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Den här uppsatsen beskriver ungdomars syn på sina vänskapsrelationer. Vänskap är någonting som 
vi har behov av hela livet och en viktig del i människors liv. Det har under många år 
uppmärksammats i skolan att personal i skolan ska arbeta efter skolans värdegrundsfrågor vilket 
innebär att skolan ska vara en arena där vänskap uppstår och bevaras. Mitt syfte i uppsatsen har varit 
att söka kunskap och få förståelse för vad som påverkar ungdomars vänskapsrelationer. 
Frågeställningarna som jag har belyst har varit: 

-Hur uppfattar ungdomar vänskap? 

-Hur umgås de med sina vänner?  

-Hur ser ungdomar på sin egen vänskap? 

Genom intervjuer har jag fått fram ett resultat som beskriver att vänskapsrelationer är viktiga för 
ungdomar. I litteraturundersökningen har det visat sig att ungdomar inte tycker att det är självklart 
att de tas på allvar av vuxna. Det är därför angeläget att belysa att det är viktigt att vuxna i skolan 
arbetar för att ungdomar ska vara delaktiga i vänskap och relationer. I den här uppsatsen har jag 
relaterat resultatet till teorierna men även en del till tidigare litteraturstudier. Resultatet visar att 
vänskap är viktig och att ungdomar har en stark gemenskap med sina vänner som står dem nära. 
Ungdomarna beskriver att de håller kontakten med sina vänner och är noga med att höra av sig. 
Ungdomarna beskriver att det är viktigt att ha någon som de kan lita på och som de kan prata med 
om vad som händer i deras liv. Det vanliga småpratet är således en viktig del i relationer. Mitt syfte 
med den här uppsatsen är att bidra med förståelse för vad som påverkar ungdomars val av vänner. 
Min önskan är att vuxnas engagemang för vänskapsrelationer i skolan därigenom ska påverkas 
positivt. 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen beskriver ungdomars syn på sina vänskapsrelationer. Vänskap är någonting 
som vi har behov av hela livet och en viktig del i människors liv. Det har under många år 
uppmärksammats i skolan att personal i skolan ska arbeta efter skolans värdegrundsfrågor vilket 
innebär att skolan ska vara en arena där vänskap uppstår och bevaras. Mitt syfte i uppsatsen har 
varit att söka kunskap och få förståelse för vad som påverkar ungdomars vänskapsrelationer. 
Frågeställningarna som jag har belyst har varit: 

-Hur uppfattar ungdomar vänskap? 

-Hur umgås de med sina vänner? 

-Hur ser ungdomar på sin egen vänskap? 

Genom intervjuer har jag fått fram ett resultat som beskriver att vänskapsrelationer är viktiga för 
ungdomar. I litteraturundersökningen har det visat sig att ungdomar inte tycker att det är 
självklart att de tas på allvar av vuxna. Det är därför angeläget att belysa att det är viktigt att 
vuxna i skolan arbetar för att ungdomar ska vara delaktiga i vänskap och relationer. I den här 
uppsatsen har jag relaterat resultatet till teorierna men även en del till tidigare litteraturstudier. 
Resultatet visar att vänskap är viktig och att ungdomar har en stark gemenskap med sina vänner 
som står dem nära. Ungdomarna beskriver att de håller kontakten med sina vänner och är noga 
med att höra av sig. Ungdomarna beskriver att det är viktigt att ha någon som de kan lite på och 
som de kan prata med om vad som händer i deras liv. Det vanliga småpratet är således en viktig 
del i relationer. Mitt syfte med den här uppsatsen är att bidra med förståelse för vad som 
påverkar ungdomars val av vänner. Min önskan är att vuxnas engagemang för vänskapsrelationer 
i skolan därigenom ska påverkas positivt. 
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Summary 
This article describes youths view on their relationships. Friendship is something we need our 
whole life and it’s an important part of life. It have been noticed under several years in the 
school- environment that staff in the school should work after special school values and it means 
that the school is supposed to be a place where friendship germinates and maintains. My purpose 
has been to search for knowledge about and understanding for youth friendships relations. 
Questions at issue I illustrated have been:  

- How does youth look at friendship? 

- How do they spend the time with their friends? 

- How does youth look at their own friendship? 

 

Through interviews the result describes that friendship-relations are important for youth. 
Literature-studies show that youth don’t think it’s a matter of course to be taken seriously by 
adults. It’s therefore essential to illustrate the importance of adult in the school-environment are 
active in youth friendship and relations. In this article I have related the result to theories but also 
to earlier literature-studies. The result shows that friendship is important and that youth have a 
strong feeling of fellowship to close friends. Youth describes that it’s important to have someone 
that they could trust and who they could talk to about what’s happening in their life. The daily 
small talk are thus an important part in relations. My purpose with this article is to make a 
contribution to understanding for youth choice of friends. My wish is that adults’ engagement for 
friendship-relations in school should be influenced in a positive direction. 

 



VI 

Abstract 
Den här uppsatsen vill synliggöra att vänskap är en viktig del i ungdomars vardag i skolan. 
Uppsatsen är baserad på intervjuer och visar hur ungdomar uppfattar sina vänskapsrelationer. 

Nyckelord: Vänskap, relationer och ungdomar.  
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Förord 
Arbetet med min uppsats har bidragit till en egen förståelse runt ungdomars 
vänskapsförhållanden som jag tar med mig i min yrkesroll som lärare. Jag vill tacka de ungdomar 
som har ställt upp på intervjuer och delgivit mig sina tankar och erfarenheter av 
vänskapsrelationer. Jag vill även tacka min handledare Stefan Petersson för den värdefulla 
vägledning jag har fått som innehållit konstruktiv kritik, förslag på förbättringar under 
uppsatsens gång och för hans intresse för min uppsats. 
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1. Introduktion 
Vänskap är någonting som vi har behov av hela livet. Utan vänskapsrelationer och 

vänner blir livet tomt eftersom människan är en social varelse. Nilsson(1995,s.11) 

menar att det är livsviktigt för både barn och vuxna att ha nära relationer. Han menar 

vidare att man både kan drabbas av sjukdomar och för tidig död genom att vara 

ensam. Mot bakgrund av tidigare studier Nilsson(1995,s.11), Ihrskog, (2006,s.42), 

Lundgren(1995,s.115) ser man ett tydligt mönster i att vänskap och relationer är av 

stor betydelse för människors välbefinnande. Nilsson (1995,s.11) uttrycker det enligt 

följande 

 ”Nära relationer fyller behov som gemenskap, närhet, det finns ett ömsesidigt och 

frivilligt beroende mellan parterna i relationen bekräftelse, öppenhet och stöd och”. 

Enligt Nilsson, Ihrskog och Lundgren ser man tydligt att värdegrunden som till stor 

del ligger som grund för vänskap har väldigt stor betydelse för människan.I Lpf 94 

(läroplanen för de frivilliga skolformerna) finns det tydligt utarbetade regler för att 

skolan ska lägga stor vikt vid värdegrundsfrågor. Det är viktigt att alla som arbetar 

inom skolan uppfyller de krav som ställs på dem när det gäller värdegrunden. Det 

framgår tydligt att lärare inom skolan har som uppdrag att uppmuntra och lyfta fram 

vänskap mellan ungdomar. 

Syftet med den här undersökningen är att söka kunskap om och få förståelse för vad 

som påverkar ungdomars val av vänner. Mitt intresse för området har uppkommit 

genom mina erfarenheter av att arbeta med ungdomar i skolan. Min önskan är att med 

denna uppsats kunna bidra med kunskap och ett diskussionsunderlag om ungdomar 

och vänskap i skolan.  

1.1 Bakgrund 
Det har under många år uppmärksammats i skolan att man ska arbeta efter skolans 

värdegrundsfrågor. Det har skett en stor utveckling i skolans värld där ledning och 

personal ska arbeta för att skolans verksamhetsplaner beaktas och efterföljs. I Lpf 

94(2006,s.5) beskrivs det följande ur lärarens handbok. Lagen har kommit till för att 

lärare ska ha en handbok att följa i sin yrkesutövning.  
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I Lpf 94 (2006,s.37) kan man läsa följande viktiga uppgifter som en lärare har att 

arbeta mot  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de världen som skolan ska gestalta och förmedla” vilket finns skrivet i lärarens 

handbok . 

I Lpf 94 (2006,s.37) kan man även läsa att detta sker 

 ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande ”.  

För att hantera och främja förståelse för andra har skollagen som beslutas av riksdagen 

framkommit. Skollagen beslutas av riksdagen och i lärarens handbok har man tagit 

fasta vid vissa regler för att kunna främja vänskap i skolans värld. I skollagen beskrivs 

det tydligt de målen för lärarens yrkesetik beträffande lärarens förhållningssätt.  

 

Även den vetenskapliga artikeln i tidskriften psykisk hälsa (2007,s.18) ger en 

beskrivning av Alin Åkerman värdet i hur ungdomars psykiska hälsa påverka dem. 

Åkerman börjar sin artikel med att ungdomars fysiska hälsa beskrivs som den bästa i 

världen. Den psykiska hälsan hos våra svenska ungdomar rapporteras vara mindre bra. 

Artikeln beskriver hur vi ska kunna bemöta ungdomar med psykisk ohälsa. 

Utanförskap och svårigheter accelererar vanligtvis ofta i och med att tonåren börjar. 

Ungdomarna frigör sig från sina föräldrar och kämpar mot sin obeslutsamhet. Hos de 

ungdomar som inte blir accepterade och respekterade hos jämnåriga, skolpersonal eller 

föräldrar ökar ambivalensen. Det uppstår en risk att ungdomar ska göra sig illa. 

Författaren frågar sig hur lagstiftningen i skolan efterlevs av personal där skolans mål 

tydligt handlar om utbildning och social fostran. Skolans elevhälsoteam har ett särskilt 

ansvar för skollagen som ska: 

”Främja barns och elevers lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 

funktionshinder. Den skall också motverka annan kränkande behandling såsom 

mobbing” (2007,s.18).  
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Mobbing är svår att upptäcka och för att kunna förstå måste personalen i skolan ta 

hänsyn till flera faktorer bland annat dynamiken i kamratrelationer och klimatet i 

skolan, men även de direkta problemen i klassrummet. Alin, Åkerman beskriver vidare 

att lärarens roll är att skapa ett bra klimat och att avskräcka mobbing och även lärare 

och skolpersonal behöver utbildning i mobbingförebyggande åtgärder. Författaren 

menar vidare att det har uppmärksammats att elevgrupper med brist i social förmåga 

och att skaffa sig vänner är sårbara och har stor risk att drabbas av ohälsa. Hur man 

ska kunna identifiera riskbeteende menar författaren vidare kan ske genom att 

omgivningen observerar ungdomar som inte klarar av att behålla kamratrelationer och 

verkar utanför gruppen. Den psykiska ohälsa som uppstår kan vidare bidra till 

ungdomars val att skada sig eller i värsta fall ta sina liv. Det är viktigt att personalen i 

skolan stärker elevernas livssituation och lyssnar och finns till för eleverna och 

respekterar deras känslor. 

Ihrskog menar att: 

”Människan är en social varelse vars identitet skapas genom kommunikation, 

tillsammans med andra . Det är genom respons från andra vi kan få syn på oss själva 

och skapa mening i tillvaron” (2006,s.42). 

Författaren menar vidare att för att vi ska ha en identitetsutveckling är det viktigt att vi 

har vänner och kamrater. Allt eftersom barn utvecklas så utvecklas även förmågan att 

umgås med andra. Under barns utveckling så präglas även kulturen och hur vi lever en 

viktig roll i hur vänskapsband utformas. Hela uppväxten utifrån olika institutioner som 

skola och även fritid och aktiviteter har en stor roll i den process att umgås med andra 

som då utvecklar sig i ungdomars liv. 

 

Ihrskog (2006,s.161) menar vidare att de professionella vuxna bör ta sitt ansvar för att 

hjälpa alla barn och ungdomar att känna gemenskap. Det finns annars stora risker att 

barn söker sig till platser som torg eller parker för att söka gemenskaper. Där finns det 

risker att ungdomar hamnar i sämre miljöer eftersom de vuxna sviker uppdraget att 

alla ungdomar ska känna tillhörighet och gemenskap. Lärarens uppdrag består även i 

att hjälpa de unga till en meningsfull fritid. Om de vuxna lär sig att tillvarata den 

forskning som gjorts av barns utveckling så borde arbetssätten förändras i skolan 
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Ordet vän har enligt de flesta indoeuropeiska språk en grundbetydelse som betyder 

tycka om eller att vara förtrogen eller att trivas med enligt Nilsson (1995, s. 93). Enligt 

författaren är vi vänner för att vi upplever att vi trivs och att vi känner att det lockar 

fram något bra ur oss själva. I vår kultur är vänskap något frivilligt men i dessa ritualer 

och kulturer kan det vara ritualer som gör att man lovar evig vänskap. I de relationer 

kan inte relationen styras naturligt och då kan vänskapen upplevas som påtvingad. 

