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Sammanfattning 
 

Vänskap har mycket stor betydelse i människors liv, men är än så länge ett 
outforskat ämne. Vänskapsrelationer utgör ett socialt stöd som är viktigt för 
psykiskt välmående och mental hälsa. Syftet med föreliggande studie var att 
öka förståelsen för hur ”bästisrelationen” mellan två unga vuxna kvinnliga 
bästa vänner kan gestalta sig. Huvudfrågeställningen var; vilka centrala 
teman karaktäriserar relationen? En explorativ ansats tillämpades och 
kvinnornas egna upplevelser av relationen stod i fokus. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med tio kvinnor i åldern 18-25 år som hade en 
kvinnlig bästa vän. Intervjumaterialet bearbetades sedan enligt induktiv 
tematisk analys. Resultatet presenteras på gruppnivå. De centrala temana i 
”bästisrelationen” var att kvinnorna känner likhet med sina bästa vänner, att 
de delar en gemensam historia, att relationen är hållbar, att de känner sig 
förstådda, att de känner sig accepterade samt att de får och erbjuder 
varandra hjälp och stöd. De centrala temana diskuteras sedan utifrån hur 
unika de är för relationen, deras förhållande till varandra samt förhållandet 
till andra centrala aspekter av relationen.   

 
Nyckelord: vänskap, unga vuxna, kvinnor, bästa vänner  
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Inledning 
 
Vänskap spelar en central roll i människors liv (Kazdin, 2000). Trots detta är litteraturen i 
ämnet vänskap mycket begränsad. Inte i någon av de större svenska, brittiska eller 
amerikanska encyklopedierna finns ordet ”vänskap/friendship” med. Vänskap har tidigare 
ansetts kunna förstås med det sunda förnuftet och har inte ansetts vara ett lämpligt ämne för 
forskning (Duck, 1983). Det har forskats mindre om vänskap än om andra slags relationer 
som parrelationer eller familjerelationer, men eftersom vikten av vänskapsrelationer betonats 
mer på senare tid har detta ämne nu fått en något ökad uppmärksamhet (Kazdin, 2000). 
Litteraturen om vänskap mellan vuxna människor fokuserar främst på socialt stöd, attraktion 
och likhet, och mycket lite på det beteendemässiga uttrycket för relationen (Bagwell et al., 
2005). Gällande kvinnlig vänskap har det ämnet mer eller mindre ignorerats och trivialiserats 
inom ett stort antal forskningstraditioner, såsom psykologi, historia, antropologi och sociologi 
fram till mitten av 1970-talet (O´Connor, 1992). Vänskap hos unga vuxna är även det ett 
relativt outforskat område till skillnad från de många studier som har pekat på den avgörande 
vikt vänskapsrelationer har för en god utveckling för barn och ungdomar (Bagwell et al., 
2005). Litteraturen kring upplevelse eller beskrivning av specifika vänskapsrelationer såsom 
vänskap mellan kvinnor, vänskap mellan unga vuxna eller vänskap mellan bästa vänner är 
alltså sparsam, och tidigare studier om upplevelsen av unga vuxna kvinnors upplevelse av 
relationen till sin bästa vän står ej att finna. Denna studie fyller alltså ett tomrum inom detta 
forskningsområde och känns tämligen relevant med tanke på hur viktig vänskapen är för 
människan.  
 
På senare år har forskningen kring positiva aspekter av människors liv och relationer ökat. 
Sedan efter andra världskriget har den psykologiska forskningen främst koncentrerat sig på 
diverse patologier, psykiatriska diagnoser eller problem för individer, familjer, grupper och 
institutioner (Gable & Haidt, 2005). Kunskaperna på dessa områden är omfattande, men har 
dock uppkommit på bekostnad av forskning som inriktats på välfungerande aspekter i 
människors liv. Under de senaste sex åren har den positiva psykologin vuxit kraftigt som 
forskningsområde. Positiv psykologi koncentrerar sig på studier av positiva känslor och 
karaktärsdrag (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005) samt på processer och förutsättningar 
som får människor, grupper och institutioner att blomstra och fungera optimalt (Gable & 
Haidt, 2005). Den positiva psykologin riktar sitt fokus mot den självförverkligade och 
välutvecklade människan som tidigare kommit i skymundan (Seligman & Csikszentmihalyi, 
2000). Syftet med forskningen är att förbättra människors livskvalité och undvika de 
patologier som uppkommer när livet är meningslöst och torftigt (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000). De positiva faktorer som studeras fyller både en funktion i sig samt 
hjälper till att buffra för problem, stressorer eller negativa känslor (Gable & Haidt, 2005). 
Gällande nära relationer har tidigare litteratur främst koncentrerat sig på hur människor 
reagerar på varandras problem och svårigheter som socialt stöd eller på negativa aspekter av 
relationer såsom konflikter. Hur de positiva aspekterna av nära relationer ser ut har däremot 
varit av begränsat intresse att studera. 
 
Mitt personliga syfte med denna studie har vuxit fram ur mitt intresse att arbeta kliniskt med 
unga vuxna kvinnor, jag vill öka min kunskap om denna grupp för att bättre kunna utföra ett 
terapeutiskt arbete. Unga vuxna är en grupp vars hjälpbehov ökar, och detta gäller främst för 
de unga kvinnorna som står för ca ¾ av de hjälpsökande unga vuxna inom psykiatrin 
(Jacobsson, 2003, 2005). Andelen unga i åldern 16-24 år som uppger symtom som ängslan, 
oro och ångest har i stort sett fördubblats under 1990-talet och detta gäller i synnerhet för 
unga kvinnor (Socialstyrelsen, 2001, 2005). Unga vuxna ökar mer än andra grupper inom 
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både psykiatrisk öppenvård och slutenvård (Stefansson & Wicks i Claesson & Werbart, 
2002). Ett återkommande problem för unga vuxna kvinnor som söker psykoterapi är 
interpersonella problem (Claesson & Werbart, 2002; Wiman & Werbart 2002). En bra 
utgångspunkt för att kunna hjälpa en ung kvinna som har problem med sina nära relationer är 
att veta hur en god nära relation kan gestalta sig för en kvinna i hennes ålder, för att ha något 
att jämföra med. Antingen för att kunna identifiera problemområden och därigenom veta vad 
som kan vara aktuellt att jobba med i en terapi, men även för att kunna framhålla de aspekter 
av relationen som fungerar bra för henne. Min kunskap om goda nära relationer känns alltför 
begränsad efter mina år på Psykologprogrammet, och det är därför jag har valt att fokusera 
min examensuppsats på detta ämne. 
 
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för unga vuxna (18-25 år) kvinnors goda 
vänskapsrelationer. I fokus står relationen mellan två unga vuxna kvinnor som är bästa 
vänner, ”bästisar”. Beteckningen ”bästis” är mer specifikt för två unga kvinnor som är bästa 
vänner medan ”bästa vänner” kan innebära en relation mellan två eller flera personer i olika 
åldrar och av olika kön. Syftet med att studera just ”bästisrelationen” är att denna relation 
förmodas vara unik gällande det emotionella engagemanget och skilja sig från övriga 
vänskapsrelationer, familjerelationer samt andra former av relationer mellan bästa vänner 
(Rubin, 1987). Eftersom ”bästis” hör till talspråket kommer ”bästis” i fortsättningen att 
benämnas ”bästa vän”.  
 
För att uppnå en god förståelse för kvinnornas relation till deras ”bästis” krävs en viss vetskap 
om deltagarnas bakgrund och historia tillsammans med sin ”bästis” samt om de två 
kvinnornas vardagliga umgänge. Hur träffades de? Hur gestaltar sig det vardagliga umgänget 
mellan kvinnorna? De huvudsakliga frågeställningarna fokuserar på hur kvinnorna upplever 
relationen till sin ”bästis”. Vilka centrala teman har ”bästisrelationen”? Finns det några 
avigsidor med relationen, i så fall vilka?  
 
 
Vänskap 

En allmänt accepterad definition på vänskap saknas och olika kvalitéer och egenskaper av 
vänskap betonas (Kazdin, 2000). En återkommande definition kan sammanfattas i följande: en 
vänskapsrelation är en personlig, frivillig relation som karaktäriseras av intimitet, tillit, 
lojalitet och att parterna trivs i varandras sällskap. Även aspekter som socialt stöd, 
tillgivenhet, jämlikhet, autenticitet och stabilitet är återkommande i beskrivningar av vänskap. 
En modell som beskriver typiska egenskaper och kännetecken för vänskap inkluderar 
jämlikhet, ömsesidig tillit och förtroende, ömsesidig respekt, acceptans och förstående, att 
personerna trivs i varandras sällskap, att ställa upp med stöd och hjälp när den andre behöver, 
att kunna vara sig själva med varandra och att kunna vara intima antingen genom att anförtro 
sig åt den andre eller genom att dela erfarenheter (Todd & Davis i O´Connor, 1992). 
 
Människan har ett behov av vänskap ända från tidig barndom och sedan för resten av livet 
(Rubin, 1987). Det viktigaste med den vuxna vänskapen är att den tillhandahåller möjligheter 
för positiva, trevliga och njutbara erfarenheter (Argyle i O´Connor, 1992; Larson & Bradney i 
O´Connor, 1992). Vänner är en viktig källa till lycka p.g.a. den lättsamma interaktionen dem 
emellan. Sociala sammankomster, att träffa vänner, är den vanligaste anledningen till positiva 
känslor (Argyle i O´Connor, 1992). I umgänge med vänner är människor oftast både nöjda 
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och glada (Larson & Bradney i O´Connor, 1992; Myers, 2000), gladare än vid andra tillfällen 
som t.ex. när de var själva, med sin partner eller med familjemedlemmar (Larson & Bradney i 
O´Connor, 1992). Det finns fler aspekter än behovet av glädje som gör att människan behöver 
vänner. Vänner hjälper varandra med att genomgå de förändringar som livet kräver genom att 
finnas där för varandra och dela varandras upplevelser, rädslor, tankar och känslor (Rubin, 
1987). Det är i dessa relationer individen kan bedöma både sina yttre och inre prestationer och 
bli speglad. Det är också i dessa relationer individen får stöd att upprätthålla en stabil bild av 
ett vuxet jag, som är komplext och mångfasetterat men sammanhållet. Duck (1983) har 
sammanställt en modell som beskriver behovet människan har av vänner och den funktion 
vänskapsrelationer fyller som stöd för personligheten. Stödet för personligheten som vänner 
erhåller från varandra delar Duck in i sju olika funktioner: 
 

1. En känsla av samhörighet. Utan en känsla av samhörighet uppstår en känsla av 
ensamhet som kan leda till allvarliga konsekvenser, som depression, sjukdom och i 
slutändan död. 

2. Känslomässig integration och stabilitet. Vänner fungerar som en referenspunkt, och 
de egna reaktionerna i livet jämförs med vännernas. De hjälper till med att hålla en 
känslomässig stabilitet och med att tydliggöra var individen står i förhållande till andra 
människor. 

3. En möjlighet för kommunikation. Kommunikation som kan handla om stort och smått, 
generella ämnen och personliga detaljer och hemligheter, och fyller behovet av att få 
uttrycka sig själv och att bli lyssnad på. 

4. Fysiskt och psykiskt stöd. Människor behöver både fysiskt stöd som kan innebära 
praktisk hjälp i det dagliga livet och psykiskt stöd som kan innebära att någon visar 
uppskattning och intresse. 

5. Uppmuntran av individens värde. Vänner bidrar till ökad självkänsla genom att ge 
komplimanger, vara intresserade och uppmärksamma samt genom att värdera den 
andres åsikt, men även genom en så enkel sak som att välja att spendera tid med den 
andre. 

6. Möjlighet att hjälpa andra. I vänskapsrelationen kan individen få utlopp för sina 
behov av att ta hand om, och ta ansvar för någon annan. 

7. Stöd för personligheten. Alla ovanstående kategorier kan sammanfattas i denna, 
eftersom alla de andra på ett eller annat sätt stöder eller integrerar individens 
personlighet.  Det är det centrala behovet vad gäller vänskap. Tankar, känslor och 
funderingar behöver bli bekräftade av andra för att personligheten inte ska falla 
sönder. 

 
Vänskapsrelationer skiljer sig åt beroende på hur nära parterna står varandra, om de är 
bekanta, vänner, nära vänner eller bästa vänner. Relationens natur beror på ett antal 
egenskaper som ändras och intensifieras allteftersom relationen utvecklas (Hinde i Duck, 
1999). Viss förståelse för en relation går att fås genom att titta på dess placering i följande åtta 
dimensioner.  
 

1. Innehållet i interaktionen. De mest förekommande aktiviteterna definierar relationen, 
t.ex. vad man talar om, vad man gör och vart man är skiljer ut den ifrån andra 
relationer. En nära relation kan innebära delade hemligheter eller att träffas i varandras 
hem. 

2. Mångfalden av interaktioner. Desto större variation på interaktionen desto djupare är 
relationen. 
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3. Kvaliteten på interaktionen. Sättet aktiviteter utförs på skiljer sig också åt mellan 
relationer vad gäller intensitet och icke-verbala signaler. Mycket ögonkontakt och 
fysisk närhet tyder på en hög intimitet i relationen.  

4. Interaktionens mönster och frekvens. Ett fördjupat förhållande innebär oftast en ökad 
frekvens av interaktion antingen personerna träffas eller hörs på telefon eller per mejl. 

5. Ömsesidighet och komplementärt beteende. I en mer ytlig relation är det viktigare att 
jämna ut relationen på så sätt att en tjänst alltid förpliktigar en gentjänst, medan i en 
djupare relation handlar det mer om att komplettera varandra, och beakta den andres 
behov. 

6. Intimitet. Gällande den psykologiska intimiteten har vänner större tillgång till 
varandras känslor, funderingar och rädslor, desto bättre de känner varandra. Även vad 
gäller den fysiska intimiteten skiljer det sig åt beroende på hur nära relation två 
personer har med varandra, hur nära de sitter eller om det förekommer kroppskontakt.  

7. Interpersonell perception. Relationen påverkas av hur parterna i relationen uppfattar 
varandra, exempelvis gällande upplevd likhet, eller förståelse av den andre. 

8. Engagemang. Desto närmare relation två individer har med varandra, desto mer 
engagerade är de i varandra. Med engagemang menas en önskan att ha kvar relationen, 
att den andres behov beaktas samt att det finns en respekt gentemot den andre, även i 
tider av prövningar. Grad av engagemang har ofta använts i forskning som en 
barometer för hur hållbar och stark en relation är. 

 
Relationen till en bästa vän är en speciell relation (Rubin, 1987). Den inrymmer de bästa 
kvalitéerna från alla viktiga relationer i livet, till släktingar, partner och vänner. Den 
inrymmer även de problem som hör till dessa typer av nära relationer. Det är den vänskap som 
kan ge den största glädjen, men också den största besvikelsen eftersom det är de vänner som 
står närmast som även kan såra allra mest p.g.a. den känslomässiga närheten, och det måste 
relationen kunna överleva. Relationen innehåller en högre grad av tillgivenhet, närhet, 
engagemang och gemenskap än andra vänskapsrelationer, ”detta är de vänner som kommer 
närmast våra fantasier om vänskap ” (Rubin, 1987, s. 194). I denna typ av vänskapsrelation 
finns löften, outtalade eller inte, om ömsesidig kärlek, omsorg, skydd, förståelse och 
varaktighet, på ett sätt som skiljer denna relation från andra vänskapsrelationer. Bästa vänner 
har makten att såra eller hjälpa som inte andra vänner har. Det finns en önskan att bli sedd och 
förstådd samt att bli uppskattad för alla sidor i den egna personligheten som är större i denna 
relation än andra vänskapsrelationer. Den emotionella intensiteten mellan två bästa vänner 
kan väcka primitiva inre behov. Det finns en önskan om exklusivitet, och följaktligen även 
svartsjuka. 
 
