigast att prata om utifrån den subjektiva upplevelsen i en 

vänskapsrelation.  

Studier visar att individens personlighet präglar för hur interaktionen kommer att 

se ut med andra samt hur individen upplever sig själv tillsammans med andra (Tillbaka 

et al., 2013). Frågor som ”tror du att goda vänner har långa vänskapsrelationer” 

ställdes för att eftersöka den subjektiva upplevelsen av vad som definieras vara en 

långvarig vänskapsrelation.  

För att fånga helheten för vänskap ställdes frågor angående respodenternas 

erfarenheter för vänskap. Studier har visat att vänskap som inleds är frivilligt med 

upplevelse av ett ömsesidigt beroende för varandra. Det har även visat att det 
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individuella välbefinnandet i vänskapsrelationer kommer att påverka vänskapsrelationer 

eftersom hur individen idealiserar vänskap kan påverka den faktiska vänskapen 

(Bushman et al., 2009; Emerson, 1976). Frågor utformades av testledaren gällande 

självreflektion för vad som kännetecknar trevlig vänskap respektive dåligt vänskap. 

Även frågor angående upplevelser av ömsesidigt utbyte i en vänskapsrelation ställdes 

för att få fram information samt den egna upplevelsen av vad som kännetecknar trevligt 

vänskap.  

 

Procedur  

Under upprepade besök på ett universitetsbibliotek eftersöktes deltagare intensivt och 

tillfrågan om deltagande skedde på plats. Totalt efterfrågades sexton individer och tio 

tackade ja till intervjun. Urvalet bestod av studenter på ett universitetsbibliotek eftersom 

tillgängligheten av studenter är stor där. Det säkerhetsställer också att studenterna är 

myndiga och att inget samtycke krävs. Ett missivbrev tilldelades innan intervjun och 

respondenter fick först läsa igenom innehållet. Testledaren informerade respondenter 

muntligt att vänskapsrelationer utgörs bara utifrån manliga vänskapsrelationer och att 

vänner är de individer som inte är deras närmaste familj samt släkt. Respondenterna 

informerades även muntligt angående möjlighet att avbryta inspelningen vid behov samt 

att inspelningen endast kommer att användas för att utföra arbetet och sedan förstöras. 

Detta säkerhetsställer anonymitet (Vetenskapsrådet, 2018). Ett grupprum på ett 

universitetsbibliotek bokades där intervjuerna utfördes. En semistrukturerad 

intervjuguide med färdigformulerade frågor har använts. Det innebär att frågorna har 

formulerats i förväg med en bestämd ordningsföljd (Langemar, 2008). Sammanlagt har 

respondenterna besvarat 36 frågor och detta i samband med att de blivit inspelade.  

 En tematisk innehållsanalys användes som utgick från Burnads (1991) 14-

stegsmodell. Data som används har undersökts av testledaren för att sedan skapa 

kategorier, underkategorier samt teman. Eventuella uttryck och funderingar har 

antecknats under intervjun. Detta innebär att hänsyn har tagits till deltagarnas 

känslomässiga intryck liksom öppenhet, avspändhet eller ett reserverat beteende som 

har varit behjälpligt i den framtida tolkningen. Metoden som utförts var att skriva ut alla 

ord men vissa undantag har gjorts gällande utfyllnadsord som inte var relevanta med 

analysprocessen (Langemar, 2008). Transkriberingar mejlades och respondenter fick 

godkänna sina svar. En respondent hörde av sig och ville diskutera svar som testledaren 



 

 

 

11 

 

hade antecknat eftersom han ansåg att svaret inte hade blivit korrekt uppfattad. Svaret 

ändrades i samband med ett telefonsamtal. Testledaren fick läsa igenom 

transkriberingen för att se om meningsbärande enheternas kontext hade respekterats. 

Materialet bearbetades med en tematisk innehållsanalys vilket innebär att innehållet har 

sammanfattats, strukturerats samt att svaren har tolkats (Burnads, 1991; Langemar, 

2008).  
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Tabell 1 

Exempel från analys 

Meningsbärande 

enhet 

Vad det 

handlar om  

Kod Underkate- 

gori 

Kategori Tema 

Jag vill kunna 

känna mig 

avslappnad när 

vi umgås. Att 

vara öppen och 

fråga mig om 

hjälp är bättre 

än att inte säga 

något… Om jag 

kan så erbjuder 

jag hjälp. Oftast 

så gör jag det. 

Nyligen så 

hjälpte jag en 

kompis med att 

flytta… 

En vän har 

man alltid 

förtroende för 

Lita på 

varandra 

Öppenhet Förstå- 

else 

Förtroende 

Det är skönt att 

veta att man har 

nära vänner som 

man kan prata 

allt med. Det 

finns vänner 

som jag inte kan 

prata allt med 

men sen finns 

de som jag vet 

aldrig skulle 

tycka att jag var 

konstig bara för 

att jag ringer 

upp och frågar 

om hjälp, till 

exempel något 

jag vill prata av 

mig. 

Kunna berätta 

vad man 

känner 

Berätta saker 

för varandra 

Bekymmer Samtal Känslor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har flera 

vänner som jag 

delar delvist lika 

intressen med. 

Men sen så har 

jag en kompis 

som är lik mig, 

vi har så kul 

ihop för vi är så 

lika till 

personligheten 

också, allt jag 

gillar gör han 

också så han 

blir först att 

fråga om jag vill 

göra något kul. 

 

Hitta på saker 

ihop 

  Umgås Gemensamma 

intressen  

Gemenskap Fritidsaktiviteter 
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Etik  

Respondenterna har fått läsa igenom missivbrevet där det framgått att intervjumaterialet 

endast kommer att användas till undersökningen samt att anonymitet kommer att 

säkerställas. Testledaren har även redogjort muntligt att transkriberingen kommer att 

användas för undersökningen men att all information kommer att vara anonym. Under 

utförandet av studien har vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska principer används. 

Där ingår samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet gällande information om att deltagandet är frivilligt 

har redogjorts. Testledaren har ytterligare redogjort muntligt gällande medverkan samt 

rätten att avbryta intervjun när som helst. Informationskravet innefattar information som 

beskriver vad studien kommer att handla om samt att deltagandet är frivilligt.  

Nyttjandekravet innebär att respondenterna har blivit informerade att 

inspelningen samt transkriberingen endast kommer att användas för syftet att utföra 

undersökningen och att allt material kommer att förstöras efter arbetets slut. Här har det 

varit nödvändigt att testledaren förklarar för respondenten vad som kännetecknar en 

kvalitativ studie samt att delar av transkriberingen kommer att användas för arbetet men 

att allt material som används kommer att vara anonymt. Konfidentialitetskravet har 

respekterats då alla namn i uppsatsen har ändrats till påhittade namn. Tystnadsplikt för 

personuppgifter har tydliggjorts för respondenterna vilket innebär att de kommer att 

förbli anonyma under alla omständigheter.  

Respondenterna har fått möjligheten att själva bestämma passande tider när de 

önskade bli intervjuade. Det har varit nödvändigt att lyssna in respondenten och känna 

av hur samtalet fortgår under hela processen för att uppmärksamma respondentens 

reaktioner under intervjun. De har även blivit tillfrågade för hur de upplevt intervjun 

samt om funderingar uppstått. Inga märkvärdiga reaktioner har framkommit under 

intervjun utifrån de frågor som ställts. Däremot kunde frågan angående vad de tror att 

social exkludering kan leda till att ha upplevts obehaglig då detta är en känsligare fråga. 

