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Sammanfattning

Vilka normer och värderingar bidrar till en god vänskapsrelation? I
en kvalitativ  undersökning  intervjuades  tre  män  och  tre  kvinnor
mellan  20-30  år.  Respondenterna  som  rekryterades  via  ett
bekvämlighetsurval svarade på 15 frågor om deras syn på vänskap.
Resultatet  visade  att  respondenterna  hade vissa  gemensamma svar
som  delades  upp  efter  följande  teman;  tillit,  acceptans,  intimitet.
Vänskap visade sig ha en betydande roll för välmående eftersom det
är en grundläggande del av människans liv. Studien visade även att
det ur ett genusperspektiv fanns förväntningar som skiljde sig åt i en
vänskapsrelation och att dessa skillnader grundade sig på normer och
värderingar.  Resultatet  visade  slutligen att  normer och värderingar
genom  åren  har  skapats  genom  kulturen  som  har  sin  grund  i
samhället.
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Abstract

What  kind of norms and values determine  a good friendship?  In a
qualitative study three men and three women aged 20-30 years old
were  interviewed.  The  respondents  who  were  recruited  through  a
convenience  sampling  were  asked  to  answer  questions  concerning
their  view about  friendship.  After  analyzing the interview protocol,
three common themes were identified: trust acceptance and intimacy.
Friendship showed to be a significant part when it came to people and
their  wellbeing.  The  study  also  showed  that  men  and  women  had
different  expectations for  what  that friendship will  entail  and these
differences were based on norms and values. It seems that norms and
values are developed through the existing culture in society and in
over time. 
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Normer och värderingar inom vänskap

Att ha relationer till andra människor kan tyckas vara en självklarhet för många, det 

anses som en naturlig del av livet och en viktig komponent som gör livet meningsfullt. Att 

uppnå en känsla av tillhörighet som grundar sig i en intim, stöttande och nära vänskapsrelation 

bidrar till ett lyckligare och hälsosammare liv (Myers, 2013). 

Begreppet relation definieras som ett socialt och känslomässigt förhållande mellan 

individer, mellan individer och grupper och mellan grupper (Egidius, 2008). Enligt tidigare 

forskning (Brown, Furstenberg Jr, Larson, Verma & Wilson, 2002 ) kan man se hur relationens 

betydelse kan yttra sig och spela en viktig roll ur den aspekten att den bland annat medför att 

människor kan bygga upp ett tryggt och socialt nätverk bestående av individer som människor 

litar på och som de kan luta sig mot i svåra stunder, vilket i sin tur kan bidra till att övergången 

mellan ungdomsvärlden till vuxenvärlden kan kännas enklare. 

I Erik Eriksons psykoanalytiska jagteori (Jerlang, 2008) vill Erikson belysa vikten av 

jagets samspel och anpassning med dess omgivning genom att lyfta de sociala förhållandena, 

människorna och kulturen, vilka betraktas som relevanta faktorer när det kommer till jagets 

identitetsbildning. Erikson menar även att människor kan ses utifrån tre olika 

organisationsprocesser varav den tredje organisationsprocessen lyfter fram människor som 

socialt fungerande varelser och medlemmar av ett samhälle som bland annat kan ge människor 

möjligheter till att utveckla olika typer av relationer.

Det har skrivits mycket om vänskap och vad som kännetecknar en vänskapsrelation 

mellan vuxna människor och speciellt kvantitativa studier har visat sig behandla ämnet 

åtskilliga gånger och får därmed ett övertag inom forskningsfältet. Tidigare forskning har 

kommit fram till att vissa egenskaper och beteenden i en vuxen vänskapsrelation värderas 

högre än andra, som exempelvis omsorg, lojalitet, förtroende, självutlämnande, gemensamma 

intressen och värderingar (Adams, Blieszner & de Vries, 2000). Dessa attribut är vad som 
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kännetecknar en vänskap och anses därför viktiga för att människor ska kunna behålla en 

befintlig vänskapsrelation. Tidigare forskning inom ämnet menar även att eftersom relationer 

ständigt är aktuella och därmed påverkar det vardagliga livet, medför detta en intention att 

bygga intima och värdefulla relationer utifrån vetskapen om att personerna som ingår i en 

vänskapsrelation förväntas bete sig på ett visst sätt i en specifik situation och att dessa 

förväntningar anses vara kognitiva begrepp som människor själva har skapat (Hall, Larson, & 

Watts, 2011).

