
 
 
 
 

 
 

Vänskap mellan unga vuxna kvinnor 
 

     EN KVALITATIV STUDIE OM VÄNSKAPSMÖNSTER  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uppsala Universitet | Sociologiska Institutionen | Socialpsykologi C |      
Kandidatuppsats: 15 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Maria Grondona 
Handledare: Henrik Fürst  
Examinator: Vessela Misheva 
 



 1 

Sammanfattning 
Vänskap är en central social relation och studeras inom flera forskningsfält från biologi till 

sociologi. Inom tidigare forskning har ofta barn och äldre personers vänskapsrelationer 

studerats. Vad som saknas i forskningen är en fördjupad socialpsykologisk studie om unga 

vuxnas och särskilt kvinnors vänskapsrelationer. Uppsatsen undersöker därför hur vänskap 

uppstår, upprätthålls och avslutas bland unga vuxna kvinnor. 

 Uppsatsen grundar sig på fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna kvinnor. 

Under intervjuerna fick kvinnorna berätta om egna upplevelser av kvinnlig vänskap. Detta 

genom att först sammanställa en nätverkskarta för sina vänskaper under tre olika perioder av 

sitt liv, uppväxten, tonåren och nutid. Därefter fick de svara på uppföljningsfrågor som 

närmare undersökte deras erfarenheter av vänskap med kvinnor. Materialet har sedan 

analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Analysen visar att faktorerna interaktionsritual och emotionell energi är de två 

huvuddelar som krävs för att vänskap mellan kvinnor ska formas. Att dela ett fokus av 

uppmärksamhet krävs för att detta ska uppnås. För att de kvinnliga vänskaper som formas ska 

upprätthållas är det nödvändigt att interaktionsritualen fortsätter att vara lyckad och bidra med 

hög emotionell energi, symboler kan exempelvis användas för att påminna om vänskapen. 

Vänskaper som avslutades ses bero på att interaktionsritualen övergick till en misslyckad 

form. Det kan exempelvis bero på att de moraliska riktlinjerna bryts mot eller att det delade 

fokus av uppmärksamhet upphör. Detta bidrar till att den emotionella energin sänks. 

Uppsatsens resultat kan ses som ett tillägg för att nå en djupare förståelse av de mönster som 

återfinns inom kvinnlig vänskap.  

 

Nyckelord: Vänskap, kvinnor, vänskapsmönster, unga vuxna  
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1.Introduktion 
Till vilken ålder ung vuxen varar är omtvistat, men sträcker sig enligt vissa forskare mellan 18 

och 35 årsåldern (Petry, 2002). Därmed kan en avgränsning av den här fasen vara svår att 

uppnå. Perioden avgränsas dock enligt Cambridge ordboken (2018) till de individer som är 

mellan arton år till ungefär tjugofem årsålder. Den här fasen av livet innebär ofta mycket 

förändringar, den är fylld av självutforskning, förvirring, tvivel och ses ofta som en instabil 

tid (Toso, 2017). Pressen från andra individer och samhället som unga vuxna upplever i 

dagens samhälle är väldigt hög, bland annat finns det förväntningar kring att deras fysiska och 

psykiska hälsa ska vara utmärkt (Curran & Hill, 2017). Även den upplevda pressen att utbilda 

sig och lyckas karriärmässigt är väldigt hög (Curtis, 2003). Detta skede av livet är för många 

en övergång från att ha ett starkt nätverk av individer som bestämmer och löser många 

problem åt en, till att vara en självständig individ som har det rättsliga ansvaret över sig själv. 

I samband med att denna period innebär mer ansvar är det många unga vuxna som flyttar 

hemifrån för studier eller arbete, ibland många mil ifrån barnhemmet. Det är av vikt att ha ett 

starkt nätverk för stöd, att ha individer som en kan lita på genom alla stunder (Chopik, 2017). 

Anledningen till att det är viktigt är att möjligheten att få stöd ökar i samband med att en 

individ har ett starkt nätverk. När individer flyttar till en ny stad kan de därmed söka nya 

vänskaper för att få stöd. Vänskapsrelationer har en aspekt av intimitet och ett delat tycke för 

varandra som gör att de som ingår i denna relation mår bra och söker umgänge hos den andre 

(Ahrne, 2014, s. 61).  

 

Kvinnlig vänskap 
Kvinnlig vänskap definieras ofta av en emotionell tillgivenhet och är i större utsträckning mer 

intim än manliga vänskaper (Bates-Duford, 2018). Bortsett från den emotionella tillgivenhet 

som kvinnor söker sig till har forskning visat att kvinnor söker vänskap hos varandra av 

biologiska skäl. Detta upptäcktes i samband med att stress hos kvinnor studerades, de tenderar 

vid uppkomsten av stress att ”sköta och söka” istället för att ”fly eller fäkta” (Taylor, Klein, 

Lewis, Grunewald, Gurung, Updegraff, 2000). Det här innebär att kvinnor söker sig till andra 

kvinnor för att få ett stöd med de problem som orsakar stress i deras liv.  

Om vi ser över hur kvinnlig vänskap porträtteras inom media så kan en individ 

som konsument klicka knappar på fjärrkontrollen för att se olika typer av vänskaper mellan 

kvinnor. Det finns tv-serier som baserats på starka kvinnliga vänskaper, exempelvis Sex and 

the City, där fyra väldigt olika kvinnor har en vänskap som är otroligt viktig för de som 

karaktärer. Vänskapen som finns mellan dessa kvinnor är som Samantha en av karaktärerna i 
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serie beskriver  “We made a deal ages ago. Men, babies, it doesn’t matter…We’re 

soulmates.” Citatet visar att deras relation står över andra relationer och att de har ett 

djupare band till varandra. Sex and the city visar en positiv porträttering av kvinnlig 

vänskap, men det finns även serier som visar på destruktiva vänskapsförhållanden 

mellan kvinnor exempelvis serien Girls. En av huvudkaraktärerna Shoshanna beskriver 

hur deras vänskap har tagit en negativ vändning, “We can't hang out together anymore 

because we cannot be in the same room without one of us making it completely and entirely 

about ourselves”. Det hon här beskriver är en vänskapsrelation som har blivit så negativ att de 

endast fokuserar på de egna behoven och inte längre har förmågan att vara där för varandra på 

den nivå som en vänskap kräver.  

Trots att vänskapsrelationer mellan kvinnor är vida spridda från djurriket till 

populärkulturen, är det sällan som det i vetenskapliga studier av kvinnlig vänskap fokuseras 

på unga vuxna kvinnor. Eftersom att målgruppen för forskning ofta är tonårstjejer eller äldre 

kvinnor ligger intresset vid tidigare studier sällan på hur vänskapsrelationer mellan unga 

vuxna kvinnor ter sig. Därmed är det av vikt att se över dessa vänskaper för att besitta en 

större förståelse av rollen de har i unga vuxna kvinnors liv. Något som forskare dessutom inte 

tagit hänsyn till är det socialpsykologiska perspektivet till varför vänskap mellan kvinnor 

uppstår. Vilka är de faktorer som är drivande till att kvinnor söker vänskap hos varandra 

utifrån detta perspektiv? 

 

1.2 Syftet 
Denna uppsats kommer att studera unga vuxna kvinnors erfarenheter av kvinnlig vänskap. 

Syftet med detta är att se över hur interaktioner mellan kvinnor i vänskapsrelationer äger rum 

och hur de vänskaper som formas fortskrider samt eventuellt avslutas. Uppsatsen kommer att 

fokusera på unga vuxna kvinnors upplevelser. Detta för att se över en grupp som uppfattas 

inom forskningsfältet för uppsatsen vara underrepresenterad. På detta sätt syftar uppsatsen att 

bidrar till att fylla i en forskningslucka samt att få en bättre förståelse av ämnet kvinnlig 

vänskap. De frågeställningar som med uppsatsen önskas besvaras är: 

- Hur uppstår vänskap mellan unga kvinnor? 

- Hur fortgår de etablerade relationerna? 

- Hur upplöses vänskaper mellan kvinnliga vänner? 
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1.3 Disposition 
Under kapitel 2 presenteras forskning kring ämnet vänskap. Inom kapitel 3 introduceras den 

teoretiska ansatsen med grund i Randall Collins teorier om interaktionsritualer och emotionell 

energi, följd av Göran Ahrnes teori om vänskap. Kapitel 4 består av presentationen av den 

metodologiska ansatsen som innebär tillvägagångssätt rörande datainsamlingen, kodning av 

materialet, analysmetod, validitet och reliabilitet samt studiens etiska överväganden. Under 

kapitel 5 redogörs resultatet utifrån den presenterade teorier och det insamlade materialet. Det 

slutgiltiga kapitel består av en avslutande diskussion kring de olika delar av uppsatsen. 

 

2. Tidigare forskning 
För att komma åt den tidigare forskningen har tjänster som Jstor, ProQuest, ASSIA och 

google scholar använts . Sökorden har varit allt från interaction between females, female 

friendship till en bredare term som friendship. Tidigare forskning inom ämnet vänskap är 

begränsad från det socialpsykologiska perspektivet, därför presenteras tidigare forskning som 

utgår ifrån det psykologiska perspektivet. Anledningen till att det ansågs lämpligt att använda 

den här typen av tidigare forskning är att psykologin ändå är nära besläktad forskningsmässigt 

sociologisk socialpsykologi. Det rår även en brist av tidigare forskning kring vänskap hos 

unga vuxna kvinnor, därmed kommer tidigare forskning som berör vänskap i andra perioder 

av livet att presenteras. I och med detta kommer tidigare forskning av hur vänskap uppstår 

inom uppväxttiden att presenteras. Följd av forskning kring vänskapens vikt samt 

upprätthållande hos äldre individer. Avslutningsvis kommer tidigare forskning som berör 

unga vuxnas avslutande av vänskap att presenteras. Att det endast är tidigare forskning för hur 

vänskaper avslutas som presenteras för den valda urvalsgruppen beror på att det är inom 

denna fas av vänskap som tidigare forskning var möjlig att finna.  
 
2.1 Vänskap under uppväxttiden  
Forskning har visat att uppväxten och de vänskaper som formas under denna viktiga period 

har en påverkan på barn (Hartup & Stevens, 1997). Anledning till det är att barn utvecklas 

mycket under den här fasen av livet och är de mer receptiv mot intryck från utomstående. 

Intrycken kan direkt eller indirekt ha en positiv eller negativ påverkan på deras beteende 

(Cullingford  & Morrison, 1997, s.71-72). Att studera hur vänskap uppstår hos barn kan 

användas för att undersöka om vänskap skiljer sig åt under senare perioder av livet. Detta kan 

även användas för att se om de vänskaper som uppstår under uppväxten färgar av sig på 

senare vänskaper.  
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En rad forskare har ägnat sig åt att studera vänskap hos barn, däribland Howes 

(1983), som inom Patterns of Friendship studerade vänskapsmönster hos barn. Hon definierar 

vänskap inom studien som ett emotionellt band som innehåller tre komponenter; en ömsesidig 

önskan av interaktion, ömsesidigt nöje och förmågan att interagera, vilket även observerades i 

alla de grupper som studerades (1983, s.1050). Studiens slutsats är att gemensamma 

preferenser är viktiga för att forma vänskaper. Vilket enligt Howes är bevis för att de 

vänskapsrelationer som formas av barn uppstår i samband med att ett delat nöje under 

interaktionen upplevs av båda (ibid.).  