Slutligen har respondenterna blivit tillfrågade om de önskar tillägga något samt för 

möjlighet att höra av sig till testledaren om funderingar skulle förekomma i efterhand. 
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                Resultat  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka mäns vänskapsrelationer samt att ta 

reda på vad som kännetecknar goda vänskapsrelationer. För resultatet av analysen 

hittades åtta kategorier samt tjugo underkategorier. Tre teman kunde identifieras med 

namn förtroende, känslor samt fritidsaktiviteter. Kategori samt underkategori utgjorde 

fortsättningen av analysen. (Se tabell 2) 
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Tabell 2 

Teman, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori 

Förtroende Förståelse 

 

 

 

 

 

 

 

Samhörighet 

 

 

 

 

 

 

Olika typer av 

relationer 

 

 

 

 

 

Socialt stöd 

Att ställa upp för 

sina vänner 

 

 

Uppriktighet 

 

Öppenhet 

 

Att dela med sig  

 

Exkluderande 

 

Kompromiss 

 

 

Korta relationer 

 

Långa relationer 

 

Barndomsvänner 

 

 

Stärkande 

 

Avslappnande 

 

Stimulerande 

 

 

Känslor Samtal 

 

 

 

Att lyssna 

Innersta tankar 

 

Bekymmer 

 

Reflekterande samtal 

 

Stödjande samtal 

 

Fritidsaktiviteter Gemenskap 

 

 

 

 

 

Lära känna varandra 

Värderingar 

 

Gemensamma 

intressen 

 

 

Att umgås 

 

Hitta tid för varandra 
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Förtroende 

Det första temat var förtroende. Respondenternas upplevelser av vänskapsrelationer har 

beskrivits utifrån tillit för varandra samt förståelse för varandras livshändelser. 

Upplevelsen av att kunna lita på sina vänner under olika livsomständigheter var viktig. 

Att ha möjligheten att vända sig till en vän och tala angående sitt liv samt händelser var 

betydelsefullt men detta var möjligt om förtroende fanns mellan vännerna. 

Respondenterna upplevde också att de inte kunde tala med alla vänner om sina 

bekymmer och att de vänner de kunde tala med var få. Detta beskrev respondenterna 

vara vänner de hade förtroende för. Teman förtroende bestod av fyra kategorier som var 

förståelse, samhörighet, olika typer av relationer samt socialt stöd.  

             Förståelse. Kategorin förståelse handlade om respondenternas upplevelse av att 

förstå varandra under olika livsomständigheter och utgjordes av tre underkategorier. 

Dessa var att finnas behjälplig under ändrade livshändelser, uppriktighet samt 

öppenhet.  

             Att ställa upp för sina vänner. Den första underkategorin i förståelse handlade 

om att ställa upp för sina vänner på flera olika sätt. Det beskriver Viktor på följande vis: 

“Att ställa upp för varandra är viktigt. Jag menar är man vänner så gör man det bara. 

Mikael beskriver sina upplevelser på följande vis: “För man ska inte behöva be om ens 

tid men det händer ibland att man ringer en kompis för att prata men han svarar med 

att han är upptagen och att han ringer upp vid ett annat tillfälle. Det känns trist för man 

vill ju prata här och nu liksom. 

              Uppriktighet. Den andra underkategorin i förståelse var uppriktighet. Ärlighet 

var en viktig aspekt och betraktas nödvändigt för att kunna umgås med varandra. Om 

tillit inte fanns kunde vänskapen inte bibehållas och detta resulterade i att respondenten 

tog avstånd från den vännen. Detta beskriver Markus på följande vis: 

 ”En del saker är viktiga för vänskap, men jag skulle ändå vilja säga tillit, att berätta 

något för en vän och det sedan inte kommer vidare är jätteviktigt tycker jag… Jag 

har ju liksom blivit sviken flera gånger men de vänner umgås jag inte med längre... 

det jag berättar för någon ska stanna där.” 
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Respondenterna beskrev att vänskap kunde upplevas givande samt trevligt för att 

förtroendet fanns där oavsett vad. Detta beskriver Robert på följande vis:  

”Uppriktig vänskap betyder mycket för mig och att lita på någon är viktigt. Att svika 

någons förtroende är inte rätt helt enkelt. Oavsett under vilka omständigheter 

personen befinner sig i. Har man känt varandra längre så måste man känna tillit till 

varandra annars är det ingen mening att fortsätta vänskapen.” 

                 

Öppenhet. Den tredje underkategorin i förståelse var öppenhet. Underkategorin 

öppenhet handlade om att respondenterna var öppna i vänskapsrelationer och delade 

med sig till varandra under olika livsomständigheter. Detta gällde stöd för olika behov i 

livet såsom boende, samtal, och ens egen tid. Det beskriver Viktor på följande sätt:  

”Jag vill kunna känna mig avslappnad när vi umgås. Att vara öppen och fråga 

mig om hjälp är bättre än att inte säga något... om jag kan så erbjuder jag hjälp, 

oftast gör jag det. Jag kan lätt fråga en vän om hjälp om jag skulle behöva. 

Nyligen hjälpte jag en kompis med att flytta, jag fick ju ont i ryggen av att bära 

alla saker men det var bra att han frågade för råd hade han inte att anlita hjälp, 

det var han ärlig med och då ställde jag självklart upp. ” 

 

David beskriver öppenhet med att han alltid vet vad den andre tycker eftersom de ofta 

pratar med varandra: “Jag tror att jag dras till vänner som är öppna gentemot mig och 

visar att de vill umgås till exempel. Man har många vänner men ibland så känner man 

inte för att festa och då tar man själv kontakt med någon som man till exempel brukar 

sitta hemma med och se på en film... då är man öppen med det helt enkelt att man inte 

orkar dra ut och vill se på film istället.” 

 

Samhörighet. Den andra kategorin i temat förtroende var samhörighet. 

Kategorin samhörighet handlade om respondenternas upplevelse av gemenskap och 

känslan av att tillhöra med andra. Respondenterna upplevde vänskap som en trygghet 

för att dela med sig av sina händelser i livet och känslan för att prata öppet med 

närmaste vänner. 

 

Att dela med sig. Den första underkategorin, att dela med sig, handlade om att 

respondenterna upplevde att de var med i gruppen och att det upplevdes berikande att ha 
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vänner. Men även att de kunde dela med sig av varandras historia. David beskrev det på 

följande vis: 

”De som jag anser vara närmaste vänner, det är ungefär fyra, fem stycken. Förutom 

det som jag sa tidigare så betraktar jag vänskap det att man verkligen tar tid och 

lyssnar på varandra. Att man är lyhörd för varandras tankar och känslor. Att man 

har tålamod och förståelse om någon skulle göra något dumt. Att man har förmåga 

att förlåta den andre, att man har förmåga att komma över interna problem om man 

skulle bli osams eller bråka. ” 

 

Gabriel berättade att han är öppen med sina vänner och att han gärna delar med sig av 

privata händelser med sina närmaste vänner eftersom han anser att vänskap handlar om 

att ge och ta. Detta kunde inbegripa flera aspekter för hans liv. En av aspekterna är 

ömsesidighet och det beskriver Gabriel på följande vis:  

” Bra och dålig vänskap. Hm, man bara vet när det är okej att vara med någon för då 

kan man vara sig själv. Man vet att vännen också vill umgås… Man kan räkna med sina 

vänner helt enkelt.” 

 

Exkluderande. Den andra underkategorin i samhörighet var exkluderande. Att 

bli utelämnad i gemenskap beskrev respondenterna som en svår upplevelse. Detta 

skedde då vänner inte längre ville att någon i gruppen skulle vara med och umgås samt 

hitta på saker tillsammans. Robert beskrev att en vän till honom blivit socialt 

exkluderad från gruppen och att han personligen fick välja sida, antingen vännen eller 

resten av gruppen. Robert beskrev detta på följande vis.  

 

”Vi hade en vän i gruppen som var med oss sedan 2012, fram tills nyligen. Han blev 

socialt exkluderat mycket på grund av hans åsikter, hans värderingar framförallt… 

Han hade en väldigt dålig inställning till kvinnosyn framförallt. Och även om han 

var rolig att umgås med som person så fungerade inte vår vänskap. Han hade 

osunda värderingar... det var alltid något. Det är inte alltid självklart att han har de 

värderingar men om man var ute och festade, då slappnar man av och man blir 

öppen med sina tankar och känslor, framförallt, då så kom de här kvinnofientliga 

åsikterna och där blev många av oss. Ja. Jag var den i vänskapsgruppen som hade 

närmast relation till honom så det tog på mig hårdast när han uteslöts, för jag ville 
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inte i grund och botten att han skulle uteslutas, jag ansåg honom vara en vän men 

majoriteten talade och jag kände lite att jag antingen väljer honom eller att jag 

väljer dom andra vänner. Och jag var ganska länge arg på mina vänner att jag 

behövde göra ett val bland dem eller han men jag har ändå känt i efterhand att jag 

gjort ett rätt val.” 