Författaren menar vidare att vänskapen på sätt och vis kan påminner om kärleken men 

att det oftast inte är lika mycket konflikter mellan vänner. Men vänskapen gör att det 

egna jaget inte hotas eftersom det är mindre beroende i vänskap än i kärleksrelationer. 

Vänner befinner sig vanligtvis även i ungefär samma ålder och har ungefär samma 

inkomster som sina vänner, vilket anses minska risken för att upplevas som hotfullt. 

 

 Det är även vanligt att man har likvärdiga utbildningar som ens vänner. Regler som att 

inte svika och hålla löften är viktiga i vänskapsrelationer enligt författaren. Att försvara 

sina vänner och inte baktala eller svika och respektera varandras privatliv ingår enligt 

Nilsson (1995,s.96) i vänskapen regler. Det har även visat sig i Nilssons 

undersökningar att man har sina vänner till olika avseende där det krävs olika grader av 

öppenhet. Rent allmänt brukar de flesta ha cirka 5 personer som riktiga bästa vänner 

och ett 15 tal vänner. De flesta har ungefär ett 30 tal kompisar och cirka 1000 personer 

som man kan kalla bekanta. 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att söka kunskap om och få förståelse för vad som 

påverkar ungdomars val av vänner. 

Mina frågeställningar är: 

Hur uppfattar ungdomar vänskap? 

Hur umgås ungdomar med sina vänner? 

Hur ser ungdomar på sin egen vänskap? 
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Mot bakgrund av att alla som arbetar i skolan har ett tydligt uppdrag där skolans 

läroplan lägger stor vikt på värdegrundsfrågor är det av vikt att lyfta fram betydelsen 

av vänskapsrelationer .  

 

I Lpf 94 (2006,s.46)beskrivs skolans uppdrag och uppgift i att främja förståelse och 

uppmuntra till att: 

”Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen” (2006, s. 46).  

Lpf 94 (2006,s.37) beskriver även att: 

 ”Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet 

att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där”(2006,s.37). 

1.3 Avgränsningar 
I min litteraturstudie har jag undersökt tidigare material i hur människor ser på 

vänskap och vänskapsrelationer. Jag har även velat se på hur skillnaderna i barns, 

ungdomar och vuxnas vänskap ser ut . Avsikten har även varit att undersöka 

människors syn av vänskap och vänskapsrelationer från tidigare studier. Vidare har jag 

har även velat veta hur tidigare studier förklarar ungdomars sätt att umgås. Den här 

undersökningen handlar om ungdomars vänskaps relationer. 
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2. Teori 
Enligt Ihrskog (2006,s.118) har det visat sig att ungdomar inte tycker att det är 

självklart att de tas på allvar av vuxna. Ungdomar känner att det är svårt att få nya 

kontakter i de hetsiga skoldagarna. Eleverna skulle vilja vara mera delaktiga i de vuxnas 

vardag och känna mera trygghet än vad de gör. Författaren menar att det är negativt 

att ungdomar inte upplever sig demokratiskt delaktiga. 

 

Rubin(1980,s.13) menar att social jämförelse är viktig för att personer ska kunna 

utvecklas på ett identitetsplan. Redan från tidig barndom har det visat sig att barn har 

behov av att känna tillhörighet till en grupp. Det behovet kan bara tillgodoses genom 

vänskapsrelationer. Det är även i familjen ungdomar finner styrka och trygghet men 

även att ha relationer med jämnåriga utvecklar oss själva och den egna medvetenheten 

enligt Rubin(1980,s.13),  Ihrskog( 2006, s.39). 

2.1 Vad är en vän. 

Studier av etnologen Lundgren (1995,s.115) visar att det mest gemensamma man har 

med vänner är att prata. Det kan handla om både viktiga och oviktiga ämnen eller 

förtroligt prat, och att man kan umgås med sina vänner på ett otvunget sätt. Man byter 

information och diskuterar vad som har hänt med en vän. Man träffas både män och 

kvinnor och man har en gemensam livsform och lever ganska ofta ganska likt sina 

vänner. Lundgrens studier har visat att det inte bara är relationer och känslor som 

diskuteras vänner emellan. Författaren menar att det oftast är prat om i stort sätt 

ingenting som förekommer. Det är även vanligt att man träffar vänner både på jobbet 

under skoltid och när man utövar fysiska aktiviteter. 

 

Vidare beskriver Lundgren (1995,s.145) att ordet vänskap ofta har en känsloladdad 

association. Man pratar ofta om att vänskapen är sann eller äkta och att den är på 

riktigt och i verkligheten. De starka orden betyder för oss att vi delar in våra vänner i 

olika grader av betydelse. I vår bekantskapskrets ingår både riktiga vänner till mera 

bekanta personer. Författaren menar även att man kan vara vän med sin närmaste 
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relation och även till sina släktingar. Vidare menar författaren att den riktigt sanna 

vänskapen är baserad på varaktighet, tillit och trofasthet. Vidare menar Lundgren att 

riktiga vänner klarar även av konflikter och kriser. Den vänskap som upphör har 

förmodligen inte varit vänskap fullt ut. Det är en av ingredienserna att man ska känna 

att vänskapen är ömsesidig och helt frivillig. Vidare kräver vänskapen både öppenhet 

och förtegenhet från alla parter för att den ska fungera.  

 

Nordgren (2004,s.132) menar att uppväxtmiljön kan betyda mycket för hur våra 

ungdomars vänskapssituationer kommer att se ut. Barn och ungdomar liksom vuxna 

har även en tendens att byta vänner. Orsaker som flytt, glida isär eller att man 

konkurreras ut av någon annan är vanliga anledningar till att vänskapsrelationer 

förändras. Man söker identitet bland vänner enligt författaren. Nordgren menar vidare 

att med en vän vill man känna samhörighet och djup vänska. Alberoni (1984, s. 118) 

beskriver vänskap som någonting som kräver aktning och respekt . Han menar vidare 

att med vänner känner man glädje och vi känner ingen avundsjuka i deras framgångar.  

2.2 Barns vänskap. 

I tidigare forskning har Rubin (1981,s.21) gjort undersökningar som visar att barns 

vänskapspar har en tendens att likna varandra. Deras psykiska mognad och intelligens 

och ålder och till och med längden på barnet ligger oftast väldigt nära varandra. 

Författaren menar även att den sociala bakgrunden har stora likheter hos barnen. Hos 

lite äldre barn handlar vänskapen ofta om att man har samma värderingar och 

kulturella likheter. Undersökningar visar även att de sociala förhållandena är väldigt 

lika enligt Rubin. Författaren menar dock att likheter inte bara räcker för en bra 

vänskap. För att relationerna ska fungera måste det även finnas vissa kompletteringar i 

vänskapen. Vidare menar Rubin att man som vän måste ha en tendens att lära av 

varandra Bland äldre barn är det viktigt för vänskapen att man vågar avslöja sina 

innersta känslor. 

 

Enligt undersökningar som är gjorda av Ihrskog (2006, s.12) är det viktigt för barn att 



 

 

8 

Lena Andersson 

 

ha vänner av samma kön. Barn har annars en förmåga att ursäkta sina relationer med 

förklaringar att det är grannar eller att familjen har en relation. Enligt de studier 

författaren har gjort på barn har det visat sig att de även delar in kamrater och 

kompisar som olika. Kamrat är man först och om det fungerar kan det växa fram ett 

kompisskap. Kompis blir man bara om man har rätt kompetens som krävs av 

varandra. Vidare bör man också ha vissa likheter för att en kamratrelation ska kunna 

uppstå. 

2.3 Barn och ungdomars vänskap 

Barn lär sig tidigt att både umgås och att stöta bort personer menar Rubin 

(1981,s.179). Det har visat sig att barn tidigt lär sig att göra sociala jämförelser med 

andra barn och att de tidigt lär sig att känna en känsla av grupptillhörighet. Barns 

vänskap handlar inte om någon slags tävlan i att vara bäst, de känner däremot att de 

har ett behov att göra sociala jämförelser med sina vänner. Barn och vuxnas 

vänskapsförhållanden liknar varandra men barn har en mera rak kommunikation med 

varandra. 

 

Rubin menar (1981,s.16)vidare att barn tidigt lär sig färdigheter att vara undvikande på 

ett taktiskt sätt. Det är inte bara goda utan även det onda som visar sig i människors 

vänskapsförhållanden. Det beror mycket på hur mottagaren accepterar inviten till 

vänskap . Man bör lära sig att vara lyhörda inför andra barns känslor och utveckla en 

förmåga att kunna besvara vänskapen på. Det har även visat sig att populariteten och 

rangordningen som förekommer i barns grupper har en tendens att ha ett samband 

längre fram i livet för individer. Den rang som barn har haft i tidig ålder har en 

tendens att hänga samman med barns senare vänskap. 

 

Undersökningar som är gjorda visar även att flickor och pojkars gruppers karaktärer 

ser likadana ut oavsett kulturer enligt Lundgren(1995,s.149). Pojkar föredrar lite mera 

kollektiva vänskapsförhållanden medan flickor däremot ofta ser sina vänskapsgrupper 

som en stor del av vänskaps par. 
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Det har även enligt Lundgren (1995,s.110) visat sig att flickor är betydligt mera intima i 

sina vänskapsförhållanden. Flickor har också en tendens att var både psykiskt och 

fysiskt mer öppna inför varandra. Det har även visat sig att flickor har en benägenhet 

att känna oro inför att vänskapen ska upphöra. Författaren menar att flickorna ser det 

som ett hot att vänskapen ska upphöra. Precis som vuxnas vänskap är ungdomars 

vänskap en önska om att få trygghet, sällskap tröst och vägledning. 

2.4 Vuxnas vänskap 

Beskrivelsen av vänskap mellan vuxna enligt Rubin (1981,s.32) kännetecknas av 

ömsesidigt förtroende. Den tillåter en att utrycka känslor ganska fritt, man behöver 

inte känna sig så reserverad inför en vän. Han menar vidare att vänskapen mellan 

vuxna även inom vissa gränser klarar av konflikter. Vänskapen ger även en möjlighet 

att man kan utveckla sitt egna jag och att man får lära sig att konfrontera med sina 

respektive olikheter. 

 

Liksom barn känner även vuxna inte enbart positivt inför sina vänner utan det finns 

även negativation i en sådan relation. Trots allt så krävs det att man kan våga prata om 

privata känslor och ge ut information om sig själv. Dessa privata delar lämnar man inte 

ut till någon annan. Man har både som barn och vuxen i sin relation en förpliktelse 

mot sin vän att inte föra information om sin vän vidare. 

2.5 Vad är en vänskapsrelation 

 Nilsson (1995,s.15) menar att relationer är sociala, ordet social kommer från latin och 

betyder kamrat. Och ordet kamrat kommer ifrån spanskan där det står för ”någon man 

bor tillsammans med”. Men det latinska ordet kan tydas med ”följa med” eller ”att 

dela”. Den historiska bakgrunden ger enligt författaren en bild av att det är det sociala 

är en beskrivning av sammanhållning, gemenskap men även en form av beroende och 

kontroll. Nilsson menar att vi också värdesätter nära relationer till att hantera olika 
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effekter i våra liv och för att förstå meningen med livet. 

 

Det finns enligt McGinnis (1992,s.73) personligheter som bidrar mer än andra till att få 

djupare relationer. Han menar att det finns en risk att vänner försöker ta kontroll över 

varandra och att det är förödande för relationen. Det är viktigt att man inte förlorar sin 

frihet. Vänskapsrelationen måste vara otvungen. Man vill inte bli tillrättavisad av sin 

vän och inte heller få känslan att vara dominerad. Att få råd hur man ska bete sig eller 

att bli ständigt rättad i situationer kan inte bygga på riktig vänskap menar författaren.  

Betonar vidare att också en vänskapsrelation behöver vårdas för att kunna bestå. Man 

har ju investerat känslor i sin relation men ibland kan det bli fel. Har man en stark 

relation går det oftast att reda upp bekymmer i relationen. 

 

Att vara lyhörd inför sina vänner och våga reda ut missförstånd är viktigt för att 

vänskapsbanden ska hålla För att klara av att bevara vänskapsrelationer är det viktigt 

att kunna se sina egna brister. Riktiga vänner kan man både be om förlåtelse och 

förlåta. Författaren avslutar med att trots om en relation skadats något genom 

oklarheter kan den byggas upp igen. 