Parker och Seal (1996) studerade vänskaper som formades på ett sommarläger 

för barn i studien Forming, losing, renewing and replacing friendships. Deltagarna inom 

denna studie var 216 barn, i åldrarna 8-15 år. De skillnader som observerades kring hur barn 

formar vänskaper och varaktigheten av dessa visade sig bero mycket på personlighetsdrag och 

egenskaper hos barnet. Exempelvis påverkade ryktet som barnet hade bland andra barn i 

lägret, om denna uppfattades av andra i förväg som rolig eller en trevlig individ var 

sannolikheten för att den skulle forma vänskaper högre.  

En av forskarna som ofta citeras vid vetenskapliga artiklar och studerar vikten 

av vänskap för barns utveckling är Berndt (2002). I Friendship Quality and social 

development benämner Berndt ”bra vänskap” som en vänskap av så kallad ”hög karaktär” 

(2002, s.7). Vid ”hög karaktär” bidrar vänskapen till prosocialt beteende, intimitet, lojalitet 

med mera. Vänskaper med en ”hög karaktär” kan bidra till att barn upplever skolan som en 

positiv miljö och barnet uppfattas av de runtom som en bra individ (2002, s.8). Vänskaper av 

låg karaktär kännetecknas i motsats som konfliktfyllda, dessa konflikter kan exempelvis 

uppstå i samband med att ett av barnen försöker överta en maktposition över det andra barnet 

(2002, s.7). Negativa vänskaper kan sänka barns engagemang inom skolan och öka 

upplevelsen av ensamhet (2002, s.8). Det här antas bero på att negativa vänskaper har en 

egenskap av närhet, vilket gör att barnen interagerar framförallt med varandra och fortsätter 

att ha en negativ påverkan på varandra. De uppfattade dåliga beteenden framkallar negativ 

respons av lärare och klasskamrater vilket gör att de upplever skolan som negativ (ibid.).  

Vidare har Fullerton och Ursano (1992) forskat kring hur de vänskaper som 

formas under barndomen kan påverka en individen under vuxen ålder. Studien Preadolescent 

Peer Friendship: A critical Contribution to Adult Social Relatedness? där 480 barn deltog, 

undersökte kopplingen mellan vänskaper från barndomen och det sociala stödet som en har 

under vuxen ålder. Något som framgick var att kamratskap under prepuberteten samt 

”bästavänrelationer” innehåller de grundläggande beståndsdelar som är viktiga för att kunna 

forma sociala relationer under vuxen ålder som i sig leder till ett socialt stöd (1992, s.57).  
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Newman,  Lohman och Newmans (2007) forskning fokuserar på tre aspekter av 

gruppmedlemskap i tonåren. Dessa är gruppanknytning, vikten av gruppmedlemskap för 

tonåringarna och känslan av att tillhöra gruppen. Varje aspekt studerades i förhållande till 

beteendeproblem som är vanliga under tonåren, bland annat riskbeteende som involverar 

experimentation med substanser, aggressionsproblem med mera. Resultaten visade att de 

tonåringar som värderade att vara medlem av en grupp som väldigt viktig och hade en positiv 

upplevelse av grupptillhörighet hade mindre beteendeproblem än de ungdomar som värderade 

medlemskap men som inte hade positiva erfarenheter av att tillhöra en grupp. 

 Forskningsfältet kring vänskap under uppväxttiden visar vilken påverkan 

vänskaper kan ha på exempelvis individers sociala liv med mera senare i livet. Det är även 

möjligt att säga att dessa vänskaper möjligen bygger upp en grund för hur vänskaper kan vara 

för de under senare faser av livet.  

 

2.2 Vänskap hos äldre 
Fokus kommer nu att skiftas till studier av äldre vuxna som syftar på de individer som är äldre 

än sextioårsåldern för att se vilken roll som de tillskriver vänskap och hur det möjligen 

påverkar dem.  

Wood och Robertson (1978) utförde en studie, av olika aspekter av släktskap 

och vänskap för gruppen äldre vuxna. Intervjudata från en studie av 257 mor-och farföräldrar 

analyserades. Resultatet visade att engagemang med vänner var den oberoende variabel som 

bäst förklarade tillfredsställelse med livet hos äldre vuxna (1978, s.370). Det framgick därmed 

att efter pensionen och förlusten av en partner behöver äldre människor relationer med andra 

likasinnade individer, som delar deras intressen, behov samt uppskattar dem, vilket ofta faller 

på vänskapsrelationer mer än släktrelationer (ibid.). Det är inte endast att äldre människor 

delar mer intressen och erfarenheter med vänner än släkt som är viktigt. Vänskap består av ett 

frivilligt utbyte som kan saknas inom släktskap. Vänner väljs till skillnad från släkt, vilket kan 

bidra till att de inte upplevs som obligatoriska relationer, vilket också gör att de uppfattas som 

mer tillfredställande (1978, s.371). 

Sherman, De Vries och Lansfords (2000) studie Friendships in childhood and 

adulthood lessons across the life span består av en genomgång av forskning inom vänskap, 

som till exempel de utmaningar som vänskap genomgår. Resultaten pekar på att äldre vuxna 

definierar i mindre utsträckning än personer i andra faser av livet vänskap som en relationen 

som kräver flitig ansikte mot ansikte interaktion för att upprätthållas. De använder sig mer av 

brev och telefonsamtal för att upprätthålla relationen och interagera (Johnson & Troll,1994, 

refererad i Sherman et al, 2000, s. 35-36). I studien tydde även resultaten på att skvaller, 
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oärlighet och spridning av rykten var vanligare för att vänskaper innan och under tonåren 

skulle avslutas. Medan att det framgick att vänskap hos äldre vuxna fick avbrott i större 

utsträckning till följd av vännens bortgång (Johnson&Troll, 1994; Roberto&Stanis, 1994, 

refererad i Sherman et al, 2000, s. 35-36). 

 
2.3 Vänskaps avslut 
Den tidigare forskning som har presenterats hittills har haft fokus på hur vänskap formas, den 

vikt vänskaper kan ha för exempelvis utvecklingen hos barn och hur dessa upprätthålls hos 

äldre vuxna. Nu kommer fokus skiftas över till tidigare forskning kring vänskapsavslut. En 

del av det utgår ifrån uppsatsens urvalsgrupp unga vuxna även om fokus inte är på unga 

vuxna kvinnor.  

Suzanna Rose är en forskare inom psykologi som har funnit ett intresse i att 

studera vänskapsavslut inom gruppen unga vuxna. Studien How Friendships End: Pattern 

Among Young Adults (1984) med universitetsstudenter som urvalsgrupp, fokuserar på de stora 

anledningarna till att vänskap avslutas samt hur frekvent det skedde under gymnasiet och 

universitetet. Hennes antagande var att påbörjade universitetsstudier mest troligt hade bidragit 

till förlusten av samkönade vänskaper från gymnasiet (1984, s.270). Enligt Roses hypotes 

hade 35,5 procent av studenterna avslutat minst en samkönad vänskap under övergången till 

universitetet (ibid.). Utifrån studenternas egna berättelser upptäckte Rose fyra faktorer till att 

vänskap övergick till ett avslut. Fysiskt avstånd, nya vänskaper som ersätter de gamla, vänner 

som utför en handling eller uppvisar en egenskap som den andre starkt ogillar och en påbörjad 

relation eller äktenskap (1984, s.271). 41,6 procent av studenterna ansåg dock att avslutet var 

mer som en process som involverade mer än en av faktorerna (1984, s.273). Rose påpekar att 

vänskap skiljer sig från romantiska relationer där ett avbrott ofta pratas om med familj och 

vänner. Vänskapsavbrott talas inte om på samma sätt och detta kan bidra till att visa 

vänskaper upplöses omedvetet för de som ingår i de.  

En annan studie av Rose,  Keeping and Ending Casual, Close and Best 

Friendships (1986) fokuserar på upprätthållande och avslutandet av vänskaper. Studenterna 

fick besvara frågor som bestod av hypotetiska frågor kring vänskap som “Hur fortsätter 

individer att vara vänner?” och frågor mer relaterade till deras personliga vänskaper. 

Resultatet från de hypotetiska frågorna visade att ”bästavänrelationer” ansågs vara 

självbevarande och att mycket interaktion inte krävdes för att denna skulle fortgå (1986, 

s.280). Inom svaren om deras personliga vänskaper framgick det att verkligheten skilde sig 

från detta. Bästa vän-nivåer förklarades i motsats till de hypotetiska svaren inte lika mycket 
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som självbevarande. Bästa vän relationer ansågs kräva interaktion i form av samtal, besök, 

brev med mera för att de ska bevaras (ibid.).  

Mary Healys forskning `We´re just not friends anymore´: self-knowledge and 

friendship endings (2015) belyser fyra anledningar till att vänskapsrelationer avslutas. 

Främlingskap syftar till de perioder då ingen interaktion pågår mellan individerna, som kan 

vara antingen korta, långa eller till och med permanenta. Upplevelsen är helt enkelt att den 

individ som tidigare varit en vän är en främling (2015, s.190). När en av parterna genomgår 

en förändring kan detta bidra till att vänskapen avslutas. Det här anses påverka 

barndomsvänskaper mest eftersom att individer genomgår mycket förändring under den 

perioden av livet (2015, s.191). Det som Healy benämner som misstagen vänskap uppstår 

framförallt när en av individerna inom vänskapen tror att relationen innefattar en djupare nivå 

av intimitet och engagemang än den andre (2015, s.192). Detta kan även ske när karaktären av 

den andre uppfattas vara annorlunda än den egentligen är. En ”falsk vänskap” klassificeras av 

att alla de förväntningar som finns inom en vänskap bryts mot, detta enligt Healy.   

3. Teoretiska ramverk 
Under denna del kommer de teorier och begrepp som anses vara relevanta för uppsatsen att 

presenteras. Uppsatsen utgår ifrån en mikrosociologiskt interaktionsteori vilket har påverkat 

vilka teorier som kommer att användas för uppsatsens syfte. Först presenteras Randall Collins 

(2004) teori om interaktionsritualer, och under den delen kommer de huvuddelar för denna 

teori samt de utfall den bidrar till att redogöras. Därefter följer en del om Collins teori kring 

emotionell energi, vilket beskriver hur emotionell energi uppstår inom relationer och vilken 

vikt den har för dessa. Efter denna del presenteras Göran Ahrnes (2014) teori om hur 

relationer formas, upprätthålls och vilka faktorer som potentiellt kan leda till att de avbryts, 

med huvudfokus på de fem faktorer som Ahrne nämner. Teorierna valdes för att de anses ha 

stor relevans för uppsatsens syfte, eftersom att de båda ser över aspekter som är viktiga för att 

relationer ska uppstå och upprätthållas. Dock redovisar Collins för de aspekter som kan ses 

avsluta relationer i större utsträckning än Ahrne. De anses tillsammans kunna ge en djupare 

förklaring till uppsatsens syfte, kvinnlig vänskap. De följande begrepp som kommer att 

användas anses ha en relevans för att uppnå uppsatsens syfte: 

• Interaktionsritual 

• Relation (Vänskap) 

• Emotionell energi 
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Dessa är kopplade till hur de används av Ahrne och Collins. I och med att Ahrne skriver om 

relationsformande i stort och inte specifikt om vänskapsformandet är det ordet relation som 

kommer att substituera för vänskap under större delar av presentationen av hans teori.  

 

3.1 Vänskapsdefinition 
Uppsatsen kommer att utgå ifrån Ahrnes definition av vänskap. Vilket innebär att vänskap är 

en relation mellan minst två individer. Vänskapsrelationen innehåller intimitet och ett delat 

tycke för varandra som gör att de som ingår i denna relation har en önskan om att vilja umgås 

med varandra (Ahrne, 2014, 61). Det innebär att dessa två aspekter särskiljer en vänskap från 

en bekantskap eller kamratskap. Det är inte nödvändigt att ha intimitet inom en bekantskap, 

men det är ett krav för att forma en vänskap att en individ ska uppleva att de kan förlita sig på 

den andra och uppnå intimitet. 