 

             Kompromiss. I den tredje underkategorier i samhörighet var kompromiss. Det 

handlade om att komma överens om ens egen vilja och andras viljor inom vänskap. 

Viktor beskrev att han var villig att diskutera osämja för att få relationen att fungera. 

”Det kan handla om att vara lyhörd för känslor, att man kan diskutera öppet saker  

som inte alltid är lätta att prata om. Att man har möjlighet att kunna kompromissa,  

att man har en vilja för att kompromissa, att det inte är så viktigt att få igenom ens 

egna personliga vilja när man ska genomföra olika aktiviteter och evenemang. Att 

man kan böja sin vilja för andras vilja.” 

 

Olika typer av relationer. Den tredje kategorin i temat förtroende var olika typer 

av relationer. Relationer definierades utifrån hur länge respondenterna känt sina vänner. 

Det fanns även skillnader inom vänskap beroende på vad respondenterna hittade på att 

göra när de var tillsammans. I kategorin olika typer av relationer fanns tre 

underkategorier som var korta relationer, långa relationer samt barndomsvänner.  

 

Korta relationer. I den första underkategorin i olika typer av relationer är 

relationer som respondenter skaffat tillfälligt under en viss period i livet. Det kunde till 

exempel inbegripa kortvariga anställningsformer på jobbet, eller andra olika 

evenemang. David beskrev sina relationer på följande sätt:  

”Korta relationer är ett bra exempel för sommarjobb tycker jag. Att man lär känna 

en person under en kortare period under några månader. Där kan man ha kul och 

skratta. Här finns inga krav för att dela med sig o ge och ta... det är ganska så 

okomplicerat med korta vänskapsrelationer. ” 

 

Långa relationer.  I den andra underkategorin i olika typer av relationer har 

respondenterna beskrivit att relationer till sina vänner skiljer sig åt. Det fanns olika 

typer av vänskap. Det fanns vänner som var närmast en och de definierades som få men 
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att de också kunde ingå i stor vänskapskrets där man gjorde olika aktiviteter 

tillsammans. Olika typer av vänskapsrelationer kunde definieras på följande sätt av 

Mikael: 

”Långa relationer är de relationer man har till sina klasskamrater under 

universitetsutbildning och man umgås med varandra tre till fem år. Man kan ju ha en 

okomplicerat relation och man ses på föreläsningarna, man pratar, diskuterar, 

skrattar med varandra, men man lär inte lära känna varandra på ett djupare plan. 

Sen har man ja, exempel som mig och andra personer, vi har känt varandra först 

innan utbildningen också så när vi träffades i skolan så kände vi varandra och då 

kan det vara så att vi är vänner men vi ses också varje dag i skolmiljön att man 

ibland känner att man behöver någon liten paus från varandra.” 

 

Martin beskrev vänskapsrelationer utifrån olika perspektiv och anser att han 

själv kan välja vänner för olika syften och styra upp det själv hur det blir. Det fanns 

alltid någon som ställde upp för olika saker: “Jag behöver inte alltid fästa mig vid att 

jag känt en vän jättelänge och behöver just kontakta han eller henne för att umgås. Jag 

tar tag i det själv och försöker vara social genom att bjuda ut även de nya vännerna och 

på det sättet skaffar jag mig nya vänner. Det funkar jättebra, för ibland klickar man 

bara och då fortsätter man hänga tillsammans och umgås. Jag tror inte riktigt att det 

gör något för hur länge man känt någon, det handlar om att ha kul ihop.” 

 

Barndomsvänner. I den tredje underkategorin i olika typer av relationer har 

respondenterna beskrivit att vänskapsrelationer skiljer sig åt beroende på hur länge de 

känt varandra och hur nära de upplever vara sina vänner känslomässigt. 

Vänskapsrelationer skiljde sig åt beroende på om de känt varandra på ett djupare plan 

och om de upplevde att de alltid kunde räkna med sin vän i olika livssituationer. Robert 

beskrev sina vänskapsrelationer utifrån sin barndom och att de alltid hade ett speciellt 

band till varandra eftersom de träffades ofta när de var små. Han upplevde en annan 

trygghet med barndomsvänner och tyckte att de skiljde sig åt med de vänner som han 

hade träffat i vuxen ålder. Detta beskrev han på följande vis: 

”Mina barndomsvänner skiljer sig åt helt enkelt om jag nu ska jämföra de med mina 

dagens relationer. Jag känner en trygghet att ha dem. Jag kan ringa när jag vill 

liksom och prata om gamla minnen, jag kan även prata om problem som jag har och 
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de lyssnar och stödjer mig alltid, ja men det kanske inte är så som det var förr. Vi 

kunde alltid hänga med varandra och prata om allt, nu liksom har man inte så 

mycket tid att umgås, nu är det andra tider, nu är alla upptagna hela tiden.” 

 

Henrik beskrev vänskap utifrån upplevelsen av vem han kan ringa först om han känner 

sig ensam och vill umgås eller när han behövde någon att reflektera över händelser i sitt 

liv: 

”Jag har vänner som är viktiga för mig, men att ringa någon som man hållit god 

kontakt under åren och som känner en, ja det är oslagbart faktiskt, dels vet de ens 

historia, dels så känns det tryggt att prata ut eftersom man vet att man alltid kunnat 

göra det med just den personen…” 

 

Socialt stöd. Den fjärde kategorin i temat förtroende var socialt stöd. 

Respondenterna upplevde sociala relationer stödjande i livet. De upplevde att vänner 

berikade deras liv och att vänner var viktiga att ta hand om under livet. Kategorin socialt 

stöd bestod av tre underkategorier, stärkande, avslappnande samt stimulerande.  

 

Stärkande. Den första underkategorin i socialt stöd var stärkande. Att ha många 

vänner att vända sig till var betydelsefullt och viktigt. Respondenterna upplevde att det 

var behövligt att ha någon att umgås med. Det upplevdes som en trygghet att ha vänner. 

Martin beskrev vänskap som ett måste i livet eftersom det fanns oerhört många tillfällen 

då han upplevt att hans liv inte hade fungerat om han inte hade fått hjälp av sina vänner. 

Detta beskrev Martin på följande vis: “Jag var i stort behov av stöd när min mamma 

gick bort, nu hade jag ingen att prata med länge. Så ja, jag ville så gärna kunna prata 

med någon om allt så som jag gjorde med min mamma. Det skulle inte bli detsamma, 

men att kunna vara öppen med någon. Ja du fattar det behöver man i livet. 

Robert berättade att han upplevt vänskap som viktigast i livet och detta beskrev han på 

följande sätt: “Jag tyckte oftast att ingen förstod mig och mina behov när jag var 

tonåring...jag visste det kanske inte ens själv men, ja. Om jag hade vänner runt omkring 

mig kunde jag flyga, men så fort jag var ensam, ja det var inget kul liksom…” Vidare 

beskrev Robert vänskapsrelationer i vuxen ålder på följande vis:  
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“Ja, jag kan i dagsläget klara mig själv, se jag är ju student, jaa, jag behöver även 

nu vänner, om inte mer, (skratt) Nu händer det ju liksom andra saker, som att snacka 

plugg, festa, familj, mm. Men ändå. Jag vill ha vänner att umgås med, det känns 

bra…”  

 

          Avslappnande. I den andra underkategorin i socialt stöd var avslappnande, 

respondenterna kunde beskriva vänskap som en trygg bas för livet. Vänskapen beskrevs  

med en upplevelse som var avslappnande samt bekymmersfri samt att vänskap bidrog 

med fördelaktiga aspekter på flera olika sätt. Detta beskrev Mikael på följande vis: 

”Jag ska försöka beskriva på bästa möjliga sätt hur jag tolkar vänskap. Jag kan 

börja med att säga att det känns tryggt att ha vänner. Det känns härligt att kunna 

slappna av med en vän på en fredag och prata om allt…” 

 

Att uppleva sig själv avslappnad inom vänskap var viktigt för att kunna prata och 

utvecklas. Detta beskrev Mikael på följande vis:  

”Om jag upplever att jag inte kan slappna av med en vän så vet jag omedvetet att 

något är fel. Jag vill kunna känna på mig att det är helt okej att prata om vissa saker 

med honom ja, annars är det ingen ide att hänga ihop.” 