Tidigare nämnda attribut är såväl av stor vikt för människans välmående, varpå det 

visat sig att vänskap är ett brett ämne och en central del av livet, så pass att forskning har 

påvisat kopplingar mellan nära relationer och ett längre liv (Rasulo, Christensen, & Tomassini, 

2005). Vid mer eller mindre stressade situationer bidrar sociala relationer till att främja den 

mentala hälsan (Turner, 1999, refererat i Mouzon, 2014). 

 Trots att den kvantitativa metoden har visat sig ha ett övertag inom vänskapsområdet 

kan man ändå finna forskning inom det kvalitativa området som bidrar till ämnet. I 

socialpsykologen Lillian B. Rubins kvalitativa studie om vänskapens betydelse mellan vuxna 

människor framkommer det att respondenterna delade samma uppfattningar när det kom till 

definitionen av vänskap som visade sig bestå av följande egenskaper: ärlighet, tillit, 

generositet, respekt, trygghet, engagemang, förståelse, ömsesidighet, accepterande och 

varaktighet. Defitionen av en vän visade sig således vara en person som uppfyllde dessa 

egenskaper (Rubin, 1985). 

Normer och värderingar finns inom människor och är skapade utifrån vissa aspekter 

och såväl samhälle som kultur bidrar till att normer och värderingar skiljer sig mellan män och 

kvinnor (Mooney Marini, 1990). Flickor och pojkar blir redan från början behandlade på olika 

sätt av sina föräldrar i syfte att passa in i en modell för beteenden och könsspecifika roller. Det 

visade sig också att det inte bara var föräldrarna som såg till att behandla sina barn utifrån 
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vilket kön de hade, då man även kunde se att det i interaktionen med såväl lärare som kamrater 

och rådgivare skedde samma sak. När det kom till andra källor som till exempel massmedia, 

det vill säga tidningar, böcker, tv och filmer, kunde man se att även dem föll in i inlärningen av 

könsroller och på så sätt påverkade genusperspektivet. Detta är någonting som sedan 

fortskrider under tidens gång i takt med att flickor och pojkar blir äldre, vilket kan yttra sig i 

interaktioner tillsammans med vänner och familj samt genom erfarenheter på arbetsplatser.

Enligt Egidius definieras värderingar som ett grundläggande ställningstagande till 

sådant som är av betydelse för en persons känsloreaktioner, livs- och samhällsuppfattning samt 

handlingar, vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, gott och ont, rätt och orätt och så 

vidare (Egidius, 2008).

Värderingar inom vänskap visar enligt tidigare forskning (Galupo & Gonzalez, 2012) 

att följande komponenter är exempel på vad som anses vara det som bidrar till en god grund 

för en vänskapsrelation: att man kan respektera och lita på varandra, att den andra personen 

finns där när man behöver och att man inte dömer varandra samt att man delar liknande liv och 

erfarenheter. 

Enligt Felmlee definieras en social norm som beteenden som anses vara acceptabla 

inom en specifik kulturell miljö, i en given situation (Felmlee, 1999). I tidigare forskning 

(Felmlee, Sweet & Sinclair, 2012) går det att läsa om att det skiljer sig mellan könen när det 

kommer till synen på normer inom en vänskapsrelation och att männen respektive kvinnorna 

därmed värderar saker och ting olika. Till exempel visade det sig att intimitet och att kunna lita 

på den andre personen var någonting som kvinnor högt värdesatte i en vänskap. Medan 

männen inte verkade ta så illa vid sig vare sig det handlade om att en vän inte stod upp för den 

andre i offentliga sammanhang i form av att försvara sin vän, eller om denne i sista stund 

ställde in ett planerat möte. 
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Människor är beroende av relationer och tillsammans kan dem uppnå det mesta av vad 

de vill ha i livet och vad de behöver (Ridgeway, 2009). Detta förutsätter att det från början 

finns en gemensam kunskap, det vill säga en kulturell kunskap, som antas vara någonting som 

alla människor besitter och därmed förstår innebörden av. När människor tillsammans vill 

uppnå ett önskat mål förutsätter den specifika situationen att personerna ifråga kan relatera till 

varandra och varandras beteende. Detta är av stor vikt för att personerna ska kunna samordna 

på ett så effektivt sätt som möjligt för att kunna nå fram till målet. I en specifik situation som 

kräver att människor ska kunna kategorisera och definiera vilka de själva och vilka andra är, 

medför det att människan på ett lättare sätt kan förutse hur den ena eller den andra personen 

kommer att agera i stunden för att därefter kunna integrera sina handlingar. 