 
Socialt stöd 

Definitionerna på vad socialt stöd innebär skiljer sig åt, exempelvis när det kommer till att 
definiera vilka relationer som utgör det sociala stödet. En allmän uppfattning om vilka 
relationer som erbjuder socialt stöd verkar vara privata relationer eller informella stödsystem 
såsom relationer till kärlekspartner, vänner, familjemedlemmar, arbetskamrater och andra 
personer som finns i en människas omgivning såsom bekanta inom religiösa eller 
fritidsaktivitetssammanhang samt grannar (Cohen & Wills, 1985). Dock går det inte att direkt 
sätta likhetstecken mellan dessa relationer och socialt stöd. Olika aspekter av socialt stöd kan 
åskådliggöras i strukturen av individens sociala nätverk, genom att mäta nätverkets storlek 
eller densitet, erhållet socialt stöd i form av stöttande beteende och upplevelse av att ha socialt 
stöd tillgängligt vid behov (Cohen, Hettler & Park, 1997). Det sociala stödet kan ha olika 
funktioner; känslomässigt stöd då andra människor uttrycker att de finns där för personen som 
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har problem, nätverksstöd då individen känner sig som del i en grupp som delar samma 
intressen, stöd för självkänsla gör att andra stärker individens känsla av kompetens och 
självkänsla, praktisk hjälp med t.ex. pengar, och hjälp med information där individen erhåller 
förslag och råd angående lösningar på problem som uppstått.  
 
Socialt stöd har stor betydelse för personligt välmående och mental hälsa (Bagwell et al., 
2005; Bolger & Eckenrode, 1991; Cohen & Wills, 1985; Duck, 1983; Myers, 2000). 
Människor är lyckligare när de umgås med andra människor än när de är ensamma (Myers, 
2000). De personer som har hög grad av socialt stöd har oftast en bättre psykisk hälsa, är mer 
stresståliga, har lättare att hantera förändringar och kriser och lever längre än de som saknar 
socialt stöd (O´Connor, 1992). Avsaknad av socialt stöd kan leda till ångest, depression och 
psykosomatiska problem (Duck, 1983). Det mest effektiva sättet att påverka människors 
mentala stabilitet är att störa deras nära relationer (Duck, 1983). Bristande socialt stöd 
skyndar på utvecklingen av depression (Bagwell et al., 2005). Dessutom kan en upplevelse av 
minskat stöd också bli en följd av depressionen. Socialt stöd minskar problemen med 
känslomässiga bekymmer, intima relationer, hälsa och familjen under senare delen av 
adolescensen (Newcomb & Bentler 1988b i Newcomb & Keefe, 1997). 
 
Det råder delade meningar om vad ett välfungerande socialt stöd innebär, och hur det ska 
definieras. Beroende på hur det sociala stödet definieras fyller det olika funktioner. Vänner 
ökar positiva känslor genom att dela aktiviteter, intressen och känslor och buffrar negativa 
känslor genom att erbjuda intimitet och tröst vid motgångar i livet (Seifert, Hoffnung & 
Hoffnung, 1997). Positiva egenskaper i en vänskapsrelation mellan unga vuxna (t.ex. 
kamratskap, trygghet och stöd) kan kopplas samman med hög grad av självkänsla (Bagwell et 
al., 2005), och ett socialt stöd från vänner skyddar mot känslor av ensamhet och hjälper till att 
reducera stress genom att tillåta känslomässiga uttryck och gynna en god hantering av känslor 
(Bagwell et al., 2005). Socialt stöd kan också reducera stress genom att personerna i fråga 
hjälper till att utvärdera stressorerna eller problemen, ändra copingstrategier eller genom att 
påverka det sätt personen som tar emot stödet uppfattar sig själv och det aktuella problemet 
(Cohen & Wills, 1985). Vissa menar att den upplevda tillgången på stöd från signifikanta 
andra är det som mest pålitligt kan visa på en god hälsa, till skillnad från andra mått som 
faktiskt erfaret stöd (Pierce, Baldwin & Lydon, 1997). Vissa menar att det inte är det 
upplevda sociala stödet som bäst buffrar mot ökad ångest, utan att ha faktiska sociala 
kontakter, även om de inte är inriktade på att stödja personen i det aktuella problemet (Bolger 
& Eckenrode, 1991). Enligt den senare studien hjälpte sociala kontakter för att minska ångest 
i en påfrestande situation. Kontakterna innebar kontakt med vänner, grannar samt bekanta i 
fritids- eller religiösa sammanhang. Dessa kontakter var inte nödvändigtvis 
problemorienterade och fokuserade på att stötta individen i den specifika situationen utan 
handlade snarare om vardagliga aktiviteter inom ramen för kamratskap. De hade ändå en 
tendens att sänka stress och ångest.  
 
Alla relationer erbjuder inte socialt stöd, utan kan istället innebära vissa kostnader. Det har 
tidigare satts likhetstecken mellan vänskap och socialt stöd, men det är inte nödvändigtvis 
fallet då vissa vänskapsrelationer inte är stödjande (O´Connor, 1992). En del 
vänskapsrelationer kan t.o.m. kosta mer än de ger stöd. De positiva kvalitéerna av en nära 
relation må vara stödjande, men de negativa kvalitéerna av vänskapsrelationer, som t.ex. 
konflikt, dominans och rivalitet kan sammankopplas med kliniska symtom såsom ångest eller 
depression (Bagwell et al., 2005). Även det sociala stödet i sig kan få negativa konsekvenser 
(O´Connor, 1992). Det känslomässiga stödet då en kvinna anförtror sig till sin vän inför 
någon ångestväckande händelse kan leda till att känslor av hjälplöshet, ångest och depression 
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ökar.  
 
 
Likhetens betydelse för vänskap 

För att en vänskap ska uppstå krävs ett första intresse (Blieszner & Adams, 1992). Detta 
intresse baseras delvis på en upplevd likhet till den andre gällande personlighet, värderingar, 
attityder, övertygelser, behov eller social förmåga (Blieszner & Adams, 1992). Likheten gäller 
just den upplevda likheten snarare än en faktisk likhet (Morry, 2005). Likhet är ett av de 
viktigaste karaktäristiska på en vän (Weiss & Lowenthal i Blieszner & Adams, 1992). En 
anledning till att likheten påverkar huruvida en människa intresserar sig för en annan 
människa är att det främst är människor som är lika varandra gällande t.ex. ålder, etnicitet och 
social status som träffas och umgås (Duck et al. i Duck, 1999). Dessutom har människor som 
är lika varandra lättare att kommunicera, eftersom de har samma grundantaganden, samt att en 
upplevelse av likhet helt enkelt är lugnande och uppmuntrande. Människor söker sig till andra 
med liknande värderingar eftersom de då bekräftar varandras tankevärld (Duck, 1983). 
Diskussioner med en vän blir snarare stöttande än destruktiva, eftersom attityderna kring olika 
ämnen liknar varandra. Dessutom resulterar denna likhet i få konflikter och 
meningsskiljaktigheter (Morry, 2005). Människor som liknar varandra gällande tankesätt ger 
varandra det bästa stödet för personligheten (Duck, 1983). Desto större likhet i tankesätt två 
människor har, desto lättare har de att kommunicera med varandra eftersom de förstår 
innebörden av det de säger till varandra.  
 
Hur lika två individer bör vara för att ett förhållande ska uppstå och fortgå skiljer sig beroende 
på vilket stadium i vänskapen de befinner sig i. Vänner som inte har en så nära relation har 
ofta samma intressen, men deras värderingar skiljer sig lika mycket åt som mellan främlingar 
(Werner & Parmelee i Blieszner & Adams, 1992). För att fortsätta att utveckla en vänskap 
efter det första intresset uppstått behövs en likhet gällande attityder (Duck, 1983), värderingar 
och intressen (Rubin, 1987). Dessa gemensamma intressen utgör en möjlighet för ett fortsatt 
utvecklande av relationen till en djupare relation, vilket dock bara sker om det även finns 
likheter i attityder och värderingar. Allteftersom relationen utvecklas och fler likheter 
upptäcks mellan parterna, ökar intresset mellan de båda parterna (Morry, 2005). Upptäckt av 
olikheter leder däremot inte nödvändigtvis till en minskning i intresset. För mycket nära 
vänner krävs ett liknande ramverk för att förstå andra människors handlingar och karaktärer, 
både generellt för människor omkring dem, men också specifikt för gemensamma bekanta 
(Duck, 1983). Detta är en likhet som är ovanlig och högt värderad.  
 
Men är det likhet som leder till intresse, eller leder det första intresset och en fortsatt god 
relation till en upplevelse av likhet? För det första intresset behövs likhet som en 
förutsättning, men i en pågående relation så leder intresset av varandra till en upplevelse av 
likhet (Morry, 2005). En upplevelse av likhet mellan vänner behöver inte vara korrekt, utan 
kan handla om projektion av självet på den andre. Desto mer nöjda människor är med en 
relation, desto mer likhet uppfattar de till den personen, visar en studie på vänskapspar av 
samma kön. Vänner tenderar dock även att bli mer lika varandra desto längre deras relation 
pågår.  
 
 
Familje- och kärleksrelationer 

Det är komplicerat att beskriva en typ av relation utan att jämföra den med en annan. Detta 
märks i litteraturen där olika typer av relationer ställs mot varandra för att deras kvalitéer och 
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egenskaper bättre ska kunna beskrivas. Relationer skiljer sig ifrån varandra på det vis att de i 
olika utsträckning väcker intensiva känslor hos parterna (Rubin, 1987). Relationerna till familj 
och släkt väcker primitiva känslor, eftersom dessa band skapades redan under de tidigaste 
åren i livet. Familjerelationer tillhandahåller en trygghet, kontinuitet och tillhörighet som 
ingen annan relation gör. Inom familjen finns också en acceptans för vissa beteenden och 
uttryck som inte skulle accepteras någon annanstans, exempelvis uttryck för ilska och 
missnöje. Samtidigt som familjerelationerna kan vara starkt känslomässigt laddade och 
innehålla en del konflikter, är det dessa relationer som upplevs som mest bestående av alla 
relationer. Ett sätt att påvisa hur viktig en vänskapsrelation är, är att likna den vid en 
familjerelation. Denna liknelse innebär främst att vänskapsrelationen upplevs innehålla 
intensitet, en känsla av tillhörighet, kontinuitet och trygghet på samma sätt som i en 
familjerelation. Det finns dock en motsägelse och en paradox i denna liknelse då 
respondenterna i den aktuella studien beskrev att de lättare kunde vara sig själva och vara 
öppna mot en vän än mot en familjemedlem (Rubin, 1987). Vänner upplevdes oftast som 
mindre dömande och mer accepterande än familjemedlemmar. Vissa djupa vänskapsrelationer 
kan också, liksom en familjerelation, vara för livet. Det kan ur gemensamma erfarenheter, tätt 
umgänge och prövningar i relationen växa fram ett engagemang och en kärlek som är lik den 
som annars bara finns i familjerelationer. På så sätt kan vissa vänskapsrelationer komma att 
bli som familjerelationer.  
 
Kärleksrelationer och främst äktenskapet karaktäriseras av en känslomässig intensitet (Rubin, 
1987). Vänskapsrelationer är mindre intensiva, mindre uteslutande av andra, mer förlåtande, 
mindre hållbara och mindre styrda av normer än ett kärleksförhållande (Wright i O´Connor, 
1992). En del litteratur menar att i ett vänskapsförhållande, till skillnad från i parförhållandet, 
finns en inbyggd fysisk och psykisk separation (Rubin, 1987). Annan litteratur menar dock att 
separationen i ett heterosexuellt kärleksförhållande på ett sätt är tydligare än i ett 
vänskapsförhållande mellan två kvinnor, p.g.a. könsskillnaden som skiljer de båda parterna åt 
i det heterosexuella kärleksförhållandet (Orbach & Eichenbaum, 1989). En speciell typ av 
symbios kan uppkomma i en nära vänskapsrelation mellan två kvinnor. I den kvinnliga 
vänskapen finns en kontinuitet och en trygghet som gör att denna typ av relation kan överleva 
växlandet mellan närhet och distans på ett sätt som en kärleksrelation inte kan. I 
kärleksrelationen finns ett ständigt bakomliggande hot att relationen kan komma att ta slut. 
Acceptansen och den otvungna ömsesidigheten i vänskapsrelationen är mer tillåtande än i 
kärleksrelationen. Vänskapsrelationen är dock inte lika tålig för konflikter, känslomässiga 
svårigheter och oenighet som ett parförhållande, eftersom ett äktenskap inte riskerar att ta slut 
för att parterna grälar (Orbach & Eichenbaum, 1989; Rubin, 1987).  
 
 
Unga vuxnas utveckling och relationer 

Unga vuxna i åldern 18-25 år har lämnat de stora psykiska och fysiska förändringarna (bl.a. 
gällande identitetsskapande och pubertet) under adolescensen bakom sig, och deras 
psykologiska och fysiska fungerande har blivit relativt stabilt (Adatto, 1980). Dock är det 
fortfarande en utvecklingsmässigt och emotionellt turbulent levnadsperiod (Jacobsson, 2003). 
Den unga vuxna individen befinner sig i en period som handlar om att återfinna sig själv på 
ett psykologiskt plan och att mogna allt mer (Jacobsson, 2005). Startskottet för perioden är 
omvärldens förväntningar om oberoende, självständighet och fortsatt utveckling. Perioden kan 
beskrivas som en andra separation från föräldrarna, då ungdomen flyttar hemifrån eller 
åtminstone börjar planera för det. Denna separation med ökad emotionell distans från 
föräldrarna väcker känslor av depression och ångest hos den unge vuxne (Isay, 1980). Denna 
fas handlar om att de förändringar som skett under adolescensen ska stabilisera sig och 
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integreras i individen, och en vuxen identitet ska skapas (Blos, 1962). Den vuxna identiteten 
är en förutsättning för intimitet och mogna kärleksförhållanden, äktenskap, föräldraskap och 
karriär. Erikson (1974, 1993, 2000) menar att grundkonflikten i denna fas av livet är intimitet 
kontra isolering, både gällande kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Intimiteten innebär 
en utveckling av förmågan att ge och ta emot kärlek och att kunna smälta samman sin egen 
identitet med en annans identitet utan att förlora sig själv (Möhl & Schack, 1997). Problem i 
denna utveckling leder till ett destruktivt avståndstagande med isolering och ensamhet som 
följd (Erikson, 1974, 1993, 2000). Ett antal karaktäristika skiljer ungdomar från vuxna, och 
det är förändringen från ungdom till vuxen som sker i åldern 18-25 år. Ungdomen 
karaktäriseras av emotionell instabilitet, behov av omedelbar behovstillfredsställelse, 
bristande självkritik och verklighetsprövning (gällande exempelvis konsekvenstänkande och 
empati) samt viss egocentrism (Fountain i Staples & Smarr, 1980). Den vuxne karaktäriseras 
istället av känslomässig stabilitet, tolerans och tålamod, impulskontroll, relativt bra 
verklighetsprövning, insikt, viss möjlighet till att se sig själv objektivt och att tåla kritik. Den 
unge vuxnes aktuella livsuppgifter är att skapa en stabil identitet, bestämma vad han/hon vill 
sysselsätta sig med, skapa ett oberoende från sin ursprungsfamilj men ändå ha kvar en god 
relation till dem, utveckla passande attityder och vanor sexuellt, och förhålla sig till den etik 
och moral som skapar välmående i samhället på ett adaptivt sätt (Blaine & Farnsworth, 1980). 
Både tidpunkten då förändringen startar samt längden på förändringsprocessen är individuell 
och påverkas bl.a. av attityder hos betydelsefulla vuxna i den unges omgivning. 
 