 

           Stimulerande. I den tredje underkategorin i socialt stöd som var stimulerande 

framhävs en känsla som är tankeväckande och självreflekterande inom vänskap. Detta 

leder till att respondenten upplevde en viss grad stimulering för att utföra vissa saker i 

livet eftersom samtal med vänner väckte idéer. Detta beskriver Henrik på följande vis:  

”Inte alltid självklart att veta vad man ska göra när man inte mår så bra eller när 

man ska välja något att göra. Bollar jag tankar och idéer med mina vänner kan jag 

alltid få fram det jag vill… En känsla att bestämma sig för, till exempel när jag skulle 

välja för att flytta till en annan stad och börja läsa, då fick jag verkligen fatta att jag 

inte fixar det nu liksom då jag har mycket med mitt liv runt omkring mig.” 

 

Känslor 

Det andra temat var känslor. Respondenterna beskrev vänskapsrelationer utifrån olika 

livserfarenheter och individuella upplevelser som kunde uppstå bland vänner. Känslor 

påverkade vänskapsrelationen beroende på om de kunde dela med sig av sina egna 
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upplevelser och om det fanns förståelse för andras känslor. Respondenterna beskrev 

vikten av att vara sig själv och kunna prata om sina känslor fritt utan att bli dömd och 

om detta inte var möjligt kunde vänskapen inte bibehållas. Detta eftersom det inte fanns 

någon förståelse för varandras tankar, upplevelser samt livserfarenheter. Om inte samtal 

kunde utbytas på ett ömsesidigt sätt upplevde respondenterna att det var svårt att 

bibehålla vänskapsrelation. Temat känslor bestod av två kategorier, dessa var samtal 

samt att lyssna.  

 

Samtal. Kategorin samtal handlade om respondenternas upplevelse av samtal 

med sina vänner, att kunna prata öppet med vänner och att bli förstådd ansågs av 

respondenterna avgöra för hur vänskapen skulle bli mellan. Det handlade också om att 

dela med sig av sina tankar kring olika saker i livet. Samtal bestod av två 

underkategorier som var innersta tankar och bekymmer.  

 

Innersta tankar. Den första underkategorin hette innersta tankar som handlade 

om känslan av att kunna dela med sig av sina innersta funderingar med sina vänner. Om 

respondenterna inte kunde sätta ord på sina känslor om varför de till exempel inte kunde 

hitta på saker tillsammans eller varför de inte kunde prata om vissa saker kunde det 

resultera i att vänskapen försämrades. Adam beskrev detta på följande vis: 

 ”När jag var i behov av att umgås och en vän kunde inte ställa upp att träffas 

tyckte jag att det var okej att han sa nej, men att han också erbjöd en annan tid som vi 

kunde ses. Adam beskrev vänskap ytterligare på följande sätt: “Att inte hitta tid för en 

annan vän innebär att man måste förstå men, det är faktiskt inte alltid självklart. Hade 

min kompis inte förklarat orsaken till att vi inte kunde ses, i hans fall så var hans bror 

på besök som skulle stanna över hela helgen, ja, får man ingen förklaring kan man tro 

att något är fel. 

 

Bekymmer. en andra underkategorin i samtal var bekymmer. Respondenterna 

definierade bekymmer som en del av deras vardag och som en del av livet. De kunde 

handla om små saker i livet såsom att hitta rätt i en skolkorridor eller att behöva få hjälp 

med att hitta ett telefonnummer. Detta beskrev David på följande vis:  

”Det är skönt att veta att man har nära vänner som man kan prata allt med. Det finns 

vänner som jag inte kan prata allt med men sen finns de som jag vet aldrig skulle tycka 
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att jag var konstig bara för att jag ringer upp och frågar om hjälp, till exempel något 

jag undrar över. Det kan vara vad som helst men allt är tillåtet. Det är vänskap det.” 

 

Att lyssna. Den andra kategorin i temat känslor var att lyssna. Att förmedla för 

sina vänner att det fanns intresse för att höra vad den andre hade att säga samt visa 

tydligt intresse för varandras samtal betraktades som en viktig egenskap för vänskap. 

Respondenten upplevde att vänskap innebär frihet för alla typer av samtal och att lyssna 

på varandra var nödvändigt vilket resulterade i trevliga stunder tillsammans. Kategorin 

att lyssna bestod av två underkategorier och de var reflekterande samtal samt stödjande 

samtal.  

 

Reflekterande samtal. Den första underkategorin i att lyssna var reflekterande 

samtal. Att ha någon att prata allt med ansåg respondenterna vara viktigt eftersom olika 

saker kunde diskuteras med olika vänner. De vänner som fanns i den närmaste 

omkretsen kunde respondenterna dela upp samtalen med. Respondenterna menade att 

samtal och personliga berättelse skiljde sig åt inom vänskap. Detta innebär att olika 

saker pratades med olika vänner. Markus beskriver detta på följande vis: 

”Man har olika vänner som man pratar olika saker med…Ibland så känner man för 

att prata om något och då vet man exakt vilken vän man ska ringa. Vet inte varför 

det blir så men man kanske dras till någon som är lik en känslomässigt.” 

Mikael beskrev samtal med sina vänner på följande vis: 

”Det måste finnas magi i vänskap. Det jag menar är att känna av att man kan prata 

annars blir det tokigt att berätta om något när ens vän knappt vill lyssna. För det har 

jag varit med om tidigare att vännen inte haft intresse för det jag sagt 

överhuvudtaget…” 

 Gabriel beskrev samtal som givande i de situationer då han behövde få hjälp med att 

hitta sätt att ta beslut över något. Han visste ganska snabbt vem det var som ville honom 

väl och ringde upp vännen genast. Att få hjälp av vissa vänner för olika situationer 

beskrev Gabriel på följande vis: 

”Det finns saker som jag helt enkelt aldrig kan prata med någon om överhuvudtaget 

och det gäller alla kan jag tänka mig, men sen så finns det saker som man bara vet 

att det inte går att prata med vem som helst heller fast man är vänner. Det kanske 
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har att göra med att man inte riktigt är vänner utan mer kompisar och man vill inte 

vara för öppen.” 

             

            Stödjande samtal. Den andra underkategorin i att lyssna var stödjande samtal. 

Samtal bland vänner beskrevs som viktiga aspekter och att vänner kunde prata allt med 

varandra. Respondenterna berättade att samtal kunde uppstå på flera olika sätt. Det var 

inte alltid en självklarhet att privata samtal kunde diskuteras i en grupp. Det berodde på 

hur många som fanns med i gruppen. Om det var många i en grupp ändrade samtal 

karaktär och alla pratade med alla. Även om den egentliga viljan var att ha privata 

konversationer och prata om något viktigt så kunde samtal i en grupp bli mestadels 

ytliga. Detta beskrevs som en nackdel att hänga i grupper med många vänner eftersom 

samtal utspelade sig på en ytlig plan bland vänner där alla pratade med alla. 

Mikael beskrev det på följande sätt:  

”Mina absolut närmaste vänner är tre stycken, jag kan bara prata med dem om allt, 

sen så har vi alla några kompisar som vi umgås med ibland också. När vi ses ute och 

fikar så tar man med sig sina kompisar också men sen kan vi inte prata fritt liksom 

för de andra känner man inte så bra och då är man lite reserverat…” 

 

Robert beskrev en situation då han fått lämna sina vänner ute eftersom han upplevt att 

han inte kunnat vara sig själv med andra i gruppen. Han upplevde att det bästa var att 

umgås med vänner som man kunde prata allt med. Robert beskrev det på följande sätt:  

”Jag hade sett fram emot att bara träffa mina vänner och så dök andra upp 

tillsammans med mina vänner, det var inte så roligt plötsligt att umgås. Man ville 

sitta med de man redan kände inte med okända. Ja då har det hänt att jag dragit hem 

och ringt upp någon att prata med bara…” 

 

Fritidsaktiviteter 

Det tredje temat var fritidsaktiviteter. Respondenterna upplevde att deras fritid var 

värdefull men också betydelsefull när de hade vänner att umgås med. Att hitta på olika 

aktiviteter var av betydelse för respondenterna. Känslan av att umgås och hitta på saker 

tillsammans beskrevs utifrån välmående, välvilja samt glada tider tillsammans. Det 

upplevdes också viktigt att ha gemensamma intressen för att kunna umgås tillsammans. 