 

 Alberoni (1984,s.19) menar att för stora olikheter försvårar för att vänskapsrelationer 

ska kunna uppstå. Men det finns vänner som har överseende med andras olikheter och 

kan få vänskapen att fungera. Vänskap fodrar även att man inte har för höga krav utan 

att relationen är otvungen. Vidare har det visat sig att en vän i en relation är någon 

man räknar med ställer upp. Det finns även enligt Alberoni (1984,s146) relationer som 

varar hela livet, då får man ofta en mera familjär vänskapsrelation. Oftast har vännerna 

då växt upp tillsammans och det har inte funnits så stora sociala rörligheter. Relationen 

har då byggts upp från skoltiden och upp till vuxenålder. Författaren beskriver 

följande ”Vänskap är ett nätverk av möten. Ingen vet i förväg om det kommer att bli 

ett möte eller ej. Mötet är alltid oförutsebart” Alberoni (1984,s.14). Vidare menar 

författaren att kamrater och vänner inte är samma sak. Alberoni (1984,s.72) menar att 

mötet med två personer är individualiserat och att ingen kamrat kan vara som en vän 

med en vän är man mera personlig och det kan man aldrig vara med en kamrat. Han 
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menar vidare att vänner är mera jämlika och behandlar varandra mera personligt i sitt 

sätt att vara. 

 

Enligt Rubin (1981,s.36) är bevis på nära relationer att man bryr sig om sin vän och 

hur den mår. Om man vet att ens vän är sjuk känner man oro. Han menar vidare att 

man gärna gör saker som ens vän tycker om. Därför måste man känna sin vän väl för 

att veta vad hur vännen fungerar och vad den tycker om. Men för att det ska fungera 

måste det vara en ömsesidig relation och att man känner samhörighet i relationen. 

Rubin påstår även liksom Alberoni att vänskap även kan fungera även om det finns 

olikheter. Det är inte ovanligt att en lite lugnare person dras till en lite yvigare person. 

Likaså att någon stillsammare dras till en mera utåtriktad person och tvärtom Så de 

flesta relationer visar ändå att det är en fördel om man kan komplettera varandra 

menar författaren.  

 

Rubin (1981,s.34) beskriver i sin forskning att äldre barn ofta har samma värderingar. 

Rubin menar dock att det inte räcker med att ha likheter med sina vänner för att ha en 

fungerande vänskapsrelation. Rubin menar att det i vänskapsrelationer krävs 

kompletteringar för att det ska räcka till vänskap bland ungdomar. Exempelvis 

gemensamma intressen och personligheter som stämmer överens. Ungdomar som 

gillar samma saker och talar samma språk bildar vänskap menar Rubin. Vidare 

beskriver Rubin att det krävs en slags ”passning” mellan två människor för att vänskap 

ska fungera, där båda tillför relationen något speciellt och som ett resultat, lär sig 

ungdomarna något av varandra. 

2.6 Forskningsöversikt 

Syftet med den teorin som Joseph Luft och Hari Ingham (1992,s.121) beskriver är att 

få en större förståelse för vad som händer när vänskap utvecklas. Om man ser på det 

resultat forskarna Luft/ Ingham åstadkommit med sin bild mellan samspel och 

grupper så beskriver de följande i sina teorier om själva mönstret i vänskapen. 

Människor träffas och varefter vänskap utvecklas så visar deras fönster hur vänskapen 
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sker. Till att börja med öppnar sig inte människor utan när vänskap uppstår så öppnar 

personer olika delar om sig själva. Bilden visar även en teori om hur 2 mycket goda 

vänners känslor kan beskrivas. 

 

Forskarnas teorier visas i fönstret som de valt att kalla Johari-fönstret. Namnet på 

fönstret har de valt efter att de använt sig av sina respektive förnamn(Luft 1969,1984). 

 

Jag  

Vet (om mig 

själv) 

Vet ej (om mig 

själv) 

Vet (om mig) Mitt kända fält
Mitt blinda 
fält 

Andra 

Vet ej (om mig) Mitt dolda fält 
Mitt okända 
fält 

Figur 1: Johari - fönstrets fyra fält (Maltén) 

 

Mitt officiella eller kända fält. 

I det här fältet ryms den officiella bilden vilken både individen och omgivningen är 

medveten om. Det kan handla om känslor och behov. Här är det ju känt för 

omgivningen vissa saker om mig själv. Här har man möjlighet att utifrån vad man 

känner för personen kunna avgöra om man vill ha ytterligare och djupare kontakt med 

den personen . I det här fältet vet man bara ytliga informationer om den andre. Här 

kan man bygga upp vänskap om man träffas igen eller väljer att bygga upp en kontakt 

med någon person som man känner att man skulle vilja umgås med. I det här fältet 

sker och utvecklas det första steget i en vänskapsrelation. 
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Mitt inofficiella eller dolda fält. 

Här handlar det om de delar om en själv som man inte vill att andra personer saka 

känna till. Det kan handla om att man har vissa svagheter eller behov som man vill 

dölja för andra.  Här kan man välja att inte visa eller erkänna sina svagheter för andra. 

Det kan vara hemligheter som man inte vill ska bli avslöjade för andra.  Här har man 

en möjlighet att själv avgöra hur pass mycket man vill anförtro sina vänner. Om man 

är mycket nära vänner och känner tilltro och litar på sin vän väljer man att avslöja och 

anförtro sin vän sina hemligheter. 

Mitt blinda fält. 

Det här fältet avslöjar man vad andra känner till om mig men som jag inte själv har 

kunskap om. Här har man inte egen insikt i sig själv. I det här fältet finns det saker 

som ens vänner känner till om mig själv som man inte vet själv. Det kan vara ett 

beteende eller en brist eller en förmåga som ens närmaste lärt sig att känna av. Om 

man är nära vänner så lär man sig att se och känna hur ens vänner mår. Man känner 

den andre personen så väl att man kan ”känna av” sin vän. Ju närmare vänner man är 

desto bättre blir man på att se ens väns blinda fält. 

 

Mitt okända fält. 

Det här fältet krävs det specialister för att utforska vad som finns hos personen. Det 

kan handla om känslomässigt beteende eller upplevelser man inte vill känna av att man 

varit med om 

 

 

Figur 2: Fältets utseende när en grupp är nybildad.(Maltén) 

 
Kända Blinda 

Dolda Okända 
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Figur 2 visar hur fältens utseende ser ut i en nybildad grupp. 

 

 

Figur 3: Fältets utseende när man lärt känna varandra.(Malten). 

 

Så småningom när individen känner sig säkrare så utvecklas de kända fälten och då blir 

de blinda och dolda fälten mindre. Det hela sker eftersom gruppen öppnar individens 

ögon och den får hjälp att se sig själv genom vännerna. I och med att individen känner 

sig trygg så vågar den även avslöja sina hemligheter om sig själv och även stå för sina 

svaga sidor. Det blinda och dolda kan vi avslöja för andra men för att nå de okända 

behöver vi professionell hjälp utifrån.  Fönstret fungerar bra att beskriva två mycket 

goda vänners utveckling av vänskap för att de ska få hjälp med att utveckla och se var 

de befinner sig i sin relation. 

 

I det dolda fältet kan individer som har starka vänskapsband tänka sig att avslöja sina 

hemligheter för varandra, men de håller det hemligt för ”utomstående”. 

 

Maslows teori 

Psykologen Maslow 1992,s.116) har i Maslows behovsteori gjort sin förklaring att vi 

människor har en strävan efter att tillfredställas våra behov. Maslows teorier beskriver 

tydligt att substansen i en relation är viktig för att behovstrappan ska kunna följas. 

 

 
Kända Blinda

Dolda Okända 
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Figur 4:Maslowsbehovs hierarki (Maltén). 

 

Maslow (1992,s.116)menar i sin beskrivning att det är först när de lägre behoven är 

förverkligade som individen kan klara av att gå vidare till nästa fas. Sedan visar 

trygghetsbehovet att det måste finnas substans i ens tillvaro med bl.a. ordning och reda 

och trygghet för att de sociala behoven med kontakter och gruppgemenskap ska 

fungera. Inom den sociala delen ryms vänskap och kontakter med andra individer. I 

skolans värld kan man likna Maslows behovstrappa med att elever oftast är osäkra 

början. När eleven får de elementära fysiska behoven uppfyllda hemma är det en del i 

lärarens uppdrag att öka känslan av gemenskap i klassen för eleven. Det ger eleven 

möjlighet att klättra vidare i behovstrappan när eleven får en bra syn på värdegrunden. 

 

Det är när det blir ett innehåll i vänskapen som man känner trygghet med och får man 

en önskan att utveckla en vänskapsrelation. Vidare kommer behov av aktning att 

avgöra vilken status man har i vänskapsgruppen. När det finns en mening i en relation 

och man känner respekt och uppskattning stärks vänskapsbanden. Den möjligheten 

gör att chanserna att nå två sista stegen möjliggörs. Slutsteget gör det möjligt att man 

utvecklas ytterligare. Det som händer då är att innehållet och i vissa fall vanor blir en 

väsentlig del för vänskapens betydelse. I slutsteget får man även möjlighet att skapa 

och experimentera och man vågar självförverkliga sina önskningar. 
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Ahrne och Sundbergs teorier 

I mitt val av teorier har jag även valt Göran Ahrne och Mikaela Sundbergs(2007,s.123) 

beskrivningar av hur vänskap är möjlig. Ahrne och Sundbergs teorier bygger delvis på 

en studie om vänskapsrelationer. Deras urval i intervjuerna består av föreningsaktiva 

personer ifrån stockholmstrakterna. Deras material hade som avsikt att belysa både 

formella och informella relationer. 

 

I boken social interaktion – förutsättningar och former Ahrne/Sundberg (2006,s.123) 

beskriver författarna utifrån teoretiska diskussioner och utifrån intervjuer hur 

vänskapsrelationer är möjliga. Författarna beskriver följande ”Mycket kortfattat kan 

man säga att sociologisk teori till stora delar kretsat kring frågan om individ(er) kontra 

samhälle och lika mekanismer för att koppla ihop dessa i grunden oförenliga 

entiteter”(2006,s.124). Samhället har en stor betydelse eftersom det finns mellan 

individer i relationerna men även med andra individer och bildar en länk till 

individerna och deras beroende. Författarna stödjer sig vidare på Emirbayer som i en 

artikel med titeln ”Manifesto for a relational Sociology” där författaren beskriver att 

processperspektiv är komplicerat eftersom det är svårt att avgränsa och specificera 

olika relationer från varandra. Han beskriver vidare att allting i processen i relationer 

”flyter”. 

”The problem of boundary specification, of moving from flows to transaktions to clearly 

demarcated units of study, from continuity to discontininuity, is perhaps the most 

frequently encountered of all challenges to relational analysis” (2006,s.125). 

 

Ahrne och Sundberg menar dock att det krävs någonting mera än process som stödjer 

att relationer finns. De menar att relationer kan existera som fysiska strukturer i t.ex. 

en organisation eller bara genom att man kan ha en gemensam uppfattning om regler i 

t.ex. ett spel. Om det däremot ingår en substans blir det lättare att skilja olika slags 

relationer till varandra. Våra relationer bygger inte enbart på kärlek, vänskap, beundran 

och respektenligt författarna. Relationer bygger även på utbyte av tjänster och man 

behöver inte ha några känslomässiga relationer till varandra. Även hot och våld 
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förekommer i relationer. Vi ser inte alla relationer på samma sätt. Någon kan uppfatta 

en person som en vän medan den andre person kanske bara ser relationen som 

arbetsmässig. Det är svårt att beskriva om en relation finns kvar när man inte träffas. 

Man måste träffas för att kunna säga att man har en relation som pågår. 

 

Ahrne/Sundberg beskriver att en relation kräver ett slags rumslig förhållande som 

förenar människor t.ex. att man träffas på en restaurang, diskotek, bostad eller på en 

arbetsplats. Relationen består av en process alltså när man träffas men även en 

substans för att kunna utvecklas och bevaras. Substansen kan då bestå i att man träffas 

på ett speciellt ställe. Processen att något sker är även helt avgörande för att 

substansen ska existera. Men även substansen måste finnas för att det ska kunna ske 

en process. Vidare beskriver författarna sitt syfte att beskriva vänskap som en relation 

som framstås som en process som kräver någon form av substans för att fungera. 

 

 

Vänskap Ahrne/Sundberg (2006,s.131) bygger på den definitionen av vänskap där 

människor väljer att ha en informell relation med varandra under frivilliga former. 

Deras teorier om vänskap visar även att vänskap inte bara är en relation utan en 

institution. 

 ”Det kan också finnas olika förväntningar på och mönster för vänskap ibland olika 

grupper av människor, vilka kan förklara en del av vänskapens förutsättningar” 

(2006,s.131)  

En förutsättning för vänskap är att likhet mellan vänner är en viktig förutsättning men 

inte den hela förklaringen. De menar vidare att det finns ett samband mellan vänner 

som gör att de kan söka sig och skapa en slags kontext för att upprätthålla vänskap 

men att även vänner konstruerar en substans i sina relationer.  