Vänner fyller en viktig funktion för utvecklingen hos både barn, ungdomar och unga vuxna. 
Vänner hjälper till i jag-utvecklingen och kan jämföras med Winnicotts övergångsobjekt på 
det sättet att vännerna underlättar separationen från familjen och uppmuntrar en växande 
individualitet och mognad (Rubin, 1987). Vännerna tillhandahåller den kontakt och tröst som 
behövs för att utvecklas från att vara ett barn i en familj till att bli en vuxen person i världen. 
För unga vuxna fyller vänskapen flera funktioner. Den unge vuxnes självständighet utvecklas 
under denna period. Denna flyttar ofta hemifrån nu och relation till ursprungsfamiljen blir mer 
distanserad (Seifert et al., 1997). Den unge blir emotionellt självständig från föräldrarna och 
behovet av intimitet och stöd tillfredsställs i större utsträckning av vännerna istället för av 
familjen. Vänskapsrelationerna hjälper den unge vuxne undvika att återigen dras tillbaka till 
ursprungsfamiljen i egenskap av att vara barn, för att istället kunna knyta nya band till 
familjen som en vuxen (Lewis, 1980). Vännerna fungerar som ett stöd för utvecklingen av 
självuppfattningen och självkänslan och som bollplank inför stora livsval, som att välja karriär 
och kärleksrelationer (Sullivan & Rawlins i Bagwell et al., 2005). Vännerna fyller även en 
funktion vid identitetsskapandet (Blieszner & Adams, 1992). Under denna åldersperiod är 
solidariteten (Bagwell et al., 2005), lojaliteten och intimiteten (Kazdin, 2000) inom 
vänskapsrelationerna särskilt betydande, särskilt för de personer som ännu inte gift sig och 
spenderar mycket tid med sina vänner (Bagwell et al., 2005). Det finns en skillnad mellan 
ytliga och nära vänskapsrelationer hos unga vuxna som innebär att det emotionella stödet 
upplevs starkast i den nära vänskapsrelationen (Hays i Blieszner & Adams, 1992). 
Relationerna var annars lika angående hur roligt de hade tillsammans, hur mycket praktisk 
hjälp de kunde erbjuda varandra och hur mycket intellektuell stimulans som erbjöds.  
 
 
Kvinnlig vänskap 

Kvinnors och mäns vänskapsrelationer skiljer sig åt från varandra. Vissa karaktäristika anses 
vara unika för det kvinnliga vänskapsförhållandet. Kvinnor definierar relationen till en vän 
som en kärleksfull, utvecklande relation som karaktäriseras av respekt, tillit, jämlikhet, 
engagemang, frihet, likhet gällande referensramar (Becker i Blieszner & Adams, 1992) samt 
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ömsesidig hjälpsamhet (Bagwell et al., 2005). Andra viktiga aspekter av den kvinnliga 
vänskapen är att kvinnorna delar känslomässiga förtroenden med varandra (Seifert et al., 
1997) eller att vännen är någon de kan lita på eller ringa till för att få hjälp (Crawford i 
O´Connor, 1992). Män definierar också vänskap i termer av tillit och intimitet (Swain i 
Blieszner & Adams, 1992), men betonar vikten av gemensamma intressen och aktiviteter på 
ett annat sätt än kvinnor gör (Bagwell et al., 2005). En man ser snarare en vän som någon vars 
sällskap de trivs i eller någon de kan gå ut med (Crawford i O´Connor, 1992). Kvinnors 
vänskap kan beskrivas som ”ansikte mot ansikte”, medan mäns vänskap kan beskrivas som 
”sida vid sida” (Wright i O´Connor, 1992). Kvinnor beskriver ett större djup i 
kommunikationen, mer känslomässigt engagemang och större känslomässigt fokus samt mer 
närhet och trygghet i sina vänskapsrelationer än vad män gör (Bagwell et al., 2005). Kvinnors 
förhållanden innebär en högre grad av beroende och sårbarhet än manlig vänskap, medan 
manlig vänskap skyddar männen från känslomässig sårbarhet och risk att förlora kontroll, 
eftersom de inte avslöjar sina svagheter eller misslyckanden för sina vänner (Seifert et al., 
1997). Närheten och tilliten innebär dock att den kvinnliga vänskapen är mer kostsam än den 
manliga, eftersom den innebär att kvinnan ska vara tillgänglig för vännerna när de behöver 
henne (Seifert et al., 1997). Ytterligare något som skiljer kvinnors vänskap från mäns vänskap 
är att kvinnor föredrar vänner som de kan relatera till på flera sätt, medan män utvecklar olika 
relationen för att tillfredsställa olika behov (Barth & Kinder i Blieszner & Adams, 1992). 
Däremot skiljer det sig inte mellan könen hur mycket tid de spenderar med sina vänner. 
 
Den kvinnliga vänskapen fyller flertalet känslomässiga och stödjande funktioner. Kvinnliga 
vänner hjälper varandra att klara av det vardagliga känslomässiga slitet och stärker varandras 
självförtroende (Orbach & Eichenbaum, 1989). De diskuterar problem och bekymmer med 
varandra och hjälper varandra praktiskt. Den ena vännen förväntas finnas där för den andre 
när hon behöver (Duck, 1999). Att inte finnas tillgänglig för den andre anses ovänligt och 
minskar känslan av att ha en god och nära relation. Det finns en intensiv närhet i kvinnlig 
vänskap som fyller en viktig funktion. Inom den kvinnliga vänskapen finns utrymme att dela 
det allra innersta, erfarenheter, smärta och utmaningar. För många kvinnor utgör deras 
kvinnliga vänner en trygghet och en stabil grund i deras liv. Kvinnlig vänskap hjälper till att 
förhindra känslor av ensamhet (Seifert et al., 1997). Kvinnor har svårt att kritisera varandra 
eftersom de identifierar sig så pass mycket med varandra och känner empati och sympati i 
stor utsträckning (Orbach & Eichenbaum, 1989). Detta sätt att förhålla sig till varandra är 
unikt för kvinnliga vänskapsrelationer, och en speciell symbiotisk bindning finns mellan 
partnerna i denna relation. Bindningen hindrar parterna till viss del att fritt tala om sina liv, 
tankar och åsikter, eftersom alltför stora olikheter parterna emellan är hotande för denna 
symbiotiska bindning. Den kvinnliga vänskapen har inte bara positiva egenskaper, utan kan 
också rymma negativa känslor som smärta, ilska, avund, sorg, konkurrens, skuld och 
svartsjuka. Det finns dock ett motstånd att tala om dessa känslor med vännen. Kvinnor i 
vänskapsförhållanden ger sällan uttryck för ilska (Rubin, 1987). De undviker att ge uttryck 
för ilska gentemot sin vän och blir nervösa och rädda när de vet att deras vän är arg på dem, 
eftersom ilskan upplevs som ett hot mot relationen.  
 
För kvinnor i åldern 18-25 år är ett vanligt förhållningssätt inför livets påfrestningar att prata 
och reflektera med andra (Jacobsson, 2003). Det är en av deras främsta strategier för att 
hantera motgångar och svårigheter i livet. Detta beteende kan fylla flera olika funktioner, dels 
är det ett sätt att söka en konstruktiv lösning, att ta itu med situationen, dels är det ett sätt att 
få perspektiv på sina problem och se sig själv med den andres ögon, vilket stärker den 
självreflekterande förmågan. Det är också ett sätt att bli bekräftad eller bara få ur sig det som 
är ångestladdat bara genom att bli lyssnad på, utan att de för den sakens skull söker en dialog.  
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Metod 
 
Urval 

Urvalet var ett tillgänglighetsurval och vissa urvalskriterier tillämpades. De grundläggande 
inklusionskriterierna för personerna som deltog i studien var att de skulle vara mellan 18-25 
år gamla, vara kvinnor samt ha en kvinnlig bästa vän. Denna relation skulle exkludera andra 
bästa vänner på så sätt att den intervjuade kvinnan enbart skulle ha en bästa vän, samt att 
denna bästa vän i sin tur enbart skulle se den intervjuade kvinnan som sin bästa vän. 
Dessutom skulle enbart en representant per par delta. Under urvalsprocessen lades ytterligare 
några exklusionskriterier till. Kvinnor vars bästa vän även var deras syskon samt kvinnor med 
misstänkt psykiatrisk problematik valdes bort. Sju kvinnor som kontaktats valdes bort p.g.a. 
att de inte stämde in på kriterierna. Deltagarna söktes dels genom vänner och bekanta per 
mejl där de ombads att skicka vidare mejlet eller informationen i det till kvinnor som kunde 
passa in på de urvalskriterier som presenterades, dels på Psykologiska institutionen genom 
anslag på institutionens anslagstavla för UD-tid, dels på ett Internet-community 
(www.badboll.nu) där kvinnor i Stockholmsområdet i åldern 18-25 år kontaktades. De 
kvinnor som anmälde sitt intresse kontaktades per telefon. Jag försäkrade mig då om att de 
stämde överens med urvalskriterierna (att de var kvinnor, mellan 18-25 år gamla, att de hade 
en kvinnlig bästa vän, att denna bästa vän inte var deras syskon, att relationen till deras bästa 
vän exkluderade andra bästa vänner samt att deras bästa vän inte redan anmält sig som 
deltagare i studien) och gav dem information om hur, var och när studien skulle genomföras. 
Samtliga kvinnor som passade in på urvalskriterierna gav sitt muntliga godkännande för 
deltagande i undersökningen och en tid för intervjun avtalades.  
 
Deltagare 

Undersökningsdeltagarna bestod av tio kvinnor boende i Stockholmsområdet. Kvinnorna var i 
åldern 18-23 år med en jämn spridning av åldern och en medelålder på 20,9 år. Samtliga 
deltagare studerade på heltid, på gymnasium, folkhögskola eller universit. Alla deltagare hade 
sitt ursprung i Sverige och hade svenska som modersmål förutom en person som hade sitt 
ursprung i ett annat europeiskt land. Samtliga var personer jag inte hade någon tidigare 
relation till, och jag intervjuade heller inte någon vars bästa vän jag hade en personlig relation 
till. Tre av deltagarna fick jag kontakt med via vänner och bekanta, fem av deltagarna var 
studerande på Psykologiska Institutionen och två personer fick jag kontakt med via Internet. 
 
Under urvalsprocessen tackade en redan inbokad person nej till att delta p.g.a. sjukdom och 
utlandsresa. En ny deltagare ersatte denna kvinna och sammanlagt tio undersökningsdeltagare 
intervjuades. 
 
 
Datainsamling 

Då tidigare studier i ämnet saknas är undersökningen explorativ och utgår ifrån kvinnornas 
egna upplevelser av relationen. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en 
intervjuguide (se bilaga 1) som arbetades fram innan teori i ämnet vänskap studerades. 
Intervjuerna genomfördes under november och december 2005 vid Psykologiska Institutionen 
på Stockholm Universitet, detta för att vara på en neutral och ostörd plats. Varje intervju tog 
ca 45-60 min att genomföra och spelades in på band. Vid intervjutillfället fick deltagarna både 
skriftlig (se bilaga 2) och muntlig information om att deras deltagande var frivilligt och 
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konfidentiellt, att intervjuerna skulle bandas och senare transkriberas av mig, att banden sedan 
skulle förstöras, samt att intervjupersonerna eventuellt skulle komma att citeras i 
avidentifierad form i uppsatsen, både gällande deras egen och deras bästa väns identitet. 
Därefter gavs deltagarna möjlighet att ställa frågor om studien och dess genomförande. Vid 
intervjuns slut fick deltagarna möjlighet att tala om hur de upplevt intervjun samt ställa 
ytterligare frågor. Deltagarna erbjöds ett exemplar av den färdiga uppsatsen som tack för sitt 
deltagande. Fem intervjupersoner som var studerande på Psykologiska institutionen fick även 
UD-tid för sin medverkan (undersökningsdeltagande är ett obligatoriskt moment för samtliga 
kurser i psykologi samt för Psykologlinjen på Psykologiska institutionen på Stockholms 
Universitet). 
 
 
Databearbetning 

För att analysera insamlad data har induktiv tematisk analys använts. Tematisk analys är den 
mest grundläggande och populära kvalitativa metoden, och den går ut på att identifiera 
återkommande teman i materialet (Hayes, 2000). Data sorteras, struktureras och presenteras 
utifrån teman (Langemar, 2004). Metoden som använts här är induktiv, vilket innebär att den 
är empiristyrd och inte utgår från någon teori. Teman utarbetas istället från intervjumaterialet. 
Dock bortser denna analysmetod inte från vissa förkunskaper som t.ex. Grounded Theory gör. 
Frågorna som ställs under intervjun kommer att påverka vilka teman som sedan kan användas 
i analysen. En mer specifik frågeställning med fler förutbestämda frågorna gör att frågor 
delvis kommer att fungera som teman (Langemar, 2004). Analysproceduren grundade sig på 
den metod Hayes (2000) och Langemar (2004) beskriver.  
 
Data förbereddes för analysen genom att intervjuerna först transkriberas ordagrant.  Uttryck 
som ”eeh” eller ”hmm”, ofullständiga ord samt pauser som tolkades som icke 
meningsbärande transkriberades inte. Materialet avidentifierades också i denna del av 
processen. De transkriberade intervjuerna skrevs ut i pappersform och lästes igenom en första 
gång. All text som var intressant för frågeställningarna kodades med hjälp av nyckelord i 
marginalen. Ytterst lite text sorterades bort. Nyckelorden sorteras sedan in i preliminära 
teman. För varje tema sorterades all relevant data ut ur materialet. Detta innebar att 
intervjuerna gicks igenom en gång till för varje tema. Rent praktiskt innebar detta att all 
aktuell data för ett tema klipptes ut ur varje intervjudokument och klistrades in i ett separat 
dokument per tema. Analysen gjordes alltså horisontellt vilket innebar att material från 
samtliga intervjuer analyserades på en gång för varje tema. All data sammanfattades i löpande 
text i ett separat dokument per tema, och varje tema gavs en definition. Belysande och 
intressanta citat valdes ut för att presentera och representera temat. Under arbetet med att 
sammanfatta data i de först utvalda temana förändrades dessa teman. Detta för att de mest 
centrala temana skulle presenteras och för att dessa teman inte skulle överlappa varandra. 
Vissa teman såsom Jämförelsen av relationen med familjerelationer, Att ha roligt 
tillsammans, Trygghet, Tillit samt Konflikter ströks. Detta för att de inte bildade tillräckligt 
självständiga teman eller för att dessa teman skulle ha blivit alltför kortfattade. En del av 
materialet i de borttagna temana placerades in under befintliga teman. De sista tre punkterna, 
att sammanfatta data i löpande text för varje tema, att välja ut belysande citat samt att 
omarbeta temana för att de centrala temana skulle utkristalliseras upprepades flera gånger.  
 
Resultaten presenteras på gruppnivå med utgångspunkt i studiens frågeställningar. En del citat 
har valts ut för att illustrera och levandegöra materialet. Citat tagna från samma intervju med 
kortare mellanrum har markerats med (…). Vissa ord som t.ex. namn på personer eller platser 
har ersatts med (person) resp. (stad) för att värna om intervjupersonernas konfidentialitet. 
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Resultat 
 
Resultatet inleds med en presentation av hur vännernas gemensamma bakgrund, historia och 
vardagliga umgänge gestaltar sig. Därefter följer en presentation av de sex centrala teman som 
är karaktäristiska för ”bästisrelationen”. Presentationen avslutas med att avigsidor som 
upplevs i relationen tas upp.  
 