 

3.2 Interaktionsritualer  
Enligt Collins består interaktionsritualer av fyra stycken huvuddelar (2004, s.48). Den första 

av dem är att två individer behöver vara fysiskt närvarande på samma plats så att de påverkar 

varandra med sin fysiska närvaro (ibid.). Den här huvuddelen går även ihop med Collins 

uppfattning om att interaktion genom telefonen eller andra medier inte bidrar med samma 

positiva egenskaper som ansikte mot ansikte interaktion (2004, s.54). Fysisk närvaro är 

därmed viktigt enligt Collins. Den vikt som Collins lägger vid fysisk närvaro kan dock 

kritiseras, exempelvis utifrån att många individer har genom intåget av sociala medier format 

vänskapsrelationer med andra individer genom nätet utan att dela en fysisk närvaro. Nästa 

huvuddel består av att begränsningar etableras mot outsiders så att deltagarna av 

interaktionen har en känsla av vem som exkluderas ur ritualen (2004, s.48). Därefter behöver 

deltagarna av interaktionsritualen dela ett fokus av uppmärksamhet. Till sist delar de 

individerna som deltar i ritualen en gemensam sinnesstämning eller känslomässig erfarenhet. 

Huvuddelarna återkopplas till varandra, framförallt förstärker del tre och fyra varandra. När 

de gemensamma värderingar mellan två individer blir huvudfokus, deras medvetenhet om vad 

den andre gör och känner ökar, upplever de sina delade känslor som starkare (ibid.).  

 När de fyra huvuddelarna av interaktionsritualer kombineras på ett 

tillfredställande sätt och de bygger upp till höga nivåer av delad fokus samt emotionellt delad 

uppmärksamhet bidrar de till interaktionsritualens utfall (Collins, 2004, s.49). Det finns fyra 

stycken huvudutfall, första är grupp solidaritet, som är en upplevelse av gruppmedlemskap. 

Emotionell energi som bidrar till en upplevd känsla av självförtroende, upprymdhet, styrka 
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och entusiasm (ibid.). En association av symboler, emblem, ord, gester eller liknande som 

anses representera kollektivet uppstår. Sist är moraliska riktlinjer (standard of morality), 

gruppen anses vara viktig och värd att följa, symbolerna respekteras och de försvaras av 

deltagarna (ibid.). Att bryta mot gruppens solidaritet och dess symboliska representation 

anses utifrån denna utfall som väldigt negativt.   

 Alla interaktionsritualer är inte lyckade, några av de misslyckas, andra var i 

grunden bara situationsbaserade och avbryts när tillfället ges, medan andra helt enkelt bleknar 

bort (Collins, 2004, s.50). Misslyckade interaktionsritualer består av låga nivåer av 

upprymdhet, saknad av tillfällig välbehag, väldigt lite eller ingen delad engagemang (2004, 

s.51). Misslyckade interaktionsritualer påverkar även utfallen av interaktionen som bland 

annat, lite eller ingen känsla av grupp solidaritet, ingen respekt för gruppens symboler, ingen 

förstärkt emotionell energi (ibid.). Alla dessa behöver inte uppfyllas och de består av olika 

grader av ritualmisslyckande (ibid.). Det är helt enkelt möjligt att bryta ner misslyckade 

interaktionsritualer till energi dränerande medan lyckade ritualer är uppiggande.  

 

3.3 Emotionell energi 
Randall Collins väljer att se bortom det som han påpekar att andra forskare benämner som 

den typiska definitionen av emotioner, vilket är att känslor framförallt är plötsliga och 

dramatiska (Collins, 2004, s.106). Collins nämner att Goffman och Garfinkel med hjälp av sin 

forskning la grunden för att bevisa att känslor kan vara långvariga, underliggande stämningar 

som genomsyrar socialt liv (ibid.). De fyra känslor som majoriteten av forskarna inom ämnet 

anser kan återfinnas i alla samhällen är ilska, rädsla, glädje och sorg/besvikelse (ibid). Glädje 

och sorg är de två känslor som Collins framförallt kopplar till emotionell energi. Det är 

Collins teori om emotionell energi som under den här delen kommer att presenteras. För att 

inte vara för upprepande kommer emotionell energi att refereras till som EE ibland.  

Enligt Collins (2004) teori om interaktionsritualer är emotionell energi överförd 

till olika situationer genom symboler som i sig själva har laddats av emotionella situationer 

(Collins, 2004, s.107).  Därmed anses EE vara en central del för de symboler som människor 

använder vid interaktioner för att samtala och att tänka med (ibid.). Hög emotionell energi är 

känslan av självförtroende och entusiasm inom socialinteraktion, det som uppstår är att 

individen upplever en känsla av emotionell styrka i samband med att den deltar i gruppens 

interaktion (2004, s.108). Därmed upplever individen en känsla av tillfredställelse som i sig 

bidrar till att den fortsätter att stötta gruppen och bidrar själv till en känsla av bra stämning 

inom denna (ibid.). I andra änden finner vi låg emotionell energi, detta bidrar till att en 

upplever en negativ känsla vid tanken på att umgås med gruppen. Detta för att gruppen 
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upplevs vara mer energikrävande än givande, en har även en negativ självbild i samband med 

gruppen och en upplever en distans från gruppens ändamål och symboler (ibid.).  

Emotionell energi styr inte bara människans välmående inom sociala 

interaktioner utan har en påverkande aspekt över moralkänslan, EE påverkar det som vi ser 

som moraliskt rätt och fel (Collins, 2004, s.109). De som har hög emotionell energi uppfattas 

av andra som bra individer, de väljer mer ofta det som anses av samhället vara moraliskt 

korrekt (ibid.). I kontrast med det anses de med låg EE ha en dålig uppfattning av det som är 

moraliskt korrekt, Collins menar att de saknar detta på grund av att det är något som uppstår 

inom entusiastiska deltagandet i grupp ritualer (ibid.). 

Interaktionsritualers lycka och misslyckande anses ha en roll i hur emotionell energi 

påverkas. Vid lyckade interaktionsritualer uppstår en ökning i EE och motsatsen har en 

negativ effekt på EE (Collins, 2004, s.118). När en interaktion plötsligt påverkas av något 

negativt som inte förväntades uppstå inom den specifika sociala sammanhang uppstår ilska 

(2004, s.120). Även fast den här känslan anses vara en kortvarig emotion så är den långvariga 

effekten av den depression enligt Collins (ibid.). När ena parten försöker kontrollera 

situationen för mycket påverkar detta ofta interaktionen negativt.. De individer som försöker 

att ta makten kan vara energidränerande. Anledningen till detta är att interaktionsritualer 

innebär att de som ingår i den delar ett fokus eller som Göran Ahrne (2014) refererar det till, 

förväntningar. De som kontrollerar situationen kan rubba den balans som finns (Collins, 

2004, s.121). När ena individen tar över makten påverkas den som utsätts för detta på ett 

sådant sätt att de inte är förmögna att ha tydliga förväntningar på den andre vilket gör att den 

blir osäker inom interaktioner, dennes tankar, ord och handlingar påverkas negativt av det 

(ibid.). Den förlorar helt enkelt emotionell energi när den inte är kapable att delvis förutse hur 

interaktionen kommer att ta plats (ibid.). 

 

3.4 Vänskap  
I boken Samhället mellan oss (2014) beskriver Ahrne hur vänskap uppstår mellan två 

individer. Enligt Ahrne föds människor in i relationer och växer upp i relation till andra 

individer (2014, s.8). Även fast människor drivs till att söka sig till relationer är dessa enligt 

Ahrne inte spänningslösa, de sociala band som människor knyter till andra kan utvecklas till 

konflikter och motstånd (2014, s.9). Att ha interaktioner med andra präglas av ansträngningar, 

från vad som ska göras, till när och var (2014, s.12).  

Begreppet interaktion i sig är det som tar plats mellan två eller fler individer, det 

viktiga med interaktioner är att egna handlingar har en påverkan på den eller de individer som 

individen interagerar med (Ahrne, 2014, s.14). Ahrne refererar i sin bok till Goffmans två 
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olika definitioner av interaktion, ofokuserad interaktion som inte kräver så mycket av de 

individer som är del av detta och fokuserad interaktion (2014, s.15). Inom det senare 

begreppet är förutsättningarna för att denna ska ta plats att två eller fler individer aktivt väljer 

att inleda ett samtal om något ämne eller utför en gemensam syssla (ibid.). Övergången från 

fokuserad interaktion till att påbörja en relation med en annan individ är ännu ett steg som 

kräver engagemang och arrangemang för att det ska ske (2014, s.16). För att en relation ska 

initieras måste individer ha ett fokus, begränsning samt en anpassning till de eller den som en 

vill ingå i en relation med.  

Det är särskilt fem faktorer som återfinns i alla typer av relationer; tillhörighet, 

förväntningar, initiativ och makt, synlighet och konsekvenser (Ahrne, 2014, s.18). Vissa av de 

krävs för att relationen ska uppstå medan andra är faktorer som bidrar till att de fortgår. Det 

som först krävs för att en relation ska kunna etableras är en upplevd tillhörighet, att minst två 

individer upplever sig ha något gemensamt som bidrar till att de anser sig ha ett speciellt band 

till varandra samtidigt som detta också skiljer de från andra individer (2014, s.19). 

Förväntningar utvecklas inom relationen vilket gör att det finns en gemensam uppfattning om 

vilka förutsättningar som finns inom denna (2014 s.20). De gemensamma uppfattningar blir 

ett hjälpmedel för att förenkla interaktionen när individerna träffas, speciellt inom längre 

relationer, det är även en bidragande faktor till att individer vill fortsätta att träffa samma 

person eller personer (ibid.). Detta eftersom att de förväntningar de har gemensamt gör att det 

blir möjligt i förhand att förutse hur interaktionen kommer att vara (ibid.). Initiativ är väldigt 

viktigt inom relationer, det är nödvändigt att någon av de som är del av relationen tar på sig 

ansvaret för att vidare interaktion ska ske. En annan grund inom relationer är beroende, detta 

är viktigt för en fortsatt interaktion, att det finns en känsla inom relationen att de behöver 

varandra mer än andra av olika anledningar (2014, s.21). Längre relationer kan bidra till mer 

beroende skapande. Något som hänger tät ihop med beroende är makt, det finns en 

maktrelation inom alla relationer, är det någon av de som är en del av relationen som upplever 

mer beroende innebär det att den har mindre makt inom relationen (ibid.). Maktrelationen är 

även viktigt när det kommer till att ta initiativ, det är ofta så att den som har mer makt i 

relationen har mer möjlighet att ta initiativ inom relationen (ibid.). Även de mest hälsosamma 

relationerna har någon aspekt av maktrelation, detta är nödvändigtvis inte dåligt, 

maktbalansen kan antingen vara jämlik eller inte. Synlighet innebär möjligheten att veta om 

de förväntningar som finns inom relationen uppfylls. Förväntningar som etableras inom 

relationen för vad som är möjligt att önska sig av den andre samt av relationen i stort måste 

uppfyllas för att denna ska fortgå (2014, s.22). Om de förväntningar individen har på 

relationen inte möts av den andres handlingar kan besvikelse och överraskning uppstå (ibid.). 
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Sista komponenten som Ahrne nämner är en del av relationer är konsekvenser vilket har en 

stark koppling till förväntningar och synlighet. Det kan ses som belöning eller bestraffning 

inom relationen beroende på om de etablerade förväntningarna möts av båda individer (2014, 

s.23).  