Enligt Kim, Sherman, Ko, och Taylor (2006) visar studier att huruvida relationer anses 

vara en värdefull resurs vid svåra tider avgörs av hur villig människan är att fråga efter hjälp. 

Om relationer tolkas som skyldigheter och tvång finns det risk att människor hellre väljer att 

själva lösa problemen och finna lycka på egen hand. Hur detta avgörs beror på hur samhället 

har valt att se på att be om hjälp som något givande eller ej. Men oavsett hur samhället ser på 

det finns det ändå delar som är avgörande för när man känner tillit till en vän när det kommer 

till att kunna be om hjälp. 

Denna studie syftar till att titta närmare på de normer och värderingar som finns inom 

vuxna vänskapsrelationer. Inom det kvalitativa området (Bryman, 2008) har man vid 

upprepade gånger använt sig av intervjuer för att kunna hitta en deskriptiv förklaring till ett 

specifikt ämne. Ett sätt har varit att utforma en intervjuguide som innefattar frågor eller teman 

som på ett oriktat men samtidigt relevant sätt besvarar en forskningsfråga. Intervjuerna har 

som grund att respondenterna ska känna sig avslappnade och bekväma. 

Författarna valde därmed en kvalitativ metod som på bästa sätt kunde besvara studiens 

forskningsfråga gällande vilka normer och värderingar som bidrar till en god vänskapsrelation. 



VÄNSKAP 7

För att få en personlig kontakt med respondenterna och en djupare insikt gällande hur män och 

kvinnor såg på vänskap grundade sig studien på intervjuer.

Metod

Respondenter

Respondenterna i studien bestod av sammanlagt sex personer varav tre män och tre 

kvinnor i åldrarna 20-30 år. Alla var universitetsutbildade vilket gjorde att respondenterna 

delade samma utgångspunkt. Två av respondenterna arbetade, resterande studerade och de 

skiljde sig åt både inom yrke- och utbildningsinriktning. Respondenterna rekryterades via ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebar att personerna fanns tillgängliga för att medverka i studien.. 

En positiv respons från alla sex personerna om att de ville medverka innebar att studien 

därmed inte innefattade några bortfall. 

Material

För att kunna belysa studiens aktuella forskningsfråga utformades en intervjuguide som 

konstruerades för att kunna ställa både breda och normspecifika frågor (se bilaga 2). 

Intervjuguiden inleddes med fem frågor där respondenten fick uppge allmän information. 

Frågorna omfattade kön, civilstånd, ålder, studier eller arbete. När dessa frågor besvarats fick 

respondenten berätta om sig själv. Därefter ställdes femton övriga frågor med tillhörande 

följdfrågor i intervjuguiden. Första frågan var bred formulerad i syfte att öppna för egna tankar 

och reflektioner kring vad vänskap innebar för respektive person och lydde följande; vad är 

vänskap för dig? Därefter ställdes frågor specifikt kring normer och värderingar, exempelvis; 

har normer påverkat din relation med en vän/väninna? Upplever du att det finns normer i dina 

vänskapsrelationer? Om ja, vilka är dessa normer? I den sista frågan ombads respondenten att 



VÄNSKAP 8

lista fem viktiga kriterier som värderades högt inom en vänskapsrelation. Avslutningsvis fick 

respondenten möjlighet att fritt tillägga något.

Procedur

För att upprätta en första kontakt sändes ett mejl ut i form av ett missivbrev till de sex 

möjliga personer som kunde vara aktuella för studien (se bilaga 1). Detta innehöll en kort 

presentation av författarna, syftet med studien, en förfrågan om eventuellt deltagande samt 

författarnas kontaktuppgifter. 