 
Hur relationen började 

Paren har varit bästa vänner i ca 3-13 år. I de allra flesta fall är vännerna lika gamla, i ett par 
fall skiljer sig åldern åt med något eller ett par år. De flesta av intervjupersonerna kommer 
från samma stad som sina bästa vänner och de har lärt känna varandra genom att de gått i 
samma skola eller i samma klass. De andra intervjupersonerna har lärt känna sin bästa vän 
genom gemensamma vänner, gemensamma intressen, på Internet eller under semesterfirande. 
En vanlig utvecklingsprocess av vänskapen mellan de två kvinnorna har varit att de först 
umgåtts tillsammans med andra vänner i olika konstellationer. Därefter har relationerna till de 
andra vännerna avslutats av olika anledningar och kvar är de två bästa vännerna. Under den 
period då kvinnorna först träffade sin bästa vän var det några som sökte efter eller önskade att 
träffa en ny nära vän medan andra inte gjorde det. Några talar om att de känt sig ensamma 
under den perioden, några talar om de då hade ett behov av stöd, ett behov deras bästa vän 
sedan kommit att fylla.  
 

”... man behövde ett lugnt område där man bara kunde få stöttning.” 
 
En kvinna träffade istället sin bästa vän under en period då hon inte upplevde något behov av 
att träffa en ny vän, eftersom hon just separerat från en annan nära vän och var rädd att 
återigen bli sårad. 
 
 
Det vardagliga umgänget 

Paren håller kontakt främst per telefon och hörs i genomsnitt varannan dag, dock med en 
variation från flera gånger per dag till några gånger i månaden. Hur ofta intervjupersonerna 
träffar sina bästa vänner varierar från att de ses varje dag till några gånger om året. Detta 
varierar mycket beroende på hur nära varandra de bor. De flesta av paren bor för närvarande i 
samma stad och vissa av paren bor tillsammans. Ett par bor däremot inte ens i samma land. 
Hur ofta paren träffas eller pratar i telefon med varandra varierar inte bara mellan paren, utan 
även inom paren där detta kan skilja sig åt under olika perioder. Hälften av intervjupersonerna 
har ibland även kontakt med sin bästa vän via Internet och mejl.  
 
När de två bästa vännerna träffas sysselsätter de sig med att prata med varandra, gå ”på stan”, 
gå på bio, fika, titta på videofilm, gå på fest eller gå ut på krogen, laga mat eller promenera. 
Några delar också mer specifika gemensamma intressen med sin bästa vän. Kvinnorna menar 
att de aktiviteter de sysselsätter sig med tillsammans med sin bästa vän inte skiljer sig särskilt 
mycket från vad de gör med andra vänner. Det som däremot är unikt för aktiviteterna i 
relationen till den bästa vännen är snarare hur länge de träffas och vilken typ av kontakt de 
har. De träffas under längre tid vid de tillfällen de ses, och umgänget har en annan kvalité än 
umgänget med andra vänner, på så sätt att de har en större närhet och en djupare kontakt.  
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”Man går ju på café och sådant, det gör man ju med alla, men med henne om 
man går på café så går man dit klockan tolv och går hem klockan nio. Och det 
gör man inte, det är ingen annan som orkar göra det, som orkar sitta så länge. 
(…) Det är ju liksom vanliga grejer, men det är lite mer än vad det är med 
vanliga människor (…) mer ingående, mer djupt.” 

 
Även bredden av aktiviteter i relationen till den bästa vännen skiljer sig från andra relationer. 
Kvinnorna delar fler olika aktiviteter tillsammans med sin bästa vän än vad de gör 
tillsammans med andra vänner. Gällande andra vänner tenderar umgänget att vara mer 
begränsat kring en eller ett fåtal aktiviteter, medan den bästa vännen tar del av de flesta 
aspekterna av kvinnans liv. 
 

”Andra kompisar som man inte känt lika länge eller som jag inte är lika nära, 
det kan vara mer så att antingen är det någon man pratar mycket med, eller så 
har man samma intresse eller så är det någon man festar med, det är mycket 
mer uppdelat, men med henne gör man allt med.” 

 
Oftast är det inte själva aktiviteterna som är det viktigaste när vännerna träffas, utan just det 
faktum att de träffas. De aktiviteter de delar med den bästa vännen kan de även dela med 
andra vänner och det är alltså inget som är unikt för relationen. Snarare är det själva relationen 
som står i fokus för kvinnorna.  
 

”Vi brukar inte göra något särskilt, vi brukar bara njuta av att prata ansikte 
mot ansikte istället för via luren, så vi brukar inte ha något särskilt som vi hittar 
på, utan vi brukar bara dricka vin och snacka skit.”  
 

En viktig aspekt i relationen är att de har roligt tillsammans, oberoende vad detta innebär för 
typ av aktivitet. De flesta av intervjupersonerna poängterar detta och vissa menar att det är en 
av de allra viktigaste aspekterna av relationen. De gör saker tillsammans som båda tycker är 
roliga, men oavsett vad de sysselsätter sig med tillsammans blir det också roligt p.g.a. deras 
unika samspel. För de flesta av paren är detta något som funnits med i relationen från början, 
och det faktum att de har roligt tillsammans verkar för flera av paren ha utgjort en grund för 
förhållandet att byggas på. Att ha roligt tillsammans med sin bästa vän verkar både ha varit en 
förutsättning för och ett resultat av det första intresset för varandra. 
 

”Samma sak som när man blir kär och blir tillsammans så ser man alla bra 
sidor hos den personen och det var samma saker när vi blev kompisar så såg vi 
allting så positivt så allt blev så kul vad vi än gjorde.” 

 
Den viktigaste och mest grundläggande av aktiviteterna tycks vara att prata med varandra. 
Bredden av samtalsämnen är stor. Intervjupersonerna menar att de kan prata om ”allt” 
tillsammans med sin bästa vän, från det vardagliga och banala till stora livsfrågor. 
Samtalsämnena omfattar hur deras dag har varit, känslor, andra relationer (familjerelationer, 
andra vänskapsrelationer samt kärleksrelationer), problem, tankar om framtiden, 
gemensamma erfarenheter och minnen, viktiga livsfrågor, hur de vill leva sina liv samt 
gemensamma intressen. Liksom för andra aktiviteter är det tidsaspekten, kvalitén och bredden 
på samtalsämnen som skiljer ut samtalen mellan de bästa vännerna från samtal med andra 
vänner. Kvinnorna talar mer och längre med sin bästa vän än med andra vänner och de är mer 
förtroliga tillsammans med henne.   
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”Det kan vara sådär lite mer liksom bagatellartade diskussioner som kan pågå 
flera timmar och inte handla om någonting…” 

 
”Att man pratar mer bara, att man går lite djupare in på det mesta. Om man 
pratar med någon som man inte har känt lika länge, så kanske man berättar att 
’det är en tjej på jobbet som säger elaka saker’, man stannar liksom vid en viss 
punkt där, man berättar läget, men man berättar inte så mycket mer. För (bästa 
vännen) så tar man liksom hela historien, plus att hon har liksom andra 
infallsvinklar eftersom vi tänker likadant, så kanske hon säger att jo, men sådär 
upplevde jag också att det var för mig när jag var… och så kommer hon med 
någonting, och så kommer vi på att så var det ju när vi gick i femman också, vi 
kan liksom bygga ut historien mycket mer.” 
 

Kvinnorna pratar även om fler saker tillsammans med den bästa vännen. Med henne kan de 
prata om både mer betydelselösa och mer betydelsefulla ämnen än de upplever att de kan göra 
tillsammans med andra vänner. Några menar också att det inte alltid är innehållet i samtalet 
som är det viktigaste utan just det faktum att de pratar med varandra, på samma sätt som 
tidigare nämnts angående aktiviteter. Flera säger att de inte ens behöver prata med sin bästa 
vän när de träffas, det går även bra att vara tysta tillsammans.  
 

”Och vi kan prata om vad som helst, vi behöver inte, när vi ses behöver vi inte 
prata, vi kan bara sitta liksom, helt tysta och bara vara, så det är jätteskönt. Så 
har jag aldrig haft med en kompis, det ska alltid vara lite påklistrat…” 

 
 
Centrala teman i ”bästisrelationen” 

Sex centrala teman i relationen till den bästa vännen står att finna i kvinnornas berättelser. 
Temana presenteras nedan i var sitt stycke utan inbördes ordning. De två teman som 
presenteras först (Att känna sig lika och Att dela en gemensam historia) verkar dock vara mer 
grundläggande för relationen än övriga fyra teman.  
 
Att känna sig lika 

Samtliga intervjupersoner talar på ett eller annat vis om de likheter de upplever mellan dem 
själva och deras bästa vän. Upplevelsen av likhet handlar både om faktiska likheter samt en 
upplevelse av likhet något skild från faktiska likheter. Upplevelsen av likhet verkar vara en 
grund i relationen, denna upplevelse håller kvinnorna samman och verkar vara en 
förutsättning för en så pass nära och djup relation som relationen till den bästa vännen är. 
Upplevelsen av likhet är för många ett centralt tema i relationen som hör samman med att 
kunna ha roligt med varandra, känna sig trygga och avslappnade med varandra och kunna 
förstå varandra. 
 

”Jag tycker att den djupare relationen baseras just på detta, på likhet helt 
enkelt, inte så mycket på något annat.” 

 
Även om samtliga kvinnor talar om likheten de upplever gentemot sin bästa vän skiljer det sig 
dock åt vilka egenskaper eller aspekter de betonar som de mest betydelsefulla. Vissa aspekter 
betonas av någon som den allra viktigaste likheten, medan för någon annan är samma aspekt 
helt oviktig. Flera talar om att likheten handlar om att de tänker eller reagerar på samma sätt 
som sin bästa kompis, att de har samma mentalitet, medan några andra istället tycker att det 
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mest centrala är att de delar samma värderingar. Några menar att det är de gemensamma 
intressena de umgås kring som är deras mest betydelsefulla likhet. Några av kvinnorna har 
svårare att närmare beskriva eller ge några exempel på likheten de upplever. Detta minskar 
dock inte upplevelsen av likhet eller hur mycket de betonar vikten av den. Flera kvinnor 
beskriver också en hel del olikheter mellan dem och deras bästa vän och säger att de p.g.a. 
sina olikheter kompletterar varandra. De påpekar också att det är bra att inte vara för lika. Att 
kvinnorna framhåller dessa olikheter påverkar inte styrkan i deras upplevelse av likhet till sin 
bästa vän.   
 
Likheten mellan intervjupersonerna och deras bästa vänner är en avgörande anledning till att 
de båda kvinnorna från början har intresserat sig för varandra. Det finns flera olika exempel 
på likheter som fört dem samma från första början, vare sig det är gemensamma intressen, 
liknande egenskaper, erfarenheter eller samma humor. Några av kvinnorna har haft liknande 
problematiska bakgrunder och erfarenheter som sin bästa vän och menar att det har gjort att 
de har kunnat relatera till varandra på ett sätt som varit unikt. Denna likhet har gjort det lättare 
för dem att hantera sin bakgrund eftersom de har hittat någon att dela sina upplevelser med, 
och detta är något som håller dem samman. Några andra har träffats, haft roligt tillsammans 
och insett att de har samma humor, och utifrån denna likhet har vänskapen sedan utvecklats. 
Några andra har delat gemensamma intressen. Anledningen till att deras relationer börjat och 
fortgått har främst varit de delade gemensamma intressena eller aktiviteterna, men i umgänget 
kring de gemensamma intressena har sedan en bredare och djupare relation vuxit fram. 
 
Att dela en gemensam historia 

En annan grundstomme i den nära relationen till en bästa vän verkar vara att ha delat en 
gemensam historia. På samma sätt som för upplevelsen av likhet handlar upplevelsen av att ha 
delat en gemensam historia både om vikten av de faktiska erfarenheter och händelser de delat 
med sin bästa vän, men även om en upplevelse av en gemensam historia som skiljer sig åt 
från den faktiska historien. Att ha varit vänner med varandra under en längre period gör att 
kvinnorna lärt känna varandra väl, och detta påverkar i sin tur relationen. Paren har upplevt 
mycket tillsammans, de har varit och är delaktiga i varandras liv, och utifrån dessa 
gemensamma erfarenheter växer en kännedom om varandra fram. De vet mycket om varandra 
som ingen annan vet om dem, och genom att ha delat många olika erfarenheter och 
upplevelser i varandras liv ha de lärt sig mycket om hur den andra fungerar och reagerar. 
Eftersom de två bästa vännerna har spenderat mycket tid tillsammans under den tid de har 
känt varandra och öppenheten i deras samtal varit stor innebär känslan av att ha en gemensam 
historia en känsla av att ha delat livet med varandra. 
 

”... hon har ju varit med under en väldigt lång period, så att hon har ju varit 
med om allt, vi har pratat om allt, hon har träffat alla, hon har sett allt och sånt 
där.” 

 
Den gemensamma historian innebär att de har något unikt tillsammans, som bara de två delar. 
Det är deras privata historia och den är speciell. Upplevelsen av den gemensamma historien i 
relationen till en bästa vän skiljer sig från upplevelsen av en gemensam historia i andra 
vänskapsrelationer gällande den vikt den har och att den betonas så starkt. Vissa 
intervjupersoner har haft andra vänner under lika lång tid eller längre som de haft relationen 
till sin bästa vän, men upplevelsen av att ha en gemensam historia är betydligt starkare i 
relationen till den bästa vännen. Upplevelsen av en gemensam historia har alltså lite att göra 
med hur lång tid de har varit vänner, känslan blir inte nödvändigtvis starkare bara för att de 
har varit vänner länge. Det existerar alltså en upplevelse av en gemensam historia oberoende 
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av den faktiska tid de har spenderat tillsammans. En av de kvinnor som haft sin bästa vän 
bland de kortaste perioderna i studien uttrycker denna känsla av att ha ett gemensamt förflutet 
på samma sätt som de som haft sin bästa vän allra längst:   
 

”... hon har ju funnits där genom alla år...” 
 
Relationen växer sig starkare utifrån de gemensamma erfarenheter och upplevelser kvinnorna 
upplevt tillsammans och utifrån den kännedom de samlat in om varandra. Likhet som tidigare 
nämnts som något som kan vara av avgörande betydelse för den nära relationen är också 
något som skapas och återskapas i det upprepade umgänget. 
 

”Det är väl det här att vi byggt upp så mycket och att det är skönt att prata med 
någon som tänker likadant, som man inte måste förklara allting för, och som 
man inte… ja… och sen så när man umgicks så intensivt så lär man ju känna 
varandra så mycket...” 

 
Ett sätt att stärka upplevelsen av den gemensamma historien är att ha gemensamma skämt. En 
kvinna beskriver att det var skapandet av interna skämt som gjorde att hon och hennes bästa 
vän blev vänner från början, och att dessa skämt som bara de förstod blev ett sätt för dem att 
närma sig varandra. Dessa interna skämt stärkte känslan av en gemensam historia genom att 
fokusera på de gemensamma erfarenheter de haft. Detta redan i en tidig fas i relationen då den 
gemensamma historian var relativt begränsad.  
 

”... det brukade inte vara så att vi pratade så mycket, men så ser jag henne i 
korridoren och så började vi garva och så drog vi lite internskämt som vi hade 
fått under (en gemensam resa) och det var så som vår relation började...” 
 

Relationen till den bästa vännen jämförs av intervjupersonerna med en familjerelation. Det 
syskonskap eller den familjekänsla som kvinnorna upplever i relationen kommer ur det 
faktum att den bästa vännen varit med i intervjupersonernas liv under en lång period under 
deras liv. De har en gemensam historia, de har delat mycket med varandra och lärt känna 
varandra väl samt att den bästa vännen är någon de trivs mycket bra med.  
 

”Vi är systrar, vi är inte kompisar, vi är systrar. Så det är en starkare relation 
än vad man har till vanliga kompisar.” 
 

En hållbar relation 

Relationen till den bästa vännen är hållbar och kännetecknas av stabilitet och kontinuitet. 
Känslan av att dela en gemensam historia tycks vara av avgörande betydelse för att relationen 
ska kännas hållbar även för framtiden. Intervjupersonerna upplever och förväntar sig att 
relationen kommer att fortgå under en längre tid. 
 