 

3.5 Kopplingen mellan teorierna 
För att underlätta arbetet med analysen kommer de två presenterade teorierna att kopplas 

ihop. Genom att sammanföra dessa kommer de tillsammans tillföra alla de delar som anses 

vara väsentliga för att kunna besvara på uppsatsens frågor. En tabell har sammanställts för att 

underlätta förståelse av kopplingen mellan de olika teorierna. Under uppsatsens gång kommer 

framförallt de begreppen som framgår i Collins teori att användas även om liknande koncept 

går att finna hos Ahrnes teori. Detta för att vara konsekvent med begrepp användningen och 

underlätta läsningen. 

Tabell 1- Kopplingen mellan teorierna 

Collins Ahrne 
Grupp solidaritet Tillhörighet 

Emotionell energi Bidrar till initiativ 

Symboler (saknas hos Ahrne) 

Moraliska riktlinjer Förväntningar (konsekvenser och 
synlighet) 

 

När en interaktionsritual är lyckad bidrar det till uppkomsten av grupp solidaritet, emotionell 

energi, formandet av symboler och moraliska riktlinjerna. Vidare kommer dessa kopplas till 

Ahrnes teori om relationer. Grupp solidaritet kan brytas ner till en upplevd medlemskap som 

formas ur en lyckad interaktionsritual men kanske mer specifikt ur den upplevda delad fokus 

av uppmärksamhet och delad sinnesstämning. Ahrne använder sig av begreppet tillhörighet 

för att förklara denna aspekt. Det innebär helt enkelt att för att en vänskap ska formas är det 

nödvändigt att dela något av vikt för en själv med den andre, det kan exempelvis vara att dela 

en politisk åsikt, livsåskådning med mera. Hög emotionell energi är en annan del som uppstår 

i samband med en lyckad interaktionsritual, den bidrar till att en relation upplevs som 

givande eftersom individen upplever positiva känslor vid interaktionen. Ahrne skriver inte om 

någon liknande aspekt som kan tänkas vara emotionell energi dock kan initiativ ses som en 

konsekvens av hög emotionell energi.  När individen upplever en positiv känsla i samband 

med en interaktion vill den fortsätta att söka sig till den vilket innebär att den kommer att 
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initiera denna. Symboler formas för att representera olika aspekter av vänskapen eller 

tillhörigheten, ett exempel på en sådan är en speciell handskakning bland vänner eller 

specifika smeknamn för varandra som andra inte använder. Symboler är en aspekt som saknas 

i Ahrnes teori och kan därmed inte göras en koppling till. Aspekten moraliska riktlinjer bidrar 

till att individen upplever en känsla av plikttrohet till gruppen och försöker att försvara denna 

från andra. Om en överträdelse av de moraliska riktlinjerna sker kan exempelvis ilska, 

besvikelse eller andra negativa känslor uppstå hos den individ som försöker att försvara 

gruppen. Den av Ahrnes aspekter som är mest lik moraliska riktlinjer är förväntningar. I och 

med förväntningars starka koppling till konsekvenser och synlighet är det rimligt att anta att 

en av de negativa konsekvenserna som kan uppstå med saknaden av synlighet och brytningen 

av förväntningar är en ökning av låg emotionell energi. Den här delen visar att teorierna kan 

användas tillsammans för att analysera vänskap och hur de olika processer som finns inom en 

sådan relation uppstår.  

 

4. Metod  
Under denna del kommer de metodologiska valen för uppsatsen att presenteras, de kommer 

att delas in i olika avsnitt för att underlätta förståelsen av dessa. Det som kommer att 

behandlas är den metodologiska ansatsen som kommer att utgås ifrån, etiska överväganden, 

urval av intervjudeltagarna, material, transkribering och kodning, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet samt de avgränsningar som utförts för uppsatsen. 

 

4.1 Metodologisk ansats  
Inom denna uppsats har kvalitativ innehållsanalys varit utgångspunkten. Anledningen till att 

denna metod valdes är delvis för att genom den kan likheter och olikheter inom den data som 

studeras identifieras (David & Sutton, 2016, s.269). Den kvalitativa innehållsanalysen 

möjliggör för att underliggande mönster i data ska upptäckas genom kodning som 

sammanställs i övergripande teman (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 

2017, s.211). Inom kvalitativ innehållsanalys bryter forskaren ner den data som den arbetar 

med i fragment och är en viktig del inom analysprocessen (2017, s.230). I större utsträckning 

är de som använder sig av denna metod framförallt intresserade av att hitta den mening och 

meningsskapande processer i den eller de texter som studeras. Detta för att ting, fenomen och 

aktörer får sin mening genom en social kontext (2017, s.211). Genom att föra samman 

teoretiska begrepp och ett övergripande fokus för vänskapsrelationers uppkomst, 
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upprätthållande och avslutande ges innehållsanalysen en särskild riktning. Resultatet är ett 

antal teman som tillsammans besvarar undersökningsfrågan. 

 

4.2 Pilotstudie 
Inför de intervjuer som avsågs genomföras verkställdes en pilotstudie. Syftet med detta 

förfarande var att brister i intervjuguiden och syfte tidigt skulle upptäckas. Den pilotstudie 

som utfördes skedde på en plats där båda parter kände sig bekväma på, i och med att det är en 

plats som de båda besöker dagligen. Det här är det som David och Sutton (2016) benämner 

som naturalistisk miljö, det vill säga en miljö som inger lugn och trygghet till den som 

intervjuas. Detta med anledning att det är i alla fall en aspekt av en ny situation som upplevs 

bekant. De etiska riktlinjerna, så som de formulerats av Vetenskapsrådet, följdes inom denna 

pilotstudie. Intervjun pågick i fyrtiofem minuter vilket var tillräckligt för att testa 

intervjuguiden och se om syftet var möjlig att uppnås.  

Den intervjun som utfördes upplevs ha belyst den problematik som fanns i syftet 

och saknaden av fokus hos denna, detta eftersom att det var en bidragande faktor till att 

intervjuguiden bestod av för öppna frågor. Arbete med pilotstudien blev även ett hjälpmedel 

för att arbeta fram ett nytt syfte och intervjuguide.  

 

4.3 Urval  
Ett av de två kriterier som var viktiga inom urvalet var att deltagarna skulle vara mellan 19 till 

25 år gamla, då en person i detta åldersspann betraktas som ung vuxen (Cambridge ordbok, 

2018). Här skedde det dock ännu en begräsning och fokus blev på 22 till 25 åringar. 

Anledningen till detta var att sökningen efter deltagare till uppsatsen utgick ifrån mitt sociala 

nätverk och därmed påverkades sökningen av min ålder samt mina väninnors ålder. Det andra 

kriteriet var att deltagarna själva skulle beskriva sig som kvinnor i och med att uppsatsen 

fokuserar på unga kvinnors egna erfarenheter av kvinnlig vänskap. Hur detta kriteriet faktiskt 

åstadkoms kan problematiseras, i och med att frågan om deras könsidentitet faktiskt aldrig 

ställdes till intervjudeltagarna utan detta antagande skedde utifrån forskaren. 

Urvalsmetoden som användes är den som benämns som selektivt urval, vilket 

utgår ifrån forskarens egna kunskap om vilka människor som lämpar sig för studien. De 

bedöms alltså sitta inne på specifika kunskaper i den fråga som ämnas att studeras (David & 

Sutton, 2016, s.197). Denna urvalsmetod eftersträvar homogenitet i urvalet och ansågs vara 

bäst för det som ville åstadkommas med uppsatsen. I och med att syftet med denna är att 
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belysa de egna upplevelser från de unga vuxna kvinnorna och de anses ha specifika kunskaper 

om ämnet kvinnlig vänskap.   

 

4.4 Material 
 
4.4. 1 Intervjuguiden 
De intervjuer som utfördes var halvstrukturerade, vilket innebär att innan intervjun hade en 

intervjuguide formulerats med ett antal frågor (David & Sutton, 2016, s.114). 

Halvstrukturerad intervjuform innebär att det finns en möjlighet för att ställa andra frågor som 

inte var inkluderade under intervjuguiden för att ge möjlighet att besvara sådant som inte 

ansågs täckas av frågor eller för att få en djupare förståelse av vissa frågor (2016, s.115). 

Inom intervjuguiden formulerades kärnfrågor utifrån de centrala teman för ämnet. En 

nätverkskarta innan dessa frågor kom att läggas till efter den första intervjun, med anledning 

att det ansågs behövas för att komma åt några aspekter av individernas vänskaper. En 

nätverkskarta kan användas som ett verktyg för att se över en individs sociala relationer och 

kontakter som de själva uppfattar de (Forsberg & Wallmark, 1998, s. 54). Uppgiften innebar 

att de behövde placera ut sina vänskaper inom tre olika stadier av livet, uppväxten från 0-12 

år, tonåren från 13-18 år ungefär och sist nutid, från att de slutade gymnasiet fram till idag. 

Dessa vänskaper placerades ut inom en cirkel med en punkt i mitten som representerade 

intervjupersonen, ju närmare en vän var mittpunkten desto starkare ansågs vänskapen vara. 

Intervjupersonerna beskrev även hur deras vänskap med de olika individerna hade sett ut. 

Nätverkskartan användes framförallt som en ”uppvärmningsuppgift”. Tanken med detta var 

att när de frågor som formulerats för intervjuguiden ställdes skulle intervjupersonerna besvara 

frågorna utan ansträngning och vara mer benägen att öppna upp sig. Detta med anledning att 

en tankeprocess över individens vänskaper redan hade etablerats i samband med 

nätverkskartan. Samt att de vänskaper som nämndes i samband med nätverkskartan kunde 

refereras till under intervjun om de svar som intervjupersonerna gav kändes otillräckliga.  

 

4.4.2 Intervjuerna 
I samband med att ett nytt syftet för uppsatsen tog form inledes sökandet efter deltagare till 

studien. För att nå individer inom målgruppen fick kvinnliga vänner till mig förfrågan om de 

hade vänner som skulle vara intresserade av att delta i intervjuerna. Att egna kvinnliga vänner 

medvetet exkluderas från urvalet är utifrån en tanke om att de kunde bli påverkade av våran 

relation och därmed inte svara ärligt på vissa av frågorna. Detta utifrån en eventuell rädsla att 

förarga mig eller att informationen skulle spridas till andra gemensamma vänner. Efter att ett 
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par individer rekommenderats fick sex av dessa ett meddelande där informationsbrev tillkom, 

med all nödvändig information om uppsatsen syfte och hur intervjun skulle gå till väga om de 

var intresserade av att delta. Möten för intervjuer bokades med fem av de kvinnor som 

kontaktades. En av de unga kvinnor som kontaktades besvarade inte förfrågan om att delta i 

studien. Två av intervjuerna tog plats på Uppsala Universitets grupprum, två av de tog plats 

på ett av Uppsalas tretton nationer och sista intervjun tog plats hemma hos intervjupersonen. 

Dessa platser valdes för att de ansågs vara platser där kvinnorna själva kunde känna sig trygga 

i och med att det var en miljö som de hade varit i vid många tillfällen tidigare och inte ansågs 

bidra till spänning i situationen. I och med att redan befintliga kontakter utnyttjades samt att 

den mängd kvinnor som intervjuades var av en mindre skala upplevdes sökandet efter 

intervjupersoner relativt enkel. De kvinnor som deltog i intervjuerna kommer att presenteras 

nedan med hjälp av en tabell. Intervjuerna som utfördes var halvstrukturerade, kortaste 

intervjun var på 30 minuter och den längsta runt 55 minuter.  

