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Abstract 

Att kvinnor i alla åldrar har vänner är ett allmänt känt faktum. Dock har denna relation ägnats 

lite uppmärksamhet. Det beror på att det samhälle vi lever i präglas av en maskulin dominans. 

Den styr vilka relationer som vi kommer att uppfatta som betydelsefulla, i vuxenlivet är detta 

främst den heterosexuella parrelationen. Hemsidan GoFrendly.se marknadsför en app som 

syftar till att hjälpa vuxna kvinnor finna vänner i andra kvinnor. Trots att vänskap är en relation 

som tenderar att ses som av liten betydelse spelar den en stor roll. Det visar bland annat 

materialet på hemsidan. Det är bland annat genom den som kvinnor tränar upp och diskuterar 

görandet av sin femininitet. Något som är avgörande för att den maskulina dominansen ska 

kunna upprätthållas. Utan en uppdelning mellan könen kan ingen överordnas den andre. Det 

finns även många andra aspekter av relationen utöver genus som gör den annorlunda mot ett 

heterosexuellt förhållande. Bland annat uppmuntras en gruppgemenskap och det dras många 

paralleller till relationer vi hade när vi var barn. Saker som dels kan uppfattas som del i 

underordnandet av kvinnan men som även kan ses som ett aktivt maktutövande av henne själv. 

Oavsett hur vi väljer att se på detta står det klart att strukturen producerar föreställningar om 

vänskap som i sin tur påverkar hur den framställs på hemsidan GoFrendly.se.   

Nyckelord  

Antropologi, kvinnlig vänskap, homosocialitet, maskulin dominans, femininitet, 

genusskapande, tjejgäng.    
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Bakgrund  

Vänner, en populär serie från 90-talet och ett populärt namn på de människor som, utöver 

familjen, står oss närmast i livet. Många är vi som har vänner, somliga finns i våra liv korta 

perioder och andra länge. Oavsett är det uppenbarligen en relation som många söker och som 

anses vara viktig. Vi matas även regelbundet med information om hur betydelsefullt det är att 

ha vänner. De blir som en ytterligare familj och kan i vissa fall även ersätta biologisk familj 

helt. Trots att det är en så vanligt förekommande relation är det relativt få som intresserat sig 

något vidare för att studera den. Icke-reproduktiva relationer tenderar att överskuggas av de 

reproduktiva och dömas som irrelevanta (Ambjörnsson 2003: 133). De vänskapsrelationer som 

har studerats har varit bland barn, främst flickor. Bland de som skrivit om vänskap finns bland 

annat antropologen Fanny Ambjörnsson (2003) och sociologen Valerie Hey (1997). De har 

båda fokuserat på hur klass, ålder och genus samverkar inom tjejers vänskapsrelationer. Just 

därför anser jag att det finns ett behov av att även studera vuxna kvinnors vänskap. Att 

forskningen kring vänskap fokuserats på just barn och på tjejer i stor utsträckning visar på att 

det finns strukturer i vårt samhälle som styr hur vi ser på relationer. Som medför att vi knyter 

olika former av relationer till olika perioder i livet. Något som jag anser leder till att vi missar 

att se betydelsen av många relationer.    

Som den nittiotalist jag är inledde jag det här arbetet med att googla för att hitta information 

om vänskap bland vuxna. En av de första saker som dyker upp när du googlar kvinnlig vänskap 

är hemsidan GoFrendly.se som innehåller information om appen med samma namn. Syftet med 

appen är att vara ett medel för vuxna kvinnor att kunna hitta nya vänner. För att en sådan 

funktion ska kunna existera krävs det att det finns en idé om att vuxna kvinnor vill ha vänner 

trots att de kanske är fullt upptagna med karriär och familj. Det krävs även att det finns en tydlig 

bild av vad vänskap mellan vuxna kvinnor innebär och vad den har för betydelse för de individer 

som innehar den. Därför är det intressant att studera de framställningar av kvinnlig vänskap 

som finns att tillgå på exempelvis GoFrendly.se. Ett medium som riktar sig till just vuxna 

kvinnor som vill hitta nya vänner. För at kunna måla upp en bild av vänskap bra nog att kunna 

användas i marknadsföringssyfte krävs det ett användande av de stereotypa föreställningar som 

anses kunna locka kvinnliga användare. Genom att studera materialet som finns på hemsidan 

bör dessa föreställningar bli synliga och med det även de strukturer som producerar dessa.   
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Syfte 

Undersökningen syftar till att bidra till förståelse av betydelsen av kvinnors vänskap. Vilka 

stereotypa föreställningar som omgärdar den och vilka strukturer som ligger bakom dessa. De 

frågeställningar som besvaras är:   

• Vilka föreställningar om kvinnlig vänskap framkommer på hemsidan GoFrendly.se?  

• Hur kan dessa förställningar hjälpa oss att förstå de strukturer som präglar det svenska 

samhället?   

Teoretiska perspektiv  

Analysen utgår från Pierre Bourdieus text Masculine Domination. Han förklarar där hur vi 

förkroppsligar historiska strukturer av den maskulina ordningen i samband med att vi inkluderas 

i kategorierna man eller kvinna. Dessa strukturer tar sig formen av omedvetna system av 

uppfattningar och värderingar. När vi sedan försöker förmå oss att förstå den maskulina 

dominansen vänder vi oss ofta till invanda tankemönster som är en direkt produkt av denna 

dominans. Exempelvis att allt bygger på en naturlig ordning. Bourdieu menar att vi bör studera 

dessa kategorier av förståelse genom vilka vi konstruerar vår omvärld men som i och med det 

ej blir synliga för oss (Bourdieu 2002: 5). Det ger oss möjligheten att inte bara studera 

framställningarna utan även de strukturer som ligger bakom dessa framställningar. Nackdelen 

med att använda den här teorin är att den inte fokuserar på kvinnors individuella relationer med 

varandra utan fokuserar mer på just det strukturella. Likt den maskulina dominansen handlar 

vänskap mellan kvinnor mycket om en uppdelning mellan kvinnor och män. Därför finner jag 

det intressant att använda mig av den teorin då den kan erbjuda en förståelse för kvinnlig 

vänskap på en mer strukturell nivå.  

För att komplettera denna teori och göra den mer applicerbar till mitt fält har jag valt att 

kombinera den med teori om homosocialitet av Fanny Ambjörnsson. Homosocialitet, som 

vänskap mellan två personer av samma kön kallas (Ambjörnsson 2003: 126), är i många fall 

långt mycket viktigare än vad heterosexuella relationer är (Ambjörnsson 2003: 127). En central 

del i genusskapandet är att vi kan uppvisa de rätta relationerna, däribland vänskap. För att kunna 

bli begriplig som kvinna krävs det att en har vänner i form av andra kvinnor (Ambjörnsson 

2003: 106). Homosocialiteten är alltså nära knuten till uppfattningen av vad det innebär att vara 

kvinna och hur vi skapar genus. Då Bourdieu menade att det var just när en ansluter sig till 
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kategorin kvinna som underordningen sker blir det intressant att kombinera dessa två teorier. 

Dessutom erbjuder denna kombination av teori en möjlighet till att förstå hur en liten del av 

våra relationer kan hänga samman med världsomspännande strukturer.  

För att vidare kunna studera de processer genom vilka vi skapar genus och hur kvinnligt genus 

tas emot av samhället. Har jag även inkluderat det Fanny Ambjörnsson skriver om femininitet 

och hur samhället ser på femininitet. Anledningen till att jag anser att det är passande här för 

att jag anser att det är just det som skiljer en homosocial relation mellan kvinnor och en mellan 

män. Ambjörnsson menar att femininitet kan användas för att markera en gemenskap 

(Ambjörnsson 2011: 66). Därför är det passande att komplettera homosocialiteten med denna 

för att få med genusaspekten tydligare. Trots att homosocialiteten uppenbarligen spelar en 

viktig roll i kvinnors liv tenderar den att osynliggöras (Hey 1997: 5). När den väl har studerats 

har fokuset främst legat på barn eller tonårstjejer. Det beror på att vänskap är något som anses 

höra samman med barndomen. Vuxenstatus kan du bara nå genom att ha seriösa och långvariga 

heterosexuella förhållanden (Ambjörnsson 2003: 133). Infantiliseringen är ytterligare en aspekt 

som jag tänkt se till. Då den är relevant för hur homosocialiteten framstår och framställs. Genom 

att kombinera teori om kvinnlig vänskap och maskulin dominans är förhoppningen att kunna 

finna ett nytt sätt att studera vänskap. Där även vuxna kvinnors vänskapsrelationer blir 

betydelsefulla och kan säga något om en större struktur.   