”... den här känslan av att det på ett naturligt sätt är en livstidsrelation.” 
 
”Det är väldigt skönt för man vet ju att man har varandra där ganska oavsett 
nästan, eftersom man har känt varandra så länge så vet man att det nog skulle 
krävas ganska mycket för att man skulle komma ifrån varandra.” 
 

Upplevelsen av att relationen är hållbar tar sig uttryck i att den är tålig för påfrestningar och 
de flesta av kvinnorna kan knappt föreställa sig vad som skulle kunna göra att relationen till 
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deras bästa vän skulle avslutas. De litar på att relationen är varaktig och att den inte tar slut 
även om de bråkat med varandra eller inte pratat med varandra på ett tag.  
 

”Känns som man kommer fortsätta vara vänner, hur länge som helst, svårt att 
tänka mig att det skulle ändras, det kommer inte ta slut.” 
 

Relationen är tålig för konflikter på ett annat sätt än andra vänskapsrelationer. Några av 
kvinnorna liknar snarare deras relation till sin bästa vän med en familjerelation när det 
kommer till konflikter. De kan bråka med sin bästa vän på samma sätt som de kan bråka med 
sin familj. De vet att hon kan hantera det och att relationen klarar av den påfrestningen. Flera 
intervjupersoner säger att de har haft både större och mindre konflikter med sin bästa vän och 
menar att det hör till en så nära relation att kunna hantera det. 
 

”Just nu småtjafsar vi lite, men det hör till att kompisar ska kunna göra det.” 
 
Flera tycker det är skönt och viktigt att spontant kunna bli arga på varandra och bråka med 
varandra för att sedan bli vänner igen. De menar att det som orsakar konflikterna är den 
ärlighet och öppenhet som finns i relationen, eftersom deras åsikter inte alltid stämmer 
överens. De menar att det går bra att bråka med den bästa vännen eftersom de är så säkra på 
att hon kommer att finnas kvar och att relationen klarar av den påfrestningen. Andra är dock 
inte lika spontana när det kommer till konflikter utan tänker istället noggrant igenom vad de 
vill säga till sin bästa vän innan de säger något. De försöker till viss del att undvika konflikter. 
 
Upplevelsen av att relationen är hållbar och tålig visar sig även i intervjupersonernas 
inställning till att hur mycket tid de behöver spendera med sin bästa vän för att relationen ska 
kunna fortgå med fortsatt djup och närhet. Flera av kvinnorna har genomgått förändringar 
gällande hur mycket tid de har haft möjlighet att träffa sin bästa vän. Nya pojkvänner eller 
mer krävande arbete eller studier än tidigare har gjort att det inte alltid funnits lika mycket tid 
för kvinnorna att spendera tillsammans. Den gemensamma historien är en del i den grund som 
hjälper relationen att fortsätta även i de perioder då kvinnorna inte har så mycket tid för 
varandra.  
 

”... vi har liksom byggt upp en sådan grund, så att man behöver inte, såhär, leka 
varje dag för att vara bästisar, utan liksom hon kommer vara min bästis ändå.” 
 
”Jag tycker ändå att det är ganska viktigt att fast man är bästa kompisar så 
behöver man inte umgås konstant eller höra av sig (…) du behöver inte höra av 
dig hela tiden, du har fortfarande gemenskapen där…” 
 

Relationen till bästa vännen är så pass tålig och stabil att relationen fungerar bra som 
långdistansrelation. Detta anser både de som redan i nuläget har en långdistansrelation och 
kan tala av erfarenhet, och de som eventuellt kommer att ha det i framtiden och talar utifrån 
sina förväntningar. En kvinna som har en långdistansrelation till sin bästa vän säger: 
 

”Och så försöker vi ses så ofta som möjligt, men det är inte så ofta som båda 
har tid samtidigt, men det är som att det behövs inte riktigt heller, det funkar bra 
med att bara prata i telefon. Ses kanske tre gånger om året, så det är ganska 
sällan ändå…” 
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En kvinna som för närvarande bor i samma stad som sin bästa vän säger: 
 

”... även om man är kompisar så tror jag egentligen inte att det blir någon 
skillnad eller så i själva relationen om man är borta från varandra i en termin 
eller ett år, sen kan man hitta tillbaka till varandra…” 
 

Även om relationen överlever långa avstånd och långa perioder då parterna inte ses, kan ändå 
vissa problem uppstå. Exempelvis kan avståndet och tid ifrån varandra påverka hur öppna de 
är mot varandra i relationen. Desto mer tid de spenderar tillsammans, desto öppnare kan de 
prata med varandra, menar en kvinna. Återförenandet efter att ha varit skilda åt har varit helt 
problemfritt för vissa men svårare för andra, särskilt om någon av parterna har förändrats 
mycket under tiden de varit skilda åt.  
 
Att ha en gemensam historia och därigenom kunna förvänta sig en framtid tillsammans verkar 
vara av avgörande betydelse för den trygghet kvinnorna upplever i relationen. Anledningen 
till att de känner sig trygga är för att de kan lita på att relationen kommer att fortsätta. Det 
innebär att de kan känna sig avslappnade tillsammans med sin bästa vän.   
 

”... om man har bråkat eller inte pratat med varandra på en hel dag av någon 
anledning, så vet man ändå att den personen finns kvar där ändå. (...) Så det är, 
ja, det är en trygghet att veta att man alltid har någon som finns där.” 

 
Några av kvinnorna har även metoder för att stärka och bevara relationen. Ett par av 
kvinnorna beskriver att de har ”utvecklingssamtal” med sin bästa vän. Under dessa 
”utvecklingssamtal” pratar de om hur deras relation har varit, hur den har förändrats, hur de 
förändrats som personer och vad de kan göra för att relationen ska förbättras.  
 

”... men vi har ju väldigt få problem i våran relation, och ändå så ägnar vi den 
så himla mycket uppmärksamhet liksom. (…) Eller också så är det för att vi 
pratar så mycket som det inte uppstår några problem. Det är svårt att veta, vi 
tycker om att prata om den och bekräfta varandra och hur viktig den är och så, 
att vi prioriterar den och att den är värdefull och så.”  

 
Att känna sig förstådd 

”... jag behöver inte ens förklara klart meningen för att hon ska förstå vad jag 
menar...” 

 
Att känna sig förstådd av sin bästa vän är ett centralt tema i relationen och något kvinnorna 
upplever som en trygghet. Tryggheten har tidigare tagits upp i samband med upplevelsen av 
att relationen är hållbar men har alltså även med upplevelsen av att känna sig förstådd att 
göra. För några av kvinnorna är förståelsen de upplever från sin bästa vän det mest värdefulla 
med relationen. Kvinnornas likheter och deras gemensamma historia beskrivs vara av 
avgörande betydelse för förståelsen. Det gemensamma förflutna, deras gemensamma 
erfarenheter och den kännedom den bästa vännen har utvecklat angående kvinnornas 
känsloliv och inställning till skeenden i livet gör att den bästa vännen kan förstå bakgrunden 
till intervjupersonernas problem och tankar och därför förstå henne djupare än vad andra 
vänner kan göra.  

 
”... och sen är det ju skönt för man vet att man alltid har en som förstår en, för 
att man känt varandra så länge.” 
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”... hon kan allting om mig och jag kan allting om henne.” 

 
Förståelsen visar sig på flera sätt. De bästa vännerna har lärt känna kvinnornas känsloliv och 
sätt att fungera och reagera i olika situationer och kan på så vis förstå hur vissa händelser eller 
problem påverkar henne, ofta redan innan hon berättat om hur hon upplever dem. Den större 
delen av förståelsen handlar om en icke-verbal förståelse. Kvinnorna vet att deras bästa vän 
känner dem så väl och vet så mycket om dem att ord blir överflödiga. Den icke-verbala 
förståelsen innebär att den bästa vännen förstår kvinnan väl utan att hon ens behöver berätta 
vad hon tänker eller känner. Vännen kan känna av om hon är orolig eller nedstämd och kan då 
stötta henne i det.  
 

”... om man kanske inte är så glad, då förväntar man sig nästan att hon ska se 
det och förstå det och fråga nästan utan att man själv ska behöva säga 
någonting om det från början.”  

 
Kvinnorna delar samma sätt att uttrycka sig och den bästa vännen förstår vad kvinnan menar 
med vissa uttryck, syftningar och ord utan att hon behöver förklara sig vidare. Detta kan i 
vissa fall innebära att vännerna delvis har ett internt språk. Ett exempel på detta är att 
kvinnorna delar samma humor och har interna skämt. Flera intervjupersoner nämner att de har 
interna skämt tillsammans med sin bästa vän som de kan skoja mycket om. Dessa skämt är det 
bara de två som förstår p.g.a. att de tidigare delat gemensamma erfarenheter som skämten 
bygger på. Detta har tidigare tagits upp i samband med att det är en kvalité i relationen som 
skapar och återskapar den gemensamma historien, men det är även ett exempel på förståelse. 
En kvinna beskriver denna typ av förståelse och dessa gemensamma skämt. Hon berättar om 
hur hon och hennes bästa vän även i sociala sammanhang kan fortsätta en slags privat 
kommunikation även i sällskap av andra.  
 

”... det är de här interna skämten och interna orden och sådana grejer som man 
delvis utvecklar efter lång tids umgänge, men... hon kan liksom picka upp mina 
blickar och förstå vad jag menar, det är skitkul när man är ute om man inte kan 
prata om folk högt, och det behövs bara en blick, ett ord, en rörelse och hon vet 
vad jag menar. Det är också stor skillnad mellan henne och andra, det där 
fattar inte ens pojkvänner, men så väl känner hon mig.” 

 
Att känna sig accepterad 

Nästan alla intervjupersoner talar om det faktum att de känner sig accepterade för ”den de är” 
av sin bästa vän. Detta leder till att de kan känna sig avslappnade i sin bästa väns sällskap.  
 

”...  hon accepterar mig för den jag är, det är väldigt få som gör de...” 
 
Kvinnorna beskriver acceptansen från sin bästa vän som unik och något som skiljer sig mellan 
denna relation och andra vänskapsrelationer eller kärleksrelationer. Inte i någon annan 
relation är kvinnorna så benägna att vara den de verkligen är och verkligen visa alla sidor av 
sig själva. 
 

”Med andra så är jag mer medveten om att jag faktiskt är med en annan person, 
med (bästa vännen) kan det lätt vara så att jag glömmer bort det, att hon är en 
annan, det är lite som att vara med sig själv fast man har sällskap.” 

 



23 

I den bästa vännens sällskap upplever intervjupersonerna att de inte behöver tänka särskilt på 
hur de beter sig, vad de säger eller vad de tycker. De känner sig accepterade för allt de är med 
fel och brister, och de behöver inte förställa sig, försköna sig, prestera, anstränga sig eller 
ursäkta sig för vem de är. De kan förlita sig på att nästan villkorslöst bli accepterade och 
omtyckta av den bästa vännen. 

 
”Just att man inte, att kunna, igen komma och umgås med någon som man bara 
kan slappna av med helt, som man inte... för på något sätt känns det som man 
går och spänner sig ganska mycket när man är på nya jobb och nya folk lite 
grann. Så det tycker jag... ja, en bästa vän, att man bara kan åka dit och 
slappna av, man behöver inte föreställa sig något.”  

 
”Det är det som känns så bra att man behöver inte tänka på vad man har på sig 
eller något sådant, eller vad man ska göra, också att man behöver inte tänka på 
vad du egentligen säger, för du vet att personen tycker om dig innerst inne.” 
 
”... och så är man som man är, hon behöver aldrig göra sig till för mig, och jag 
behöver aldrig göra mig till för henne, för vi känner ju varandra så väl.” 

 
Acceptansen och den avslappnade känslan som följer visar sig i kommunikationen mellan 
kvinnorna. Djupet, öppenheten och ärligheten är större i denna relation än i andra 
vänskapsrelationer. Det kvinnorna inte pratar om med sin bästa vän, det pratar de inte om med 
någon. Det finns färre ”censurmekanismer” i kommunikationen till den bästa vännen, och 
denna kommunikation tillåts bli mer känslomässig än den som förs med andra vänner. Detta 
förklaras dels med att de ses oftare och har tid att prata om fler ämnen än med andra vänner 
och dels att de känner sig mer avslappnade med sin bästa vän och att de kan räkna med att det 
de säger accepteras och tas emot på ett bra sätt av den bästa vännen. De flesta av kvinnorna 
upplever även att de kan prata med sin bästa vän om de känslor de upplever gentemot henne. 
De kan vara öppna med vad de tycker om både hennes positiva och negativa sidor.  
 

”Mm, jag kan säga när jag är lite besviken eller när jag är arg eller när jag är 
jätteglad eller när jag dyrkar henne och tycker hon är underbar.” 

 
Att få och erbjuda hjälp och stöd 

Ett centralt tema i relationen är att den bästa vännen alltid finns tillgänglig och ställer upp när 
intervjupersonen behöver det. Detta gäller även tvärtom, intervjupersonerna ställer även upp 
för sin bästa vän när hon behöver. För några är detta att ställa upp för varandra så viktigt att 
det blir själva definitionen på vad det innebär att ha en bästa vän. 
 

”... jag vet att hon är min bästa kompis för att hon alltid är där, och hon alltid 
vet att jag är där, det är nog därför.”  

 
Att ställa upp och ”finnas där” för varandra kan handla om att hjälpa till med praktiska saker, 
att ställa upp som känslomässigt stöd eller om att finnas tillgänglig som sällskap. När någon 
av de två vännerna känner sig ledsen, nedstämd, ångestfylld, ensam eller har något problem, 
förväntas det av den andra att hon självklart ska ställa upp om så behövs. Detta är ömsesidigt 
och intervjupersonerna ställer upp för sin bästa vän på samma sätt som deras bästa vän ställer 
upp för dem.  
 

”... både jag och hon har väl varit deppiga under perioder och då har väl jag 
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känt att hon är den enda jag pallar umgås med, för hon är den enda som typ 
fattar...” 

 
Det går bra att ringa varandra när som helst på dygnet, och den andre förväntas släppa det hon 
håller på med för tillfället. Många beskriver vikten av att veta att deras bästa vän alltid ”finns 
där” för dem, oavsett om det handlar om att de behöver prata om något viktigt eller bara vill 
ha någon att umgås med. Intervjupersonerna beskriver att det är väldigt skönt att veta att de 
har någon som alltid finns där för dem när de behöver. Även denna aspekt av relationen 
beskrivs av många av intervjupersonerna som en trygghet. 
 

”Så hur det är att ha en bästa kompis, det är svårt att föreställa sig hur det 
skulle vara om man inte hade det, hur jobbigt det skulle vara att inte ha det, det 
är lösningen på så många problem.” 

 
Det främsta sättet att få hjälp och stöd från sin bästa vän, är att prata med henne om de 
aktuella problemen. Att dela med sig av problemen till den bästa vännen gör att de blir lättare 
att hantera.  

 
”Oftast så blir det ju dubbelt så jobbigt om man ska vara själv och hälften så 
jobbigt om man är två.” 

 
Att prata med den bästa vännen kan fylla olika funktioner. Några betonar vikten av att bara bli 
lyssnade på, förstådda och få tröst, medan andra tycker att de råd och den feedback de får av 
sin bästa vän är det viktigaste och det som hjälper dem mest. När kvinnorna diskuterar sina 
problem med sin bästa vän får de hjälp att se saker ur en annan synvinkel och förslag på andra 
sätt att tänka. Flera talar om att deras vän visar en bra flexibilitet när det kommer till att stötta. 
Hon har en förmåga att känna av om kvinnan behöver muntras upp för att bli glad och på bra 
humör igen eller om det är mer lämpligt att låta kvinnan tala ut om problemet och ge henne 
utrymme att känna sig ledsen. Ibland behöver den bästa vännen inte säga något alls utan 
enbart hennes närvaro och delaktighet hjälper som stöd. Detta ordlösa stöd är unikt för 
relationen till den bästa vännen i jämförelse med andra vänskapsrelationer. 
 