 
Tabell 2-Sammanställning av intervjudeltagarna 
 
Namn (fiktiva) Ålder Studier eller arbete 
“Bea” 24 Student 
“Thea” 25 Arbetare 
“Selma” 25 Student 
“Esther” 25 Student 
“Astrid” 22 Student  

 

Den information som de unga kvinnorna fick ta del av inom informationsbrevet 

återupprepades innan intervjuerna påbörjades. Detta för att försäkra att även om de hade valt 

att inte läsa informationsbrevet, fick intervjupersonerna den nödvändiga informationen för att 

kunna utföra etiskt korrekta intervjuer samt för att få ett muntligt samtycke till deltagandet. 

Anledningen till att samtycket valdes att tas i muntlig form är för att försäkra om att deras 

identitet kan bevaras. Intervjuerna spelades in på intervjuarens dator efter att ha fått samtycke 

av intervjupersonerna. I och med att det var en dator, vilket är ett föremål som 

intervjupersonerna bemöter dagligen, kan det ha bidragit till att det inte väckte en 

obehagskänsla hos deltagarna som David och Sutton (2016, s.118) beskriver kan uppstå i 

samband med intervjuer.  

 

4.5 Transkribering och kodning 
Vid transkriberingsprocessen var målet att vara så nära intervjun som möjligt samt hur 

individen själv pratar. Därmed transkriberades alla upprepningar av ord, pauser, skratt eller 
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liknande. Anledningen till detta är att dessa anses kunna ha en betydelse för analysen. 

Detaljerade utskrifter kan nämligen göra intervjuaren mer medveten om de underliggande 

meningar som finns inom intervjuinteraktionen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.223). 

Kodning är en process där en forskare tillämpar koder på ett textstycke, för att därmed 

kunna koppla ihop de olika delarna och kunna analysera de likheter samt skillnader som finns 

inom de olika stycken (David & Sutton, 2016, s.271). De ord som används för kodning kan 

vara både ord som intervjupersonerna använder sig av själva, som inom kvalitativ forskning 

kallas för manifesta koder eller in vivo-koder. Ord som forskaren anser vara lämpliga för att 

sammanfatta eller belysa det huvudsakliga i stycket, det som sägs men inte med direkta ord 

benämns som latenta koder eller sociologiska koder (2016, s.274). Den kodning som 

användes under arbetet med intervjuerna är av en deduktiv typ. En deduktiv kodning innebär 

att en lista av kategorier har sammanställs i förhand innan en insamling av data sker (ibid). De 

koder som framställdes var utifrån Göran Ahrne och Randall Collins presenterade teorier. 

Sammanlagt blev det fem stycken huvudkoder med tre underkoder:  

 

• Gruppsolidaritet 
• Saknad av gruppsolidaritet 

• Förväntningar 
• Konsekvenser av brytningen av förväntningar 

• Initiativ  
• Saknaden av initiativ  

• Krävande relation  
• Givande relation 

 

Förekomsten av gruppsolidaritet kodades in vid de tillfällen där det framgick i den 

transkriberade intervjun att de unga kvinnorna upplevde sig ha en samhörighet med en 

individ. Kodningen av saknaden av gruppsolidaritet genomfördes på de delarna där det 

föregick att en samhörighet eller gemensamt intresse saknades med någon som tidigare hade 

varit vän eller någon ny individ i intervjupersonens liv. Förväntningar mätes på ett sådant sätt 

att när en beskrivning av hur vänskapen bör vara eller hur den andra individen förväntas bete 

sig förekom, ansågs det vara kopplat till förväntningar och därmed kodades som detta. 

Konsekvenser av brytningen av förväntningar applicerades på de delarna där det framgick att 

de tidigare etablerade förväntningarna för vänskapen bröts mot och framförallt en negativ 

konsekvens förekom i kvinnornas berättelse. Initiativ kodades in i de delar av intervjun som 

kvinnorna nämnde att de aktivt sökte kontakt med vännen. Saknaden av den kodades på de 

bitar där det framgick genom de unga kvinnornas berättelser att de inte längre önskade eller 

sökte kontakt med vännen. För att en del av den insamlade data skulle kodas som en krävande 
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relation behövde en negativ beskrivning av vänskapen förekomma eller att det uttrycktes en 

negativ påverkan på intervjupersonernas psykiska alternativt emotionella välmående. Givande 

relation kodades vid de delar där vänskapen ansågs bidra till positiva känslor kring vänskapen 

eller hos individen själv. 
 
4.6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Validitet syftar på att det som avses att mätas verkligen mäts genom den studie som utförs 

(David & Sutton, 2016, s.33). Reliabilitet innebär hur mycket det är möjligt att förlita sig på 

testet som utfördes. Den bör kunna ge samma svar vid senare genomföring, både när det 

utförs av samma forskare samt andra (2016, s.220). Reliabilitet är viktigt för att det kan 

komma att påverka det slutgiltiga resultatet. Reliabilitet inom studien försökte uppnås genom 

att delvis utesluta intervjuer som inte kunde utföras ansikte mot ansikte. Detta med anledning 

att det redan är tillräckligt svårt att försäkra sig om att inget missförstånd av en fråga eller 

svar sker vid ansikte mot ansikte intervjuer, vilket innebär att telefonintervjuer kan öka risken 

för missförstånd (2016, s.209). Att transkribera intervjuer innefattar en viss tolkning av den 

som utför denna uppgift, vilket kan medföra att samma intervju inte uppfattas likadan av två 

olika individer (Kvale & Brinkmann, 2015, s.225). För att försäkra att intervjuerna och det 

som framgick i dessa tolkades rätt studerades det som transkriberats  i relation till den 

insamlade data. Validitet försökte att uppnås här genom att transkribera intervjuerna väldigt 

noggrant och inte ändra på hur intervjupersonerna själva uttryckte sig för att försköna texten 

eller liknande. Att intervjua andra individer innebär alltid en nivå av tillit att de kommer att 

vara ärliga i sina svar, de som intervjuades kan ha valt att undanhålla eller försköna visa av 

sina berättelser under intervjun (Denscombe, 2018, s.293). Detta går omöjligt att kontrollera 

till fullo. 

 

4.7 Avgränsningar   
Kvinnlig vänskap forskas framförallt från urvalsgruppen tonårstjejer eller äldre kvinnor, 

uppsatsens mål är att skilja sig från det och undersöka en grupp som inte har forskats kring till 

lika stor utsträckning. Det här innebar en avgränsning kring deltagarnas ålder, därmed 

begränsades urvalsgruppen till kvinnor mellan 19-25 år gamla. Dock är majoriteten av 

deltagarna runt 25 år gamla.  

I och med att sökandet efter intervjupersoner till uppsatsen framförallt utgick 

ifrån en förlängd nätverk innebär detta att majoriteten av deltagarna är studenter. En stor 

anledning till detta är nog det faktum att de kvinnor som är en del av mitt nätverket själva är 
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studenter. Därmed är risken relativt hög för att de kvinnor som ingår i deras nätverk också 

studerar, det här var inte en avgränsning som var medvetet utan mer berodde på tillgänglighet.  

Alla intervjupersoner bortsett från en, bor i större städer. Att se över om det 

förekommer någon skillnaden mellan kvinnlig vänskap, beroende på den mängd invånare som 

bor i staden skulle kunna vara av intresse för forskning inom ämnet. Detta är dock inget som 

kommer att ske inom denna studie då syftet inte är att jämföra kvinnlig vänskap på ett sådant 

sätt.  

 

4.8 Etiska överväganden 
Det är vissa krav som ställs på en som forskare när studier med människor vill genomföras. 

Viktigast är att en inte får glömma att individerna som studeras inte är forskningsmaterial utan 

individer som kan komma till skada om forskaren inte tar hänsyn till några aspekter. De 

riktlinjer som har tagits hänsyn till under denna uppsats är de från Vetenskapsrådets CODEX 

(2018). Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 

de fyra krav som Vetenskapsrådet rekommenderar att alla som forskar med människor ska 

inkludera i sin forskning. Detta för att individer inte ska kunna utnyttjas på ett felaktigt sätt i 

vetenskapens namn. Informerat samtycke bör inhämtas innan en studie genomförs, menar 

David och Sutton (2016, 52). När samtycke inhämtas av individer som deltar i en studie är de 

viktigt att de får information om hur den insamlade data kommer att användas, vad syftet med 

forskningen är, vem som är forskningens huvudman, att deltagandet är helt frivilligt och att de 

har rätt att avbryta medverkandet när de önskar (Codex, 2018). 

De unga kvinnor som tillfrågades att delta i studien fick ett informationsbrev 

som innehöll uppsatsens syfte, en förklaring av hur den insamlade data skulle användas samt 

information om att deltagandet är helt frivilligt och kunde avbrytas. Intervjupersonerna 

informerades även om att intervjun skulle spelas in för att underlätta transkriberingen, att en 

transkribering skulle ske, att deras personuppgifter skulle avidentifieras, vilka individer som 

skulle ta del av den råa data samt senare ta del av delar från transkriberingen. 

Kontaktinformation fanns även med i informationsbrevet för att möjliggöra för 

intervjupersonerna att ta kontakt med mig senare, om de upplevde någon ånger över 

deltagandet eller hade funderingar kring intervjun och uppsatsen. 

En annan aspekt som är av vikt är att deltagarnas personuppgifter måste kunna 

skyddas, vilket kan göras genom att anonymisera intervjupersonen, detta gäller speciellt när 

det som studeras är av en känslig natur (David & Sutton, 2016, 55). Det är även viktigt att ta 

hänsyn genom arbetets gång till hur den insamlade data behandlas och bevaras. Till exempel 

genom att deltagarnas namn inte framgår någonstans, varken inom intervjun eller 
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transkriberingen samt att sådan information som kunde kopplas till de ändrades. Efter att 

arbetet med uppsatsen är färdig kommer även alla intervjuer att raderas för att säkerställa att 

den insamlade data endast används för sitt ursprungliga syfte.  

5. Analys 
Analyskapitlet består av tre olika delar som har sin utgångspunkt i uppsatsens syfte, vänskap 

bland unga vuxna kvinnor. Inledningsvis introduceras hur vänskap uppstår, därefter hur de 

olika intervjupersonerna beskriver processen av att upprätthålla en vänskap. Till sist 

presenteras intervjupersonernas erfarenheter med att avsluta vänskaper. De olika delarna 

kommer att påbörjas med en kort introduktion av den vänskapsfas som avses redogöras för,  

följd av utdrag från den insamlade data för att avslutas med en analys. De utdrag från 

intervjuerna som kommer att redovisas valdes ut för sin relevans för de olika delarna, 

exempel från alla intervjuer förekommer för att kunna studera de likheter och skillnader bland 

alla unga kvinnor som intervjuades.  

 

5.1 Hur vänskap uppstår 
Utifrån Collins presenterade teorier med inslag av Ahrnes teori om relationsskapandet är det 

möjligt att se en process för hur vänskap mellan unga vuxna kvinnor formas. Att uppnå en 

lyckad interaktionsritual som leder till hög emotionell energi verkar vara viktigast. De delar 

som är nödvändiga för en lyckad interaktionsritual kommer att identifieras inom utdragen.  