GoFrendly – appen för dig som vill hitta nya vänner  

Det material som jag ämnar undersöka består av hemsidan GoFrendly.se. Det är en hemsida 

som hör samman med en applikation med samma namn. Appen syftar till att hjälpa kvinnor 

över 18 år att finna kvinnliga vänner. Det är alltså som en dejtingapp fast för platoniska 

relationer enbart mellan kvinnor. Appen är skapad i Sverige av tre kvinnor och vände sig till att 

de som kanske upplever att det är svårt att träffa nya vänner i vuxen ålder (GoFrendly.se 2018). 

Hemsidan går inte att använda för att hitta vänner utan den fungerar enbart som 

informationssida för appen. Där går det dels att finna information om GoFrendly, så som hur 

du använder den och var du finner den. Utöver det finns det att antal texter publicerade under 

rubriken ”nyheter”. En del av hemsidan som kan liknas vid en blogg och som innehåller relativt 

korta texter om olika ämnen. För att gallra bland detta material har jag sedan valt ut de texter 

som beskriver vänskap mellan kvinnor. Bara texter från 2018 har använts i analysen. Det är 
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främst åtta texter som producerats där som ligger till grund för de citat som används i analysen, 

dessa finns inkluderade i litteraturlistan.   

Sammanfattningsvis går det att säga att materialet på hemsidan syftar till att sälja in appen samt 

guida potentiella användare. Texterna är alltså utformade i marknadsföringssyfte något som är 

viktigt att ha i åtanke. Samtidigt finner jag materialet av intresse då det mest troligt har justerats 

i enlighet med författarens förståelse av allmänna idéer och förväntningar på vänskap bland 

kvinnor. Just därför kan materialet presentera stereotypa föreställningar om vänskap. På så vis 

kan vi studera de samhällsstrukturer som reproduceras genom dessa föreställningar. Appen 

visade sig snabbt vara unik i sitt slag just för att den ej riktar in sig på romantiska relationer 

samtidigt som den bara är för kvinnor. I och med att det dessutom rör sig om en app gör att 

materialet inte bara är unikt i sitt slag utan även ytterst tidstypiskt och aktuellt. Den säger något 

om hur det ser ut just precis nu. Nackdelen med att arbeta med denna typ av material är dels att 

jag inte kommer kunna få någon sanningsenlig bild av vad de faktiska användarna tänker kring 

vänskap. På hemsidan finns det uttalanden från användare att ta del av, men dessa har valts ut 

av administratörerna. Användarna har dock alla tagit del av denna bild av vänskap som målas 

upp på hemsidan samt i appen och efter det valt att skapa en profil.  

Metod  

För att bäst kunna analysera det material som finns på hemsidan har jag använt mig av 

textanalys. Den huvudsakliga anledningen till att valet föll på denna metod är för att merparten 

av materialet som går att finna på sidan består av just text. Dessutom kan jag genom 

textanalysen studera texten som ett fönster in till människors levda verklighet (Wutich, Ryan & 

Bernard 2015: 498). Genom att jag studerar den text som går att finna på hemsidan kan jag inte 

bara skapa en förståelse för vad som står skrivet utan även för den stereotypa syn på kvinnlig 

vänskap som finns i samhället. I och med att textmaterialet valts ut för att det anses kunna tilltala 

potentiella användare av appen kan det anses representera en allmän stereotyp förståelse av 

vänskap. Dessa stereotypa framställningar kan användas för att skapa en förståelse för hur 

strukturer i sin tur reproduceras.  

Mitt textmaterial har jag analyserat genom att studera innehållet på klassiskt vis. Något som är 

passande i det här fallet då det fungerar på diverse sorters text, bland annat marknadsföring. 

Syftet är att söka efter vissa teman i texten (Wutich, Ryan & Bernard 2015: 508). Jag har använt 

mig av denna metod genom att först läsa igenom allt material aktivt letande efter återkommande 
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teman. Jag har sedan sammanställt några av de vanligast förekommande teman som finns på 

hemsidan. Sedan har jag valt ut de teman som representerar en stereotyp bild av vänskap och 

dess innebörd och som stämmer bäst överens med mitt syfte.  De teman som kvarstått har varit 

infantiliseringen av vänskap, tjejgänget samt vänskapen som del i genusskapandet.   

Etik 

Studier på internet kan medföra vissa etiska dilemman. Öppna forum och texter som publiceras 

så att vem som helst kan ta del behövs det dock inget ytterligare medgivande för att använda i 

en studie (AAA 2013). Även om materialet är publicerat för alla att ta del av ägs det fortfarande 

av någon (ASA 2011: 5). Därför är det viktigt att hela tiden hänvisa tillbaka till dessa. Då 

antropologi handlar om kunskapsproduktion om människor är det viktigt att alltid se till 

maktförhållandet mellan studerande och studieobjekt (AAA 2012). Jag anser att det faktum att 

jag sitter på ett tryggt avstånd bakom en datorskärm skapar ett annat maktförhållande än om jag 

befann mig mitt i ett fysiskt fält och interagerade med mina informanter. Något som är viktigt 

att ta i beaktning under hela arbetsprocessen.  

Disposition 

Analysdelen av uppsatsen har delats in i tre delar utifrån de huvudsakliga teman som 

framkommit i empirin. Inledningsvis kommer ett kapitel om just hur vänskapen som relation 

framställs. Vilka egenskaper den relationen anses innehålla och hur dessa går att relatera till 

skapandet av en kvinnlig identitet. Just skapandet av denna identitet och att vi kan inkluderas i 

kategorierna man eller kvinna är centrala för upprätthållandet av en maskulin dominans i 

samhället. Sedan följer ett kapitel om hur tankarna om tjejgänget och att kvinnor gynnas av att 

vara del i en kollektiv tjejgemenskap. Här kommer jag även mer ingående att diskutera hur 

homosocialiteten skiljer sig från normativa heterosexuella förhållanden, utöver genusaspekten. 

Vidare kommer sedan ett kapitel om hur det finns ett genomgående inslag av infantilisering vad 

gäller homosocialiteten. Paralleller till barndomen och den vänskap en hade där kan dels förstås 

som ett förlöjligande och ett trivialiserande men även som ett marknadsföringsknep då det 

anspelar på nostalgiska minnen för användaren. Allt knyts sedan samman i en avslutande 

diskussion.  
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Analys  

Disciplinerande relationer  

Förstasidan på GoFrendly.se pryds av glada ljusa färger. Leende och skrattande kvinnor 

omgiven av en vacker natur mot en vit och rosaaktig bakgrund. Första intrycket är muntert och 

trots att det inte går att läsa att appen riktar sig till kvinnor förrän en skrollar ned en bit känns 

det uppenbart. Inledningsvis när jag studerade de texter som fanns att tillgå i deras nyhetsarkiv 

fokuserade jag främst på innehållet i vänskapsrelationerna. Då dessa vänskaper förväntas 

inbegripa bara kvinnor är det intressant att se hur framställningen av de ser ut.    

Drömmer du om att hitta den där personen som du kan berätta allt för. Någon som du 

aldrig tröttnar på att umgås med. Någon som får dig att växa som människa. Det är 

troligen en vän som de flesta vill ha i sina liv. För vem vill inte ha en bästis? (GoFrendly 

2018d).  

Mycket av materialet på GoFrendly.se kretsar kring beskrivningar av de egenskaper som 

präglar en vän och en vänskapsrelation. Det målas upp en tydlig stereotyp bild av hur en sådan 

relation bör se ut. Något som står i centrum är kvinnors behov av att tala med andra kvinnor. 