”... och att hon visste att även om jag bara satt där så visste hon ändå att det 
var viktigt att jag var där, för jag var överhuvudtaget inte glad och orkade inte 
ens säga nåt, utan jag behövde bara sitta där och vara med någon. ” 

 
Detta att alltid vara tillgängliga för varandra är unikt för relationen till den bästa vännen. Med 
andra vänner beskriver flera kvinnor att de kan känna att de är till besvär och tränger sig på 
om de ringer för mycket. Men i relationen till den bästa vännen är detta aldrig ett problem. 
Kvinnorna känner inte att de själva besvärar sin bästa vän när de ringer, och endast en av 
intervjupersonerna säger något om att det kan vara påfrestande med ansvaret att alltid finnas 
tillgänglig. Detta har ibland hållit henne tillbaka då hon velat umgås med nya vänner eller ha 
andra aktiviteter. I övrigt tar ingen av intervjupersonerna upp denna kostnad i relationen som 
negativ eller påfrestande. 
 
Tidigare har jämförelser gjort mellan relationen till den bästa vännen och familjerelationer, 
gällande att det finns samma känsla av en gemensam historia, att relationerna känns lika 
långvariga och hållbara samt att det finns utrymme för konflikter på samma sätt i båda typerna 
av relationer. Även när det kommer till att finnas där för varandra finns en koppling till 
familjerelationer på så sätt att för några kvinnor är den bästa vännen som en förlängning av 
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familjen eller som en ersättare för familjerelationer som är eller har varit bristfälliga.  
 

”Min familj är väldigt utspridd och bor i olika städer och mina föräldrar är 
skilda sen ganska länge och det är inte alltid som vi haft nära kontakt, så för 
mig så har hon nästan fungerat som en syster. Det är massa gånger jag har gått 
till henne istället för att gå till mina föräldrar med mina problem.” 
 
”... hon är verkligen en syster, systern jag aldrig hade...” 

 
Det är inte bara vid motgångar och svårigheter den bästa vännen kan finnas där med hjälp och 
stöd. Relationen kan även vara utvecklande och hjälpa till att utveckla och stötta det som 
redan är bra. Utvecklingen kan handla om att ge varandra feedback gällande vardagliga saker, 
dela kunskap, att hjälpas åt att bli bättre och mer kreativa inom sitt gemensamma 
intresseområde, att komplettera varandra och lära av varandras olika egenskaper och 
förhållningssätt, och även om att utvecklas psykiskt.  
 

”Man vill ju känna att den man är nära den är en person som (...) får en att nå 
högre nivåer i tankebanorna.” 

 
 
Relationens avigsidor 

Svartsjuka är en av de avigsidor som ibland kan finnas i relationen. Svartsjukan kan 
uppkomma både gentemot andra vänner och gentemot pojkvänner. Det kan handla om att den 
ena kvinnan känner sig åsidosatt vid tillfällen då de även umgås tillsammans med andra 
människor eller att hon upplever att hon behöver dela med sig alltför mycket av den bästa 
vännen till dennes pojkvän eller andra vänner. Särskilt stor risk för svartsjuka finns vid 
förändringar då den ena kvinnan träffar nya vänner eller en ny pojkvän som tar mycket tid av 
hennes liv och den andra känner sig ensam och lämnad. 
 

”... vi var såhär att vi var med varandra varje kväll och så började hon vara 
med sin pojkvän varje kväll och du vet såhära, prata med mig på dagarna och 
då kan det bli såhär svartsjukedrama.”  
 
”... jag har sagt att hon får inte hålla på att tjura som en svartsjuk pojkvän när 
vi är ute, men det kan hon göra ändå...” 

 
Avundsjuka kan också förekomma i relationen. Ingen tar upp att de själva känt sig avundsjuka 
på sin bästa vän, men däremot att deras bästa vän kan vara avundsjuk på dem p.g.a. deras 
positiva arbetssituation eller att de har en kärleksrelation när deras bästa vän är singel. Flera 
kvinnor menar dock att avundsjukan inte blir lika stark i denna relation som i andra 
vänskapsrelationer. Istället finns här en möjlighet för kvinnan att uttrycka all sin glädje inför 
situationer där hon lyckats eller sådant hon är stolt över utan att känna sig skrytsam, detta till 
skillnad från andra vänskapsrelationer. 
 
En nackdel med att ha en nära relation är att det då finns en risk att förlora en viktig person de 
tycker mycket om. En kvinna säger att hon värdesätter sin bästa vän väldigt mycket, men 
menar att det kanske är farligt att värdesätta henne för mycket. Det skulle kunna hända att de 
förlorade den nära relationen de har genom att bli ovänner eller genom att flytta ifrån varandra 
och det skulle bli väldigt svårt och sorgligt.  
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Flera av intervjupersonerna påpekar att det finns en stor risk att ta sin bästa vän för givet. En 
kvinna beskriver det som att hon inte anstränger sig lika mycket för att vara trevlig mot sin 
bästa kompis som hon gör mot personer hon inte känner lika väl. Hon kan vara otrevligare 
mot sin bästa vän och ”försumma” henne mer.  
 

”... ibland kan det väl vara att man tar varandra för givet lite mycket. (...) för 
det brukar ju bli så när man känner varandra tillräckligt väl, att man inte 
vårdar det på samma sätt. (...) man kanske kan vara lite mer otrevlig så och 
snäsa av för man vet att hon ändå är där.” 
 

En annan avigsida med relation är risken att låsa sig vid den bästa vännen på så sätt att 
kvinnorna främst umgås med henne och prioriterar den relationen framför andra relationer. 
Detta kan leda till problem eftersom den bästa vännen inte alltid kan finnas tillgänglig och vid 
sådana tillfällen eller perioder kan kvinna känna sig ensam om hon då saknar andra vänner. 
Att låsa sig för mycket till den bästa vännen leder också till en begränsning när det kommer 
till att utveckla nya vänskapsrelationer, och flera poängterar också vikten av att ha flera 
vänner.   
 

”Men det kan ju vara att man bara är med personen, att man bara berättar 
allting till den personen istället för andra. Så man låser sig vilka man umgås 
med eller vilka man berättar sina personliga saker för. Det kanske finns fler som 
vill lära känna en, men jag väljer att bara berätta för en person.” 

 
Denna begränsning kan antingen innebära att kvinnan inte lär känna så många andra 
människor och inte umgås så mycket med andra, men det kan också innebära att andra 
människor undviker att umgås med de två bästa vännerna när de två hela tiden umgås. När 
någon då vill träffa den ena kvinnan följer alltid hennes bästa vän med. Den tredje personen 
kommer då komma i andra hand eftersom de två bästa vännerna ger den största 
uppmärksamheten åt varandra.  

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att öka förståelsen för unga vuxna kvinnors relation till sin bästa vän 
och resultatet baserades på kvinnornas egna berättelser. De centrala temana i relationen var 
att kvinnorna känner likhet med sina bästa vänner, att de delar en gemensam historia, att 
relationen är hållbar, att de känner sig förstådda, att de känner sig accepterade samt att de får 
och erbjuder varandra hjälp och stöd. De flesta av de tio vänskapsparen träffades när de gick i 
skolan för 3-13 år sedan. De håller kontakten genom att träffas eller prata per telefon i 
genomsnitt ett par gånger i veckan. Vissa avigsidor med relationen beskrevs, såsom 
svartsjuka och att de ibland tar varandra för givet. 
 
Nära relationer skiljer sig åt i kvalité beroende på vilken typ av relation det är, 
vänskapsrelation, kärleksrelation eller familjerelation. Även i dessa kategorier av relationer 
finns många olika typer av relationer. Min avsikt med denna undersökning har varit att så 
långt som möjligt belysa det specifika och unika hos relationen mellan två unga kvinnliga 
bästa vänner. Detta har gjorts i den mån intervjupersonerna själva har uttryckt unika aspekter 
för relationen eller påtalat skillnader mellan relationen till den bästa vännen och andra 
relationer. Det går dock inte att säkert uttrycka sig om det unika för relationen. Detta hade 
krävt ytterligare intervjuer kring upplevelsen av andra vänskapsrelationer, familjerelationer 
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eller kärleksrelationer för att sedan kunna jämföra resultaten med varandra. På grund av 
denna studies begränsade omfattning fanns inte utrymme för ytterligare intervjuer och denna 
typ av jämförelse. Därför kan inte denna studie sägas presentera unika utan centrala teman i 
relationen mellan två unga kvinnliga bästa vänner. 
 
Litteraturen i ämnet goda relationer i allmänhet och vänskap i synnerhet är begränsad. Lite 
har skrivits om vänskapsrelationer, de positiva aspekter som ingår i den eller det stöd en nära 
vänskapsrelation kan bidra med. När det kommer till upplevelser av en vänskapsrelation, och 
i det här fallet upplevelser av en relation mellan två unga kvinnliga bästa vänner finns inga 
tidigare studier att jämföra med. Resultatet kan därför endast diskuteras utifrån mer generella 
teorier om vänskap.  
 
Vid en jämförelse mellan kvinnornas upplevelser av relationen och teorier om socialt stöd kan 
flera typer av socialt stöd urskiljas i relationen (Cohen, Hettler & Park, 1997). Kvinnorna 
beskriver ett känslomässigt stöd, att deras bästa vän finns där för dem när de har problem, 
praktisk hjälp samt hjälp med information, att deras bästa vän erbjuder råd och förslag till 
lösningar på problem. Positiva egenskaper i relationen, som kamratskap, trygghet och stöd 
som beskrivits av intervjupersonerna kan kopplas samman med en hög grad av självkänsla 
(Bagwell et al., 2005). Detta indikerar att stöd för självkänsla är ytterligare en typ av socialt 
stöd kvinnorna erhåller i relationen. Vänskapsrelationerna som studerats i denna studie visar 
även exempel på delade aktiviteter, intressen och känslor som ökar positiva känslor samt stöd, 
närhet och tröst vid svårigheter vilket hjälper till att buffra negativa känslor (Seifert, 
Hoffnung & Hoffnung, 1997). Att relationen till den bästa vännen innebär ett socialt stöd för 
kvinnorna kan konstateras, oavsett på vilket sätt det sociala stödet definieras. Teorier kring 
socialt stöd skiljer sig i fråga om vad de menar är den viktigaste komponenten i stödet. Vissa 
poängterar det upplevda tillgången av stöd (Pierce, Baldwin & Lydon, 1997), andra det 
faktiskt erfarna och erhållna stödet, medan andra menar att det är de sociala kontakterna i sig 
som ger det största stödet, även om de kontakterna eller interaktionerna inte alls är inriktade 
på att stötta eller hjälpa till med problemlösning (Bolger & Eckenrode, 1991). I 
intervjupersonernas beskrivning av deras relation till sin bästa vän kan vi se exempel på 
samtliga dessa aspekter av socialt stöd. När kvinnorna har det svårt och har problem får de 
stöttning, förståelse, tröst och hjälp med att lösa problemen, vilket visar på ett faktiskt och 
erhållet stöd. De uttrycker även en upplevd tillgång av stöd, om de skulle få problem eller 
behöva stöd så är de säkra på att de skulle få det. Dessutom interagerar de ofta med sin bästa 
vän på sätt som inte har med problem eller svårigheter att göra, vilket ger dem tillgång till 
positiva sociala kontakter som också kan innebära ett socialt stöd. 
 
De centrala teman i relationen som framkommer i denna undersökning har en hel del likheter 
med den modell som tidigare presenterats som beskriver typiska egenskaper och kännetecken 
för vänskap (Todd & Davis i O´Connor, 1992). Denna modell handlar dock inte specifikt om 
kvinnlig vänskap eller enbart nära vänskapsrelationer utan är en mer allmän modell om 
vänskap. Förtroende, tillit, respekt, acceptans, förståelse, att vännerna trivs tillsammans, att de 
ställer upp för varandra när så behövs, att de kan vara sig själva med varandra och att de 
anförtror sig åt varandra är alla egenskaper av relationen som både beskrivits i modellen samt 
av intervjupersonerna i denna studie. Modellen pekar på de kännetecken och egenskaper som 
är typiska för en vänskapsrelation, men inte nödvändiga. Det är snarare exempel på olika 
aspekter som relationen kan innehålla. Eftersom så pass många av dessa egenskaper står att 
finna i intervjupersonernas berättelser kan man fråga sig om det är så att desto närmare och 
djupare en vänskapsrelation är, desto fler av egenskaperna eller kännetecknen finns i 
relationen. För en mindre nära vänskapsrelation torde inte lika många av dessa egenskaper 
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ingå. Vid en jämförelse med en annan modell för vänskapsrelationer stämmer 
intervjupersonernas berättelser om relationen överens med beskrivningen av nära 
vänskapsrelationer (Hinde i Duck, 1999). De hörs eller ses ofta, de har en djup och intim 
relation, de har en stor variation på aktiviteter de umgås kring, de beaktar varandras behov 
och kompletterar varandra, intervjupersonerna upplever att de är lika sin bästa vän, att de är 
förstådda av henne och att de är engagerade i relationen på så sätt att relationen upplevs som 
betydelsefull, långvarig och tålig. 
 
Relationen som beskrivits i denna studie har ett flertal likheter med de kvinnliga 
vänskapsrelationer som tidigare beskrivits i litteraturen. Det är en kärleksfull, utvecklande 
relation med ingredienser såsom respekt, tillit, engagemang, frihet, likhet och ömsesidig 
hjälpsamhet (Becker i Blieszner & Adams, 1992 & Bagwell et al., 2005). Det finns ett 
känslomässigt djup och engagemang samt närhet och trygghet (Bagwell et al., 2005). De 
ställer och finns där för varandra när de behöver (Seifert et al., 1997). Dock beskriver 
kvinnorna knappt något av den kostnad detta innebär. Endast en av intervjupersonerna tar upp 
att det känns påfrestande eller negativt på något sätt att det finns en förväntan om att finnas 
tillgänglig som stöd. 
 
Liksom i litteraturen tenderar kvinnorna att beskriva relationen till den bästa vännen genom 
att jämföra den med andra relationer. På flera sätt jämförs relationen till den bästa vännen 
med familjerelationer. Den upplevs som lika långvarig och hållbar som familjerelationer och 
det går bra att ta konflikter med den bästa vännen, på samma sätt som med en familjemedlem. 
Detta är jämförbart med vad som presenterats i tidigare studier (Rubin, 1987).  
 
När kvinnorna beskriver kommunikationen i relationen säger de att det inte alltid spelar så 
stor roll vad de pratar om, utan snarare att de pratar med varandra. Samtal som har ett trivialt 
innehåll fyller fortfarande en viktig funktion i relationen mellan vänner, nämligen att skapa 
och bevara anknytningen mellan de båda parterna (Duck et al i O´Connor, 1992). Duck et al 
menar alltså att innehållet i samtalet ibland kan vara sekundärt till kontakten som uppstår när 
de pratar med varandra. Detta beskriver även intervjupersonerna på så sätt att det är kontakten 
och relationen som är det viktigaste för dem, inte alltid vilket ämne de pratar om. Duck talar 
även om vikten av att vännerna delar vardagligt umgänget för att relationen ska fortsätta 
(O´Connor, 1992). En nära vänskapsrelation handlar om att dela livet med en annan människa 
med allt vad det innebär av tankar, känslor, upplevelser och vardagliga händelser. Även detta 
är något intervjupersonerna beskriver när de talar om de aktiviteter de delar med sin väninna 
samt de samtalsämnen de har. Det är viktigt att dela och tala om vardagliga ämnen för att de 
ska ha kännedom om den andres aktuella situation. Känslan av att ha en gemensam historia 
byggs på denna vardagskännedom, en känsla av att ha delat livet tillsammans som är ett av de 
centrala temana för relationen. 
 