 

Betydelsen av gemensamma nämnare för vänskapsskapande  
Bea fick besvara vilka faktorer som hon anser vara viktiga för att ett intresse ska uppstå hos 

henne vid ett möte med en annan kvinna och att en vänskap mellan de ska uppstå: 

 

Oj, ehm, det är nog att man klickar på något sätt att man, eller att jag känner att 
jag klickar att den här personen verkar rolig eller att vi verka ha någonting 
gemensamt ehm [mindre paus] jag har aldrig tänkt på det faktiskt [skratt] men 
det är nog just intressen, att man verkar ha någonting gemensamt att man 
kommer liksom att man kommer överens någon som det är lättare att prata med 
ehm… 
(Bea 24 år) 
 

Det framgår att ett delat fokus är en viktig del för att Bea ska vilja fortsätta interaktionen med 

en annan kvinna och möjligen forma en vänskapsrelation. I det Thea återberättade om hur en 

vänskap uppstod, beskrev hon hur olika hon ansåg väninnan vara till en början och varför 

detta förändrades: 
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Mm ja [vän] lärde jag känna via jobbet, först var hon ju såhär väldigt kort, inte 
kort men hon var inte såhär att hon bjöd in till samtal och jag kan bli otroligt 
obekväm med folk som inte pratar [...] sen kom det fram till slut att hon är 
jättepysslig hon håller på med lera och typ gör skulpturer och är jätteduktig fast 
det inser hon inte själv och sen har hon hund som hon är helt galen i och jag är 
helt galen i min katt så att vi typ älskar ner oss på våra egna djur mot varandra 
[skratt] så henne lärde jag känna via jobbet 
(Thea 25 år) 
 

Det var i samband med att Thea upptäckte att hon och väninnan delade fokus av 

uppmärksamhet, som i deras fall är att pyssla och deras kärlek för djur som deras vänskap 

började att formas. Det framgick under intervjuns gång att Thea värdesatte väldigt mycket 

individer som vågar vara kreativa och tänker utanför ramarna. Thea själv beskrev det som att 

dessa individer tänker ” den här grejen är trasig men den kan vi fixa” hon ser dessa personer 

mer som problemlösare. Innan det framgick att hennes kollega verkade vara en sådan individ 

kan Theas interaktioner med kollegan beskrivas som en misslyckad interaktionsritual, utifrån 

hur obekväm Thea kände sig i samband med interaktionen. Selma berättade även hon om den 

inverkan som gemensamma värderingar har för vänskapsformande: 

 

...jag tror att det är nån jag känner att jag kan ha roligt med, jag tycker också att 
personen ofta är vettig ehm smart, intelligent, jag vill tro att jag letar efter nån 
som är väldigt lik mig själv men det måste inte vara på alla sätt men att dem har 
nånting som jag har en koppling till eh och gärna nånting man får, nån man får 
ett utbyte av 
(Selma 25 år)  
 

Esther ombads berätta om en vänskap som hade formats under hennes liv. Det hon beskrev är 

i linje med de redan presenterade utdragen: 

 

eh aa men jag skulle säga att den ena av dem vänskaperna var en vänskap som 
formades, det var en tjej som jag fortfarande är vän med som var två år äldre än 
jag och vi delade mycket samma intressen så vår vänskap kommer utifrån att vi 
delade intressen och lärde känna varandra på det sättet 
(Esther 25 år) 
 

Att Esther formade en vänskap med väninnan grundar sig i att de upplevde en lyckad 

interaktionsritual genom en delad fokus av uppmärksamhet. I Astrids återberättelse om en 

kvinnlig vänskap som formades under senare framgår att deras delade värderingar 

sammanförde de, till skillnad från andra i engagemanget de var en del av ansåg Astrid att 
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väninnan vågade vara sig själv, vilket är något som de delade med varandra. Astrid 

uppfattades även värdesätta väldigt mycket väninnans ärlighet: 

 
… man vågade va sig själv fastän det var så fastställt att man skulle va på ett 
visst sätt men ibland så sa jag såhär jag orkar faktiskt inte för att vi alla låtsades 
va som en viss person liksom utan att faktiskt komma ihåg att vi är faktiskt 
väldigt olika och hon gjorde typ också lite samma sak eh och det märkte bara 
hon och jag […]och därför klickade man bra för att man vågade typ stå ut och 
inte, liksom inte alltid i alla fall följa den stereotypen som man ville vara just i 
det engagemanget ja men det är kul att vara med henne för då vet man att man 
är att man är ärlig liksom hela tiden  
(Astrid 22 år) 
 

För att en vänskap ska formas krävs det att en lyckad interaktionsritual ska uppnås. Därmed 

är det nödvändigt att de individer som interagerar med varandra ska dela fysisk närvaro inom 

samma utrymme samt att de tillsammans sätter upp begräsningar inom interaktionen mot 

utomstående. De två viktigaste beståndsdelarna för IR är delad fokus av uppmärksamhet och 

delad sinnesstämning om dessa inte förekommer är det inte möjligt att uppnå en lyckad 

interaktionsritual. När två individer blir mer fokuserad på de gemensamma intressen och den 

upplevelse de delar tillsammans upplever de en ökning av de delade emotioner. Den lyckade 

IR leder därmed till hög emotionell energi. Vänskapsformande kan således ses som ett 

samspel mellan lyckad IR och hög EE, med de andra faktorer som bidrar till IR som redskap 

för att förstärka EE.  

 

Process 1 - Vänskapsformandet 

 
 

Som det framgår i de unga kvinnornas berättelser är de delar som de själva beskriver som 

viktiga för formandet av en vänskap faktiska delar inom IR eller utfall av en lyckad sådan. I 

exempelvis Astrids berättelse framgår att när hon och väninnan insåg att de värdesatte ärlighet 

och att vara sig själva, till skillnad från andra individer i engagemanget de var en del av, det 

vill säga insåg att de delade ett fokus av uppmärksamhet började deras vänskap att formas. 

Denna faktor är bidragande till att de mest troligt upplevde att deras delade emotioner blev 

starkare. Selma beskriver att dela en koppling till en annan individ är viktigt för att en 

vänskap ska uppstå, med Collins ord är detta delad fokus av uppmärksamhet. En lyckad 

interaktionsritual leder inte endast till hög emotionell energi även om det är en väldigt viktig 

del. En lyckad IR bidrar till grupp solidaritet eller tillhörighet som Ahrne benämner det. Inom 

IR(L) EE(+)
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de upplevelser som togs del av är det möjligt att se att dessa två förekommer i alla 

intervjupersoners berättelser. Bea beskrev exempelvis den upplevda grupp solidaritet som 

något som även bidrar till en annan typ av förståelse och underlättar för vidare interaktion. 

Det som Bea säger med dessa ord är att utan grupp solidaritet kommer vidare 

interaktionsritualer att misslyckas, då det faktiskt är en av grundpelarna för att ritualen ska 

kunna fortgå och vara framgångsrik. Det kvinnornas berättelser framförallt har gemensamt är 

den vikt som delad fokus av uppmärksamhet har för vänskapsformandet 

 

5.2 Hur vänskap upprätthålls 
Efter att en vänskap har etableras finns det aspekter som kan vara viktiga för att den ska 

upprätthållas. Att lyckade interaktionsritualer fortsätter att uppnås efter att en vänskap formas 

är viktigt för att individen ska uppleva hög emotionell energi, vilket krävs för en vänskaps 

upprätthållande. De olika utfall av IR som presenteras av Collins och de aspekter som Ahrne 

benämner som viktiga för relationer är möjliga att se inom utdrag från intervjuerna med de 

unga kvinnorna.  

 

Faktorer till upprätthållandet  
Bea fick svara på en fråga om vad hon ansåg vara viktigt för att kunna bevara en relation med 

sina vänner vid vuxen ålder: 

 

...alltså att man ja att man liksom bryr sig om varandra såklart och att man 
känner att man bryr sig om varandra och ger varandra tid [mindre paus] och 
finns där för varandra när man liksom behöver [...] för mig är det viktigt att man 
liksom inte känner “nu måste jag höra av mig varje dag” eller måste skriva varje 
dag utan att man ändå vet var man har varandra att man kan lita på varandra 
liksom eller att man är trygg okej vi kanske inte hörs på några dagar men jag vet 
att om hon vill något kommer hon att ringa liksom så att det är någon slags vad 
ska man säga, trygghet i att man vet var man har varandra typ aa 
(Bea 24 år) 

 

Utdraget visar att Beas grupp solidaritet är så pass stark med de väninnor hon har idag att hon 

vet att hennes medlemskap inte kommer att påverkas av hur ofta hon har kontakt med 

vännerna. Även inom nästa beskrivning framgår vikten av att kunna lita på att vännerna finns 

där trots att kontakten inte är daglig. Thea har många väninnor som har flyttat från hemstaden, 

så hon fick svara på hur hon gör för att upprätthålla dessa vänskaper. Hennes beskrivning 
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belyser hur svårt det kan vara när vänner flyttat ifrån hemstaden och den fysiska närvaro är 

svår att uppnå: 

Man försöker väl uppmärksamma om det händer nånting speciellt, alltså ibland 
typ med [vän] kan jag känna att åh nu var det länge sen och då kan jag bara typ 
skicka någon låt och ”åh kommer du ihåg när vi lyssnade på den här låten” typ 
återuppleva gamla minnen ehm samma sak när hon inte har hört av sig på länge 
då kan jag bli orolig för att hon kan pressa sig själv jättemycket och hon vill inte 
berätta det för nån och jag är bara såhär prata med mig berätta vad som händer 
ehm men istället för att säga det blir det oftast det skicka någon gammal bild 
eller nånting ”åh saknar dig” typ något sånt försöker man, vet inte man försöker 
ändå hålla kontakten så jag känner så att hon har ju ett annat liv nu... 
(Thea 25 år) 
 

I Theas utdrag framgår att hon utnyttjar de symboler som finns inom hennes vänskaper för att 

bevara dessa. Inom nästa utdrag återfinns samma problematik av att fysisk närvaro saknas. 

Det som blir tydligt är att det är viktigt att visa att intresset för den andre inte har försvunnit 

och att olika mobilapplikationer kan utnyttjas för att upprätthålla vänskapen:  

  

...när jag har tid och är i [hemstaden] om dem är i [hemstaden] så hör jag av mig 
ehm men många tror jag ändå att vi försöker upprätthålla vänskapen genom 
kontakt på olika sätt via kanske messenger på facebook eller skicka någon rolig 
snapchat, ibland när jag scrollar så ser man nånting som påminner om den 
personen eh då kanske man skickar ett meddelande med en bild eller nånting 
ehm inte för att, men lite för att upprätthålla vänskapen men också bara för att 
det också är en del att ha den relationen och jag vet att dem blir glad av det så 
det är väl aa mest det som jag gör för att upprätthålla 
(Selma 25 år) 
 

Nästa beskrivning tyder på att det fysiskt avstånd som framgick inom de två tidigare citaten 

inte behöver diktera hur nära vänner två individer är och att olika vänskaper kan kräva olika 

underhåll: 

 

Eh jag behöver inte att man träffas supermycket liksom [mindre paus] eh jag 
tror att det mer är känslan av att det fortfarande är naturligt att man hör av sig 
till varann och det är nånting som liksom försvinner med tid såklart om man är 
långt borta ifrån varandra för att bevara en vänskap liksom som är, som är här 
och nu eh så handlar det kanske om att jag skulle nästan säga att det krävs att 
man har mer kontakt om man är nära varandra eller är nära i såhär jag skulle 
säga att jag har mer kontakt med [vän ett] som jag också träffar oftare än vad jag 
har med [vän två] som inte bor här längre, men jag upplever fortfarande [vän 
två] som en av mina allra allra närmaste vänner eh [mindre paus] det krävs 
liksom ett annat sorts underhåll 
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(Esther 25 år) 
 

Den hittills presenterade data tyder på att intervjupersonerna inte behöver träffa eller ha en 

interaktion över andra medier varje dag för att bevara sina vänskaper. Astrid delar 

uppfattningen som resterande unga kvinnor men hon finner det problematiskt att en av hennes 

vänner inte delar denna åsikt med henne: 

 

...med henne som är av mina fotbollsvänner som är lite, som bryr sig om mig 
men inte lika mycket anser jag, hon förstår liksom inte att jag har tillexempel 
väldigt mycket att göra och inte kan åka till [hemstaden] var och varannan dag 
och inte anstränger sig för att förstå hur jag lever utan bara antar att alla jobbar 
som hon gör, bor i egen lägenhet som hon gör och har typ lika mycket pengar 
som hon gör, för att dem jobbar hela tiden så hon orkar inte tänka om och såhär 
alla har faktiskt det annorlunda, lite så, så jag tror att det viktigaste är nog att 
våga och orka liksom behålla kontakten och att inse att man tar ju olika vägar i 
livet man utvecklas annorlunda 
(Astrid 22 år) 

 
En vänskap behöver två viktiga aspekter för att upprätthållas, lyckad interaktions ritual och 

hög emotionell energi. Bevarandet kan ses som en process där en fortsättning av lyckad IR 

som bidrar till hög EE måste uppnås, processen behöver vara oavbrutet. De andra faktorerna 

som Collins och Ahrne nämner kan ses som verktyg för att upprätthålla en lyckad IR och 

därmed EE.  