 

Ahrne/Sundberg menar vidare att det är vanligt att vänskap uppstår utifrån att man 

har ett gemensamt intresse där man först träffas i en formell relation på t.ex. en 

gemensam aktivitet. Den rumsliga kontexten gör att personer fritt väljer att umgås som 

vänner genom samtalet över staketet med grannar eller genom en gemensam lokal. 



 

 

18 

Lena Andersson 

 

Det har inte fattats något beslut utan det sker på frivillig basis.  

 

Ahrne och Sundberg menar att vänskap som saknar någon form av substans löper risk 

att upphöra, och att vänskapsprocessen behöver någonting som binder den samman. 

Vänner som har kontinuerliga kontakter med varandra skapar vissa rutiner och 

traditioner i sina relationer. Det sker ofta genom en form av spontanitet där man 

gemensamt med sin vän bestämmer allt eftersom sina nya möten med varandra. 

Traditioner som regelbundna middagar eller uppvaktningar är ju också ett sätt där 

vänskap bevaras. Det är när substans saknas i vänskapsrelationer som traditioner och 

rutiner gör att vänner träffas. Det är inte självklart att man träffar den man har starkast 

känslor till för saknas substansen i relationen räcker det inte med att man tycker om 

varandra mycket för att träffas.  

Sammanställning av teorierna 

Resultatet av litteraturundersökningen visar att vänskapsrelationer stöds av en 

kombination av teorier från Luft/Ingham , Maslow och Ahne/Sundberg. 

 

Luft/ Ingham beskriver (1992,s.121) tydligt vilken process som uppstår när personer 

börjar närma sig varandra och öppna sig för varandra allt eftersom vänskap uppstår i 

en relation. 

 

Maslows (1992,s.116) beskrivning i sina teorier visar vikten av substans i en 

vänskapsrelation. Hans beskrivningar i behovstrappan framhäver vikten av vårt 

mänskliga behov i relationer. Han visar hur viktigt det är att våra behov uppfylls för att 

vi ska kunna utvecklas och bli självständiga och utvecklande personer.  

 

Ahrne och Sundberg (2006,s140) påvisar vikten av att det både finns en process och 

en substans för att kunna säga att man har en vänskapsrelation. Men de menar även att 

ett mönster som rutin och tradition krävs för vänskap. Ahrne och Sundberg gör en 

beskrivning av förutsättningarna för vänskap kräver både regler, normer, rumsliga 

förhållanden men även frivillighet. 
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Sammanfattningsvis borde en kombination av Luft/Inghams och Maslows teorier leda 

fram till fungerande vänskapsrelationer. Ahrne och Sundbergs teorier visar att det 

krävs en blandning av process, substans och tradition för att vänskapsrelationer ska 

fungera.   

 

I Lpf 94(2006 , s.46) står det angivet att man skall  

”Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den egna gruppen”. 

 Men man ser att utifrån Lundgren teorier är det svårt att mäta eller att sätta ett värde i 

vänskapens betydelse. I skolan ska man arbeta med värdegrundsfrågor som att alla ska 

känna att de har lika värde och att det arbetas för solidaritet till de svaga och utsatta. 

Som Ihrskog (2006,s.42) beskriver så är det responsen från andra som påverkar att det 

blir en positiv identitetsutveckling i och med att man har vänner och kamrater. Hon 

menar vidare att från uppväxten och genom olika institutioner utvecklas man med 

hjälp av sina vänskapsband. Det är därför viktigt att personal inom skolan får en 

förståelse för hur vänskapsband fungerar för att de lättare ska kunna bidra till att öka 

ungdomars vänskapsrelationer. 
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3. Metod 
I det här kapitlet redogör jag de metodval jag har gjort och hur det har bidragit till 

innehållet och formen i mitt arbete. 

 

Enligt Patel och Davidsson, är teoretisk förankring när man beskriver hur man har sin 

mening i en teoretisk utgångspunkt i teorier eller modeller . I den här uppsatsen 

relateras resultatet till teorier men även en del till tidigare litteraturstudier. 

Undersökningar kan enligt författarna vara explorativa då det främsta syftet är att 

samla in så mycket kunskap som möjligt. 

 

Utifrån Patel och Davidsson (1994,s.42) kan undersökningar genomföras på olika sätt. 

Man kan använda sig av undersökningar som görs som survey, fallstudie eller 

experimentellt. Survey innebär att undersökningen görs genom frågeformulär eller i 

form av en intervju. De undersökningarna vill ha svar på frågor som rör var, hur, när 

och vad. Vid den undersökningen växer frågan om generaliserbarheten fram, alltså 

gäller det här resultatet även för andra personer som inte varit föremål för 

undersökningen. En större grupp som jag i mitt fall är intresserad av kallas population 

men eftersom jag valt att göra intervjuer har jag intervjuat 9 elever så mitt urval får 

man kalla ett slumpmässigt urval.  

 

En fallstudie kallar man en studie där man gör en undersökning gav en mindre grupp 

personer. När man gör en fallstudie utgår man ifrån ett helhetsperspektiv och 

meningen är att man ska få en bred och klar information av en process och förändring. 

I en sådan studie kan varje individ vara ett ”fall” eller en grupp eller organisation men 

det kan även vara en situation som beskrivs. Fallstudier används ofta när man studerar 

förändringar och processer i någon form. Generaliserbarheten av resultatet av 

fallstudien påverkar resultatet utifrån vilka jag valt att undersöka. Min undersökning 

bygger på en fallstudie. 

 

Man kan välja att undersöka fall som är väldigt lika varandra men man kan även välja 
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att undersöka fall som är olika varandra enligt Patel och Davidsson (1994,s.44). En 

experimentell undersökning är ett upplägg där man studerar några få variabler och 

undersöker om kontrollen över någonting annat kan påverka de variablerna. Den 

undersökningen går ut på att man har olika experiment grupper som genomgår olika 

tester. Utifrån testerna där alla även kan göra samma olika tester granskar man 

resultaten och redogör resultatet av undersökningen. Jag har valt att undersöka en 

grupp där personerna är i samma ålder och på så vis är de jag intervjuat lika varandra. 

Men de har olika bakgrunder och sociala uppväxtförhållanden. 

 

I den här uppsatsen har jag istället valt att göra deskriptiva undersökningar vilket 

betyder att den redan finns en del kunskap i området som jag använt mig av. Och det 

betyder att den deskriptiva metoden jag valt både innehåller beskrivningar från dåtid 

och beskrivningar hur förhållanden i vänskap ser ut nu. Deskriptiva undersökningar 

beskriver Patel och Davidsson(1994,s.11) som begränsade genom att man endast 

undersöker vissa aspekter av det undersökta fenomenet. Valet av uppsatsämne är 

inspirerat utifrån mitt intresse för ungdomars syn på vänskap och min vilja att studera 

vänskap utifrån ett verklighetsperspektiv i skolan. 

3.1 Kvalitativ metod. 

Denna undersökning har jag valt att göra utifrån den kvalitativa metodens linjer 

eftersom syftet har varit att skapa förståelse för ungdomars vänskap. Om kvalitativa 

metoder kan man läsa i Patel och Davidsson (1993,s.12) de menar att den 

undersökningen genomförs med verbala analysmetoder. I den kvantitativa 

undersökningen däremot utförs statistiska analyser och bearbetningsmetoder. Jag anser 

att den kvalitativa metoden har varit lämplig att tillämpa i mitt arbete eftersom det här 

handlar om att förstå och tolka människors egna upplevelser och svara på frågor runt 

detta. Min strävan har varit att vara flexibel i min undersökning och då har en verbal 

analysmetod varit lämpligare att använda än en statistisk. 
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3.2 Urval 

I det första skedet valde jag att ta kontakt med den rektor som är ansvarig på skolan 

för att få ett godkännande från hans sida att få genomföra intervjuer inom han 

rektorsområde. I min undersökning har jag valt att genomföra undersökningen på 18- 

åringar inom en yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå i en mindre stad. 

Ungdomarna jag har träffat och intervjuat har ju alla egna erfarenheter och 

uppfattningar av vänskapsrelationer. Jag har valt att intervjua från båda könen för att 

få en bild från båda könen hur deras erfarenheter från vänskap ser ut. Ungdomarna 

som jag intervjuat står inte i någon form av beroenderelation till mig och jag 

undervisar inte dessa elever.   

 

Patel och Davidsson (1993,s.62) beskriver att det är viktigt att betona för den 

intervjuade att dess roll är viktig. Jag har träffat de intervjuade vid flera till fällen och 

noga informerat hur deras intervjuer skulle komma att behandlas och bearbetas i mitt 

arbete. De intervjuade har även fått tagit del av frågornas innehåll innan själva 

intervjun. Några av intervjuerna fick jag ta mera stöd av intervjuguiden och de frågor 

jag hade som stöd. Jag har ställt följdfrågor när jag velat få mera uttömmande svar. 

Min avsikt med intervjuerna har varit att låta mina intervjupersoner resonera och 

berätta så fritt om möjligt utan att behöva styra upp med så mycket frågor. När 

intervjuerna var färdigställda fick den enskilda ungdomen godkänna det nedskrivna 

resultatet av intervjun. Jag har betonat för ungdomarna att deras intervjuer är viktiga 

för min undersökning. 

3.2.1 Representativt verkligheten 

Enligt Bryman (222,s.101) är population en beskrivning av var man väljer att göra sin 

undersökning ifrån t.ex. olika bostadsområden eller nationer. Eleverna som jag har valt 

att intervjua är 18 år och kommer från olika sociala grupptillhörigheter, vilket kan 

liknas vid en miniatyr utav en population. Antalet elever som har ingått i min 

undersökning är 5 flickor och 4 pojkar. Jag har valt snöbollsurval när jag har fått 

kontakt med mina intervjupersoner. Brymans (2002,s.115) beskrivning av metoden är 

att man kontaktar ett mindre antal personer som man anser vara relevanta för 
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undersökningen. I min undersökning presenterade jag mitt arbete för en kollega och 

sedan fick jag tillfälle att presentera det för hennes elever. Utifrån den presentationen 

fick jag kontakt med ungdomar som var intresserade av att delta i min undersökning. 

3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
Reliabiliteten som står för tillförlitligheten Patel och Davidsson (1993, s.85) beskriver 

att reliabiliteten sammankopplas även med validiteten och bör stå i ett parallellt 

förhållande för att få ett gott slutresultat beskriver huruvida en ny undersökning inom 

samma område skulle få för resultat. Tillförlitligheten måste vara god för att 

trovärdigheten ska bli bra. Validiteten i en undersökning beskriver Patel och 

Davidsson (1993,s.85) som ett slags trovärdighet i det vi verkligen undersöker alltså 

det vi verkligen tänkt att stödja vår undersökning på. Jag anser att jag har hög validitet i 

min undersökning och att jag förhållit mig att redovisa på ett trovärdigt sätt. 

Intervjufrågorna som jag har använt mig av finns redovisade i bilagor. Intervju 

personerna har varit engagerade och intresserade och det har visat sig i deras 

öppenhjärtiga intervju svar. Jag upplever att de svarat sanningsenligt på frågorna och 

bidragit med intressanta berättelser utifrån sina nuvarande situationer och tidigare 

erfarenheter av vänskapsförhållanden. Min strävan har varit att försöka genomföra 

intervjuerna så objektivt det varit möjligt. Jag har heller inte försökt att påverka 

resultatet av min undersökning på något vis. 

3.3.1 Mätinstrument 

Jag har valt att intervjua utifrån en riktad öppen intervju. Den intervjuformen 

beskriver Lantz (1993,s.58) som att vissa delar är bestämda av intervjuaren. Om man 

har helt öppna intervjuer så är det mera den intervjuade som fritt berättar hur den kan 

uppleva ett fenomen. Mina intervjuer har varit präglade av att få svar på mina frågor i 

syftet av min undersökning. Jag har haft en intervjuguide som stöd men varit väldigt 

noga med att ställa följdfrågor utifrån hur ämnet vänskap diskuteras av respektive 

intervjuperson. Intervjun påverkades av hur ungdomarna svarade och det var i vissa 

fall långa intervjuer där ungdomarna berättade mycket. Några intervjuer blev något 

kortare. Undersökningen gav svar på de frågor jag ämnade undersöka. Jag har 
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redovisat de synpunkter och svar som jag anser stå i relevans till min undersökning. 

Jag har varit noga med att mäta just den saken jag har haft för avsikt att undersöka. Jag 

hade först gjort tre stycken intervjuer för att prova mina frågor. Den förstudien gjorde 

att jag ändrade mina frågor lite för att få fram ett önskat resultat av mina intervjuer. 