Syftet med studien har inte varit att undersöka förhållandet mellan de centrala temana i 
relationen. Däremot har intervjupersonerna beskrivit temana på så vis att det verkar som att 
upplevelsen av likhet och upplevelsen av en gemensam historia utgör något av en grund för 
relationen. En viss upplevelse av likhet är en förutsättning för att ett första intresse ska uppstå 
mellan kvinnorna, för att relationen ska börja och sedan kunna fortsätta. Både kvinnornas 
egna berättelser och teorier om likhetens betydelse i vänskap pekar på detta (Blieszner & 
Adams, 1992, Duck, 1983 & Rubin, 1987). Dock finns i intervjupersonernas berättelser även 
tecken på att upplevelsen av likhet ökar allteftersom relationen växer sig starkare. Desto mer 
nöjd en person är med en relation, desto mer likhet kommer hon att uppleva i relationen 
(Morry, 2005). Flera av kvinnorna har en stark upplevelse av likhet, trots att de har svårt att 
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ge exempel på hur de är lika sin bästa vän. Upplevelsen av att ha en gemensam historia 
utvecklas inte förrän relationen påbörjats och parterna har upplevt händelser eller delat 
erfarenheter med varandra. Denna upplevelse verkar vara en grund i den djupare relationen 
som senare utvecklas. 
 
Det finns två aspekter av relationen som betonas särskilt av intervjupersonerna även om 
aspekterna inte presenterats som två centrala teman. Den ena aspekten handlar om att 
vännerna har roligt tillsammans, vilket presenterats i samband med det vardagliga umgänget. 
Den andra aspekten är trygghet. Tryggheten är en central aspekt i relationen men den vävs in 
så pass mycket med flera andra teman att den inte presenteras som ett eget centralt tema. 
Trygghet hänger ihop med flera av de centrala temana; En hållbar relation, Att känna sig 
förstådd, Att känna sig accepterad samt Att finnas där för varandra. Det är mer en 
övergripande aspekt av relationen än ett centralt, avgränsat tema och kan ses som ett resultat 
av att de andra temana finns och fungerar väl. Tryggheten vävs in i flera av temana och 
temana vävs även ihop med varandra. Hur inlindade de centrala temana och övriga aspekter 
av relationen är i varandra ger detta citat ett exempel på. 

 
”Det har ju alltid varit väldigt tryggt, jag kommer tillbaka till det hela tiden. 
Men just att... att man alltid känner att.. att det finns någon där och att.. att man 
kan liksom känna sig lika någon också, att man har lite samma sätt att tänka 
och samma sätt att vara och man kan vara, om man tycker att man tänker helt 
konstigt så är det alltid någon som förstår en. Och kan liksom komma ihåg saker 
som hänt innan, särskilt när man kommer till Stockholm med massa nya folk och 
går och fikar med folk som man inte känner en så bra, så är det så skönt att 
komma tillbaka till någon som verkligen vet så mycket om en. Och sen har vi 
väldigt kul också. Just att man inte, att kunna, igen komma och umgås med 
någon som man bara kan slappna av med, helt...” 

 
I resultatet har jag försökt förmedla den känsla intervjupersonerna förmedlade till mig vid 
intervjutillfällena. Jag upplevde en speciell känsla när intervjupersonerna berättade om sina 
bästa vänner, en känsla som var sig ganska lik från intervjuperson till intervjuperson. När de 
beskrev relationen gjorde de det med ett lugn och en ”självklarhet”. ”Självklarheten” de 
upplever kring relationen är även något de uttrycker verbalt. Detta innebär att kvinnorna inte 
har reflekterat särskilt mycket över relationen och inte heller verbaliserat kring den. Den bara 
”är” och de verkar mycket trygga i och tillitsfulla till den upplevelsen. Relationen till den 
bästa vännen verkar inte vara dramatisk, problematisk eller komplicerad, utan det kvinnorna 
beskriver är något enkelt och kärleksfullt. Min uppfattning är att det är denna känsla och den 
information som ges mellan raderna som är själva kärnan i relationen. 
 
 
Metod  

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod eftersom syftet med uppsatsen var att öka 
förståelsen för unga kvinnors ”bästisrelationer”. Litteraturen är mycket begränsad inom detta 
område så studien har en explorativ ansats och fokus ligger på intervjupersonernas berättelser 
och upplevelser. Med validitet i kvalitativ metod menas sådant som kvalité, trovärdighet och 
meningsfullhet (Langemar, 2004). Det gäller även att få giltiga svar på de aktuella 
frågeställningarna. För att uttrycka sig om validiteten i en kvalitativ studie kan man titta på ett 
antal faktorer. Empirisk förankring innebär att resultaten är förankrade i det insamlade 
materialet på så sätt att viktig information inte utesluts, att sådant som inte kommer från 
materialet läggs till eller att allt för långtgående tolkningar görs. Koherenskriteriet innebär att 
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resultatet skall vara logiskt sammanhängande utan motsägelser i tolkningen. Motsägelser kan 
dock finnas i materialet eftersom människor upplever saker olika. Kvalitativ 
generaliserbarhet har flera aspekter. Dels hur metoden fungerat, om den gett en 
generaliserbar bild av ämnet, om alla relevanta aspekter tagits upp, vad en annan metod hade 
kunnat ge för perspektiv som saknas i denna och hur intervjuaren påverkat under 
intervjutillfällena. Dels om resultatet går att applicera på den större population, vilket hänger 
ihop med hur urvalet är gjort. Validitet i kvalitativa undersökningar kan även diskuteras 
utifrån meningsfullhet och användbarhet. Reliabilitet går inte att diskutera inom kvalitativ 
metod eftersom det handlar om tillförlitlighet i mätningar och mätningar görs inte i kvalitativ 
metod (Langemar, 2004). Tyngdpunkten ligger här istället på det intervjupersonerna berättar. 
Det unika hos människan gör att det inte är så troligt att det går att upprepa försök med 
likadana resultat (Hayes, 2000).  
 
Jag anser att studien har en god empirisk förankring på så sätt att det som redovisas i 
resultaten har förankring i intervjumaterialet och inget ytterligare har lagts till. 
Abstraktionsnivån är visserligen högre än i det insamlade materialet, språket är mer formellt 
korrekt och val har gjorts angående vilken information som varit mest central att ta upp. Detta 
innebär givetvis tolkning, men inte särskilt långtgående tolkningar. Resultatet är snarare en 
sammanfattning och en strukturering av det insamlade materialet, så som tanken är med 
tematisk analys. Jag har strävat efter en öppenhet inför materialet och varit medveten om min 
egen förförståelse i ämnet. Jag är själv en ung kvinna med erfarenhet av nära 
vänskapsrelationer till andra kvinnor. Genom att ha min egen förförståelse i åtanke när det 
kommit till att bearbeta och tolka materialet har jag strävat efter att inte låta den påverka mig 
utan jag har istället i största möjliga mån utgått från det insamlade materialet. Även 
koherenskriteriet är uppfyllt på så vis att alla de delar och teman som ingår i resultatet hänger 
ihop på ett logiskt sätt och inga delar motsäger varandra. Relationen har i vissa aspekter 
beskrivits något annorlunda från intervjuperson till intervjuperson, men en likartad upplevelse 
av relationen framträdde när data bearbetats på gruppnivå. 
 
Trots att undersökningen är kvalitativ och urvalet inte varit ett slumpmässigt urval är min 
bedömning att en viss generaliserbarhet uppnåtts. De centrala teman som presenterats i 
resultatet har förmodligen viss giltighet även i andra relationer mellan två unga kvinnliga 
bästa vänner eftersom urvalet har varit så pass brett och resultatet så pass samstämmigt från 
de olika intervjupersonerna. Dock tror jag inte att resultatet går att generalisera till relationer 
mellan bästa vänner som är män eller som befinner sig i en annan livsperiod. Dessa relationer 
kan skilja sig väsentligt åt från den relation som studerats här. Kvinnor har en annan typ av 
vänskapsrelationer än män (Bagwell et al., 2005 & Seifert et al., 1997) och vänskapen 
förändras mycket från en livsperiod till en annan (Bagwell et al., 2005 & Kazdin, 2000). De 
unga vuxna kvinnorna befinner sig i en period i livet då de bryter upp från sina 
ursprungsfamiljer. Dock har de ännu inte skaffat en egen familj med partner och barn. De 
nära vännerna är därför av särskilt stor betydelse under denna period eftersom de fyller de 
starka behov av intimitet, solidaritet och lojalitet som karaktäristiska för unga vuxna. I flera 
av kvinnornas berättelser finns exempel på ålderstypiska aspekter av relationen. Flera av 
kvinnorna talar om att de flyttat från föräldrahemmet till att bo tillsammans med sin bästa vän 
vilket har varit en mjukare övergång till vuxenlivet än att flytta hemifrån för att bo ensam. 
Några talar om den avundsjuka som kan uppstå när den bästa vännen träffat en pojkvän. Jag 
tänker att en pojkvän i denna period i livet kan ses som en konkurrent om platsen som den 
mest betydelsefulla och närmast stående personen i deras bästa väns liv. Detta kan förstås 
hota intimiteten och solidariteten i relationen och rucka på den trygghet kvinnorna får i 
relationen.  
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Gällande studiens meningsfullhet kan sägas att då jag anser validitetskriterierna vara 
uppfyllda kan vi utgå från att resultatet är ”sant”, på så sätt att det material som samlats in 
verkligen återger kvinnornas upplevelse av sina ”bästisrelationer”. Desto mer ”sant” ett 
resultat är, desto högre kan meningsfullheten sägas vara (Langemar, 2004). Jag anser även att 
resultatet är så pass fylligt och tydligt i de respektive temana som presenterats att personer 
som är intresserade av unga vuxna kvinnors liv kan ha nytta av denna studie samt finna den 
meningsfull. Gällande användbarheten så är studien den första i sitt slag. Upplevelsen för en 
ung kvinna av att ha bästa vän har inte tidigare studerats, och inte heller de centrala teman 
som finns i relationen. Viss litteratur finns inom ämnet vänskap, men även den är begränsad. 
Studien kan därför sägas ha en hög användbarhet då den är kunskapsfrämjande på ett tidigare 
relativt outforskat ämne.    
 
Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide så att vissa riktlinjer och 
teman skulle finnas under intervjuerna. Jag tror att dessa frågor och riktlinjer varit 
nödvändiga för att kunna samla in det aktuella materialet. En öppnare typ av intervju hade 
troligen inte lett till ett lika fylligt och användbart material som nu då respondenterna haft 
tydliga frågor att svara på. Detta baseras på att flera av kvinnorna beskriver relationen till sin 
bästa vän som ”självklar” och menar att de inte reflekterat och verbaliserat över den på det 
här sättet förut. En intervju per undersökningsdeltagare genomfördes. Eftersom ämnet varit 
ovant för flera av deltagarna att tala om p.g.a. att relationen känns så ”självklar” för dem är 
det möjligt att två intervjuer kunnat tillföra något mer för resultatet. Detta för att tankar kring 
relationen kan väckas vid det första intervjutillfället som sedan går att fånga upp under den 
efterföljande intervjun. Kanske väcker intervjun nya tankar om relationen i efterhand. 
Kontaktskapandet under den första intervjun påverkar även den respondenterna på så sätt att 
de blivit mer avslappnade allteftersom intervjun fortskridit. Vid en andra intervju hade det 
kanske varit lättare att direkt komma in på de mest centrala frågeställningarna och kortare tid 
hade krävts för den intervjun. Dock finns en lika stor möjlighet att en andra omgång 
intervjuer lika gärna kunnat bli överflödiga då de resultat som samlats in känns relativt mättat.  
 
Hur jag som intervjuare har påverkat vad som sagts i intervjuerna kan diskuteras. Jag är själv 
kvinna, inte så många år äldre än att själv tillhöra gruppen unga vuxna och har själv 
erfarenheter av nära vänskapsrelationer till kvinnliga vänner, vilket jag tror att respondenterna 
utgår ifrån. Jag tänker mig att kvinnorna förväntar sig att jag ska förstå dem och deras 
upplevelse av relationen till sin bästa vän p.g.a. mina egna erfarenheter i ämnet. Detta kan 
medföra både fördelar och nackdelar. Jag tror det varit relativt lätt för kvinnorna att tala med 
mig, min upplevelse är att de känt att de kunnat tala öppet. Däremot kanske de förutsätter att 
jag förstår de aspekter de upplever som ”självklara” och inte anstränger sig lika mycket för att 
försöka få tag på dem och förklara dem som de kanske skulle ha gjort om jag varit en 
medelålders man. Kvinnornas svar kan även ha påverkats av social önskvärdhet på så sätt att 
kvinnorna främst berättar om det positiva och välfungerande i relationen. Men det kan lika 
gärna finnas en tanke om att jag som psykologstuderande förväntar mig att de ska tala om 
sina problem i relationen. Min uppfattning är dock att social önskvärdhet eller en förväntan 
om att tala om problem och svårigheter hos en psykolog inte påverkade resultatet särskilt 
mycket. Kvinnorna talar visserligen inte särskilt mycket om sina problem i relationen, men på 
direkta frågor om detta verkar det heller inte finnas så mycket att berätta.  
 
Deltagandet byggde helt på frivillighet, men för de intervjupersoner som studerade på 
Psykologiska Institutionen fanns en annan vinst i deltagandet, nämligen att de erhöll UD-tid. 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval och de tio intervjupersonerna söktes genom bekantas 
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bekanta, på Psykologiska Institutionen och via Internet. Vid en studie av detta slag bör 
samtliga respondenter delta på samma premisser. De fem deltagare som var studerande på 
institutionen hade alltså en något annorlunda motivation till att genomföra intervjuerna än de 
andra deltagarna. Enligt min bedömning har dock inte deltagarnas inställning eller sätt att 
svara påverkats märkbart av huruvida de varit studerande på institutionen eller inte. Samtliga 
deltagare har enligt min uppfattning varit öppna, närvarande och svarat efter bästa förmåga. 
Möjligtvis har de deltagare som var studerande på Psykologiska Institutionen och därigenom 
haft en annan erfarenhet av att delta i liknande studier eller undersökningar än de andra 
kvinnorna haft det lättare att känna sig bekväma både i lokalerna och i intervjusituationen.  
 
Anledningen till att jag valde just åldersgruppen 18-25 år är att det är en åldersgrupp som 
finns i psykiatrin. Denna åldersgrupp kallas inom psykiatrin unga vuxna och det är härifrån 
jag hämtat min definition på gruppen. Det kan diskuteras huruvida unga vuxna i åldern 18-25 
år är en homogen grupp och om det är lämpligt att uttala sig om denna grupp som en helhet. 
Det kan skilja sig mycket både erfarenhetsmässigt och gällande den psykologiska mognaden 
att vara 18 år och att vara 25 år. Mycket hinner hända mognadsmässigt med individen från det 
att hon är 18 år, går på gymnasiet och bor i föräldrahemmet till dess hon fyllt 25 år, börjat 
arbeta, sedan länge flyttat ifrån föräldrahemmet och kanske skaffat ett fast kärleksförhållande 
eller t.o.m. gift sig och fått barn.  
 