Studien tog hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet som utgör de fyra etiska forskningsprinciperna. Enligt informationskravet 

informerades deltagarna om vad de skulle bidra med i studien och vilka villkor som gällde för 

deras deltagande. De blev även upplysta om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt till 

att avbryta sin medverkan när som helst. Vidare informerades de om samtyckeskravet vilket 

innebar att respondenterna själva hade möjlighet att bestämma om de ville medverka eller ej. 

Eftersom alla respondenter var över 15 år fanns inget behov av att ta kontakt med exempelvis 

en förmyndare. Konfidentialitetskravet innebar att respondenterna blev informerade om att 

användningen av deras uppgifter endast var till för studien. Därför fanns det ingenting i 

intervjuguiden som kunde identifiera respondenterna eftersom frågorna som ställdes inte kunde 

kopplas till en specifik person. Författarna valde att inte redogöra för var deltagarna var bosatta 

någonstans på grund av risk för igenkänning. Enligt det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, 

blev respondenterna även informaterade om att materialet enbart skulle användas för studiens 

syfte.

 Missivbrevet innehöll även en inbjudan som syftade till att de var välkomna att ställa 

frågor kring studien om de ville det. Efter positiva besked från respektive person om att vilja 

medverka i studien, delades respondenterna upp tre och tre, och kontaktades var för sig 

angående tid och plats för respektive intervjutillfälle. Att intervjua personer var för sig var 
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viktigt för att de inte skulle påverka varandras svar. Därav togs ett beslut att göra intervjuerna 

separat, det vill säga att respektive intervjutillfälle inkluderade en respondent, en intervjuare 

samt ett inspelningsverktyg. För att vara säkra på att intervjuguidens frågor skulle mäta det 

som författarna var ute efter att mäta utfördes först en pilotintervju.

Efter en överenskommelse mellan respondenten och intervjuaren utspelade sig 

respektive intervju i en lugn, tyst och stressfri miljö där personen kunde slappna av och känna 

sig bekväm med situationen. Det var av stor vikt att fokus skulle ligga på respondentens 

välmående, att denne skulle känna sig trygg och harmonisk vid intervjutillfället. Själva 

intervjustunden inleddes med allmänna frågor om respondenten såsom kön, ålder, civilstånd 

och utbildning/yrke. Vidare fick respondenten kort berätta om sig själv, för att sedan fortsätta 

med att muntligt besvara var och en av de femton frågor som låg till grund för intervjuguiden, 

med fokus på forskningsfrågan: vilka normer och värderingar bidrar till en god 

vänskapsrelation? Respektive intervjutillfälle tog i snitt cirka 45 minuter att göra och varje 

intervju avslutades med att intervjuaren tackade respondenten för dennes tid och möjlighet att 

medverka. Varje intervju transkriberades sedan ner för att kunna ligga till grund för studiens 

analysdel, resultatdel samt diskussion. 

Efter sammanställningen av intervjuerna gjordes en tematisk analys av materialet. Valet 

av analys grundade sig på ett väletablerat tillvägagångsätt inom kvalitativ forskning med syfte 

att upptäcka teman (Bryman, 2008). Denna procedur utfördes genom att författarna enskilt 

analyserade intervjuerna och sedan jämförde resultaten för att komma fram till gemensamma 

nämnare. Dessa nämnare framkom ur respondenternas svar som formades till teman med 

tillhörande subteman. De teman som uppstod byggde på återkommande normer och 

värderingar som respondenterna tyckte lika om och gav en helhetsbild av resultatet. Subteman 

ses som underkategorier till respektive teman som beskriver dessa mer utförligt och detaljerat 

genom associationer och förklaringar.  
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Den tematiska analysen genomfördes efter utvärderingar av det transkiberade materialet 

där författarnas förförståelse utgjorde en del av det analyserade resultatet. På grund av tidigare 

erfarenheter från exempelvis samhälle och utbildning grundades definitionerna utifrån 

författarnas subjektiva synsätt. Eftersom studien var kvalitativ och därmed också subjektiv var 

det av stor vikt att författarna kunde sätta sig in i respondenternas situation och se det utifrån 

deras perspektiv och vara medvetna om egna fördomar.