Förmågan att kunna berätta allt för varandra tycks vara ett mått för hur nära relationen 

egentligen är. I Ambjörnssons studie av högstadietjejers kompisrelationer påvisar hon att det är 

inom tjejgemenskapen som tjejerna kan uttrycka den osäkerhet som de ofta upplever. Osäkerhet 

gällande görandet av kvinnokroppen. Det är inom den homosociala gemenskapen som 

kvinnligheten övas in och diskuteras (Ambjörnsson 2003: 167). Precis som det framställs i 

texten finns det en uppfattning om att kvinnliga vänner ägnar mycket tid åt att tala med 

varandra. På så vis kan den gemenskapen upplevas som mer präglad av öppenhet och behovet 

av att kunna berätta allt för varandra. Det framställs som en relation där tjejerna får tillgång till 

någon som de kan diskutera sådant som de känner sig osäkra inför.  

På hemsidan beskrivs det även som ett problem om du har en vän som du bara kan prata om 

vissa saker med. En sådant stort problem att det är en giltig anledning att göra slut med den 

kompisen (GoFrendly.se 2018b). Framställningen av vänskap på GoFrendly.se visar på att 

behovet som tonårstjejer har av att kunna diskutera med sina tjejkompisar inte är något som 

anses försvinna med åren. Även den äldre konsumenten som appen riktar sig till anses ha detta 

behov. Det finns en bild av att kvinnor som är nära vänner ägnar en stor del av den relationen 

till att just prata. Att alla tjejer har ett behov av att kunna ventilera med andra tjejer. Som det 
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uttrycks i citatet ovan kan det vara skönt och uppfattas som något som får dig att växa som 

person. Men samtidigt som det finns många positiva aspekter av vänskapen fungerar dessa 

relationer även normaliserande och disciplinerande (Ambjörnsson 2003: 169–70). Att kunna 

diskutera görandet av kvinnokroppen handlar även om att disciplinera kvinnokroppen och 

forma den enligt normen. Att tillsammans komma fram till vad som är rätt och vad som är fel 

och sedan iscensätta det rätta. Femininiteten påtvingas genom ett konstant disciplinerande av 

hela kroppen och ett återupprepat begränsande gällande kläder och hår. På så vis läggs den 

feminina identiteten fram som en permanent position och görs naturlig (Bourdieu 2002: 27). 

Naturliggörandet av kroppen sker alltså genom ett alltigenom onaturligt formande, reglerande 

och diskuterande av hur en bäst ska iscensätta sin femininitet. Resultatet av detta är inte bara 

att vi kommit att se kategorierna man och kvinna och som naturlig. Det har även resulterat i att 

vi kommit att bygga en förståelse i samhället för att dessa två kategorier är fundamentalt olika 

varandra (Rubin 1975: 179). Faktum är att den uppfattningen kommer ur ett tankemönster som 

producerats av den maskulina dominansen och som syftar till att upprätthålla den. Just därför 

kommer den att arbeta för att vi ska se den som något naturligt (Bourdieu 2002: 5). Att det 

skulle vara en skillnad på män och kvinnor är grunden till att det finns ett behov och ett utrymme 

att skapa en hemsida som syftar till att hjälpa kvinnor att bli vän med andra kvinnor. För det 

krävs det att det finns en syn på den relationen som något annorlunda än exempelvis vänskap 

mellan killar eller den mellan tjejer och killar. Identiteten som kvinna är alltså beroende av att 

kvinnor diskuterar dess iscensättande med varandra. I och med att det på GoFrendly.se 

uttryckligen påstås att en tjejkompis som du kan prata om allt med kan få dig att växa som 

människa. Kan en förstå det som att det är just detta formande och disciplinerande av 

kvinnokroppen som är en stor del i det som anses vara att växa som kvinna.   

Dessutom ses kvinnor alltid som något negativt, definierad av sina misslyckanden. Så pass att 

även hennes styrkor kommer att ses i ljuset av detta, som hinder hon lyckats överkomma. I och 

med att hon är ett sådant misslyckande kommer all socialisering syfta till att begränsa henne 

och hennes kropp (Bourdieu 2002: 27). Uttalandet om att en vän kan få dig att växa som 

människa låter välvilligt. Samtidigt visar det dock på att det finns en syn på kvinnan som någon 

som har utrymme att växa. Det stämmer överens med Bourdieus påstående att kvinnan alltid 

ses som något negativt. Hon är i behov av förbättring och den kan komma från vänner. Att växa 

som människa kan förstås som ett förbättrande av hur en iscensätter sin femininitet. 

Disciplinerandet och formandet efter normen är så naturliggjort att vi inte ser det för vad det är 

utan snarare som en utveckling mot att bli en bättre människa.  
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Någon som du kan skratta med, ha allvarliga konversationer med och till och med gråta 

tillsammans med. Det vill säga en bästis enda in i märgen (GoFrendly 2018d). 

En bästis är alltså till stor del någon du kan skratta, gråta och ha allvarliga konversationer med. 

Att se bra ut som kvinna kräver inte bara mycket arbete utan handlar även mycket om att ha en 

kollektiv diskussion (Skeggs 1997: 166). Det finns en förståelse att en del i att vara kvinna är 

att delta i ett samtal med andra kvinnor om erfarenheter av att vara kvinna. Det framställs som 

att det bör finnas ett behov hos alla kvinnor att diskutera med varandra. När du ansluter dig till 

den kvinnliga gemenskapen går du även med på att delta i detta. Bilden av den egna kroppen är 

aldrig bara en objektiv bild av hur den faktiskt ser ut. Snarare är det en bild som bygger på 

åsikter en mottagit i interaktion med andra människor. Åsikter som grundas i den sociala 

struktur som vi lever i (Bourdieu 2002: 63). Att ta emot åsikter och disciplinera kvinnokroppen 

handlar alltså i grunden om att anpassa sig till och internalisera rådande strukturer. Det är viktigt 

att kvinnor går att kategorisera som just kvinnor. För att kunna etablera någon grupp som 

överordnad den andre måste grupperna män och kvinnor finnas. Det är just i samband med att 

en person inkluderas i kategorin kvinna som hon även förkroppsligar den maskulina 

dominansen (Bourdieu 2002: 5). För att kunna skapa två skilda grupper av män och kvinnor är 

det nödvändigt att dessa görs olika (Ambjörnsson 2003: 105). Samtidigt som det är underbart 

att ha vänner och dessa relationer kan vara betydelsefulla. Finns det även en aspekt av dessa 

relationer som kretsar kring kontroll. Dessutom ligger det i rådande maktstrukturers intresse att 

denna form av relation finns.  

Som det beskrivs i citatet kan det vara lustfyllt att ingå i en kvinnlig gemenskap och att ansluta 

sig till den feminina kategorin. Femininiteten ses som harmlös och härlig, samtidigt kan det 

flickiga skapa begränsningar. Det sker genom att det tvingar in personer i kategorier som har 

olika tillgång till makt. Detta framställs inte som ett tvång utan som ett val att ansluta sig till 

antingen det feminina eller det maskulina. Dock finns det ett antal regler som säger vem som 

får göra vad och i och med det vem som kan inkluderas i vilket kategori. Bara de val som sker 

i enlighet med rådande maktstrukturer kommer att upplevas som fria och obegränsade 

(Ambjörnsson 2011: 124–28). Precis som Bourdieu förklarade uppfattas uppdelningen mellan 

könen som något naturligt. Många menar att det visserligen är ett val och det går att välja att 

bryta mot den givna uppdelningen. Den som gör det kommer dock uppfattas som att den ej gjort 

ett fritt val. Detta ger legitimitet till idén om att det är naturligt att välja femininiteten. Vi lever 

idag i ett samhälle som präglas av en maskulin dominans. Den upprätthålls av alla delar av vårt 
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samhälle inte bara av de som gynnas av den. Även kvinnorna, hur egendomligt det än kan 

tyckas, är aktivt med och upprätthåller denna världsordning. Det gäller främst de maktrelationer 

som de själva är fångade inom (Bourdieu 2002: 33–34). Det är lätt hänt att en ser de rum som 

är fria från män som befriade från alla de krav och måsten på att vara attraktiv som finns i 

resterande samhället. Det kan knytas samman med det faktum att dessa strukturer är så 

normaliserade att vi ej kan se dessa. Vi ser det som naturligt och inte som något som vi arbetar 

för att upprätthålla. Exempelvis beskriver Ambjörnsson att kvinnliga kroppar inte behöver 

signalera sex och tillgänglighet i ett sammanhang där det bara finns kvinnor (Ambjörnsson 

2011: 108). Vanligen är det inte så många gånger i vardagen som vi har möjlighet att uteslutande 

umgås med personer av samma kön. Därför kan denna form av umgänge vara eftertraktat. Men 

som visat ovan är relationen inte på något vis befriad från upprätthållandet av den kvinnliga 

underordningen bara för att det inte är några män inblandade. Visserligen kanske en inte 

behöver signalera tillgänglighet där och då. Men i och med att det är i dessa rum det tränas in 

och diskuteras kan dessa rum inte på något vis anses vara helt befriade från detta.  