 

Process 2- Upprätthållande 

 
 

Den grupp solidariteten som finns inom de vänskaper som de unga kvinnorna berättade om, 

är en bidragande faktor till att en hög nivå av emotionell energi kan bevaras. I och med att en 

upplevelse av tillhörighet bidrar till att IR fortgår och därmed uppnås hög EE. Collins menar 

på att en interaktionsritual inte kan vara lyckad om fysisk närvaro saknas. Det är möjligt att 

fysisk närvaro är nödvändig när en vänskap formas men att det inte är av lika mycket vikt när 

IR(L)

EE(+)

IR(L)

EE(+)



 29 

en vänskap ska upprätthållas. Det är svårt i dagens samhälle där det är väldigt vanligt att flytta 

från hemstaden för studier och liknande att alltid ha en fysisk närvaro. De vänskaper som de 

unga kvinnorna beskrev ansågs ändå vara väldigt givande och bidragande till hög emotionell 

energi att det påverkar deras vilja att upprätthålla dessa. För att påbörja en interaktion med de 

kvinnliga vännerna utnyttjades olika sociala medier eller mobiltelefonensapplikationer av 

intervjupersonernas. Genom dessa skickade kvinnorna symboler för deras vänskap, sådant 

som låtar eller visuella ikoner som representerade deras band till varandra. De unga vuxna 

kvinnor som intervjuades kan beskrivas vara aktiva aktörer i att ta initiativet för att fortsätta 

ha en IR.  

Att dela samma förväntningar för vänskapen är viktig för att den ska bevaras, 

om de etablerade förväntningarna inte fullföljs av båda bryts de moraliska riktlinjerna. När 

det sker uppstår negativa känslor som ilska. Intervjupersonernas berättelser belyste att dela 

samma förväntningar kring hur frekvent interaktionen med vännerna behöver vara var viktig 

för en fortsatt lyckad interaktionsritual. I Astrids fall delar hennes väninna och hon inte 

samma förväntningar för vänskapen, de har nämligen inte förmågan att mötas i ett ömsesidigt 

samspel vilket i slutändan bidrar till att deras relation upplevs som ostabil.  

 

5.3 Hur vänskap avslutas 
Det är två huvudfaktorer som har presenterats till varför vänskap formas och upprätthålls, 

nämligen lyckade interaktionsritualer och hög emotionell energi. Den tidigare redovisade 

process måste fortgå för att vänskap att bevaras. När något hotar dessa två kan det påverka IR 

och därmed EE. Vidare kommer aspekter som hotar processens bevarande att presenteras.  

 

Anledningar till vänskapsavbrott 
Intervjupersonen svarade på en fråga om hon hade upplevt negativa känslor inom en vänskap 

med en annan kvinna: 

 

... ja dem negativa känslorna det var ju liksom att jag kände att dels hade vi inte mycket 
gemensamt vi hade roligt, vi hade roligt tillsammans så på det sättet var det ju en bra 
vän.. det var ju en bra grej, men det var liksom mer på det sättet som jag mådde när vi 
hade umgåtts sättet som jag liksom det var också känslan hon väckte hos mig för hon 
var väldigt, ja för att hon var väldigt impulsiv och jag hade svårt att veta vart jag hade 
henne och hon kunde få för sig saker som jag bara tyckte var jobbiga eller inte hade lust 
att göra och det var liksom att när vi umgicks var det alltid på hennes villkor ehm, 
(Bea 24 år) 
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Det som Bea upplevde är låg emotionell energi i samband med sin vänskap. Det uppstod i 

anknytning med att hon insåg att denna vän och hon inte längre delade fokus av 

uppmärksamhet och att hon inte möte de förväntningar som Bea hade för deras vänskap. Thea 

svarade på en fråga om hon vid något tillfälle hade behövt säga upp en vänskap. Hon beskrev 

hur en vänskap avslutades efter att de inte hade delat åsikter om en situation:  

 

...jag tror att hon tyckte det var jobbigt att jag sa så som jag tyckte eh hon 
kanske inte kunde ta det jag kanske inte skulle sagt min åsikt men samtidigt så 
jag vill att folk ska vara ärliga mot mig så jag måste vara ärlig tillbaka så aa det 
är väl typ det att det blev liksom jag tror nog att vi båda liksom bara stängde av 
helt för att jag känner att jag har inget behov av att ha dig runt mig din energi 
eller din negativitet runt mig det hjälper mig inte hon tyckte väl kanske bara att 
jag var taskig jag vet inte [mindre paus]  ja det är nog det 
(Thea 25 år) 
 

Det Thea beskrev var anledningar till att vänskapen avslutades är som i Beas exempel, låg 

emotionell energi. Till skillnad från de ovan presenterade exemplen så ansåg Selma sig inte 

ha upplevt något större avbrott från någon vänskap: 

 

Ingen har jag egentligen sagt upp vänskapen med vad jag kommer ihåg ehm det 
har varit väldigt odramatiskt jag tror mest att det har varit att det sammanhanget 
vi har haft typ att vi har aa men gått i skolan tillsammans ehm eller typ aa 
festkompisar som man inte har nån såhär direkt koppling till ehm aa jag tror att 
det är dem människorna som har fallit bort och det är väl mer från bådas håll 
tror jag att dem hör inte av sig och jag har inte hört av mig... 
(Selma 25 år) 
 

Även om Selma inte aktivt har avslutat en relation eller gav ingen beskrivning på att ha en 

negativ vänskap så är det möjligt att se ett drag med tidigare presenterade utdrag. Detta är att 

det fanns en saknad av grupp solidaritet i de vänskaper som upplöstes vilket kan ses ha 

uppstått när hon skiftade sitt fokus av uppmärksamhet. Esther i kontrast med Selma har 

upplevt ett avbrott från en vänskap som var turbulent: 

 

... alltså såhär jag tror att ett brott i den vänskapen var lite såhär typ jag upplevde 
det som att vi var typ bästa vänner eller nånting sånt och såhär eh hon hade inte 
tänkt på mig när vi skulle men såhär sluta nian eller nånting att hon hade andra 
planer och jag försökte prata med henne om det under den kvällen och jag kände 
mig väldigt typ aa men sviken av att hon inte hade tänkt på mig tror jag och sen 
så kan vi säkert ha umgåtts efter det men ehm men jag kände mig nog ganska aa 
men förbisedd... 
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(Esther 25 år)  
 

Esthers vän bröt mot de moraliska riktlinjerna som fanns inom deras vänskap genom att inte 

inkludera Esther i sina planer vilket i sig bidrog till en misslyckad interaktionsritual och 

minskning av Esthers emotionella energi. Astrid berättade om en väldigt dramatiskt 

upplösningen av en vänskap med en väninna under sina tonår och vilka konsekvenser den 

hade. Vännen stal från en annan gemensam vän och Astrid tydliggjorde att hon inte ansåg det 

beteende vara okej:  

…ehm då sa hon såhär ne men släpp det annars vill vi inte hänga mer så det var 
mest hon som satte mig på ultimatumet liksom och jag va ne men jag vill inte 
det, jag vill inte att du ska sno mina saker så liksom, fuck it i princip och det vart 
ju ett problem för att hon vart ju jätteledsen och gick och sa till sin mamma och 
mamman vart ju jätte sur och så kontaktade hon min mamma och det var liksom 
den drama… 

 (Astrid 22 år) 
 

Det framgår genom intervjupersonernas berättelser att alla vänskaper inte avlutas genom ett 

direkt avslut, men med det sagt är det möjligt att se en process som är bakomliggande till att 

de upphör. De faktorer som är verktyg för en fortsatt lyckad IR har en stor påverkan på att 

vänskaper avbryts. När dessa inte längre är en del av vänskapen kan IR inte längre vara av 

lyckad form, detta bidrar till att en minskning av emotionell energi uppstår som följs av en 

ytterligare misslyckad interaktionsritual. Att endast ha en misslyckad IR innebär inte att 

vänskapen kommer att få ett avbrott utan kommer att upplevas som instabil. I de flesta fallen 

måste den emotionella energin fortsätta att vara låg under en längre period och 

interaktionsritualer måste fortsätta att vara av en misslyckad natur utan att åtgärder utförs för 

att ett avbrott ska ske. Det finns dock de fall det de bara krävs att en dålig handling utförs för 

att vänskapen ska få ett abrupt slut.  

 

Process 3- Vänskapsavslut 

 

IR(L)

EE(+)

Brytning mot
interaktionsriatulen

EE(-)IR(M)EE(-)IR(M)
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Om en skiftning av den delade fokus av uppmärksamhet uppstår hos den ena eller båda 

individer som ingår i en vänskap blir det problematiskt, eftersom det är en stor anledning till 

att en vänskap formas och fortsätter att upprätthållas. I Theas fall är det tydligt att när hon inte 

längre såg en situation på samma sätt som hennes väninna påbörjades avbrottet. När vännen 

ansåg att Thea bröt mot de moraliska riktlinjer som fanns inom vänskapen och Thea inte 

delade denna syn av händelsen, uppstod en misslyckad IR som följdes av låg emotionell 

energi. I samband med att den delade fokus av uppmärksamhet upphör bidrar det till att den 

befintliga grupp solidaritet upplöses. I Selmas fall uppstod detta med de gymnasievänner som 

hon framförallt såg som festkompisar, när hennes fokus skiftades bort ifrån det upphörde de 

att ha samma delade tillhörighet. Saknaden av initiativ uppstår ofta i samband med att 

individen inte längre upplever att de får det utbytet som krävs för en lyckad interaktionsritual. 

Astrid upplevde en kraftig minskning av emotionell energi när en av vännerna bröt mot de 

moraliska riktlinjerna som etablerats i gruppen. Att stjäla är inte acceptabelt enligt henne och 

bryter mot de förväntningar hon har för en vänskap. Konsekvensen av att bryta mot detta var 

att hon avslutade vänskapen.  

6. Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen har varit att studera unga vuxna kvinnors erfarenheter av 

kvinnlig vänskap, med anledning att se över hur interaktioner mellan kvinnliga vänskaper tar 

plats och hur de vänskaper som formas fortskrider samt eventuellt avslutas. Kvalitativ metod 

är den metod som uppsatsen utgår ifrån. Datainsamlingen skedde genom att fem unga vuxna 

kvinnor intervjuades om egna erfarenheter med kvinnliga vänskaper. I detta kapitel diskuteras 

först de tre frågeställningar som uppsatsen hoppades kunna besvara, för att därefter kopplas 

till resultatet. Därefter presenteras relationen mellan tidigare forskning och resultatet, följd av 

diskussion av metod i förhållande till resultatet och avslutningsvis implikationer för framtida 

forskning. 