Resultat

Den här studien är en kvalitativ undersökning och i följande avsnitt redovisas studiens 

resultat vilket grundar sig på intervjuer som därefter har blivit transkriberade. Efter upprepade 

analyser av intervjuerna har författarna till detta arbete kommit fram till att det finns särskilda 

normer och värderingar som har visat sig vara gemensamma nämnare bland respondenterna. 

Dessa upptäcktes genom att respondenterna ansåg att det fanns specifika element som var extra 

viktiga inom vänskap. Hur detta blev tydligt utgjordes genom respondenternas sätt att uttrycka 

sig då de betonade vissa återkommande begrepp i svaren på flera av frågorna, i såväl tal som 

kroppsspråk. Det gick även att urskilja specifika begrepp genom att uppmärksamma uttryck så 

som ”liksom”, ”kanske” och ”men”. Respondenterna presenterade även dessa begrepp genom 

att relatera till egna upplevelser inom vänskapsrelationer. Ur intervjuerna framkom även 

subteman (subkategorier) som baserades på förklaringar och associationer till intervjuernas 

huvudteman.

Samtliga gemensamma nämnare har därefter delats upp i följande tre teman: tillit, 

acceptans och intimitet och definieras utifrån studiens analyser (se Tabell 1). Till dessa tre 

teman tillhör de subteman som finns i tabellen som även de bygger på respondenternas svar 

och har definierats utifrån studiens analyser. Temat tillit har följande subteman: förtroende och 
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trygghet. Temat acceptans har subteman förståelse, tolerans och förlåtelse, och temat intimitet 

har subteman öppenhet, medkänsla och fysisk närhet. 

Tabell 1

Meningsbärande enheter, subteman och teman

Meningsbärande enhet subteman teman
Känna förtroende för någon Förtroende

Trygghet
Tillit

Förståelse och tolerans i en relation trots 
olikheter

Förståelse
Tolerans
Förlåtelse

Acceptans

Förtrolighet av tankar och känslor i en nära 
vänskapsrelation

Öppenhet
Medkänsla
Fysisk närhet

Intimitet

Respondenterna benämns R1 - R6 och varje tema beskrivs i varsitt separat avsnitt. 

Citaten i detta avsnitt baseras på ett tillhörande tema. I syfte att öka studiens läsbarhet har 

citaten justerats något. En annan poäng med detta har varit att kunna värna om 

respondenternas anonymitet, eftersom det annars kan finnas en risk att utomstående personer 

som läser studien kan koppla samman citaten med någon av respondenterna. 

Tillit

Begreppet tillit i den här studien syftar på vikten av att känna förtroende för en vän. 

Detta var en gemensam norm som var viktig för respondenterna för att de skulle kunna känna 

sig trygga i att till exempel kunna berätta någonting hemligt i förtroende till sin vän. R5 menar 

följande: “vänskap för mig är att man har en tillit till varandra, den ska vara ömsesidig, snäll 

och rättvis”.  Tillit handlade om vikten av att kunna lita på att en vän inte skulle göra något för 

att skada relationen, till exempel genom att prata bakom ryggen. Det handlade med andra ord 

om en gemensam värdering att vårda relationen för att inte förlora det förtroende och tillit man 

byggt upp för varandra. R2 menar: “om det är något som skulle göra att jag känner mig sårad, 
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som gjorde mig illa, då skulle jag nog ha väldigt svårt för att hitta förtroende för den vännen 

igen tror jag”.

Det fanns inga skillnader mellan könen i respondenternas svar eftersom känslan av att 

kunna känna tillit till sin vän var en generell värdering som även ansågs vara en norm i vad  

som kännetecknar begreppet vänskap. 

Acceptans

Acceptans handlar lika mycket om att kunna ha en förståelse inför varandra som att 

kunna ha en tolerans i en relation, trots att personerna upplevs som olika. Uppfattningen att 

kunna vara sig själv trots individuella skillnader ansågs vara en allmän norm för 

respondenterna. Eftersom att det finns ett behov av att vara en del i ett sammanhang är det 

viktigt att få känna sig accepterad bland de människor och vänner man omger sig med. R6 

uttalar sig på följande sätt i frågan: “psykiskt påverkar vänner mig väldigt mycket, det är 

därifrån man får sin acceptans och någon som förstår en”. Det fanns en högre tolerans för 

acceptans bland de vänner som stod en nära. R3 förklarar: “det är inte lättare att förlåta men 

kanske att man accepterar mer än vad man skulle göra med en vän som kanske inte betyder så 

mycket”.