En kompis som helst av allt ville vara med dig och som du ville vara med lika mycket 

tillbaka. Även om vi i en utopi inte ska bry oss så mycket om vad andra tycker, så är det 

en skön känsla att vara eftertraktad. Det gör en på något vis lite tillfredsställd. Att vara 

omtyckt är ju också en trygghet och det är något som få vill släppa taget om (GoFrendly 

2018d).   

Det finns uppenbarligen en syn på vänskapsrelationer som något som genererar en högre status 

i omgivningens ögon. Det finns en trygghet i att vara omtyckt av andra människor 

(Ambjörnsson 2003: 110). Då kvinnan i sig anses vara misslyckad och att all socialisering syftar 

till att begränsa henne och hennes kropp. Kan det kännas givet att hon kommer söka relationer 

som kommer att öka hennes status. Visserligen påpekar de att vi egentligen inte ska bry sig om 

vad andra tycker om oss. Men sedan motsäger de sig själva genom att ta upp hur skönt det trots 

allt kan vara att vara omtyckt av andra. Om du har låg status i samhällets ögon och du får en 

chans att höja din status genom att få andra att tycka om dig kommer du med största sannolikhet 

sträva efter detta. Citatet ovan visar tydligt på hur det finns en bild i samhället av att kvinnor i 

sig har ett lägre värde och att deras värde förändras beroende på vad andra tycker om det. Citatet 

säger även att relationer oavsett form aldrig är något som bara får vara. Utan att relationer även 

handlar om samhällets uppfattning. Det går att återknyta till hur det anses finnas ett behov av 

att disciplinera kvinnor. Därför uppstår även ett behov av att kontrollera vilka former av 
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relationer de har. Korrekta relationer kommer att ge status. Vidare går det att läsa att en kan 

känna skam inför det faktum att en ej har några vänner. Det förklaras med att det är helt naturligt 

och inget som en behöver skämmas över, vi har alla varit där någon gång (GoFrendly.se 2018g). 

Tjejer skapar genus inom ett ramverk där heterosexualitet är centralt både som praktik och som 

ideal. Men inom detta ramverk ryms det även fler relationer än heterosexuella. Precis lika 

viktigt som det är för tjejer att uttrycka sin heterosexualitet korrekt, lika viktig tycks det vara 

att fungera homosocialt. Heterosexualiteten står hela tiden i relation till homosocialiteten 

(Ambjörnsson 2003: 126). Utöver att vänskapen blir en trygghet genom att det är ett bevis på 

att du är omtyckt kan det även generera status genom att det visar att du iscensätter ditt genus 

korrekt. De kollektiva förväntningarna som finns på kvinnor inskrivs på deras kroppar och de 

börjar agera utifrån dessa. Det handlar om att de förväntas vara svaga och inkompetenta och då 

kommer de även att bli det (Bourdieu 2002: 61). Om kvinnor uppfattar sig själva som svaga 

och inkompetenta kommer de potentiellt att uppfatta sig själva som inkapabla att agera på egen 

hand. Det kan innebära att de söker en gemenskap på ett sätt som män inte gör. Att de sedan är 

så måna om att finna vänskap kan i sin tur förmedla en bild av att de är just svaga och inte kan 

klara sig på egen hand. Att en uppfattas som svag och inkompetent kan även medföra att en 

kommer att söka sådant som ökar ens status i omgivningens ögon.  

Man kanske saknar den där speciella vännen i sitt liv? Eller så börjar gubben hemma bli 

“tråkig” och vill inte alls göra samma saker som du, barnen kanske har flyttat hemifrån 

och helt plötsligt finns mer tid för socialt umgänge (GoFrendly 2018h).  

Återigen pekar GoFrendly.se på hur tjejgemenskapen kan vara betydelsefull även för den som 

har ett heterosexuellt förhållande. Gubbar kan vara tråkiga men det är inte en tjejkompis. 

Vänskapsrelationerna framställs som ett roligt avbrott i vardagen, en tillflyktsort. Något som 

kan ta vid när den heterosexuella relationen känns otillräcklig. Många gånger ter sig den 

homosociala relationen vara betydligt mer betydelsefull för tjejer än vad heterosexuella 

relationer är (Ambjörnsson 2003: 127). Det visar ovanstående citat på där kvinnor uppmanas 

att söka sig bortom den heterosexuella relationen och mot homosocialiteten. Det kan tänkas 

bero på att det enbart är i relationer till andra kvinnor som en kvinna kan uppleva jämlikhet. 

Genusskapande handlar till stor del om att upprätta och upprätthålla rätts sorters relationer. 

Både homosocialiteten och heterosexualiteten är viktiga för att en ska kunna bli begriplig som 

kvinna. Genusskapandet blir i och med det beroende av en strikt uppdelning mellan dessa två 

relationer (Ambjörnsson 2011: 67). Det kan vara en huvudanledning till varför GoFrendly är 
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enbart för kvinnor. Skulle även killar kunna vara medlemmar skulle det inte vara lika tydligt 

vilken form av relation som hemsidan egentligen syftar till. Den tydliga uppdelningen mellan 

relationerna skulle bli otydlig, något som i sin tur hotar genusskapandet. Att det bara är för 

kvinnor är en stor del i marknadsföringen. 

Slutligen ser vi att vänskapen som framställs på hemsidan handlar mycket om interaktion 

mellan de inblandade kvinnorna. Interaktion mellan kvinnor som in sin tur handlar mycket om 

att diskutera femininitet och forma sina kroppar. I nästa avsnitt tittar jag vidare på vilka former 

av relationer som framställs som mest eftersträvansvärda på hemsidan.  

Skapandet av ett tjejgäng   

Ett tema som tydligt gick att urskilja i texten är den kvinnliga gruppgemenskapen, tjejgänget. 

En gemenskap som är unik då den består enbart av tjejer och som osar femininitet. Det blir 

intressant att studera homosocialiteten mellan kvinnor som något som dels kan ta plats mellan 

bara två individer och dels som något som kan ta plats i en grupp. Tvåsamhet är en vanligt 

förekommande aspekt av heterosexuella förhållanden medan den uppenbarligen inte är en 

självklar del av homosocialiteten. Vad det kan komma att innebära för relationen kommer jag 

undersöka vidare här.     

Saknar du ett härligt tjejgäng i sann sex and the city- anda (GoFrendly 2018c)?  

I texten ”Att sakna ett tjejgäng” går det att läsa om hur tjejer inte bara mår bra av att umgås 

med andra tjejer. Det är även berikande att vara del i ett tjejgäng. Inte vilket tjejgäng som helst, 

utan ett i ”sann sex and the city-anda”. Det visar på att det finns en tydlig stereotyp föreställning 

om att tjejgäng skulle vara precis som kvinnorna i tv-serien Sex and the City. Men det säger 

även att det finns en föreställning om att det är just den sortens tjejgäng som kvinnor vill ha. 