Respondenterna beskrev behovet av att ha lika intresse för fritidsaktiviteter ibland men 
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att de för vänskapens skull ändå kunde ställa upp för olika aktiviteter även om de inte 

gillade att göra samma saker. Vidare beskrev respondenterna vikten av att ha lika 

värderingar och att det var nödvändigt för att vänskapen skulle bibehållas. Temat 

fritidsaktiviteter bestod av två underkategorier och dessa var gemenskap och att hitta på 

saker tillsammans. 

 

Gemenskap. Gemenskap handlade om känslan samt upplevelsen av att tillhöra 

tillsammans med sina vänner. Här kunde respondenterna beskriva sig själv tillsammans 

med andra vänner och hur viktigt det var för dem att känna gemenskap tillsammans. Det 

handlade om att ha samma värderingar för att kunna umgås och om olikheter fanns 

bland vänner påverkades inte vänskapen. Gemenskap bestod av två underkategorier som 

var, värderingar och gemensamma intressen.  

 

Värderingar. Den första underkategorin i gemenskap var värderingar som 

handlade om att respondenterna uppfattade lika värderingar betydande men att även 

skiljaktigheter som var måttliga kunde accepteras. Om det fanns stora skillnader bland 

värderingsfrågor kunde vänskapen inte bibehållas men om det fanns lite åtskilda åsikter 

var inte av betydelse. Henrik beskrev lika och olika värderingar på följande sätt: 

”Värderingsmässigt ligger vi väldigt nära, flera av mina vänner är lärare så det är 

människor som jag ser har goda värderingar om saker och ting. Jag arbetar inom 

min utbildning väldigt mycket med interkulturella relationer och relationsfrågor. 

Vilken syn man har i överlag diskuteras men också olika värderingsfrågor. Det blir 

väldigt viktig sak som jag prioriterar hos mina vänner. Om dem har osunda 

värderingar kring människor överlag så är det helt omöjligt för mig att vara med 

sådana människor.” 

 

Gabriel förklarade begreppet värderingar på ett sätt som kunde accepteras med 

förutsättningar för att de värderingar som skiljer vännerna åt inte var helt avvikande från 

varandra och att det inte fanns stora skillnader och olikheter. Det beskriver Gabriel på 

följande sätt: 

”Vi kan vara väldigt olika, vissa värderingar och så men vi respekterar vad vi 

tycker, vad den andre tycker kanske. Vi kan aldrig vara lika i allt, jag vill att mina 

vänner förstår mig och det förväntar jag av dem också, att de förstår mig och hur jag 
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är. Men det finns typer jag aldrig skulle kunna hänga med och det är de som har ett 

antisocialt beteende, de som inte kan relatera till andra och som blir arga hela tiden, 

nej det fixar inte jag.” 

               

      Gemensamma intressen. Den andra underkategorin i gemenskap var 

gemensamma intressen. Det upplevdes av respondenterna ha betydelse att kunna umgås 

på fritiden och hitta på saker tillsammans. Att dela med sig av sin tid inom vänskap 

betraktades viktigt eftersom aktiviteter under fritiden ansågs berika ens liv på flera olika 

sätt. Respondenterna beskrev att det inte bara var viktigt att ha gemensamma intressen 

utan att vänner fick ställa upp för varandra även om de inte alltid gillade samma saker. 

På detta sätt kunde de turas om och utmana varandra att testa nya saker samt umgås 

oftare. Detta beskrev Markus på följande sätt.  

”En kompis hörde av sig till mig och frågade om jag ville köra med ett 

innebandyspel för att komma igång med konditionen. Jag gillar ju inte innebandy 

men man får ändå ställa upp. Det känns bra att ställa upp och träffa folk att umgås. 

Nästa gång kanske vi gör något annat som är roligare. Ja nu har vi på gång 

volleyboll och det tycker jag om.” Mikael berättade att gemensamma intressen är 

något som stärker vänskap genom att beskriva det på följande vis: 

”Jag har flera vänner som jag delar delvist lika intressen med. Men sen så har jag 

en kompis som är så lik mig. Vi har så kul ihop för vi är så lika till personligheten 

också. Allt jag gillar gör han också så han blir först att fråga om jag vill göra något 

kul. Det kan handla allt från att gå en promenad och jogga, eller ja typ massor gör vi 

ihop. Vi har verkligen kul. (skratt).” 

 

Lära känna varandra. Den andra kategorin i temat fritidsaktiviteter var att lära 

känna varandra. Det handlade om respondenternas sätt att umgås med varandra men 

också att lära känna varandra närmare. På detta sätt ansåg de stärka sin bekantskap där 

vänskapen förblev långvarig. För att kunna umgås ansåg respondenterna att det var 

nödvändigt att öppna sig för varandra samt kunna uppleva en viss öppenhet för 

varandra. Lära känna varandra bestod av två underkategorier som var att umgås och 

hitta tid för varandra.  
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Att umgås. Den första underkategorin i lära känna varandra var att umgås som 

handlade om respondenternas sätt att relatera till varandra. Det var även viktigt att båda 

visade intresse för vänskap för att vänskapen skulle bibehållas. Att höra av sig till 

varandra oftare betraktades positivt eftersom det medförde att de kunde ses oftare. Detta 

beskriver Markus på följande vis:  

”Jag har många kompisar men bara två vänner. Jag kan skilja på vänskap och 

kompisar, det är att kompisar kan man ha många av, vänner de är få. Vänner 

behöver man inte ha kontakt med hela tiden men man vet vart man har dem. 

Kompisar kan man inte alltid ringa och fråga om man ska hitta på något om det gått 

långt tid som man inte pratat eller sett varandra. Jag tror att det är superviktigt att 

umgås minst några gånger i månaden. Då får man säkert bättre kontakt med 

varandra. Att höra av sig till varandra måste man annars bli det ingen vänskap. ” 

Upplevelsen av vänskap kunde beskrivas utifrån erfarenheter som respondenterna gått 

igenom. De som respondenterna framförde var att det var viktigt att upprätthålla god 

kontakt inom vänskap samt behålla en tätare kontakt med varandra. Detta beskriver 

Gabriel på följande vis: 

”Det finns kompisar som man missat genom att aldrig höra av sig till dem. Jag tror 

att allt handlar om att visa intresse att man vill umgås. Det måste ju vara såklart 

ömsesidigt också annars går det inte. Men jag kommer ihåg att jag många gånger 

prioriterat bort kompisar bara för att jag hade annat som var viktigare då. Så nu 

brukar jag tänka att relationer handlar om att skaffa sig dem själv, ringa och höra 

av sig, annars finns risk att bli utan vänner.” 

 

Hitta tid för varandra. Den andra underkategorin i lära känna varandra var 

hitta tid för varandra som handlade om att lägga tid åt vänskapskretsen ofta för att 

bibehålla en god kontakt till varandra. Respondenterna medgav att dagens måsten kan 

stå i vägen för vänskap eftersom studier, arbete, barn samt familj är en del av livet för 

många individer. Detta medförde att tid för umgänge kunde bortprioriteras. Robert 

beskrev det på följande sätt: “Jag bara vet att det inte alltid finns tid att träffas men 

tiden handlar om att kunna planera rätt”. Henrik kunde beskriva hur han ägnar tid med 

sina vänner på följande sätt:  

”Det känns att jag har förstått hur vänskap fungerar. Det handlar om att visa att 

man vill umgås och hitta på saker tillsammans, om inte så blir det inget helt enkelt. Jag 
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har blivit bättre på att höra av mig till andra. Sen finns det speciella människor som 

man verkligen vill ringa oavsett om de inte hör av sig så ofta... man bara vet att man 

alltid kan ringa någon som bemöter en trevligt.” 

 

Diskussion  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur män upplever vänskapsrelationer.  