Inom acceptans kunde man även se att det fanns erfarenheter gällande kulturella 

olikheter. Trots att respondenterna hade en gemensam kultur och delade sin syn på acceptans   

på likvärdiga sätt kunde det förekomma kulturkrockar som resulterade i att värderingarna 

ifrågasattes. R1 menar följande: 

jag har lite svårt för personer som har en stark religiös världsbild. Jag har inte något emot 

att man tror, för det får man jättegärna göra, men däremot har jag svårt för folk som 

försöker pressa en att konvertera.
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Intimitet

När det kommer till hur man kan se på intimitet som en norm i en vänskap förtydligar 

den skillnaden på vad som anses vara en kompis och vad som anses vara en nära vän. Med 

vänner delar man med sig mer av inre tankar och känslor än vad man gör med en kompis. Att 

öppna sig ökade graden av intimitet i en vänskapsrelation. Även om det inte var något krav 

värderades det högt i relationen. I transkriberingen visade det sig att respondenterna ansåg att 

det bland sina vänner fanns olika nivåer av intimitet. Både män och kvinnor ansåg att det var 

intimiteten som gjorde att man kunde skilja mellan begreppet vän och kompis:

Vänskap handlar om att det är en person, inte liksom en kompis, utan att man kan prata 

om det mesta. Att man vet mycket om varandra, man vet vad den andre gillar, vad som 

gör den glad och ledsen, att det blir lite mer intimt, att man kan prata och inte backar för 

de stora grejerna. Även om man vet att den andre kanske inte tycker om det, så kan man 

ändå säga att så här tycker jag (R4).

Det visade sig däremot att sättet man var intim på skiljde sig tydligt mellan män och 

kvinnor, som grundade sig i hur de agerade gentemot varandra. Sättet man kommunicerade 

med varandra skiljde sig åt. Kvinnor ansåg i högre grad än män att det var av vikt att man höll 

kontakten med varandra och att man därmed kunde upprätthålla en kontinuerlig 

kommunikation: 

Jag tror att kvinnor kan ha ett större behov av fysisk närhet och ett intimt, socialt 

umgänge i den form att man pratar. Det kan nog också vara så att det är mer 

känslorelaterat, det kanske också är strukturellt påverkat att tjejer ska prata om känslor 

medan killar kollar på fotboll. (R1).

Kvinnorna fördjupade sina intima relationer emotionellt och ansåg att det var av stor vikt 

att kunna prata känslor och var mer analyserande. Männen å andra sidan ansåg inte att känslor 
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var lika viktigt för en intim relation utan byggde istället sina relationer kring aktiviteter, de 

pratade mer sakligt och agerade även mer spontant:

Jag tänker att man pratar mer öppet som kvinnor, om allt möjligt och om mer tabun än 

inom mansvänskapen. Man är kanske lite mer med varandra som kvinnor, oftare och i 

andra situationer och som män kanske man träffas i bastun eller i jaktföreningar, i andra 

situationer helt enkelt. Kvinnor kanske oftare går och fikar än män kanske, det beror 

helt på (R6).

Tillit, acceptans och intimitet var de gemensamma nämnare som visade sig 

återkommande i intervjuerna bland respondenterna och som därmed utgjorde studiens teman. 

Samtliga svar grundade sig i en gemensam kultur hos respondenterna. 

Studien visade att normer och värderingar är någonting som grundar sig i uppväxten 

genom familj, vänner, samhälle och kultur. Trots att dessa ibland kan vara otydliga var alla 

respondenter överens om att de behöver finnas för att inte skapa kaos och oro i såväl samhälle 

som inom en vänskap. Att känna tillit för en vän, acceptera personen som den är och ha en 

ömsesidig intimitet var viktiga ingredienser i konceptet vänskap som därmed bidrar till 

människors välmående.