Bland tjejer är det en statusmarkör att kunna uppvisa ett heterosexuellt förhållande. Att visa att 

en kan attrahera en pojkvän kan vara en inträdesbiljett till en social gemenskap med andra tjejer 

(Ambjörnsson 2003: 110). På så vis kommer även den gemenskapen att kretsa kring 

heterosexualiteten. Något som är uppenbart i Sex and the City där ett ständigt närvarande ämne 

är just killar och relationer. Det garanterar att kvinnorna ej nöjer sig med att ha vänner utan hela 

tiden även kommer att söka en partner. Att ha ett heterosexuellt förhållande blir även ett medel 

för att hålla kvar vid homosociala relationer. Det blir även ett ytterligare steg i att fostra varandra 

in i den korrekta femininiteten. En obligatorisk heterosexualitet är ett av de medel som används 
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för att säkerställa en kvinnlig underordning (Rubin 1975: 179). Därför blir det så betydelsefullt 

att upprätthålla den. Vidare menar Gayle Rubin att den kvinnliga underordningen sker genom 

ytterligare en princip, ett särhållande av de båda könen. För att kunna reproducera 

genusordningen krävs det att kvinnor och män hålls separerade i två skilda kollektiv där den 

manliga gruppen är överordnad den kvinnliga (Rubin 1975: 179). På GoFrendly.se porträtteras 

tjejgruppen som en naturlig del av en kvinnas liv. En gemenskap vi alla vill vara del av, inte för 

att tjejer inte får umgås med killar utan för att tjejer vill umgås med andra tjejer. Den maskulina 

ordningens styrka ligger i att den rättfärdigar en androcentrisk världsbild genom att framställa 

sig som neutral. Uppdelningen mellan könen framställs som del i en naturlig ordning och blir 

på så vis det normala (Bourdieu 2002: 8–9). Det blir självklart att kvinnor ska umgås med 

varandra, för det ligger i vår natur. Som det framkommer i citatet ovan finns det även vissa 

specifika förväntningar på just tjejgängen. Typiskt feminina egenskaper knyts till den kvinnliga 

gemenskapen. Dessa fungerar som en markör för vilka det är som tillhör den gemenskapen 

(Ambjörnsson 2011: 66). Sex and the City är en typisk ”tjejserie” som handlar om en grupp 

kvinnliga vänner. I serien får tittaren sedan se dessa kvinnor shoppa samt diskutera killar, 

vänskap, karriär mm. Kvinnor och allt det kvinnliga ses inte som allmängiltigt så som det 

manliga gör. Det ses heller inte som naturligt, normalt eller av intresse för allmänheten 

(Ambjörnsson 2011: 64). På så vis blir det kvinnliga bara av intresse för andra kvinnor och då 

sluts den kvinnliga gemenskapen för utomstående. Resultatet av detta blir att kvinnor utesluts 

från en manlig gemenskap och tvingas in i en feminin sådan. Att sortera in omvärlden i 

kategorierna manligt och kvinnlig fungerar även stratifierande (Ambjörnsson 2011: 62). När 

relationerna nämns som just kvinnlig vänskap placeras de automatiskt långt ned i hierarkin då 

det kvinnliga är underordnat det manliga. Tjejgänget är underordnat killgänget. Samtidigt kan 

uteslutandet av männen upplevas som positivt.    

Att få möjlighet att umgås med flera kvinnor på samma gång är en ynnest. Det känns som 

att det mesta blir roligare i grupp. Det adderar fler personligheter som kan “krydda till det 

lite” i vardagen. Även om det också är hur givande som helst att få umgås med en nära 

vän ibland och ha djupa konversationer, så är det tråkigt att gå miste om gruppdynamiken 

(GoFrendly 2018c).  

Som det beskrivs här ovan anses det vara en ynnest för kvinnor att kunna umgås med andra 

kvinnor i grupp. Som tidigare nämnt är tvåsamhetsnormen stark gällande heterosexuella 

förhållanden, något som inte är fallet här. Tvärtom anses det önskvärt att inkludera flera 
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personer i konstellationen, då det ”kryddar till det lite”. Både homosociala och heterosexuella 

relationer bör förstås som sociala system av normer, värderingar, begränsningar och regleringar 

(Ambjörnsson 2003: 106). Uppenbart är att det finns markanta skillnader gällande vad som 

anses vara normativt och ej inom dessa relationer. Så pass att det även beskrivs som ett problem 

för en kvinna om hon har flertalet vänner som hon ej kan förena i en grupp (GoFrendly.se 

2018c). Att se bra ut som kvinna kräver vänskap och att en befinner sig i en helt kvinnlig grupp. 

Allt för att en ska kunna fatta rätt beslut i vad som ser bra ut och ej (Skeggs 1997: 166). Det går 

att återknyta till den tidigare diskussionen om att tjejer iscensätter sin kvinnlighet och 

disciplinerar sin kropp i samråd med andra tjejer. Det kontinuerliga pekandet på tjejgänget visar 

att en vän kanske inte räcker fullt ut för detta. Ju fler det finns i gruppen som kan utöva denna 

påtryckning desto starkare kommer den att bli. Dessutom kommer fler kvinnor att påverkas av 

själva disciplinerandet.  

För att upprätthålla sin heterosexualitet är det viktig att definiera just vad det är som en 

attraheras av. För att det ska vara möjligt är det även viktigt att veta exakt vad det är som vi inte 

ska attraheras av. Det blir då av stor betydelse att en reglerar sina relationer till personer av 

samma kön inom tydligt urskiljbara vänskapskollektiv (Ambjörnsson 2011: 67). Jag menar att 

det kan vara del i varför det uppmuntras till att kvinnor ska umgås i grupp med sina vänner. 

Genom att ta en av de mest fundamentala delarna av den normativa heterosexualiteten och 

vända den säkerställs en tydlig åtskillnad mellan homosocialiteten och heterosexualiteten. På 

många plan kan det vara svårt att särskilja vänskap och kärlek då det är två relationer som 

överlappar varandra i många avseenden. Bland annat går det på GoFrendly.se att läsa en text 

om hur du gör slut med en vän om ni exempelvis glidit ifrån varandra eller om du upplever att 

din vän tar mer än den ger (GoFrendly.se 2018b). Om en inte visste att det var en vän det talades 

om skulle det mycket väl kunna uppfattas som en partnerförhållande. Det finns många likartade 

förväntningar på de bägge förhållandena och därför blir det viktigt att peka ut homosocialiteten 

som annorlunda. Ambjörnsson menar att en för att kunna bli begriplig som tjej måste manövrera 

sig inom en heteronormativ ordning. Inom denna är både homosocialiteten och 

heterosexualiteten oerhört betydelsefulla komponenter. Tillsammans bildar dessa en 

heteronormativ begärsmarknad, inom vilken, olika relationer ordnas och hierarkiseras i syfte 

att skapa genusbestämda kroppar och identiteter (Ambjörnsson 2003: 106). För att kunna ordna 

och hierarkisera är det nödvändigt att tydligt kunna skilja de olika relationerna åt.  
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Vem har inte drömt om att ha ett tjejgäng; ett squad med löftet om att ni alltid ska hålla 

ihop. Det är just den där gemenskapen som är så mäktig och som ett umgänge på tu man 

hand inte bidrar till på samma sätt (GoFrendly 2018c).  

Återigen lyfts det fram hur ett umgänge i grupp som något härligt och önskvärt. Det benämns 

även som något starkt och mäktigt, något som alltid håller ihop. Användandet av begreppet 

”squad” i detta sammanhang är intressant då det dels kan översättas till enbart grupp. Andra 

betydelser av ordet är trupp eller patrull, ord som är mer laddade och knutna till militär och 

polis. Det läggs en stor betydelse i de relationer som tjejer har med andra tjejer. Något som 

bland annat visar sig genom att det förekommer utbrott av svartsjuka mellan vänner. Detta är 

ett resultat av brutna löften eller ett brutet förtroende. I en grupp av tjejer medför detta att de 

andra tjejerna tvingas ta ställning och visa vilken av tjejerna de är mest lojal mot. Något som i 

sin tur riskerar att röra upp ytterligare känslor av svartsjuka (Ambjörnsson 2003: 127). 

Svartsjukan kan ses som ett bevis på just hur betydelsefull relationen anses vara och hur måna 

individerna är om att den ska vara. Annars skulle ingen orka engagera sig så pass att kunna 

uppleva svartsjuka. Just löftet om att hålla samman är en viktig del i den homosociala 

gemenskapen. Precis som det nämns ovan finns det en tanke om att det finns en stark 

sammanhållning i tjejgänget. Ambjörnsson beskriver hur tonårstjejerna i hennes studie 

prioriterar sina relationer med bästa kompisen över relationen med pojkvännen. Killar kan det 

bråkas med men sina tjejkompisar ska en vara lojal mot. På så vis kan tjejkompisarna bli ett 

stöd när det stormar i förhållanden med killar (Ambjörnsson 2003: 129). Det visar på att det 

finns en annan styrka i vänskapsrelationerna kontra andra partnerförhållanden. Någonstans ses 

de som mer betydelsefulla och blir då viktigare att prioritera.  