Upplevelsen av tillit i vänskapsrelationer ansågs av respondenterna vara en viktig faktor 

för vänskap. Att kunna förlita sig för en vän var av stor betydelse eftersom det 

upplevdes som en trygghet samt att det ansågs vara viktigt för att kunna umgås men 

även upprätthålla en bra relation till varandra. Viljan att ställa upp för sina vänner 

ansågs av respondenterna vara stödjande. Speciellt viktigt var det att ha nära vänner för 

att kunna vända sig till under svåra livssituationer. Martin beskrev förlusten av sin 

mamma svår och att han alltid kunnat prata med henne om allt. Efter hennes bortgång 

upplevde Martin stort behov av att åter kunna finna en trygghet hos någon för att kunna 

prata privata saker med. Schuh et al. (2015) skriver i sina studier att det psykologiska 

välbefinnandet ökar när individen upplever nära vänskap. Respondenterna har vid olika 

tillfällen beskrivit känslan av samhörighet som en viktig faktor för vänskap. Detta går i 

linje med Shin et al. (2019) studie som skriver att livstillfredsställelse utgörs i stort sett 

av goda och välfungerande relationer.  

Underkategorin stärkande handlade om att respondenterna upplevde som viktigt 

att ha någon att vända sig till och prata om olika saker. David kunde vända sig till sina 

vänner för att få hjälp men ställde gärna också upp för sina vänner. Martin berättade att 

han under sitt liv upplevt att det varit svårt ibland och att han behövt få stöd av vänner. 

Men att också ha vetskapen att någon finns för att vända sig till var önskvärt inom 

vänskap. Mikael beskrev vänskap utifrån att vara lyhörd för varandras tankar och 

känslor men även att lyssna på varandra under samtal. Studier har visat att det upplevs 

belönande för individen att ha vänner. Men att ha ett socialt nätverk även bidrar med 

välmående och bättre självkänsla (Shuh et al., 2015; Miething et al., 2016).  

Respondenterna beskrev känslan av avslappnande vara betydelsefullt inom 

vänskap samt viktigt för då kunde de samtala med sina vänner om allt möjligt. 

Möjligheten att prata fritt beskrev respondenterna utgöra en trygg grund för 

vänskapsrelationer. Detta går i linje med tidigare studier som visat att upplevelsen av 

förtroende samt förståelse för varandra var en viktig faktor för vänskapen. Men att 
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relationskvalitet är avgörande för välbefinnandet om vänskapen innehar tillit och 

självutlåtande (Miething et al., 2016).  

Respondenterna beskrev vikten av att ha lika värderingar för att vänskapen 

skulle fungera bra samt hålla i längden. Det handlade om att ha lika värderingar för att 

kunna umgås men att olikheter också kunde finnas bland dem utan att vänskapen 

påverkades. Henrik berättade att lika värderingar var viktiga aspekter för vänskap och 

om de skilde sig åt mycket inom värderingar kunde vänskapen inte överleva. Åtskilda 

åsikter däremot påverkade inte vänskapen. Studier har sedan tidigare visat att relationer 

utgörs av likheter samt olikheter men även att relationer kan visas vara ett komplement 

till varandra (Altman et al., 1973; Emerson, 1976; Nilsson, 2018).  

I föreliggande studies resultat framkom det att respondenten uppfattade att 

upplevelsen av att bli utesluten från vänskap kunde betraktas som en svår händelse. 

Men även att visa sig ha värderingar som avviker från andra beskrev respondenterna 

vara negativt eftersom det resulterade i att vänskapen kunde avbrytas. Det kunde handla 

om värderingar som avviker i ett samhälle och som inte anses acceptabla, såsom hat mot 

andra individer. Robert berättade att det ledde till att en vän i deras grupp blivit 

utesluten av gruppen eftersom ingen ville vara med någon som hade fientliga åsikter om 

andra. Detta ansågs inte vara acceptabelt men att bryta vänskapen helt var inte något 

önskvärt utan det var något som hela gruppen bestämde och då fick Robert välja sida 

vilket han tyckte var svårt. Myers (2013) skriver utifrån studier för social psykologi att 

individen skiljer sig åt på flera olika sätt i sociala situationer och detta beror på den 

subjektiva upplevelsen av situationen. Enligt McKibbin et al. (2013) studie är 

medkänsla för varandra en viktig faktor för vänskap och om medkänsla inte finns kan 

det resultera i att vänskapen avbryts. Det stämmer också överens med studier gjorda av 

Bushman et al. (2009) som påvisat att vänskap som innehar osämja med ambivalenta 

drag är svåra att hantera och kan resultera i dåliga relationer.  

Att kunna lyssna på varandra och ha stödjande samtal beskrev respondenterna 

vara viktigt. Att reflektera över olika saker ansågs vara till hjälp för att ta viktiga beslut 

för sitt liv under olika livsomständigheter. Mikael tyckte istället att det fanns olika typer 

av vänskap och att det inte funkade att tala om vissa saker med vem som helst. Att vara 

öppen med någon som respondenterna inte kände väl var inte detsamma som att till 

exempel anförtro sig för någon som betraktades vara ens vän. Med de närmaste vänner 

kunde respodenterna prata allt med. Detta går i linje med tidigare studier gjorda av 
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Demir et al. (2011) som visat att upplevelsen av öppenhet och närhet till andra anses 

vara en viktig aspekt för vänskap.  

När samtal pågick bland vänner kunde det skilja sig åt beroende på vilka vänner 

respondenterna talade med och olika vänner valdes för att tala med om olika saker. Det 

kan tänkas vara så att individen är i behov av olika samtal under livet och att det inte 

finns möjlighet att vara öppen med alla vänner. Kanske väljer individen vänskap utifrån 

sina egna behov och de samtal som är viktiga för tillfället. Men samtal har också 

definierats vara stödjande med de närmaste vännerna. Det har i studien framkommit att 

samtal med vänner kunde begränsas beroende på hur många vänner som fanns med i 

gruppen. Mikael betraktade tre individer som närmaste vänner och som han kunde prata 

allt med. När det fanns andra med i gruppen till exempel kompisar som vännen hade 

kunde Mikael uppleva sig själv reserverad och kunde inte öppna upp sig för och samtala 

lika fritt. Likaså var det för Markus att han upplevde känslan av att inte kunna vara sig 

själv med individer som han inte kände väl. Detta resulterade i att han gick hem och 

ville inte umgås. Författarna Wrangsjö och Wirtberg (2019) skriver att självständighet 

samt stabilitet är två faktorer som utgör individens identitet vilket är nödvändigt för att 

individen ska bilda nya relationer. Men varför en del individer har svårt för att hitta nya 

bekantskaper kan ha olika betydelse. Detta kan beskrivas utifrån att individen är nöjd 

med sina nuvarande vänner och inte har behov av att hitta nya. Det kan också vara så att 

individen upplever nya bekantskaper från den första början som otrygga eftersom det 

kräver att individen öppnar upp sig och lär känna någon annan. Altman och Taylor 

(1973) har skrivit om att individen har tendens samt viljan att prata om privata saker om 

sig själv. Att träffa nya bekantskaper kan säkerligen upplevas svårt från den första 

början eftersom parterna inte känner varandra väl och det blir inte lika lätt att öppna upp 

sig och prata om privata saker.  

Föreliggande studie visade att respondenterna upplevde vänskapsrelationer vara 

givande om vännerna ställde upp för varandra och hittade på saker tillsammans. Det 

stämmer överens med tidigare studier som påvisat att gemenskap samt fritidsaktiviteter 

stärker sociala nätverk vilket höjer livskvaliteten med en känsla för tillhörighet samt en 

känsla av delaktighet i samhället (Shin & Jung, 2019).  

Det har i studien framkommit nya fynd eftersom respondenterna beskrivit 

vänskapsrelationer utifrån den tidsmässiga aspekten. Det har i studien visat att 

vänskapsrelationer definierades på tre olika sätt. Långvariga relationer, korta relationer 
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samt barndomsvänner. Långvariga relationer betraktades vara nära relationer och som 

utspelar sig från tre till fem år. Detta kunde inkludera vänner som respondenterna hade 

under till exempel universitetsstudier. Som korta relationer definierades tillfälliga möten 

som anskaffades under ett sommarjobb vilket inte ledde till ytterligare vänskap efter 

avslutat arbete. Barndomsvänner var de vänner som känt varandra under hela sitt liv där 

upplevelsen av trygghet fanns. Respondenterna beskrev barndomsvänner vara viktiga 

relationer eftersom de kände varandra sedan barndomen och på ett djupare plan. 