3.4 Kritik till vald metod 
Valet av min metod har varit med utgångspunkt att få ett relativt levande material där 

jag har kunnat påverka intervjuerna utifrån hur de har utvecklat sig vid varje 

intervjutillfälle. Hade jag istället valt att använda mig av enkäter tror jag inte att jag 

hade fått en så bred utveckling på ungdomarnas beskrivningar av vänskap och dess 

fenomen Mitt val av kvalitativt arbetssätt har gjort det möjligt att göra en djupare 

undersökning. Anledningen till att jag valde den metoden var för att ge ungdomarna 

möjlighet att utveckla undersökningsområdet utifrån de aspekter som de ansåg vara 

viktiga i sammanhang.  

 

Jag skulle ha kunnat välja att genomfört ett kvantitativt arbetssätt för att kunna nå ut 

till flera ungdomar i min undersökning. Det kanske hade kunnat bidra till att se mera 

generella slutsatser i mitt undersökningsområde. Jag känner mig dock säker på att jag 

inte kunnat få lika utformande svar på vänskapens fenomen som jag nu fått genom att 

välja att göra intervjuundersökningar. Mitt val att göra personliga intervjuer på 

ungdomar har varit medvetet eftersom jag anser att det bara är de själva som kan 

beskriva sina relationer på ett trovärdigt sätt. Att välja ungdomar som är 18 år beror på 

att de inte är helt nya på sina program på gymnasieskolan därför anser jag att de har 

kunnat skilja berättelser utifrån en erfarenhet utifrån att de inte varit i en helt ny miljö. 

Därför tror jag att de har byggt upp någon form av trygghet i sin miljö där de befinner 

sig och det tror jag har kunnat påverka min undersökning positivt. 

3.4.1 Utredarens erfarenhet 

Mina egna erfarenheter av ungdomars vänskap är att jag upplever den som viktig för 

att ungdomar ska komma till skolan och må bra och därigenom få chans att prestera 

ett bra studieresultat. Jag var medveten om att det skulle kunna bli långa intervjuer 
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eftersom vänskap är ett så brett ämne. Min ambition har varit att få så trovärdiga svar 

som möjligt och därför har jag bara valt intervjupersoner som inte står i någon form av 

beroendeställning till mig. Intervjuerna har varit strukturerade till viss del för att få 

ungdomarna att berätta om deras syn på vänskap. Vissa frågor var lite känsliga men 

ungdomarna verkade villiga att berätta om sina vänskapsrelationer. Jag har varit tydlig 

och förklarat frågorna för de intervjuade på ett vänligt sätt. Eftersom jag gjorde tre 

intervjuer innan så anser jag att jag fick en möjlighet att rätta till frågorna som jag inte 

ansåg vara relevanta till arbetet. Och de svar som var intressanta ställde jag även 

följdfrågor på. De data jag har fått fram har skett med bakgrund av det etiska 

forskningsrådets principer. 

3.5 Val av ansats 

Hur man väljer teorier kan beskrivas genom deduktion och induktion enligt Patel och 

Davidsson (1994,s.21) beskrivning av ansats. Jag har valt att arbeta deduktivt. Det 

deduktiva arbetssättet betyder att en teori har påverkat vilken form av information 

man väljer att ta reda på. Hur informationen jag har tagit reda på tolkas och 

avslutningsvis relateras i mitt resultat till en befintlig teori. Man kan säga att man 

utifrån teorier ser slutsatser om händelser. När man arbetar induktivt undersöker man 

ett objekt utan att man först har utgått ifrån en teori utan istället valt en teori utifrån 

sin egen insamlade information utifrån sin egen undersökning. 
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4 Genomförande 

I min kvalitativa undersökning att undersöka ungdomars vänskap har intervjuer varit 

en lämplig utgångspunkt till empiriskt material. Enligt Patel och Davidsson (1994,s.16) 

beskriver de att en empirisk vetenskap utgår ifrån de kunskaper man gjort utifrån 

observationer i verkligheten. Enligt författarna kan ordet empiri översättas med 

erfarenhet. För att få en så stor trovärdighet som möjligt har mina intervjuer spelas in 

på band och sedan renskrivits ordagrant. Det har underlättat mitt arbete för att få en 

så sanningsenlig bild av ungdomars berättelser som varit möjligt. På så vis har det även 

underlättat uppsatsens empiriska del.  

 

Jag valde att göra en förstudie för att pröva frågorna och kunna åtgärda de frågor jag 

inte gav de svar jag eftersökte. Enligt Bryman (2001,s.171) ska man inte göra frågorna 

på personer som skulle kunna ingå i det urval man gör senare, utan ifrån en mindre 

grupp personer som ändå på något sätt är jämförbara med den population som man 

sedan valt att göra intervjuerna på. Anledningen är enligt Bryman att man inte ska 

påverka sitt val när man ska välja bort intervjupersoner i en mindre 

intervjuundersökning. Meningen med en förstudie är även att man ska få en vana och 

säkerhet i att intervjua men även kunna få en chans att ändra formuleringen och kunna 

flytta om frågornas ordningsföljd.  

 

Som intervjuare måste man lämna över en del ansvar till den intervjuade i form av 

frågornas utformning och ordning och det kallas standardisering (Patel och Davidsson 

1993,s.60). Jag har valt att göra en undersökning med en intervjuguide med en låg grad 

av standardisering eftersom jag har velat vara flexibel och få fram ett fritt och otvunget 

resultat ifrån intervjupersonerna. Jag har ändrat frågornas turordning utifrån samtalets 

flöde med de intervjuade. Vissa frågor behövde jag aldrig ställa utan personerna 

pratade på fritt om sina erfarenheter och funderingar runt vänskap. Jag valde ju en 

kvalitativ undersökning och Bryman (2001,s.35) beskriver att man i de frågorna lägger 

stor vikt i hur individen tolkar och uppfattar sin sociala situation. Den ger den 

intervjuade en chans att beskriva sin verklighet utifrån sin egen tolkning av den. 
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4.1 Konfidentiellt 

Eftersom undersökningen är konfidentiellt gjord är det bara jag som intervjuare som 

har haft tillgång till de intervjuades svar på undersökningen. Patel och Davidsson 

(1994,s.63) beskriver vikten av att det enbart är intervjuaren som får ha tillgång till 

intervjuerna. De intervjuade har blivit upplysta om att det bara är jag som intervjuare 

som har haft tillgång och rätt att lyssna på deras inspelade intervjuer. Jag har vid flera 

tillfällen informerat om mitt syfte med intervjuerna och även vid flera tillfällen 

förklarat hur jag kommer att behandla deras intervjuer. Jag har även upplyst de 

intervjuade om att deras namn inte kommer att finnas med på några ställen i resultatet 

och att när jag använder namn i citat så är det fingerade namn jag har använt mig av. 

När undersökningen är avslutad kommer deras intervjuer att förstöras. Jag har följt de 

etiska regler som vetenskapsrådet förespråkar under mina intervjuer med ungdomarna. 

4.1.1 Undersökning 

Jag har renskrivit alla intervjuer ordagrant för att få ett så verkligt resultat som möjligt. 

Sedan har jag delat in intervjuerna i de frågeställningar jag hade . Utifrån den första 

indelningen har jag sammanställt svaren. Viss information som intervjuerna har 

resulterat i har sorteras bort. Meningen har varit att bara få fram de resultat som 

undersökningen ämnade undersöka. Sedan har jag sammanställt de svar inom 

respektive frågeställning för att kunna presentera ett resultat som varit lättöverskådligt 

för läsaren. Alla citat återges ordagrant och den övriga texten associeras hela tiden till 

elevernas berättelser så noggrant som möjligt. 
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5. Resultat 
Syftet med undersökningen är att söka kunskap om och få förståelse för vad som 

påverkar ungdomars val av vänner. Avsikten är att beskriva hur (varför) ungdomars 

väljer sina vänner och vad som påverkar dem i valet. Vid de tillfällen jag använder mig 

av namn är de fingerade. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats. 

- Hur uppfattar ungdomar vänskap? 

- Hur umgås ungdomar med sina vänner? 

- Hur ser ungdomar på sin egen vänskap? 

5.1 Hur ungdomar uppfattar vänskap 

Alla ungdomar som jag har intervjuat anser att vänskap är väldigt viktig. De 

intervjuade anser inte att det har så stor betydelse att ha många vänner utan det viktiga 

anser de är att ha vänner som de känner stark gemenskap med och som står varandra 

nära. De verkar vara så att ungdomarna har en eller två riktigt nära vänner. Den 

vänskapen med de närmaste är stark och den vänskapen ser annorlunda ut en den 

mera ytliga vänskapen med de övriga.  

 

Det kan vara så att man inte vill berätta någonting ”jobbigt” för att det kan finnas en 

risk att vännen för hemligheten vidare. Det verkade så att några kunde prata med 

vänner om allt som de uttryckte det men när det väl var alvarliga saker var det inte helt 

givet att de vågade berätta sina djupaste hemligheter. 

 

Ungdomarna har inte några krav på sina vänner direkt. Det som de kräver är att man 

ska kunna känna förtroende och att man ska kunna vara sig själv. De anser att de ska 

bli behandlade på det sättet som de själva behandlar sina vänner på . 
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          ”En vän kan man förlåta det mesta” (pojke). 

Ovanstående citat beskriver att de intervjuade ansåg att man i sina riktiga 

vänskapsrelationer klarade av en del konflikter. Det verkade som om vänskapen 

klarade av att förlåta och visa överseende med ens vänners brister. 

 

De menade att för en väns skull så kan man göra saker som man inte har lust med bara 

för att närheten betyder så mycket. 

”Med en vän behöver man inte ens säga något det är trevligt i alla fall” (pojke). 

Citatet belyser vikten av att närheten till sin vän är av stor betydelse eftersom det inte 

är så höga krav på själva innehållet av träffen. 

”Utan Elin så vet jag inte vart jag skulle ta vägen”, hon är som min familj”(flicka). 

Ovanstående citat ger en beskrivning av att den intervjuade anser att det är ett väldigt 

högt värde i sin vänskap med sin närmaste vän. De flesta skulle nog säga att ens familj 

har en stor betydelse. För flickan som satte sin familj som mycket betydelsefull visade 

det sig att hennes vän var lika viktig. Det är en stark jämförelse eftersom hon tydligt 

beskriver att hennes familj är viktig för henne. 

”För alltså med Elin vad man än gör så har man alltid roligt vad man än gör. Även 

om man sitter på tågstationen och väntar i flera, flera timmar så har man ändå roligt. 

För att man är så pass bra vänner så man känner varandra och kan umgås på så 

sätt!”(flicka). 

Ovanstående citat beskriver den uppfattningen av hur närheten till ens vän har 

betydelse. Det verkar som om vänskapen i en nära vänskapsrelation är så stark att man 

nöjer sig med att bara var tillsammans. Det är inte så viktigt med innehållet av mötet 

med sin vän utan det är glädje i att vara tillsammans som har stor betydelse. 

        

Intervjuerna visade att vännerna umgicks väldigt kravlöst, de tyckte att deras vänner 

fick vara som de ville. De krav som var på vänskapen var att vänner inte skulle föra 

hemligheter vidare det var en självklar regel mellan vänner. Vännerna ska finnas till när 

man behöver prata med dem och lyssna på sin vän.  
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”Är det vissa saker jag inte kan vända mig till min familj om så då kan jag vända 

mig till dem två”(flicka). 

Den här flickan anser att hon hos sina två vänner känner sådant starkt förtroende att 

det gav henne en möjlighet att anförtro dem saker som hon inte kunde göra med sin 

familj. Det visar att det har ett väldigt högt värde där vänner kan vara av så stor 

betydelse att man hellre vänder sig till dem än familjen.  

 

Det visade sig även att ungdomarna inte är främmande för att låta skolkamrater vara 

med och de är noga med att ingen är utanför. De bjuder in och är måna om att ingen 

ska känna sig utanför. Vissa personer vill de inte anförtro något. Nedanstående citat 

beskriver att ungdomarna använder sig av sina förmågor att var på ett annorlunda sätt 

när de tycker att de umgås med personer som de inte har någon närmare relation till. 

Men de personer som inte är så nära får jag prata på ett annat sätt men det är ju jag 

ändå”(flicka).  

Nedanstående citat visar verkligen att man pratar och anstränger sig för att vara en vän 

utan att man egentligen har någon större lust. Intervjuerna genomlyser att ungdomarna 

har en empatisk förmåga att de kan tänka sig hur svårt det kan vara att inte ha några 

vänner. Personen beskriver att han kan tänka sig in i situationen att vara ensam och 

inte ha några vänner. 

”Man orkar inte se någon som är ensam så man bjuder in dem för man kan fatta hur 

det känns att ingen ha”(pojke). 

”Det är en viktig del i vardagen och våga bjuda in nya kompisar, alltså om någon bara 

står där ensam. Alltså jag vet hur det känns att stå där”. (flicka). 