Vår sociala ordning ratificerar den maskulina dominansen som den även bygger på. Det handlar 

dock inte bara om att dela in kvinnor och män i två olika grupper. Det även genom en fördelning 

av tid och rum. Där mannen får tillträde till de offentliga rummen och kvinnorna de privata 

(Bourdieu 2002: 11). Homosocialiteten kan anses vara något som tillhör den privata sfären. I 

en tid där kvinnor i allt större utsträckning tar plats i den offentliga sfären är det intressant att 

det på GoFrendly.se framställs som så viktigt för kvinnor att upprätthålla privata relationer. 

Men att uppmuntra kvinnor att skaffa dessa relationer behöver inte bara ses som ett försök att 

hålla dem i den privata sfären. Det kan även ses som skapandet av en tillflyktsort för kvinnor 

där de kan få en paus. Till alla de som menar att kvinnorna brutit sig fri från de traditionella 

normer och begränsningar som kontrollerade deras liv. Påpekar Bourdieu hur kvinnokroppen 
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fortfarande är underordnad, säljs och exploateras dagligen. Kvinnokroppen representerar en 

tillgänglighet, se exempelvis dagsens marknadsföring (Bourdieu 2002: 29–30). Så den 

feministiska kamp som drivits har inte lyckats frigöra kvinnan från sin underordning trots att 

det skett en stor förändring i samhället. Kvinnokroppen är fortfarande inget som bara får vara 

utan att omgivningen lägger sig i. Detta må vara sant, men när Bourdieu gjorde denna 

observation såg han till samhället i helhet. Det innebär inte att det inte finns undantag. Jag 

menar att byggandet av homosocialitet mellan kvinnor kan fungera som byggandet av ett rum 

där maktförhållandena ser annorlunda ut. Trots att kvinnan är dömd till underkastelse kan hon 

fortfarande utöva makt genom att använda mannens makt mot honom. Hon kan även acceptera 

det faktum att hon behöver förgöra sig själv genom att anpassa sig till den maskulina ordningen. 

Det kan tyckas obetydligt men ingen makt bör ignoreras, för det är fortfarande makt (Bourdieu 

2002: 32). När kvinnorna som besöker GoFrendly.se uppmanas till att söka en gemenskap med 

andra kvinnor kan det ses som en del av underkastelsen i den maskulina ordningen. Att de bör 

umgås med andra kvinnor och bygga en gemenskap som kretsar kring femininiteten och att 

upprätthålla heterosexualiteten. Samtidigt kan det faktum att kvinnorna själva väljer att forma 

slutna rum enbart för kvinnor även ses som ett utövande av den makt de har. Själva fokuserandet 

på tjejgänget kan dessutom vara ytterligare ett steg i detta maktutövande. En vänskap som bara 

involverar två personer blir ganska skör. Om osämja uppstår fallerar allt och utöver det står den 

sig inte lika väl mot yttre påfrestningar. Genom att ingå i ett tjejgäng kan en tjej skapa en mer 

trygg social position för sig själv. Det finns en trygghet i att vara omtyckt och ju fler som tycker 

om en desto tryggare är en. Som Ambjörnsson påpekar är homosocialiteten ofta den mest 

betydelsefulla relationen för kvinnor. Den ses som en trygghet även för den som befinner sig i 

en parrelation och det finns andra förväntningar på att den ska hålla genom livet. Genom att 

ansluta sig till den kvinnliga gemenskapen säkerställer kvinnan att hon kommer ha ett socialt 

skyddsnät oavsett vad som sker. På så vis kan hon genom att anpassa sig till sin underordning 

även använda den för att kunna göra motstånd och gardera sig mot denna underordning.  

Slutligen ser vi att den kvinnliga gemenskapen präglas av andra normer än vad ett heterosexuellt 

förhållande gör. Något som dels kan knytas till det faktum att den maskulina dominansen är 

beroende av att vi skiljer på heterosexuella och homosociala relationer. Men det kan även ses 

som ett sätt att bygga en relation som är starkare än den heterosexuella I det sista avsnittet 

undersöks ytterligare hur infantiliseringen av vänskap tar sig uttryck.  
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Nostalgiska flickdrömmar  

Som jag nämnde i början är vänskap en form av relation som ofta får oss att tänka tillbaka på 

barndomen. En relation som även i en akademisk kontext knyts dit och som sällan studeras 

bland personer i andra åldrar. Det pågår en slags infantilisering av vänskap i samhället trots att 

det är en relation som personer i alla åldrar har. I och med att GoFrendly.se är en hemsida som 

syftar till att sälja in vänskap till vuxna kvinnor anser jag att det är intressant att se hur de 

förhåller sig till detta faktum.  

Upplever ni också att det är svårt att träffa nya vänner i vuxen ålder? Det är i alla fall inte 

lika enkelt som när vi var små och blev vänner så fort vi lekte kull med varandra 

(GoFrendly 2018f).   

Det finns en föreställning om att barn har lätt att bli vänner med andra barn. Det krävs inte så 

mycket utan det räcker att en leker ihop och sedan är ni vänner. Det finns alltså en förståelse av 

att vissa former av relationer hör samman med vissa faser i livet. Att det inte är fullt lika 

naturligt för vuxna kvinnor att forma vänskaper, därför kräver det mer arbete. Vi lever hela våra 

liv enligt ett livsschema. Detta säger att vi ska passera vissa specifika hållplatser i livet vid en 

specifik tidpunkt och i en förbestämd ordning. Den som klarar av att göra detta kommer att 

upplevas som att den utvecklas och mognar i takt med att den åldras. Den som däremot bryter 

mot detta schema kommer att upplevas som omogen och outvecklad av omgivningen. Den blir 

barnslig i jämförelse med andra jämnåriga (Ambjörnsson & Jönsson 2010: 9–10). När det på 

GoFrendly.se talas om att barn skapar nya vänner enklare visar det på att det finns en förståelse 

av att vänner är något en skaffar när en är barn. Som vuxen är detta relationer du redan bör ha 

eller inte ha tid för. Trots det presenteras det en lösning för den som saknar vänner eller vill 

addera fler i sitt liv. Det finns en hierarkisering av de olika åldersgrupperna i samhället där 

vuxna ses som de mest fullvärdiga samhällsmedborgarna medan barn och äldre har en lägre 

status (Ambjörnsson & Jönsson 2010: 12). Materialet på GoFrendly.se visar dock att barriären 

mellan vuxen och barn inte alltid är så tydlig. Att vara vuxen och att vara mer utvecklad och 

mogen är inte fullt lika starkt förknippade med varandra längre. En kvinna kan ha barn och ändå 

vilja ha tjejkompisar likt flickor har tjejkompisar. Det finns exempelvis en text som handlar helt 

om hur mammalediga kvinnor kan finna andra mammalediga vänner (GoFrendly.se 2018a). 

Det visar tydligt på att det finns en acceptans för vuxna att ägna sig åt sådant trots att det 

egentligen är för barn.   
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Ett resultat av att vänner och barndom kopplats så nära samman är att det finns en uppfattning 

i samhället att du bara kan få en status som vuxen genom att ha långvariga heterosexuella 

förhållanden (Ambjörnsson 2003: 133). Som jag beskrev i avsnittet innan kan skapandet av 

tjejgäng ses som ett slags motstånd mot den maskulina dominansen i samhället. Genom att 

utnyttja strukturerna och dela in sig i grupperna män och kvinnor kan kvinnorna skapa slutna 

rum. Det här är något som potentiellt skulle kunna vara ett hot mot den manliga överordningen 

i och med att den är beroende av heterosexualiteten. Det blir därför viktigt att kvinnorna, trots 

att de väljer att ha många homosociala relationer, inte helt väljer bort de heterosexuella. Idag 

väljer allt fler att inte leva i normativa kärnfamiljer utan skapar egna familjekonstellationer. 

Genom att konstruera mognad och utveckling som något som hänger samman med de 

förhållanden vi har går dessa förhållanden att kontrollera. Våra livsscheman präglas av 

heteronormativiteten och även reproduktion är en central del i dessa scheman. (Ambjörnsson 

& Jönsson 2010: 9–10). Så när vi idag ser att allt fler kvinnor väljer att inte leva enligt 

heteronormen utan fokuserar på sina homosociala relationer. Bryter det inte bara mot våra 

livsscheman utan det utmanar även den maskulina dominansen.  