 
6.1 Svar på frågeställningar  
Genom de unga vuxna kvinnornas upplevelser med kvinnlig vänskap framgick det att 

faktorerna lyckad interaktionsritual och hög emotionell energi är huvuddelarna för att en 

vänskap ska formas. För att det ska uppnås krävs en delad fokus av uppmärksamhet. Det var 

viktigt enligt intervjupersonerna att kunna ha något som en delar med sina vänner och att inte 

ha detta verkade vara hämmande för vänskapsformande. Genom att uppnå en lyckad 

interaktionsritual så uppstår en känsla av grupp solidaritet mellan de som ingår i en vänskap. 
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I samband med vänskapsformandet utvecklas symboler för den specifika vänskapen. Även 

moraliska riktlinjer formas, vilket har en viktig roll i att de förväntningar och symboler som 

fastställs för vänskapen följs.  

 För att en vänskap ska fortgå krävs det att IR fortsätter att vara lyckad för att 

kunna bidra med hög EE. Att uppleva att det finns grupp solidaritet inom vänskapen ansågs 

av vikt för upprätthållandet av en lyckad IR. Även om Collins själv lägger vikt vid att fysisk 

närvaro krävs för IR visade de utdrag från intervjuerna att den är av mindre vikt vid 

upprätthållandet av vänskaper. Det är viktigare att interaktion initieras mellan de gånger som 

fysisk närvaro är möjlig att uppnå, symboler kan utnyttjas i samband med dessa interaktioner 

för att påminna om vänskapen. Att de etablerade förväntningar följs är betydelsefullt, om det 

inte sker strider det mot de moraliska riktlinjer, vilket framkallar ilska mot den som bryter 

mot dessa.  

 Att vänskaper avslutas kan ses som ett resultat av att relationen övergår från en 

lyckad interaktionsritual till en misslyckad sådan och den emotionella energin sjunker. Det 

framgick genom den insamlade data att vid en skiftning av delad fokus av uppmärksamhet 

rubbas en viktig grund till varför vänskapen formades. I samband med det upplöses grupp 

solidaritet, eftersom de inte längre delar samma grund. Att inte längre dela förväntningar för 

vänskapen kan leda till problem inom denna och orsaka friktion som leder till ett avslut. En 

annan aspekt som gör att IR övergår till en misslyckad form är överträdelse mot de moraliska 

riktlinjerna. Alla dessa aspekter bidrar till att vänskapen upplevs som energi dränerande och 

bidragande till låg emotionell energi.  

 

6.2 Relation mellan tidigare forskning och resultat 
Uppsatsens resultat kring hur vänskap uppstår och det emotionella perspektivet som framgick, 

är i linje med den tidigare forskning kring vänskap under uppväxttiden men även hos äldre 

individer. 

Studien Patterns of Friendship utförd av Howes (1983) pekade också på en av 

de faktorerna som framgick i uppsatsens resultat som viktig för vänskapsformandet. Att dela 

gemensamma värderingar eller delad fokus av uppmärksamhet ansågs nödvändig för att barn 

skulle forma en vänskap, vilket även stämmer in på de krav som verkar ställas för att vänskap 

ska uppstå hos de kvinnor som studerades.  

Den tidigare forskningen kring vänskapsavslut och det som har framgått genom 

den insamlade data upplevs korrelera med varandra. Rose skrev exempelvis i sin studie How 

Friendships End: Pattern Among Young Adults (1984) att övergångsfasen från gymnasiet till 

universitet har en stor påverkan på att relationer får ett avbrott. Detta kan anses bero på att den 
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delade fokus av uppmärksamhet uteblir på grund av den förändring som sker i samband med 

att ett ”nytt liv” påbörjas. Vilket var möjligt att se hos de unga vuxna kvinnorna, deras 

vänskaper var svårare att upprätthållas eller fick ett avslut efter gymnasiet. Kopplat till 

uppsatsens resultat kan det avbrott som uppstår med grund i det fysiska avståndet ses som en 

bidragande faktor till att initiativet eventuellt börjar att avta. Det blir möjligen en känsla av 

”out of sight, out of mind”.  

 

6.3 Diskussion om metod i förhållande till resultat  
Den valda metoden anses fortfarande vara den mest lämpade för uppsatsens syfte. Den 

möjliggjorde för att få en bra uppfattning av informanternas egna upplevelser som var det 

viktiga för uppsatsen. En aspekt som kan problematiseras är användningen av intervjuer som 

insamlingsmetod när tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer är begränsad. Det kan bidra 

till att en inte känner sig tillräckligt bekväm i rollen och blir limiterad av oerfarenheten. Det 

var under de sista intervjuerna som rollen som intervjuare upplevdes som mer naturlig och en 

specifik procedur hade etablerats för intervjuerna. Begräsningarna bidrog delvis till att en 

nätverkskarta introducerades efter första intervjun då visa aspekter inte ansågs kunna nås med 

endast frågorna. Nätverkskartan blev ett hjälpmedel under intervjuerna, i och med att dessa 

refererades till under de tillfällena intervjupersonernas svar ansågs kräva vidare förklaring för 

att få en djupare förståelse. 

Att samla in information ansågs trots de presenterade begräsningar relativt 

enkelt, uppsatsens ämne kan ha påverkat detta. Anledningen till det kan ha varit att vänskap 

för de flesta individerna är kopplat till trevliga minnen, exempelvis framgick det att 

intervjupersonerna framförallt hade en positiv bild av kvinnlig vänskap. En annan aspekt som 

kan ha påverkat de unga kvinnornas vilja att öppna upp sig är att jag själv är en ung kvinna.  

  

6.4 Implikationer för forskning 
En uppfattad forskningsluckan redovisades under del 1.1, uppsatsens resultat anses kunna 

vara en bit i att minska den befintliga luckan. Unga vuxna kvinnors upplevelser med kvinnlig 

vänskap belystes med hjälp av denna uppsats och en djupare förståelse för vad det är för 

faktorer som påverkar vänskap anses ha framförts. Uppsatsens resultat kan ses som ett tillägg 

i att vidare förstå hur vänskap fungerar och de processer som vänskap på ett sätt följer. 

Genom resultat som har framgått i denna uppsats är det möjligt att se vänskap på ett mer 

systematiskt sätt.  
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Studiens resultat är också möjlig att dra nytta av för att se över hur grupper 

formas i och med att processen för dess formande även består av interaktionsritualer. Den 

grupp solidaritet som består, de symboler som formas och moraliska riktlinjer är faktorer som 

är väldigt viktiga inom grupper och som kan förstärka deras existens och relevans. Dessa 

bidrar till att gruppen känner emotionell energi i samband vid interaktionen inom denna. 

Vidare kan även de friktioner som uppstår mellan grupper studeras utifrån de aspekter som 

bidrar till misslyckade interaktionsritualer.  

En liknande studie skulle kunna utföras med män för att se över hur vänskaper 

mellan de formas, upprätthålls och avslutas. Resultatet skulle kunna användas i jämförande 

syfte för att se över i vilka aspekter samkönade vänskaper liknar varandra samt skiljer sig åt. I 

det redan befintliga resultatet skulle även genusteori kunna appliceras för att se över andra 

perspektiv av kvinnlig vänskap som denna uppsats medvetet valt att inte lägga sitt fokus vid. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev till de som önskar att delta i studien 
Syftet med studien 
Jag är en student som under denna termin kommer att skriva mitt examensarbete på 15 
högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Uppsatsen ämnar 
studera kvinnlig vänskap, hur relationer mellan kvinnor uppstår, hur de fortgår samt hur de 
avslutas. Genom att intervjua unga kvinnor med egna erfarenheter av kvinnlig vänskap önskas 
det kunna klargöra för hur de nämnda processerna kan se ut och förhoppningsvis hitta likheter 
inom de olika berättelserna.  
Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras för handledare, examinator samt andra 
studenter vid Uppsala Universitet. Den godkända uppsatsen kommer därefter att publiceras 
vid DiVA portalen, vilket möjliggör för andra att ladda ner den i forskning- eller studiesyfte. 
 

Deltagande i studien 
Du tillfrågas härmed att delta i studien med anledning att du faller inom målgruppen för 
studiet. Dessa kriterier är att vara en ung kvinna (19-25 år) som har egna erfarenheter av 
kvinnlig vänskap. Den data som samlas in kommer att ske genom intervjuer som beräknas ta 
45-60 min. Intervjun kommer att spelas in och anteckningar kan komma att föras under 
intervjuns gång för att underlätta bearbetningen av intervjun senare. Under intervjun kommer 
frågor som berör personliga erfarenheter av kvinnlig vänskap att ställas.  
Deltagandet i studien är naturligtvis frivillig och kan när som helst avbrytas utan vidare 
förklaring. Det här innebär att under intervjun kan du när som helst avsluta intervjun eller i 
efterhand höra av dig om du önskar att det insamlade materialet inte ska användas inom 
uppsatsen. Det data som samlas in kommer att förvaras av mig på ett sådant sätt att endast jag 
och min handledare kommer att ha tillgång till detta under arbetets gång. I samband med 
transkribering av materialet kommer sådant som kan avslöja din identitet att avidentifiera, detta 
kommer antingen att ske genom ändringar eller uteslutning för att minska risken av att 
identifieras. 
 
 
Ansvarig för denna studie är Maria Grondona, under handledning av Henrik Fürst. Vid 

funderingar kontakta gärna oss enligt nedanstånden uppgifter.  

Student: Maria Grondona 
Telefonnumer: xxxxxxxxx   Mail: xxxxxxxxx 
 
Handledare: Henrik Fürst     Mail:xxxxxxxxxx  
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Bilaga 2 -  Intervjuguide 
_______________________________________________________ 
Berätta för intervjupersonen:  

• Syftet med intervjun är att det ska vara underlag för min kandidatuppsats.  

• Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas.  

• Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi/jag och handledare kommer 
åt det under arbetets gång.  

• Materialet kommer att avidentifieras.  

• Intervjun kommer att spelas in och mindre anteckningar kommer att föras under intervjun. 

 
Frågor Kategori 

Ålder? Bakgrundsfrågor 

Hemstad?  

Bor i?  

Sysselsättning?   

Uppgift: Du ska inom en cirkel med en punkt 
i mitten som representerar dig sätta dina 
vänskaper i relation till dig själv under tre 
olika perioder av livet, uppväxten, tonåren 
och nutid.  

 

Vad är det som gör att du blir intresserad av 
att lära känna en annan kvinna? 
 

Hur vänskap uppstår 

Hur blev du vän med de kvinnliga vänner 
som du har i ditt liv? 
 

Hur vänskap uppstår 

Har hur du blir vän med andra kvinnor 
förändrats från när du var yngre? Hur? 
 

Hur vänskap uppstår 

Vad är viktigt enligt dig för att kunna bevara 
en vänskap? 
 

Upprätthållande  

Hur mår du känslomässigt efter att du har 
umgåtts med dina kvinnliga vänner? Skulle 
du säga att det mer ofta än sällan är så? Har 
du vid tidigare tillfällen känt annorlunda? 
 

Upprätthållande  
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Hur upplever du att det är att bevara 
kontakten med kvinnliga vänner i vuxen 
ålder?  
 

Upprätthållande  

Hur gör du för inte tappa kontakten med dina 
vänner? 

Upprätthållande 

Har du upplevt en stark negativ känsla av att 
umgås med kvinnliga vänner? Ge exempel.  
 

Avslutande 

Har du upplevt någon situation där du inte har 
velat vara vän med en kvinnlig kompis 
längre? 

Avslutande 

Har du behövt säga upp din vänskap med 
kvinnliga vänner? Hur har det hänt i så fall? 
 

Avslutande 

Har du något du vill tillägga 
 

Avslutande 

 
 
 
 