Kontakten med barndomsvänner upplevdes speciell eftersom de delade samma 

barndomsminnen och det band som de hade till varandra upplevdes starka. 

Vänskapsrelationer utspelar sig ur en subjektiv upplevelse och att se på relationer som 

långvariga eller kortvariga beskrevs utifrån de individuella livshändelser samt 

erfarenheter (Emerson, 1976; Altman & Taylor, 1973: Nilsson, 2018). Känslan av att 

uppleva trygghet bland vänner ansågs vara en viktig aspekt för trevligt samt långvarig 

vänskap. Detta går i linje med studier som har påvisat att tillfredsställelsen inom en 

vänskapsrelation kommer att avgöra om den kommer att utvecklas vidare och bibehållas 

(Demir & Orthel, 2011).  

Barndomsvänner var de vänner som respondenter hade känt under långa 

perioder och som beskrevs som trygga relationer eftersom de delade samma historia när 

de var små. Men vänskap beskrevs också utifrån kortvariga aspekter där respondenten 

inte behövde känna individen längre för att börja umgås med varandra. Respondenterna 

resonerade i att det inte spelade någon roll för hur länge de känt varandra men att det 

viktigaste var att de hade roligt tillsammans. Studier gjorda av Niland et al. (2015) har 

visat att sociala relationer utspelas individuellt samt innefattar olika syften för den 

vänskap som kommer att utvecklas. Individens identitet bör utgöras utifrån 

självständighet samt stabilitet som är viktiga faktorer för individen och för att kunna 

relatera till andra (Wrangsjö & Wirtberg, 2019). Författaren Goleman (2007) skriver att 

upplevelsen av djup kontakt förekommer när mötet bland två individer upplevs trevligt, 

smidigt samt engagerat.  

I föreliggande studie kan slutsatser dras utifrån respondenternas fördelaktiga sätt 

att betrakta vänskap. Vänskapsrelationer skulle enligt Sociologen Homans (1961) 

betraktas med positiva aspekter för att viljan skulle finnas att bevara vänskapen. Utbyte 

i en vänskapsrelation skulle också vara jämnt fördelat för att vänskapen skulle hålla i 

längden.  
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Resultatet för studien har visat att upplevelsen för goda vänskapsrelationer 

utgörs utifrån känslan av att finna sig i ett sällskap samt uppleva att man tillhör 

tillsammans med sina vänner. Ytterligare en annan faktor var att respondenterna kunde 

dela med sig av sin tid med varandra med möjlighet för umgänge under sin fritid. 

Vänskapsrelationer innefattar tillit, reflekterande samtal samt möjlighet att dela med sig 

av sin tid och stöd under olika livsomständigheter. Detta skulle kunna innebära att 

vänskapsrelationer är viktiga relationer som stödjer och hjälper under hela livet. 

Sambandet mellan upplevd vänskap och tidigare studier stödjer påståendet om socialt 

stöd och välmående eftersom vänskap har i studien påvisat att den är nödvändig för att 

klara sig under svåra livssituationer (Schuh et al., 2015). Men vänskap har också visat 

sig vara stödjande samt uppmuntrande för respodenten, detta är i enlighet med tidigare 

studier viktiga faktorer för individen (Miething et al., 2016; Leman et al., 2012). 

 

Praktiska implikationer  

Resultatet i föreliggande studie visade att manliga vänskapsrelationer utgörs utifrån 

tillit, samtal samt fritidsaktiviteter. Olika typer av stöd under livet samt möjlighet för 

självreflektion under olika livssituationer ansågs av respondenterna vara fördelaktiga 

faktorer för vänskap. Det har i studien visat att vänskap är en viktig del av livet med 

fördelaktiga aspekter för individen. Goda vänskapsrelationer har enligt respondenterna i 

studien beskrivits utifrån att umgås under sin fritid och det har också visat att känslor 

såsom att kunna prata om allt med sina vänner var viktigt eftersom detta visade att 

förtroende fanns i vänskapsrelation. Djupare förståelse med trevliga samtal ledde till 

trevliga stunder tillsammans och betraktades ha positiva fördelar för välbefinnandet. 

Bloor et al. (2004) och deras studier beskriver vikten av god kommunikation samt 

stödjande relationer vara fördelaktiga för individen med möjlighet för 

självförverkligande samt ett friskare liv. Det är fördelaktigt att upprätthålla goda 

relationer till varandra och om forskning kan förklara olika relationsmönster för hur 

individen på ett medvetet sätt kan finna fungerande sätt att upprätthålla sina 

vänskapsrelationer kan det bidra med positiva aspekter i samhället. Detta kan göra 

förändring bland individer som inte kan behålla långvariga relationer men även bland de 

individer som känner sig ensamma och utstötta i samhället.  
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Metoddiskussion  

Valet av deltagare gjordes i ett universitetsbibliotek och deltagare som tillfrågades hade 

ingen relation till testledaren. För studien har en semi-strukturerad intervjuguide 

används och frågorna har i studien varit mestadels formulerade för att ge öppna svar. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna har formulerats i förväg med samma 

ordningsföljd för varje deltagare (Langemar, 2008). Det har även använts frågor som är 

mer detaljerade för att besvara frågan för hur goda vänskapsrelationer utspelar sig bland 

män. Testledaren läste upp en fråga i taget och respondenten blev tillfrågad om 

möjlighet att fortsätta med nästa fråga eller om respondenten hade något som han själv 

ville tillägga. Respondenterna fick möjlighet att tala fritt samt uppriktigt. Till frågorna 

hade testledaren möjlighet att ställa följdfrågor som spontant dök upp under samtalet.  

 För studien eftersträvades berikat data samt meningsfull information för att 

besvara frågeställningen för hur vänskapsrelationer ser ut bland män samt vad som 

kännetecknar goda vänskapsrelationer. Deduktiva empiristyrda data har använts för att 

samla in material men analysen har även utförts induktivt med analyserande svar samt 

slutgiltiga svar (Langemar, 2008). För studien eftersträvades validitet och detta gjordes 

genom att transkriberingen mejlades till respondenter för ett godkännande. Burnards, 

(1991) hänvisar för validitet i studien genom att respondenten kan kommentera 

transkriberingen gällande vad de anser som viktiga aspekter för intervjun. 

Respondenterna har i studien godkänd transkriberingen vilket medförde att studiens 

validitet förstärktes. För att ytterligare öka validitet lästes transkriberingen av 

testledaren upprepade gånger för att se efter om något var oklart innan analysen 

påbörjades. Textenheterna kondenserades och enstaka formuleringar utfördes för att 

arbeta vidare med analysen av materialet. 

Möjlighet att boka in tider tillsammans med respondenterna för ytterligare 

diskussioner kring utformade kategorier samt underkategorier var inte möjligt för att 

öka möjligheten till en allsidig bedömning av kvaliteten för studien. Detta i syfte för att 

öka validiteten ytterligare (Burnard, 1991; Langemar, 2008). Vad som inte ansågs vara 

en vän tydliggjordes av testledaren i början av intervjun och där ingick inte familj samt 

släkt. Innan intervjun redogjorde testledaren för respondenterna att frågor som ställs 

bara innefattar undersökning för manliga vänskapsrelationer.  

För studien har testledaren utgått från ett bekvämlighetsurval. Ett representativt 

urval eftersträvades och målgruppen begränsades därför bland åldrar och urvalet 
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utgjordes utifrån studerande vid ett universitet. Respondenternas svar på frågorna kan ha 

påverkat resultatet eftersom stickprovet möjligtvis var för litet för att ge säkra svar på 

hur vänskapsrelationer fungerar bland män. Validitet utgår utifrån definitionen att mäta 

det som avses att mäta. Huvudsyftet med arbetet har varit att ta reda på hur 

vänskapsrelationer ser ut bland män samt vad som kännetecknar goda 

vänskapsrelationer utifrån respondenternas upplevelser. Den individuella upplevelsen av 

vänskapsrelationer har studerats med syfte för att förstå innebörden av respondenternas 

svar för vänskap. Upplevelser är processer som individen inte är medveten om och som 

utgör kvalitativa metoder. Semistrukturerade intervjuer innebär att inga följdfrågor 

planeras i förväg (Langemar, 2008). Under intervjun ställdes följdfrågor av testledaren 

utifrån det enskilda samtalet med stor begränsning och eftertänksamhet för att inte 

påverka respondenten för riktningen på samtalet.  