 
Förslag på fortsatt forskning  

Litteraturen i ämnet vänskap är mycket begränsad. Särskilt när det kommer till upplevelser av 
vänskap eller undersökandet av specifika vänskapsrelationer, såsom relationen mellan två 
unga kvinnliga bästa vänner. Jag efterlyser därför fortsatta studier i ämnet som kan 
komplettera denna. Det skulle vara mycket intressant att se resultat från liknande studier och 
kunna jämföra dem med resultaten i denna studie. Det kan finnas teman eller aspekter i 
relationen som inte kommit fram i denna studie. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att 
studera de centrala teman jag funnit i relationen i avseendet hur relevanta och viktiga de är för 
relationen. Finns det vissa teman som är mer grundläggande än andra? Kan en 
”bästisrelation” vara välfungerande trots att något av dessa teman saknas?  Kvantitativa 
studier kan ta vid med ett större urval och en möjlighet till kvantitativ generaliserbarhet. 
 
Att relationen mellan två unga kvinnliga bästa vänner innebär ett socialt stöd kan konstateras. 
Dock finns olika definitioner på detta stöd och olika aspekter poängteras i olika teorier. 
Ytterligare studier gällande vilken typ av socialt stöd samt vilka kvalitéer i relationen mellan 
de två vännerna som innebär ett stöd känns dock fortfarande angelägna.  
 
En annan intressant fråga att studera är hur relationen kan beskrivas utifrån anknytningsteori. 
Frågan är om alla unga kvinnor kan fungera som en del i denna typ av relation eller om vissa 
förutsättningar gällande bakgrund och färdigheter i relationer behövs. Är det tidigare 
erfarenheter av goda relationer som gör att kvinnorna kan ha dessa goda vänskapsrelationer 
nu? Finns det ett samband mellan anknytningsmönstret i relationen till den bästa vännen och 
anknytningsmönstret i uppväxtfamiljen? Anknytning eller ”attachment” handlar främst om 
relationen mellan barnet och dess primära vårdnadshavare men dessa tidiga relationsmönster 
ligger till grund för de sätt den vuxne sedan relaterar till andra människor (Perris, 1996). De 
anknytningsmönster som kan ses hos det lilla barnet kan kännas igen även i vuxen ålder. Jag 
tänker att kvinnorna till viss del måste ha fått uppleva en god relation redan när de var små. 
Jag tror att det är en förutsättning att man en gång varit del av en god relation för att kunna 
vara med och skapa en god relation. Vilka är då förutsättningarna för att kunna utveckla en 
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god och nära vänskapsrelation? Detta kan studeras utifrån teorier om anknytning 
(attachment). Anknytningsmönster i vuxen ålder har tidigare studerats i kärleksrelationer men 
inte i vänskapsrelationer (Feeney & Noller, 1996).  
 
Denna studie har fokuserat på vänskapen mellan bästa vänner inom en specifik grupp, 
nämligen unga vuxna kvinnor. Det är en speciell form av vänskap - ”bästisrelationen”. 
Studien har fokuserat på de centrala teman som finns i relationen. Däremot går det bara till 
viss del att uttrycka sig om det unika för relationen utifrån de jämförelser respondenterna har 
gjort under intervjuerna. För att kunna uttala sig om det unika för relationen skulle liknande 
och oberoende studier om andra relationer behöva genomföras för att en jämförelse sedan 
skulle kunna göras. Exempelvis skulle en jämförelse gällande kvalitéer i relationer mellan 
unga vuxna män och deras bästa vän vara intressant. I början av arbetet med denna studie 
fanns en tanke om att göra en jämförande studie, men p.g.a. studiens begränsade omfattning 
var detta inte aktuellt. Det finns ytterligare jämförelser som kan vara intressanta att göra. Hur 
ser relationen mellan två kvinnliga bästa vänner ut över tid; alltifrån de första 
vänskapsrelationerna mellan två flickor på dagis till relationer mellan gamla kvinnor i livets 
slutskede? Vad händer med relationen över tid; vilka teman liknar varandra och vilka skiljer 
sig åt? Det skulle även vara intressant att studera andra goda relationer på liknande sätt som i 
denna studie, för att sedan kunna jämföra och tydligare kunna uttala sig om vad som är 
specifikt för de olika relationerna. Vad skiljer exempelvis relationen till den bästa vännen från 
andra vänskapsrelationer eller från relationen till en partner? En del svar finns i resultatet 
ovan, men eftersom oberoende intervjuer om de andra relationerna inte genomförts är det 
svårt att uttala sig säkert om dessa unika drag i ”bästisrelationen”. 
 
 
Avslutande kommentarer  

Mitt personliga syfte med denna studie var att öka min kunskap om unga kvinnors goda 
relationer. Detta för att bättre kunna göra ett terapeutiskt arbete tillsammans med mina 
blivande unga kvinnliga patienter och klienter. Jag har definitivt ökat min kunskap om unga 
kvinnors goda relationer och hoppas verkligen att detta kan hjälpa mig att göra ett gott 
terapeutiskt arbete i framtiden. Det har varit oerhört spännande och lärorikt att träffa de tio 
intervjupersonerna och höra dem berätta om deras relationer till sina bästa vänner. Jag har fått 
en viktig referensram inför kommande intervjuer och bedömningar av blivande patienter och 
klienter. Det är sällan tillfället ges att tala med personer utan psykiatrisk problematik om just 
det jag senare kommer att tala med mina patienter om. Dessa intervjuer kommer att finnas 
med mig när sedan träffar patienter. Det kommer att bli intressant att göra jämförelser mellan 
psykiatriska patienter och icke-kliniska intervjupersoner gällande hur och vad de berättar om 
sina vänskapsrelationer. Kanske kommer deras berättelser ha en hel del likheter, kanske 
kommer de att skilja sig väsentligt åt. För dem som beskriver en god relation till en bästa vän 
betonar jag vikten av att framhålla det värdefulla i detta. För dem som beskriver en bristfällig 
relation eller kanske avsaknad av vänskapsrelationer har jag nu införskaffat mig en ovärderlig 
kunskap om hur relationer kan se ut när de är välfungerande och vet mer om vad som kan 
vara värt att sträva efter.  
 
Jag funderar kring vad intervjuerna kan ha tillfört de deltagande kvinnorna. De har i och med 
intervjuerna fått en chans att reflektera kring den vänskapsrelation de har till sin bästa vän. 
Flera av kvinnorna berättade efter att intervjun avslutats att det var ovant att tala om ämnet. 
Relationen till den bästa vännen känns så ”självklar” och är inte något man tänker särskilt 
mycket på. Flera tyckte att det var en positiv och intresseväckande upplevelse att få ett 
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tillfälle att tänka kring och tala om relationen till den bästa vännen. Jag hoppas att de förstår 
hur värdefull deras relation till deras ”bästis” är och att de kan glädjas över den.  
 
 
 



35 

Referenser 
 
Adatto, C.P. (1980). Late adolescence to early adulthood. I S.J. Greenspan & G.H. Pollock 
(Red.), The course of life: Psychoanalytic contributions toward understanding personality 
development: Vol. 2. Latency, adolescence and youth (s. 463-476). Adelphi: NIMH, Mental 
Health Study Center. 
 
Bagwell, C.L., Bender, S.E., Andreassi, C.L., Kinoshita, T.L., Montarello, S.A., & Muller, 
J.G. (2005). Friendship quality and perceived relationship changes predict psychosocial 
adjustment in early adulthood. Journal of Social and Personal Relationships, 22, 234-254. 
 
Blaine, G.B., & Farnsworth, D.L. (1980). Personality development in the young adult. I S.J. 
Greenspan & G.H. Pollock (Red.), The course of life: Psychoanalytic contributions toward 
understanding personality development: Vol. 2. Latency, adolescence and youth (s. 497-509). 
Adelphi: NIMH, Mental Health Study Center. 
 
Blieszner, R., & Adams, R.G. (1992). Adult friendship. Newbury Park: SAGE Publications. 
 
Blos, P. (1962). On adolescence: A psychoanalytical interpretation. New York: The Free 
Press of Glencoe. 
 
Bolger, N., & Eckenrode, J. (1991). Social relationships, personality, and anxiety during a 
major stressful event. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 440-449. 
 
Claesson, M., & Werbart, A. (2002). Unga vuxna i psykoterapi I: Vilka är de? (Psykoterapi: 
forskning och utveckling, nr. 22). Stockholm: Karolinska Institutet och Psykoterapiinstitutet. 
 
Cohen, L.H., Hettler T.R., & Park C.L (1997). Social support, personality, and life stress 
adjustment. I G.P. Pierce, B. Lakey, I.G. Sarason & B.R. Sarason (Red.), Sourcebook of 
social support and personality (s. 215-228). New York: Plenum Press. 
 
Cohen, S., & Wills, T.A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. 
Psychological Bulletin, 98, 310-357 
 
Duck, S. (1983). Friends, for life: The psychology of close relationships. Brighton: The 
Harvester Press.  
 
Duck, S. (1999). Relating to others. Buckingham: Open university press. 
 
Erikson, E. (1971). Ungdomens identitetskriser. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Erikson, E. (1993). Barnet och samhället. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Erikson, E. (2000). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Feeney, J., & Noller, P. (1996). Adult attachment. London: SAGE Publications. 
 
Kazdin, A.E. (Red.) (2000). Friendship. I Encyclopedia of Psychology (Band 3, s. 403 – 407). 
New York: Oxford University Press. 
 



36 

Gable, S.L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General 
Psychology,  9, 103-110. 
 
Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University Press. 
 
Isay, R.A. (1980). Late adolescence: the second separation stage of adolescence. I S.J. 
Greenspan & G.H. Pollock (Red.), The course of life: Psychoanalytic contributions toward 
understanding personality development: Vol. 2. Latency, adolescence and youth (s. 511-522). 
Adelphi: NIMH, Mental Health Study Center. 
 
Jacobsson, G. (2003). På tröskeln till vuxenvärlden: unga vuxna berättar om påfrestningar 
och svårigheter i livet. (Psykoterapi: forskning och utveckling, nr. 25). Stockholm: Karolinska 
Institutet och Psykoterapiinstitutet. 
 
Jacobsson, G. (2005). On the threshold of adulthood: Recurrent phenomena and 
developmental tasks during the period of young adulthood. Doktorsavhandling, Stockholms 
Universitet, Pedagogiska institutionen.   
 
Langemar, P. (2004). Att låta en värld öppna sig:  introduktion till kvalitativ metod i 
psykologi. Opublicerat manuskript, Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. 
 
Lewis, M. (1980). The phase of young adulthood, eighteen to twenty-three years. I S.J. 
Greenspan & G.H. Pollock (Red.), The course of life: Psychoanalytic contributions toward 
understanding personality development: Vol. 2. Latency, adolescence and youth (s. 523-527). 
Adelphi: NIMH, Mental Health Study Center.  
 
Morry, M.M. (2005). Relationship satisfaction as a predictor of similarity ratings: A test of 
the attraction-similarity hypothesis. Journal of Social and Personal Relationships, 22, 561-
584. 
 
Myers, D.G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist,  
55, 56-67. 
 
Möhl, B., & Schack, M. (1997). Individens utveckling i psykodynamisk belysning: II 
Barndomen som personlighetens fundament. I M. Brörup, L. Hauge & U. Lyager Thomsen 
(Red), Psykologiboken: om barn, unga och vuxna (s. 57-83). Lund: Studentlitteratur 
 
Newcomb, M.D., & Keefe, K. (1997). Social support, self-esteem, social conformity, and 
gregariousness. Development patterns across twelve years. I G.P. Pierce, B. Lakey, I.G. 
Sarason & B.R. Sarason (Red.), Sourcebook of social support and personality (s. 303-333). 
New York: Plenum Press. 
 
O´Connor, P. (1992). Friendships between women. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf. 
 
Orbach, S., & Eichenbaum, L. (1989). Kvinnor emellan: Om kärlek, avund och konkurrens i 
kvinnors vänskap. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 
Perris, C. (1996). Ett band för livet. Falköping: Natur och Kultur. 
 



37 

Pierce, T., Baldwin, M.W., & Lydon, J.E. (1997). A relational schema approach to social 
support. I G.P. Pierce, B. Lakey, I.G. Sarason & B.R. Sarason (Red.), Sourcebook of social 
support and personality (s. 19-47). New York: Plenum Press. 
 
Rubin, L. (1987). Bara vänner: Vad vänskapen betyder i våra liv. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
 
Seifert, K., Hoffnung, R., & Hoffnung, M. (1997). Lifespan development. Boston: Houghton 
Mifflin Company. 
 
Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. 
American Psychologist, 55, 5-14. 
 
Seligman, M.E.P., Steen, T.A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: 
Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421.  
 
Socialstyrelsen. (2001). Folkhälsorapport 2001. (SoS-rapport). Stockholm: Socialstyrelsen 
och Epidemiologiskt centrum. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Folkhälsorapport 2005. (SoS-rapport). Stockholm: Socialstyrelsen 
och Epidemiologiskt centrum. 
 
Staples, H.D., & Smarr, E.R. (1980). Bridge to adulthood: years from eighteen to twenty-
three. I S.J. Greenspan & G.H. Pollock (Red.), The course of life: Psychoanalytic 
contributions toward understanding personality development: Vol. 2. Latency, adolescence 
and youth (s. 477-496). Adelphi: NIMH, Mental Health Study Center. 
 
Wiman, M., & Werbart, A. (2002). Unga vuxna i psykoterapi II: Hur uppfattar de själva sina 
problem? (Psykoterapi: forskning och utveckling, nr. 23). Stockholm: Karolinska Institutet 
och Psykoterapiinstitutet. 



38 

Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
Berätta lite kort om dig själv (ålder, sysselsättning, intressen, personlighet) 
Berätta lite kort om din bästa kompis (ålder, sysselsättning, intressen, personlighet) 
 
När träffades ni, och i vilket sammanhang? 
Hur ofta har ni kontakt?  
Hur håller ni kontakten (telefon, mail, SMS, träffas)?  
Vad gör ni när ni ses?  
 
Berätta om hur det är att ha en bästis.  
Vad är det bästa med att ha en bästis?  
Finns det några nackdelar med er relation?  
Vad skiljer den här relationen från andra kompisrelationer?  
Vad gör ni som du inte gör med andra? 
Vad finns det för regler i er relation, ex finns det något ni inte får/kan/skulle göra?  
Finns det något ni måste/bör/förväntas göra? 
 
Vad pratar ni om?  
Vilka känslor kan ni prata om?  
Kan du prata om hur du känner gentemot henne?  
Finns det något du inte kan prata med henne om?  
Har det hänt att ni haft konflikter, isf hur löser ni dem? 
 
När har din kompis haft särskilt stor betydelse för dig? (Vid konflikt med föräldrar/pojkvän, 
problem i skolan/på jobbet, osv?)  
På vilket sätt hjälper er relation dig då? 
 
Varför blev just ni två bästa kompisar? 
 
Övrigt/ngt att tillägga?  
 
Hur kändes det att prata om det här ämnet? 
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Bilaga 2 
 
 

Till medverkande i intervjustudie 
November  2005 

 
 
 
 
Jag heter Ann Källén och genomför just nu mitt examensarbete på Psykologlinjen på 
Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Jag är intresserad av unga kvinnor och 
deras nära relationer och har därför valt att genomföra en intervjustudie om unga kvinnor (18-
25 år) och deras relationer till sin bästa kompis. Jag kommer att intervjua sammanlagt tio 
personer (kvinnor 18-25 år) som har en bästa kompis.  
 
Deltagandet är helt frivilligt, vilket innebär att du när som helst har rätt att avbryta ditt 
deltagande. Intervjuerna (som kommer vara max 1,5 h långa) spelas in på band, men det är 
bara jag som kommer att lyssna på banden, och dessa kommer sedan raderas. Resultatet 
redovisas i form av en vetenskaplig uppsats, som beräknas vara färdig i april 2006. Jag 
kommer eventuellt att citera dig i uppsatsen, men dina uppgifter behandlas helt konfidentiellt 
och det kommer inte att gå att identifiera vare sig dig eller din kompis i den färdiga uppsatsen.  
 
Som tack för ditt deltagande kommer jag skicka den färdiga uppsatsen till dig. 
 
Mvh, Ann Källén 
 
 
 
 