Ovanstående citat får illustrera de tankar som ungdomar har om vikten att ställa upp 

för de personer som är befinner sig utan vänner. Och beskriver även hennes egen 

erfarenhet av att vara ensam och att hon inte vill att någon ska befinna sig i en sådan 

situation. 

”Man ställer upp för dem som man vet inte har någon vän, fast man blir ju ingen vän 

men man lyssnar på vad de säger”(pojke). 

Ovanstående citat beskriver att ungdomarna visar stor empatisk förmåga genom att 
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lyssna och vara en medmänniska för någon man egentligen inte verkar vara intresserad 

av att ha som vän för egen del. 

 

Intervjuerna visar att det vanligtvis inte förekommer konflikter mellan vänner, men när 

de uppstår så är de inte svåra att reda ut. Någon menade att när det händer så är det 

oftast när de är ute på krogen och då ordnar det upp sig efteråt. Det visade sig även att 

ungdomarna tycker att man tänker sig för och är noga med att det inte ska bli några 

konflikter. Sedan anser de även att nu är de vuxna och att det var mera vanligt med 

konflikter när de var yngre. Ungdomarna verkar inte tycka att det spelar någon roll vad 

deras vänner har för kläd- och musikstil, intervjuerna visar att de har oftast olika stil 

”De säger att blod är tjockare än vatten men med dem två så tillhör de blodet”(flicka). 

Ovanstående citat beskriver vänskapen som lika viktig som en släktrelation. Det fanns 

även någon av de intervjuade som ansåg att vänskap var så stark så att personen 

använde sig av så starkt ord som att han älskade sin vän. 

5.2 Hur ungdomar umgås med sina vänner 

Att hålla kontakten med en vän är något som ungdomarna säger sker automatiskt. Det 

visade sig att de intervjuade håller kontakt med sina vänner via sms och datorn på 

msn, men även en hel del genom telefonkontakt. De anser att det är viktigt att man 

håller kontakten och de är noga med att det sker på något sätt. I vissa fall när det är 

vänner som bor på längre avstånd blir det så att de hör av sig till varandra för att höra 

hur det är med dem.  

 

När ungdomarna träffas är det oftast hemma hos någon, antingen hos dem själva eller 

hos sin vän. Det är vanligt att man fikar och lagar mat hos varandra när man träffas. 

Med de närmaste vännerna sker träffarna hela tiden och man kan bara gå till en vän 

utan att man egentligen har bestämt träff. Flera av ungdomarna har olika vänner på 

fritiden och i skolan, men det fanns de som hade samma vänner både i skolan och 

utanför skolan. Det visade sig att 5 av de intervjuade hade sin bästa vän i skolan och 

de umgicks både i skolan och på fritiden. De menade att de vännerna de hade i skolan 
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var väldigt betydelsefulla, men intervjuerna visar också att de har andra vänner utanför 

skolan. De vännerna de hade utanför skolan var vanligt att de hade haft en långvarig 

relation med i vissa fall så långt tillbaka som förskolan eller den första klassen i skolan.  

 

Bland de intervjuade var det både ungdomar som tyckte att de var väldigt lika sina 

vänner och att de ofta avslutade varandras meningar när de pratade. Men det var även 

de som tyckte att de och deras vänner var väldigt olika varandra i sättet men ändå 

kompletterade varandra väldigt bra och hade en djup vänskap. Mycket av 

ungdomarnas sätt att umgås på innebär att de pratar väldigt mycket med varandra. De 

lättar sitt hjärta och berättar hemlighet för varandra. Båda könen pratar gärna om 

relationer till det andra könet och de flesta har även nära vänner av motsatt kön. Det 

visade sig att flera av de intervjuade hade någon i det motsatta könet som de 

betraktade som sin bästa vän. De manliga som jag intervjuade menade att de var lite 

mera vulgära när de pratade med de i sitt egna kön än när de pratade med tjejerna. 

Ungdomarna pratar mycket om framtiden. Det visade sig in intervjuerna att ungdomar 

ofta diskuterar vad de ska gör i framtiden och de planerar mycket för sin framtid. 

Ungdomarna planerade även saker med sina vänner som de själva uttryckte som 

väldigt svårt att genomföra. De uttryckte det som om de drömde och planerade med 

sina vänner om saker som de inte trodde skulle gå i uppfyllelse. 

 

Man umgås på ett öppet sätt där man ska kunna förlåta varandra men även kunna 

bråka och skoja med varandra på ett öppet sätt. En vän ska man kunna förlåta även 

om det blir något bråk. Men det verkar som de nära vännerna sällan bråkar med 

varandra mera än när de skojar med varandra. De är ofta fysiska aktiviteter som 

träning, tennis, innebandy, handboll, löpning och promenader när ungdomarna träffas. 

 

Det visade sig också att ungdomarna utövar aktiviteter som de inte är intresserade av 

för egen del, för att deras vänner vill göra den aktiviteten. De intervjuade ansåg att de 

gärna kan göra aktiviteter som de inte är intresserade av för att få vara tillsammans 

med sin vän. Flickorna menar att när de är med pojkar är det vanligt att de pratar om 

musik, sport eller mera tekniska saker. När tjejer umgås med varandra är det vanligt att 
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de pratar om kläder. Några flickor tyckte att det var lättare att öppna sig och prata med 

en manlig vän än med en vän från det egna könet. 

 

När ungdomarna träffas ser de på tv, film, spelar spel och lyssnar på musik 

tillsammans. Det är vanligt att tjejerna umgås genom att går i affärer och shoppar 

tillsammans. Intervjuerna visade att ungdomarna oftast inte har samma vänner i 

veckorna som de har på helgerna. I veckorna hade de sina vänner i skolan som de 

umgicks mycket med och på helgerna träffade de andra nära vänner. På helgerna var 

det ofta krogbesök och fester för flera av ungdomarna. Det var inte samma vänner 

som man utövade fysiska aktiviteter med som de festade med. På helgerna umgås 

ungdomarna genom att de träffas och festar tillsammans. Då är det vanligt att man är 

många och att det även är personer med som man inte känner så väl. Det är även 

vanligt att de bjuder in ungdomar som de inte umgås med annars även om de inte står 

varandra nära. Det verkar som om de intervjuade anser att alla har olika roller i gänget 

när de träffas men att det är samma roll de har. Några tjejer brukade ha olika teman 

när de träffades så att det skulle bli lite omväxling i deras träffar. Det visade sig att de 

ofta gör samma saker när de träffas, fast de bestämmer sig för att försöka att hitta på 

lite olika saker tillsammans. Vissa ungdomar åkte på konserter tillsammans och 

besökte även andra städer när de gick på krogen. 

 

De intervjuade ansåg att de kunde ligga hemma och inte göra någonting med en vän 

utan att de bara var tillsammans med varandra utan direkt innehåll mer än den fysiska 

närheten att bara vara med varandra. 

”Så finns det några som alltså visst vi är kompisar men det är inget mera”(pojke). 

Ovanstående citat visar att ungdomarna kunde erbjuda sig att umgås med personer de 

egentligen kände så stark tillhörighet med. 

 

De ställer upp för dem som inte verkar ha någon vän och anser att det är viktigt att 

ingen är utanför. De anser att man är beter sig annorlunda med vänner som inte står så 

nära. Det verkar som om de offrar sig och umgås med personer som de egentligen 

kanske inte anser sig vara vänner med för att ingen ska vara utanför. De ser det som 
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helt naturligt att alla ska få känna att de har någon. Men det är inte helt givet för 

ungdomarna att de blir en vän men de säger att då har de ju någon. Och alla verkar 

förstå att ensamheten är obehaglig och ingenting som man vill att någon situation som 

någon ska vara i. 

 

De vanliga vännerna har man som tradition att man uppvaktar. Men det är vanligt att 

det är fest när någon fyller år och då har ungdomarna med sig någon liten present som 

en liten gest även om man inte ens känner den personen som fyller år. Det visade sig 

att ungdomarna ofta uppvaktar många vänner. Det är vanligt att de uppvaktar 

varandra med saker som är väldigt små och skämtsamma som t.ex. en 6 pack öl eller 

en skämtsak. Det är annars vanligt att man uppvaktar släktingar som man annars inte 

har någon vänskapsrelation till. 

”Kanske är man, det rullar på mera tvungen att gå på kalas där om man jämför med 

en vän fyller år”(flicka). 

Ovanstående citat belyser något som ungdomarna inte verkade vara så intresserade av. 

De tyckte inte att det var så roligt att uppvakta personer som de inte tyckte att de stod 

i någon form av relation till mera är att de var släkt med varandra. Däremot tyckte 

ungdomarna att det var roligt att uppvakta vänner. De tyckte det var skojigt att köpa 

presenter och uppvakta personer som det inte ens kände. De tyckte även att det var 

helt naturligt att uppvakta personer som de inte hade någon relation till. Det visade sig 

vara vanligt att det var stora fester när någon fyllde år och att personer utan 

anknytning till den firades köper presenter och uppvaktar. 

 

Det var naturligt för ungdomarna att uppvakta sina vänner. Någon tyckte att den hade 

släktingar som var som vänner men flera släktingar var bara släkt och betydde 

ingenting mera för personen. Och det var kalas som de varit på som man inte kände 

någon samhörighet med personen alls och inte heller någon form av samhörighet som 

man däremot känner med sina vänner. Det var inte ens säkert att de visste att de var 

släkt med vissa personer. Och de beskrev att de varit på många kalas där de 

uppvaktade personer som de inte kände att de hade någon form av samhörighet med 

över huvud taget. Men någon som jag intervjuade uppvaktade bara släktingar och inte 
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vänner. 

     5.3 Hur ser ungdomar på sin egen vänskap 

Ungdomarna beskriver att det är viktigt att ha någon man kan lita på och som man kan 

prata med om vad som händer i ens liv. De beskriver att det oftast sker spontant att 

nära vänner träffas, de beskriver det som om det med när vänner händer automatiskt 

att det har en vänskap. 

”Med en riktig vän kan man umgås utan att behöva låtsas att man är någon 

annan”(pojke). 

Ovanstående citat beskriver att när man har vänskap med någon så kan man slappna 

av och vara sig själv. Det beskriver även att man med en riktig vän slipper att spela 

roller och att ungdomarna beskriver att den i vännens närvaro kan vara sig själv. 

”Men min bästa vän är det annorlunda än när man är med andra vänner”(pojke). 

”Tar mig för den jag är och inte har någonting emot mig”(pojke). 

Citaten ovan beskriver hur de intervjuade anser att de har en hög acceptans och är 

omtyckta av sina närmaste vänner. Det verkar som om de har en känsla som är svår att 

beskriva men det finns där när de är med sina närmaste vänner. De beskriver att de 

har en annorlunda känsla med sina närmaste vänner. 

Ungdomarna beskriver att de ofta är väldigt lika sina närmaste vänner. 

”Och vi tänker ofta på samma saker när vi tänker, så börjar den andre att prata om 

det”(pojke). 

Det är en speciell känsla som ovanstående citat beskriver, en slags förståelse för att de 

är lika och vill samma saker och tänker på samma sätt. Ungdomarna känner 

gemenskap i att de är med varandra eftersom de tycker att de binds samman av vissa 

likheter med sina vänner. 

 

Ungdomarna beskriver i intervjuerna att de kräver att deras vänner hör av sig för att de 

ska vara en vänskap som ska bestå. Om de inte hörs av tycker de inte att det är riktig 

vänskap som de har med sin vän. Ungdomarna beskriver i intervjuerna att man 
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behöver någon att prata med om alldagliga saker. De beskriver vidare att de har en 

kärna med vänner som ser i stort sätt lika dan ut. Runt omkring den kärnan där de 

beskriver att de har sina vänner ändras det och nya vänner kommer in, men de 

upplever inte att den nya vänskapskretsen har samma höga vänskapsvärde som den 

gamla. Flera av de intervjuade beskriver att de gamla vänskapsrelationer de har från 

dagis/förskola är en djupare och riktig vänskap och de beskriver att de vännerna 

känner de väldigt väl och vet väldigt mycket om. Ungdomarna förklarar att det är 

vanligt att de ofta gör samma saker med sina vänner och de tycker att de binder dem 

samma att de gör vissa aktiviteter med sina vänner. 

”Vänner värdesätter jag nästan högst av allt. Skulle nog inte klara av att gå till 

skolan om jag inte hade vänner”(pojke). 