 

Förslag på framtida forskning 

Upplevelsen av vänskap har i föreliggande studie visat betraktas med positiva samt 

värdefulla aspekter för individen. Att hitta på saker tillsammans, möjlighet för 

reflekterande samtal samt att finnas som stöd under svåra livssituationer beskrev 

respondenterna vara viktigt för vänskap. Det har i studien framkommit att det finns 

olika sätt att umgås med varandra men för att vänskapen skulle överleva var förtroende 

samt sunda värderingar av stor betydelse. Respondenterna hade beskrivit osunda 

värderingar och ett antisocialt beteende som oacceptabla samt dåliga aspekter för 

vänskap. Detta beskrevs utifrån att en kompis hade blivit utesluten på grund av osunda 

värderingar och att ingen i gruppen ville umgås med honom längre. En fundering 

väcktes under studiens gång. Vad är orsaken att individen inte kan hantera vissa 

relationer och innehar beteende som avviker från andra? En viktig fråga för framtida 

forskning skulle kunna vara att studera personlighet, relationsmönster samt 

vänskapsrelationer. Att ta reda på orsaker för hur ett antisocialt beteende kan behandlas 

skulle kunna vara behjälpligt för samhället. Inom samtalsterapin skulle till exempel 

diskussioner kring relationsmönster vara behjälpligt eftersom eget resonemang samt 

medvetenhet kan tänkas vara fördelaktigt för sig själv och som kan bidra med självinsikt 

över hur relationer ser ut med andra i sin egen omgivning. Detta kan bidra med 

förståelse för sig själv och andra individer men det kan även leda till bättre relationer 

med andra.  
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Ytterligare en intressant fundering uppstod då dagens barn och ungdomar sitter 

framför datorer och spelar dataspel med varandra. Möjligheten till social närvaro är 

begränsat. Hur kommer kommande generationer att se ut utifrån social kompetens och 

förmågan att lära sig relatera till andra individer när det inte utövas av dagens ungdom? 

En fundering som för framtida forskning skulle kunna vara nödvändigt att arbeta vidare 

med.  

Vidare förefaller så att vänskap är något som utspelar sig individuellt och 

kognitivt vilket innebär att individen väljer en del relationer och prioriterar bort de som 

inte är passande. Vad som utmärker god vänskap kan i framtiden möjligtvis bli ett 

viktigt ämne med fokus samt möjlighet för självreflektion. Ytterligare forskning skulle 

kunna fokusera på specifika samt mer djupgående frågor angående upprätthållandet av 

vänskapsrelationer. Detta i syfte för individen att bli medveten om den egna rollen för 

kontakten till andra individer. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Innan intervjun 

Berätta om syftet med intervjun. Meddela om möjlighet att avstå undersökningen och 

meddela att deras namn inte kommer att finnas med i uppsatsen. Informera respondenter 

att intervjun kommer att transkriberas och att ett godkännande av texten kommer att 

vara nödvändigt. Innan intervjun börjar bör respondenten tillfrågas om eventuella 

funderingar. Berätta det. Det är även viktigt att meddela att vänner är de individer som 

inte är deras närmaste familj och släkt.  

 

Intervjuguide 

1. Vad betyder vänskap för dig? Kan du berätta om det? 

2. Hur umgås vänner med varandra, vad hittar ni på att göra? 

3. Kan du berätta lite om dina vänner och är det viktigt att ha vänner och varför? 

4. Hur gör ni med kontakten för att träffas, vem kontaktar vem? 

5. Väljer man sina vänner eller är vänskap något som växer fram? Kan du berätta om 

det? 

6. Tror du att goda vänner har långa vänskapsrelationer?  

7. Har du många vänskapsrelationer och vad betraktar du som vänskap? 

8. Hur ofta umgås du och dina vänner och kan ni prata om allt när ni umgås? 

9. Finns det saker ni inte kan prata om? Berätta om det. 

10. Har ni gemensamma intressen du och dina vänner och är det viktigt att ha det?  

11. Berätta om likheter samt skillnader i dina vänskapsrelationer. 

12. Är det viktigt att ha lika värderingar och varför i så fall? 

13. Kan du berätta något om när du märkt att ni inte hade samma värderingar?  

14. Vad anser du är bra vänskap respektive dålig vänskap? 

15. Om vänskap inte är bra hur avslutas den på bästa sätt? 

16. Är det viktigt med utbyte i vänskapsrelation? Känslan att ni båda delar med sig 

något av sitt liv?  

17. Kan du berätta vad ni gör när ni umgås? Hur upptäckte ni att ni har gemensamma 

intressen?  

18. Skulle du kunna umgås med någon som var olik dig och finns det begränsningar för 

hur olika man kan vara i ett vänskapsförhållande? 
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19. Vilket är ditt finaste minne för er vänskap, ge exempel på något som berört dig? 

20. Vad är viktigt för vänskap, att ha roligt, att prata om bekymmer eller att hitta på 

saker tillsammans? Kan du berätta något om det? 

21. Vad anser du är trevligt sällskap? Ge exempel.  

 

Självreflektion 

22. Berätta om din vänskapskrets, hur länge har ni känt varandra? 

23. Har du och dina vänner ofta kontakt?  

24. Upplever du att ni har en ömsesidig vänskapsrelation, att ni båda investerar för 

vänskap? Kan du berätta om det?  

25. Vad tror du att social exkludering kan leda till för individen? 

26. Anser du att det finns olika typer vänskapsrelationer och kan du berätta om det? 

27. Vad förefaller vara viktigast för vänskap?  

28. Berätta om något som du skulle önska förbättra i en vänskapsrelation? 

29. Hur tror du att vänskapsrelationer ska fungera? Hur vet du att du har förtroende för 

dina vänner? 

30. Är det okej att prata om känslor med varandra? Hur ofta händer det? Ge exempel på 

samtal som kan vara viktiga för just dig. 

31. Tror du att goda vänner har långa vänskapsrelationer? Hur många år har du och dina 

vänner umgåtts? Spelar det någon roll för hur länge ni känt varandra? 

32. Har du barndomsvänner och har ni fortfarande kontakt?  

33. Delar du och dina vänner privata händelser med varandra? 

34.  Varför är det viktigt att ha vänner? Kan du ge konkreta exempel?  

35. Kan du beskriva upplevelsen av att umgås med en god vän?  

36. Hur viktigt är det för vänskap att ställa upp för varandra? Ge exempel.  

 

Efter intervjun 

Respondenten blir tillfrågad hur intervjun upplevdes. 

Berätta att testledaren kommer att höra av sig för ett godkännande av transkriberingen.  
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Bilaga 11. Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Mimoza Bajrami och läser psykologi på Linnéuniversitet i Kalmar. Jag skriver 

C-uppsats och ska studera vänskapsrelationer bland män. För att utföra mitt arbete 

behöver jag hitta deltagare som kan besvara mina frågeställningar angående 

vänskapsrelationer. Att utföra intervjun kommer att ta cirka 60 minuter där samtalet 

kommer att spelas in först och sedan transkriberas på papper. När intervjun 

transkriberas kommer du åter att bli kontaktad för att läsa och godkänna texten. 

Intervjumaterialet kommer endast att användas till denna undersökning och du kommer 

att vara helt anonym. Endast jag kommer att hantera materialet. Inga personuppgifter 

sparas och allt material, både inspelningar och transkriptioner kommer efter studien att 

förstöras. Jag är tacksam om du tar dig tid att besvara mina frågor och tackar dig även 

för att du delar med dig av din information och möjliggör för mig att utföra min studie. 

Du är alltid välkommen att höra av dig om det skulle uppstå funderingar. 

 

Väl mött! 

 

Mimoza Bajrami (kontaktuppgifter) 

Studerande på Linneuniversitet 

Ämne: Psykologi 

Vänliga hälsningar, Mimoza Bajrami 
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