Har de flesta i kompisgänget fått barn utom du? Det kan få dig att känna dig helt 

malplacerad, som om ni inte har något gemensamt alls längre. Du har helt tröttnat på att 

prata om barnens första steg eller vad de har komponerat ihop för barnmat denna dag. Så 

fort ni ska träffas allihopa så förvandlas den mysiga lunchen till en mammagrupp, för att 

det är allt ni pratar om.  Kanske frågar de inte ens om ditt liv längre? För det är vanligt, 

att vi hamnar lite i otakt med vissa vänner vi har och det är absolut inte konstigt 

(GoFrendly 2018e).  

Trots att GoFrendly.se är en hemsida som handlar om att finna vänner är heterosexualiteten och 

heteronormativiteten hela tiden närvarande. De förklarar att det kan upplevas som ett problem 

om en hamnar i otakt med sina vänner. Uttalandet ovan kan även tolkas som att den som ej fått 

barn när alla dess vänner fått det har hamnat lite i otakt i sitt åldrande. Det framställs tydligt 

som att de kvinnor som gått vidare i livet och utvecklats kanske inte längre är intresserad av att 

höra vad en mindre mogen vän har för sig. Vänskapen blir något en kan ägna sig åt till dess att 

en skaffat familj och sedan något en kan göra vid sidan av. Det finns en tydlig förväntan på 

hemsidan att tjejer ska ha heterosexuella förhållanden samtidigt och att vänskapen ska vara ett 

komplement till detta snarare än en ersättning.  
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Ordet bästis tar säkert många tillbaka till lågstadiet. Då var det livsviktigt att peka ut vem 

som var vems bästis och hålla koll på det, även om det ändrades stup i kvarten. Du ville 

ha en bästa vän just för att det var så speciellt att ha en kompis som var särskilt nära dig 

själv (GoFrendly 2018d).  

Ökad ålder medför ökad makt (Ambjörnsson 2011: 115). Som jag nämnde i avsnittet innan kan 

byggandet av tjejgänget ses som ett utnyttjande av den situation som kvinnan befinner sig i för 

att bygga ett rum fritt från män. Ett sätt att använda sin makt inom en struktur, något som 

potentiellt skulle kunna hota den. Genom att måla upp homosocialiteten mellan kvinnor som en 

relation som är barnslig och som inte lever upp till de förväntningar som finns på en vuxen 

kvinna kan dess makt fråntas. Om en ökad ålder genererar en högre makt i samhällets ögon kan 

även ett kontinuerligt påpekande om hur en ägnar sig år barnsliga saker minsta ens makt och 

status. Att bara ha homosociala relationer försvårar för en att uppfattas som vuxen. Så även om 

det anses vara bra om en kvinna har vänner då det är en del i genusskapandet visar det även på 

hur stor del de heterosexuella förhållandena är. Att riskera att ses som barnslig kan även fungera 

som en motivation för kvinnor att söka sig bortom homosocialiteten. Homosocialiteten är alltså 

med och upprätthåller den kvinnliga underordningen. Den fostrar unga tjejer inför framtida 

heterosexuella förhållanden. Den kan dock bli ett hot mot den maskulina dominansen om den 

upptar allt för stor plats i en vuxen kvinnas liv. Den behöver hela tiden ställas i relation till 

heterosexualiteten.   

Att avvika från livsschemat kan även vara att fly från det som förväntas av en och att göra 

motstånd (Ambjörnsson & Jönsson 2010: 11). Det handlar inte uteslutande om att misslyckas 

med att leva upp till förväntningarna utan det kan vara ett aktivt val. Att söka sådant som anses 

tillhöra barndomen kan vara ett sätt att slippa de krav och förväntningar som finns på vuxna. 

Det ställs höga krav på kvinnor i samhället och GoFrendly.se målar upp en utväg. Ambjörnsson 

tar upp att det finns subkulturer så som Kawaii och Lolita som just kretsar kring att iscensätta 

flickighet i en vuxen kropp. Dessa har kommit att bli ett utlopp för de som ser vuxenlivet som 

något trist och enformigt. Men det är inte tillgängligheten och underkastelsen som ingår i 

barndomen som fokuset ligger på utan snarare egoismen. Det handlar om en ovilja att växa upp 

till den kvinnobild och sexism som genomsyrar hela vårt samhälle (Ambjörnsson 2011: 118–

19). Det finns alltså rörelser i vårt samhälle som försöker bryta mot bilden av den korrekta 

vuxna kvinnan. Jag menar att även ett aktivt sökande efter relationer som ej uppfattas 

överensstämma med vuxenlivets förväntningar likväl kan ses som del i denna ovilja att bli den 
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förväntade kvinnan. Det handlar kanske inte om att vilja bryta fullt ut utan bara i ett visst 

avseende. Det kan även ses som ett byggande av ett specifikt rum där vuxenlivets förväntningar 

ej längre gäller. Det blir en plats där en kan ta en paus. Som Bourdieu förklarade det kan ett 

accepterande av situationen och underordningen ses som ett utövande av makt (Bourdieu 2002: 

32). Att anamma den barnsliga aspekten av vänskap. Sedan använda den som ett 

försäljningsknep på hemsidan för att locka kvinnliga användare kan ses som ett utövande av 

just denna makt. Istället för att se det barnsliga som något som nedvärderar vänskapen mellan 

kvinnor används den som en möjlighet att slippa undan några av de förväntningar som finns på 

vuxna. För den som vill gå steget längre och göra motstånd mot det konventionella vuxenlivet 

kan använda hemsidan för att göra det. Genom att göra motstånd mot genusskapandet och ej 

inställa sig i kategorin kvinna rubbas den maskulina dominansen. Frågan är bara om det är så 

pass att den riskerar att fallera eller om dessa maktstrukturer anpassar sig.   

Ambjörnsson förklarar att det idag finns en hel marknad som tjänar på att sälja flickdrömmar 

till flickor. Detta sker exempelvis genom leksaker som många gånger kan ses som en 

sammanslagning av allt som är flickigt och eftersträvansvärt för flickor. Samtidigt som detta är 

del av ett kapitalistiskt projekt menar Ambjörnsson att det även kan och bör ses som något 

annat. Ett eget rum byggt på femininitet och fritt från alla som är överordnade det (Ambjörnsson 

2011: 93). Flickigheten blir något som kan konsumeras och som det kan profiteras på. På 

GoFrendly.se marknadsförs homosocialiteten som något alla kan få om de bara använder sig av 

deras app. I och med att vänskapen är så nära knutet till flickighet och barndom kan 

GoFrendly.se likväl anses sälja en flickdröm, fast till vuxna kvinnor. Precis som i Ambjörnssons 

exempel görs femininiteten och flickigheten till en del i ett kapitalistiskt projekt där inte längre 

bara produkter kan konsumeras utan även relationer. Samtidigt som det sker går det precis som 

i Ambjörnssons exempel att se hur det heller inte enbart går att se ur det perspektivet. För det 

är även ett byggande av ett rum som enbart innehåller femininitet och som är fritt från den 

överordnade maskuliniteten. I och med att kvinnor är underordnade i samhället är det något 

som de hela tiden behöver förhålla sig till. I ett sammanhang där det bara finns kvinnor finns 

inte detta maktförhållande.   

Att få ha ett sådant tight tjejgäng igen som på högstadiet vore rena drömmen. Det var 

tiden då man knappt var ifrån varandra, och hade sleepovers hos varandra varannan helg 

(GoFrendly 2018c).  
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Här knyts tjejgänget och barndomen samman. För tjejgänget, likt vänner överlag är något som 

här samman med att vara ung. Den heteronormativa begärsmarknaden fungerar inte bara för att 

sortera relationer, det är även genom den som vi tolkar relationer. Det innebär att vi kommer 

läsa en relation mellan två tjejer som vänskap och inget annat. Homosociala och heterosexuella 

relationer blir på så vis mer synliga, mer begripliga och mer önskvärda. Då en relation mellan 

två tjejer förväntas vara vänskap kommer den även att tolkas av ögon som söker just denna 

vänskap (Ambjörnsson 2011: 70). Så fastän många av de egenskaper som beskrivs finnas i 

relationer till tjejkompisar även kan ses som typiska för en heterosexuell relation kommer dessa 

relationer ej läsas som romantiska. För att GoFrendly ska fungera som koncept är det 

nödvändigt att de relationer som säljs enbart uppfattas som homosociala, både av användare 

och andra. Hade det varit en app där både män och kvinnor kunnat söka vänner av bägge könen 

hade marknadsföringen inte kunnat formuleras på detta vis. I och med att vi i barndomen enbart 

förväntas ha platoniska relationer kan detta konstanta sammankopplande även ses som 

ytterligare ett steg i att säkerställa att relationerna inte kan läsas som annat än homosociala. 