Intervjuerna visar att det är så viktigt att ha vänskapen i skolan att de inte anser att de 

skulle klara av att vara i skolan om de inte hade vänner där. Eftersom många beskriver 

att de har vänner från tidig ålder i skolan så har de byggt upp en vänskapskrets som de 

håller av och umgås med i skolan. De vänner de varit med har de skaffat en trygghet 

med att träffa att det hjälper dem att trivas i skolan. 
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6. Inledande analys 
I min analys har jag velat belysa mina huvudfrågor i uppsatsen som är:  

1. Hur uppfattar ungdomar vänskap? 

2. Hur umgås ungdomar med sina vänner? 

3. Hur ser ungdomar på sin egen vänskap? 

6.1 Hur uppfattar ungdomar vänskap 

Alla ungdomar som jag har intervjuat ansåg att det var viktigt att känna stark 

gemenskap med de vännerna som stod dem nära. Men att de även hade en ytterligare 

gemenskap med övriga ytligare vänner. Man ser ett tydligt mönster i att Luft/Hari 

(1992,s121) fönster verkar vara i det läget där ungdomarna väljer att anförtro en liten 

del tillytterligare vänner. Jag tror att om det hade känns som djupare vänskap kanske 

ungdomarna valt att öppna sig lite mera och här verkar det som om ungdomarna sätt” 

mitt officiella eller kända fält” och utifrån det verkar det inte som om de valt att vilja 

ha någon närmare relation än ytlig vänskap. Ahrne/Sundberg(2006,s.139) beskriver att 

ett möte mellan vänner består av substans och process, det kan tolkas som att den 

kombinationen gör det lättare för vissa ungdomar att finna varandra och därigenom få 

en djupare känsla av gemenskap. När man känner förtroende för någon så är det en 

del av vänskapen. Jag ser en risk i att när förtroendet saknas som det verkar göra med 

de ytligare vännerna så uppstår nog inte riktig vänskap mellan personer. Enligt Ihrskog 

(2006,s.42) är människan social och dess identitet skapas genom att har 

kommunikation med andra. Det är även genom den respons man får från andra vi kan 

skapa oss en mening i tillvaron menar Ihrskog. Resultatet visar att flertalet av de 

intervjuade anser sig ha mellan 10-30 vänner. Men det var flera av de intervjuade som 

verkade ha upp emot 100 vänner. De flesta som jag intervjuade uppfattade inte att de 

var någon skillnad på vän, kamrat eller kompis. Någon tyckte att en vän stod något 

närmare än vad en kompis gjorde. Det är bara med de allra närmaste vännerna som de 

öppnar sig och anser sig kunna prata om hemligheter. Här kan man utläsa att 

ungdomarna valt att visa en del av sitt dolda fält där de bestämmer sig för att avslöja 

visa hemligheter för varandra. Vänskapen verkar ha utvecklas till att man vill öppna sig 
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mera. Jag anser mig kunna utläsa det utifrån kopplingarna mellan teori och resultat. 

Men det är inte helt givet att man berättar ”allt” för en vän även om man står varandra 

nära. I Rubins teorier beskriver han att det är en skillnad mellan kamrat och vän och 

jag anser att man kan utläsa av intervjuerna att det ändå är en skillnad. Ungdomarna 

väljer när de ska anförtro någon hemligheter och hade de velat prata hemligheter med 

en mindre nära vän så kanske det leder till en osäkerhet om heligheten skulle bevaras. 

Jag tycker mig kunna utläsa av intervjuerna att vänner dock står varandra närmare än 

vad en kamrat gör.  

 

Precis som Luft/Hari (1992,s121)beskriver i sina teorier väljer ungdomarna hur 

mycket de vill anförtro sina vänner. De beskriver vidare i sina teorier att man väljer 

hur pass mycket man vill bygga upp av vänskapsförhållandet och i vissa fall blir det 

djupare vänskap. Luft/Haris teorier beskriver att man med sina nära vänner berättar 

sina hemligheter men min undersökning visar att det inte är helt givet att man berättar 

allt för en nära vän. Vissa ansåg att de var väldigt lika sina vänner i sättet men det var 

även de som ansåg att de var olika sina vänner. Ahrne/Sundbergs (2006,s.129) teorier 

beskriver däremot att det är en förutsättning för vänskap att man har en likhet med sin 

vän. Jag tycker mig kunna utläsa att ungdomar har en del likheter med varandra och 

det är nog lättare att kunna sätta sig in i den andres situation om man har vissa likheter 

och tänker på likvärdigt sätt. Det måste ju även vara lättare att fatta beslut om man är 

likvärdiga och även intresse av samma aktiviteter bevisar ju att det är lättare att umgås 

när man vill samma saker. Även om närheten till en vän är betydelsefull så skulle jag 

kunna se att en alltför stor skillnad skulle vara bidragande till konflikter och därigenom 

vara ett hinder för vänskap. 

 

Resultatet visade att ungdomarna tyckte att deras vänner skulle finnas till när de hade 

behov av att prata med dem. Även Lundgren (1995,s.115) beskriver att man ofta har 

både viktiga och oviktiga men även förtroligt prat i vänskapsrelationer. Men Lundgren 

belyser att det är av vikt att kunna umgås med sina vänner på ett otvunget sätt. Hon 

beskriver även i sina studier att man ofta pratar om i stort sätt ingenting. Och precis 

som citatet där en flicka beskriver att man har roligt bara genom att sitta och vänta på 

en tågstation i flera timmar belyser det Lundgrens påstående att man umgås på ett 
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otvunget sätt. Ungdomarna beskriver i resultatet att de nöjer sig med att vara 

tillsammans och det är inte så viktigt med innehållet i mötet med en vän utan det är en 

glädje i att bara träffas. Maslows behovstrappa belyser vikten av det sociala i vår 

tillvaro för att vi ska må bra och kunna klättra vidare i behovstrappan. Ungdomarnas 

behov av att vänner ska finnas till ryms även i Maslows beskrivning av individers 

behov av att känna uppskattning som är ytterligare ett steg upp i behovstrappan. Jag 

anser att ungdomarnas vanor i umgänget där man umgås otvunget överensstämmer 

med de behov som Maslows identifierar i sin behovstrappa. Man ser kopplingen av 

deras sociala behov som ungdomarna förmodligen vill tillfredställa. Skulle de inte ha 

den här möjligheten till umgänge skulle deras sociala utveckling förmodligen stagnera 

något. 

 

Lundgren (1995,s.145)beskriver att den riktiga vänskapen är baserad på varaktighet, 

tillit och trofasthet. Även Rubin (1980,s.13), Ihrskog (2006,s.39) beskriver att 

ungdomar finner styrka och trygghet i sin familj men att man i sina relationer med 

vänner utvecklar sig själva och den egna medvetenheten. Resultatet visar även att en 

flicka beskriver sin vänskap så stark med sina två vänner att hon anförtror dem saker 

hon inte kan göra med sin familj. Jag tycker mig kunna utläsa att vänskapen är väldigt 

stark men man behöver ju inte ha en stark relation med sin familj. Jag anser att man 

utifrån flickans beskrivning ändå kan utläsa att hon verkar ha en stark familjerelation. 

Men och andra sidan kan jag tänka mig att en vän kan man avsluta en kontakt med om 

man inte vill att relationen ska fortsätta. Det är ju ändå så att familjen är ju där och den 

kan man ju inte byta ut på samma sätt som man kan avsluta vänskapsrelationer. 

 

Ihrskog (2006,s.161) menar att lärarens uppdrag är att bidra till att unga får en 

meningsfull fritid. Mitt resultat visar att ungdomarna är måna om att bjuda in vänner 

utanför sin bekantskapskrets och bidrar på så vis till att undvika utanförskap för 

klasskamrater. De beskriver att de kan förstå hur det känns att inte ha vänner och 

någon visste hur det kändes att stå ensam. De intervjuade ungdomar visade sig besitta 

en empatisk förmåga och att vara villiga att bekämpa ensamhet för de som egentligen 

inte var deras riktiga vänner. Där har ungdomarna ett val precis som i Luft/Haris 

fönster, som beskriver vad som sker mellan vänner, vill de inte anförtro sig och öppna 
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sig så blir de ytterligare vänner precis som ungdomarna själva berättar. När jag ser på 

Ahrne/Sundbergs teorier om att relationer även handlar om utbyte av tjänster och att 

man i vissa fall saknar känslomässiga relationer till varandra tycker jag mig se en risk i 

att vänskapen kan komma att missuppfattas. Vissa fall av vänskap kanske skulle kunna 

leda till missförstånd om någon uppfattar den ena personen som en vän och inte den 

andre. Jag tycker mig kunna utläsa att det skulle kunna bli missförstånd om den ena 

litar på den andre och känslorna inte är ömsesidiga.  

 

 Lundgrens (1995, s.145) och Rubins 1981,s.44)) Beskrivningar att riktiga vänner klarar 

av både konflikter och kriser i sina vänskapsrelationer stämmer väl överens med mitt 

resultat. Resultatet visade inte att det var vanligt med konflikter mellan vännerna. När 

det blev konflikter ordnade de snabbt upp det och de verkade som de försökte 

undvika konflikter. Det visar sig att ungdomarna har överseende med varandras åsikter 

och att de väljer att inte söka konflikter. Jag tycker mig kunna utläsa att deras 

vänskapsförhållanden är så viktiga att de förmodligen inte vill äventyra sina 

vänskapsrelationer. 

 

Det var flera av de intervjuade som hade bestående relationer med vänner ända sedan 

förskoleåldern. 

6.2 Hur ungdomar umgås med sina vänner 

Precis som Ihrskog(2006,s161) beskriver har hela uppväxten betydelse för ungdomars 

utveckling, alltifrån institutioner som skola men även fritid och aktiviteter. Ihrskog 

menar vidare att de professionella vuxna bör ta sitt ansvar för att hjälpa barn och 

ungdomar till att känna gemenskap i skolan. Samhället har en stor betydelse enligt 

Ahrne/Sundberg (2006,s.139) när de beskriver i sina teorier att eftersom individer i 

relationer bildar en länk till andra individer och deras beroende så har skolan en stor 

del eftersom vänskap bildas där. Jag anser att om inte vuxna skulle arbeta med 

ungdomars relationer skulle ungdomarna inte känna trygghet och förmodligen få en 

sämre hälsa i skolan. Ungdomarna gör ofta aktiviteter när de träffas som att se på tv, 
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spela spel och lyssna på musik tillsammans, alltså någon form av substans. 

Ahrne/Sundbergs teorier som beskriver det rumsliga och substansen men även en 

process underlättar säkert för ungdomarna och binder dem samman i något 

gemensamt i sin vänskap. Jag ser ett bekymmer i att inte kunna dela samma intressen 

eftersom det är flera ingredienser som verkar bidra till att vänskap uppstår. 

 

Även Nilsson(1995,s.96) beskriver precis som ungdomarna själva gör att vänskapens 

regler ingår det att inte baktala eller svika men även visa att man respekterar varandras 

privatliv. Resultatet visar även att ungdomarna beskriver sina relationer som öppna 

och att de ska kunna känna förtroende för en vän och att de ska bli bra behandlade. 

Även av sig själva kräver de samma sak. 

 

Precis som Rubin beskriver (1981,s.36) Beskriver han att vänner gärna gör saker som 

ens vänner tycker om och att det är ett bevis på att man har en nära relation. Mitt 

resultat visar även att ungdomarna beskriver att de gör saker som de egentligen inte 

har lust med bara för att närheten till vännen betyder så mycket. Det styrker teorierna 

(Ahrne/Sundberg) att de konstruerar en substans i relationer för att upprätthålla den. 

Maslows behovstrappa som fyller det sociala behovet där kontakten med andra och 

gruppgemenskap infinner sig kan i dessa fall där ungdomar umgås med nära vänner 

uppfylla den sociala kontakt som människan behöver. 

 

 Resultatet visade att ungdomarna ofta hade olika vänner till olika saker vissa utövade 

de fysiska aktivitet med och andra festar de med. Den process som sker när ungdomar 

håller kontakt med varandra genom sms och liknande kommunikation stöds av 

Ahrne/Sundbergs (2006,s.124) teorier och där de även beskriver att det krävs en 

substans i träffarna och att det är viktigt för processen att man har något som binder 

den samman. Resultatet visar även att ungdomarna väljer ofta olika personer till olika 

slags innehåll i träffarna. Det visade sig vanligt att ungdomarna ofta träffades på olika 

ställen skola, hemma och på krogen var vanliga mötesplatser. Att det ska vara ett slags 

rumsligt förhållande som förenar människor (Ahrne/Sundberg) för en fungerande 

relation styrker mitt resultat. Jag tycker mig kunna se att vissa substanser i vänskap 
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bygger upp vänskap och gör den viktig för ungdomarna. I vissa fall kan det kanske 

leda till att skolan som är en social mötesplats bidrar till att ungdomar skapar relationer 

som följer dem vidare i livet. Jag tycker mig kunna se att det skulle kunna göra det 

lättare för ungdomar att vilja vara i skolan eftersom det är en plats där vänskap 

uppstår. Skulle inte skolan vara en rumslig plats där vänskap uppstod skulle det 

förmodligen vara svårt för ungdomar att vistas där så stor del av sina dagar. Eftersom 

intervjuerna visade att så många som 5 ungdomar hade sin bästa vän i skolan tycker jag 

mig kunna se att skolan är en plats där vänskap uppstår. 

 

Enligt Lundgren(1995,s.115)är det vanligt att man träffar vänner både i skolan och på 

arbete och under tider när man utför fysiska aktiviteter. Resultatet visar att ungdomar 

ofta träffas även utanför skolan och håller kontakten genom aktiviteter och jag tycker 

mig kunna utläsa att man ofta gör någon form av aktivitet under sina träffar. 

 

Det verkade vanligt att man byggde upp en tradition genom att man uppvaktade 

varandra vid högtidsdagar precis som Ahrne/Sundberg teorier beskriver. Resultatet 

visar att ungdomar hellre uppvaktar sina ytliga och nära vänner än släktingar som de 

inte anser sig känna lika stark samhörighet med. Jag tycker mig kunna se att ungdomar 

bygger upp egna traditioner för uppvaktningar inom sina vänskapskretsar. 

6.3 Hur ser ungdomar på sin egen vänskap 

Enligt Rubin(1980,s.13) har barn behov av att få känna tillhörighet och gemenskap till 

en grupp. Det behovet kan endast tillfredställas genom vänskapsrelationer. Alla 

intervjuer visade även att ungdomar kände ett stort behov att umgås med sina vänner 

och att den fysiska kontakten att känna närhet var betydelsefull. 

 

Om jag utgår ifrån Luft/Hari (1992,s.121) verkar det som om ungdomar har ett behov 

av att lätta sina hjärtan och anförtro varandra hemligheter.  Luft/Hari fönster visar att 

kanske inte alla relationer blir helt öppna utan att det blir utifrån vad man känner för 

den andre personen. Jag anser att det verkar som om ungdomarna väljer vem de vill 
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öppna sig för och trots att de umgås med ytligare bekantskaper är det nog mera för att 

de har en medkänsla för de ensamma ungdomarna och jag uppfattar det som om de 

egentligen inte vill umgås med vissa. Men om jag utgår ifrån Luft/Hari(1992,s.121) 

verkar det ändå som om ungdomarna planerar och drömmer mycket om framtiden 

med varandra och då ser jag en återkoppling till att det är med de närmaste vännerna 

som de vågar anförtro varandra planer för att de har en nära relation och i Luft/Hari 

har de öppnat upp stora delar av sina fält och vågar anförtro sina innersta tankar. Det 

finns risker i att anförtro ytligare vänner eftersom de inte har samma djupa relation 

och därigenom svagare förtroende. 

 

Om jag tittar på Maslows (1992,s.116) tankar i sin behovstrappa där han beskriver om 

människans sociala behov för att få en bra utveckling är det att ungdomarna håller sin 

vänskap vid liv genom kontakter som sms och telefonen. Jag tycker att det är tydligt 

att ungdomarna visar att de håller kontakt och har ett stort behov av 

vänskapsrelationer. Utifrån Maslows tankar om ordning och reda kan jag se att 

vänskapen i skolan sker eftersom de är i skolan på dagarna och de är där de träffar 

andra ungdomar. Jag ser det här som ett sätt att kunna fungera på ett bra sätt i skolan 

och därigenom få ett bra studieresultat. Eftersom eleverna är i skolan så lång tid är det 

viktigt att de har ett socialt nätverk för att vilja vara i skolan. 

 

När jag ser till Ahrne/Sundbergs (2006,s.133) tankar om att det ofta är så att 

ungdomar träffas på en rumslig plats så är ju ändå skolan en miljö som ungdomarna 

vistas väldigt mycket i. I samhället har ju faktiskt barn från tidig ålder befunnit sig på 

olika institutioner där de tillbringar sina dagar. På skolan behöver det finnas ett 

umgänge där för att de ska vilja vistas där. Jag anser att de måste finnas en gemenskap 

för att man ska vilja vara på ett ställe och därför fyller vänskapsrelationer i skolan en 

viktig del i ungdomarnas vardag. Att ungdomarna utför aktivitet med varandra är ju 

den substansen som beskrivs i Ahrne/Sundberg och trots att ungdomarna själva säger 

att de inte alltid gör någonting så vill jag påstå att deras beskrivningar att bara vara 

tillsammans ändå har någon form av substans. Men jag anser att de inte vill göra någon 

aktivitet med någon som de inte anser vara sin riktiga vän. 
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Den vänlighet som ungdomarna beskriver i att bjuda med personer de egentligen inte 

vill umgås med ser jag som en del av Ahrne/Sundbergs resonemang av att det blir ett 

slags beroende. Den personen som inte har några vänner blir ju beroende av att de 

andra låter dem vara med fast det verkar inte som om de egentligen vill umgås med 

dem. Jag anser att det inte är helt säkert att de som jag intervjuat kan vara helt säkra på 

sina vänners vänskap eftersom ungdomarna visar sig spela roller och låta personer vara 

med som de egentligen inte vill vara med. Att det skulle finnas vissa likheter bland 

vänner för att det ska bli vänskap stämmer inte helt med mina tankar eftersom det 

visade sig att flera ungdomar som var vänner var väldigt olika varandra i sättet. Jag 

anser att ungdomarna trots att de påstår att de bara kan träffas och gör i stort sätt 

ingenting så anser jag likt Ahrne/Sundberg att de både ses på rumsliga ställen och att 

bara vara med någon ändå utgör någon form av innehåll även om inte ungdomarna ser 

det så. Jag kan se ett samband i deras träffar att det ändå är någon slags innehåll. 
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7. Diskussion 
I min diskussion vill jag återkoppla till skolans läroplan Lpf 94 där skolans uppdrag 

och uppgift är att främja förståelse och uppmuntran till att 

 ”Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen”(2006,s.46). 

 De relationer som ungdomar berättar om med andra vänner lägger stor tyngd i vilket 

värde den har. Det fanns elever som beskrev att de inte visste vad de skulle göra eller 

ta vägen om de inte hade haft sina vänskapsrelationer. Jag tycker mig kunna se ett 

mönster i ungdomarnas träffar där de bygger upp traditioner som binder dem samman 

i vänskap. Även deras substans i träffarna tror jag binder dem samman, de träffas och 

gör oftast någon form av aktivitet tillsammans. Kärnan i vänskap är olika ingredienser 

så som världen, regler och vilka rumsliga ställen man träffas på. Jag tycker mig kunna 

se olika slags vänskap, en djupare och en mera diffus som mera handlar om att visa 

medmänsklighet till andra personer som står utanför den egna gruppen. Men det 

verkar som om ungdomarna låter andra ungdomar vara med och umgås trots att jag 

kan utläsa att de egentligen inte vill att de ska vara med. Det verkar som om de inte vill 

vara delaktiga i att någon ska vara utanför. 

 

Huvudresultatet av min undersökning visar att ungdomar har en stark känsla för sina 

nära vänner, vilket stämmer överens med tidigare undersökningar. Jag är förvånad men 

glad över att de intervjuade har visat så stor medmänsklighet och engagemang i att visa 

sig vara engagerade i de elever i skolan som är ensamma. De är noga med att ingen ska 

vara utanför. Eleverna hade lätt i att tänka sig in i hur det skulle kännas att vara utanför 

och inte ha några vänner. När jag ser på resultatet i min undersökning beskriver de 

intervjuade att de vänskapsrelationer de har betyder väldigt mycket. Det är ju en 

rumslig plats i skolan och där är det viktigt att ungdomarna har relationer. Det visade 

sig att de inte tyckte att någon var direkt utanför. Jag undrar dock om ungdomarna 

som inte har någon riktig vän, verkligen kan känna en så stark gemenskap som de 

intervjuade beskriver att de har med sina närmaste vänner. Då det i min undersökning 

visar att de intervjuade ungdomarna värnar om och tar hand om dem som står utanför.  
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Det visade sig även att om de utförde någon form av aktivitet så var det värt mycket 

att bara vara med sin vän, aktiviteten var inte säkert att de ville syssla med. Det är 

betydelsefullt att ungdomar trivs med sina vänners sällskap så mycket att de bara vill 

vara med varandra oavsett träffens innehåll. Jag tycker inte att min undersökning 

stämmer helt överens med tidigare studier i det avseendet att de utför aktiviteter som 

de egentligen inte vill göra, även om det finns en del likheter, som vikten av att ha 

vänner. Min undersökning visar att ungdomar även planerar mycket tillsammans och 

drömmer gemensamt om framtiden, vilket jag inte upptäckt i mina teorier. I Lpf 94 

(2006,s.37) beskriver man att skolan är en social och kulturell mötesplats som har både 

möjligheter och skyldigheter att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.  

 

Jag vet att man som lärare engagerar sig i likabehandlingsplanen och gärna vill att 

ungdomar ska behandlas bra. Att jämställdhet och solidaritet med de svaga som Lpf 94 

föreskriver visade sig i undersökningen att de intervjuade uppfyller. Att utföra 

aktiviteter och ställa upp på saker och bjuda med andra utanför ens vänkrets är viktigt i 

värdegrundsfrågor och de uppfyller ungdomarna väl visar resultatet. Skolans roll i 

värdegrundsfrågor är väldigt tydlig. Det är av vikt för dem som arbetar inom skolan att 

känna till att vänskap är så pass stark och betydelse full som ungdomarna beskriver. 

Alla som arbetar inom skolan bör fortsätta att arbeta föra lärarens uppdrag där det 

gäller att fostra ungdomar till rättskänsla och generositet gentemot andra. Jag anser att 

det är viktigt att personalen inom skolan lär sig förstå hur vänskap uppstår för att 

kunna bidra till ungdomars vänskapsförhållanden. När jag ser på det resultatet som 

min undersökning visar så är det tydligt att ungdomar tar sitt ansvar mot sin 

bekantskapskrets i skola. Jag anser att ungdomarna behöver stöttning från personal i 

värdegrundsfrågor och att det är viktigt att det diskuteras runt relationer i skola Det är 

av stor vikt att alla ska få en förståelse för hur viktigt det är att arbeta med 

värdegrundsfrågor. 
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8. Slutsatser 
Resultatet visar att ungdomar värderar vänskap högt och de beskriver sina relationer 

som viktiga. De har ett behov av vänskapsrelationer och det visar tydligt att man inom 

skolan har en viktig roll att arbeta för vänskapsrelationer. Jag har lärt mig av processen 

som sker i vänskapsrelationer att det är ett behov som tillfredsställs hos individen. Jag 

anser även att man kan utläsa att det måste finnas någon form av substans för 

vänskapens överlevnad.  

 

Ungdomar beskriver sina känslor för sina vänner som starka. Även om ungdomar 

oftast har ett innehåll i sina träffar så tolkar jag det som att den fysiska närvaron med 

vänner är stark och det känns som betydelsefullt i deras relationer. Undersökningen 

visar även att ungdomar är måna om att bjuda in och umgås med andra ungdomar 

som verkar vara utan egna vänner. Det visar att ungdomarna besitter en god empatisk 

förmåga att kunna sätta sig in i medmänniskors känsla att stå utanför gruppen.  

 

Undersökningen visar att konflikter inte så vanliga och att ungdomarna reder ut dem 

vid de tillfällen de uppstår.  Detta visar på att de är toleranta och har överseende med 

eventuella brister om det är deras riktigt nära vänner. Att ungdomar ställer upp för 

vänner och till och med gör aktiviteter som de egentligen inte vill göra, visar tydligt att 

den fysiska och sociala kontakten har stor betydelse för ungdomars välmående.  

 

Ungdomar har ett stort behov av vänskap visar min undersökning och deras värdering 

av vänskap tycker jag ger tydliga signaler till vilken vikt vänskap har. Undersökningens 

resultat visar att det är av stor betydelse att personal inom skolan har goda kunskaper 

samt nödvändiga resurser för att kunna arbeta för att vänskap uppstår och bevaras 

bland ungdomar. 
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10. Bilagor 
 

Intervjufrågor  

Hur ser din vardag ut? 

Hur ser dina helger ut? 

Kan du berätta lite om dina vänner? 

Vad brukar man berätta för en vän? 

Släpper du in nya vänner? 

Känner du någon som ingen vän har? 

Hur ser du på värdet i vänskapsrelationer? 

Finns det krav i vänskapsrelationer på vänner? 

Har man samma kläd/musikstil som sina vänner? 

Förekommer det konflikter i dina vänskapsrelationer? 

Har du vänner från båda könen? 

Hur många vänner tycker du att du har? 

Delar man intressen med sina vänner? 

Hur umgås vänner med varandra? 

Var brukar man träffas? 

Har man olika vänner i skolan och på fritiden? 

Hur håller man kontakten? 

Har man olika roller i relationer med vänner? 

Vad är en riktig vän för dig? 

Har du vänner som du haft kontakt med sedan du var mindre?
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