Detsamma gäller tjejgänget som nämnt ovan. I och med att tvåsamhet präglar heterosexuella 

förhållanden kommer ett förhållande som sker i grupp läsas som vänskap. Många kvinnor 

upplever ett beroende till sina föräldrar som det yttersta tecknet på omognad och kämpar emot 

detta (Skeggs 1997: 164). Beroende till föräldrar är något som definitivt anses höra hemma i 

barndomen. Den maskulina dominansen handlar mycket om att försätta kvinnan i en 

beroendeställning (Bourdieu 2002: 66). Att genomgående dra paralleller till en av de mest 

beroende grupperna i samhället, barnen. Skapar en bild av kvinnan som beroende. Ett 

homosocialt förhållande skulle kunna anses vara den form av förhållande som minst av alla 

försätter kvinnan i ett beroendeförhållande. Framförallt om hon är del i ett tjejgäng där det finns 

flera individer som kan dela på ansvaret. Just det skulle kunna vara ytterligare en anledning till 

varför det trycks så mycket på den barnsliga aspekten av vänskap. För att ingen ska uppleva 

den som skapare av ett oberoende och på så vis välja bort heterosexuella förhållanden.   

Slutligen ser vi att GoFrendly.se genomgående knyter samman vänskapen med barndomen. 

Något som både kan ses som ett förlöjligande och ett försök att dämpa dess betydelse i det 

allmänna samtalet. På samma gång kan just det även ses som lockande. För den som vanligen 

får utstå allt vad en underordning innebär kan en plats i en gemenskap som inte har några andra 

förväntningar på sig än att den ska vara barnslig ses befriande.  
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Avslutning  

Sammanfattningsvis går det att se att det material som publicerats på GoFrendly.se präglas av 

den struktur i samhället där mannen är överordnad kvinnan. Bland annat går detta att se i hur 

vänskapsrelationerna framställs. De egenskaper som tycks prägla kvinnors vänskap stämmer 

väl överens med de egenskaper som knyts samman med femininiteten. Relationerna framställs 

som starkt präglade av interaktion mellan varandra i form av att tala och diskutera saker. Något 

som stämmer väl överens med hur den kvinnliga underordningen skapas och upprätthålls. Det 

är genom att kvinnor umgås och diskuterar hur de ska iscensätta sin femininitet som den 

normaliseras. Det är även genom detta som kvinnokroppen disciplineras för att passa in i 

normen. Detta kan ta sig formen av vänskapliga samtal, en känsla av att en har någon att tala 

om allt med. Samtidigt som det kan vara befriande fungerar det alltså även motsatt. Just det är 

en av de saker som gör den maskulina dominansen så speciell är att vi alla är med och 

upprätthåller den. Oavsett om du är den som drabbas hårdast av den är du med och bidrar. Att 

det bedrivits en feministisk kamp under många år har inte förändrat detta visar Bourdieu på. 

Det har skett förändringar men dessa har skett inom strukturen utan att förändra den. Strukturen 

har kommit att påverka hur vi ser på och värderar olika former av relationer. De relationer som 

anses vara mest betydelsefulla är de som gynnar strukturen mest. Där homosocialiteten spelar 

en betydande om än ouppmärksammad roll. Medan heterosexuella förhållanden är ett måste för 

att ordningen ska kunna reproduceras kräver de i sin tur att det finns en tydlig uppdelning mellan 

kvinnor och män. En uppdelning som bland annat möjliggörs av den homosociala 

gemenskapen. I och med att heterosexuella förhållanden inte förväntas vara en del av en kvinnas 

liv förrän hon är någorlunda vuxen förväntas den homosociala vänskapen vara där betydligt 

längre. På så vis kan den egentligen påstås spela en större roll för den maskulina dominansen. 

Det är inom den som heterosexualiteten tränas upp och upprätthålls. Närvaron av den maskulina 

dominansen även i rum som ej är tillgängliga för män visar just på hur stark den är.  

I och med att homosocialiteten förväntas vara en så pass stor del av en kvinnas liv finns det ett 

behov av att göra den annorlunda mot heterosexualiteten. Bland annat sker detta genom att det 

inte finns någon tvåsamhetsnorm. Tvärtom uppmuntras tjejer att bilda tjejgäng med vänner. 

Dessa gäng kan dels förstås som just en del i denna uppdelning mellan kvinnor och män. Det 

kan även ses som ett sätt att göra den disciplinering som sker kvinnor emellan starkare. 

Samtidigt kan den förstås som något annat, för allt det som vänskapen innehåller som kan anses 

gynna strukturen kan även upplevas som det motsatta. Att tjejer umgås enskilt i grupp kan även 

ses som att de väljer att bygga ett rum fritt från män och fritt från den underordning de vanligtvis 
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möter. Det finns en styrka i att vara ett större antal, GoFrendly.se kallar tjejgänget för ”squad”. 

Något som anspelar just på att det finns en styrka inom den men även en större trygghet för de 

som ingår. Mycket av den maskulina dominansen går ut på att peka ut kvinnan som misslyckad, 

i behov av förändring, omogen etc. Med en grupp omkring sig blir sådana framställningar 

enklare att motstå. Något som återkommer är huruvida homosocialiteten mellan kvinnor kan 

förstås som något påtvingat eller ej. Som Bourdieu menar är detta svårt att skapa någon 

uppfattning om då alla försök att förstå detta sker inom strukturen. Därför har jag heller inte 

som avsikt att svara på detta utan snarare skapa en förståelse för hur vänskapen manövrerar sig 

inom denna struktur. Som Bourdieu förklarade kan accepterandet av en underordning ses som 

ett maktutövande trots att det inte gör något med själva strukturen. Däremot kan det skapa en 

drägligare tillvaro för kvinnorna. Det är så jag förstår vänskapen mellan kvinnor, som ett försök 

att bygga ett tryggt rum inom en struktur som gör allt för att trycka ner dem.  

Det ständiga refererandet till barnslighet och barndomen kan även det ses som ett bevis på detta. 

För samtidigt som det kan förstås som ett sätt att ta ifrån vänskapen dess legitimitet och få den 

att framstå som sekundär gentemot heterosexuella förhållanden. Kan just detta även vara det 

som lockar kvinnor att ingå i homosociala relationer. Det barnsliga i vänskapen kan bli en paus 

från alla de krav som finns i vardagen. Att konstant kämpa mot en underordning som bland 

annat går ut på att en kontinuerligt måste disciplinera sin kropp. Att ständigt kämpa mot en bild 

av sig själv som misslyckad, allt sådant tär på en. Chansen att få släppa allt sådant och bara få 

vara är oerhört lockande även om det samtidigt innebär att en även framställer sig som omogen. 

Det visar på att kvinnor inom strukturen har skapat en viss rörlighet för sig själva och sin 

situation. Även om hon är med och upprätthåller strukturen och även fast hon är den som 

drabbas mest är hon inte enbart ett passivt offer. Hon kan aktivt använda den underordning hon 

befinner sig i till sin fördel. Samtidigt som det sker får vi heller inte glömma att det trots det 

sker ett underordnande och att detta har förödande och reella konsekvenser i många människors 

liv.     

Jag hoppas att analysen bidrar till en förståelse för hur kvinnor manövrerar sig inom den 

maskulina dominansen. Hur framställningarna av deras relationer till varandra påverkas av 

denna struktur trots att det inte är några män inblandade. Bara för att ett rum är fritt från män 

innebär inte det att det är befriat från den maskulina dominansen. Utan det är något som vi alla 

hela tiden behöver förhålla oss till även om vi ej uppfattar det. Vidare hoppas jag även att den 

visar på hur relationer som inte traditionellt sätt anses vara betydelsefulla faktiskt kan vara det. 

Vår uppfattning av relationer styrs av de rådande maktstrukturerna i vårt samhälle och just 
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därför blir det betydelsefullt att ge utrymme även till relationer som anses vara sekundära eller 

barnsliga.    
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