Diskussion

Denna studie har tittat närmare på normer och värderingar inom en vuxen 

vänskapsrelation och har som syfte att besvara följande forskningsfråga: vilka normer och 

värderingar bidrar till en god vänskapsrelation? Enligt studiens resultat som grundade sig på de 

medverkande respondenternas svar, verkade de gemensamma faktorerna som en 

vänskapsrelation grundade sig på vara följande: tillit, acceptans och intimitet. Dessa 

byggstenar ansågs som högt värderade inom en vänskap. Tillit var viktigt i syfte att det ingav 

en känsla av trygghet i att exempelvis kunna berätta någonting personligt i förtroende inför den 
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andre parten. Acceptans var betydande för att känna att man kunde vara sig själv i relationen 

och intimitet hade en central roll eftersom respondenterna menade på att man delade sina inre 

tankar och känslor med den andre personen.

Ovanstående teman var de mest relevanta enligt respondenterna för att kunna vårda 

sina relationer. Tillit, acceptans och intimitet var alltså normer och värderingar som grundade 

sig ur en gemensam kultur och var viktiga för att kunna ha ett samspel med andra och därmed 

utveckla sin identitet. Detta kan kopplas till Eriksons tredje organisationsprocess som innebär 

att människor utvecklas i samspel med sin omgivning och som även är en del av hans jagteori 

(Jerlang, 2008). 

Eftersom relationer och vänskap i synnerhet är en så pass viktig del av livet (Myers, 

2013) ville denna studie bidra med en djupare och bredare förståelse kring detta ämne, därav 

valet av en kvalitativ metod med en intervjuguide som underlag i mötet med studiens sex 

respondenter. Tillit, acceptans och intimitet är redan befintliga begrepp som de flesta 

människor känner till, men först när de uppmärksammas och sätts in i ett sammanhang kan de 

ses ur ett nytt perspektiv, vilket är något som författarna har bidragit med. När människor 

interagerar med varandra i en specifik situation agerar dem efter att ha kategoriserat och 

definierat både omgivningen och sig själva (Ridgeway, 2009). Genom att uppmärksamma 

normer och värderingar inom relationer kan människan aktivt ta beslut vilka av dessa som man 

vill bygga sina relationer på. 

För att behålla en befintlig vänskap eller skapa nya relationer har tidigare forskning 

(Adams, Blieszner & de Vries, 2000) kommit fram till att vissa egenskaper och beteenden 

värderas högre än andra i en relation, exempelvis omsorg, lojalitet, förtroende, självutlämnande, 

gemensamma intressen och värderingar. Även i den kvalitativa studien (Rubin, 1985) om 

vänskapens betydelse mellan vuxna människor framkom det att respondenterna delade samma 

uppfattningar när det kom till definitionen av vänskap som visade sig bestå av följande 
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egenskaper: ärlighet, tillit, generositet, respekt, trygghet, engagemang, förståelse, ömsesidighet, 

accepterande och varaktighet. De egenskaper som visade sig vara av betydande roll i 

författarnas studie bekräftades av tidigare ovanstående forskningsresultat. I de tidigare 

forskningsresultaten belystes bland annat lojalitet, självutlämnande och acceptans som viktiga 

egenskaper. I författarnas studie fann man att tillit, intimitet och acceptans värderades högt. 

Ovanstående sammanfattning styrker alltså studiens resultat gällande vilka normer och 

värderingar som bidrar till en god vänskapsrelation.

Baserat på tidigare forskning (Hall et al., 2011) är det känt att normer är något som 

människor själva har skapat genom erfarenheter, grundat ur samhällets värderingar. Att 

ifrågasätta detta kan vara värdefullt i syfte att skilja på egna och andras synsätt när en 

medvetenhet om kulturen och samhällets inverkan på relationerna görs tydlig.

Några oväntade resultat har inte visat sig i den här studien utan resultaten stödjer sig på 

redan befintliga studier (Galupo & Gonzalez, 2012) som kommit fram till liknande resultat. 

Däremot har författarna till den här studien genom en kvalitativ metod bidragit till en djupare 

förståelse för just normer och värderingar inom en vuxen vänskapsrelation. Detta medför ett 

unikt perspektiv då det tidigare mestadels har gjorts kvantitativa studier. Vänskap är ett brett 

utforskat ämne och som genom denna kvalitativa studie presenterar djupare analyser för att 

förklara varför och hur en vänskapsrelation är uppbyggd samt vilka problem som kan uppstå i 

en sådan relation. En kvantitativ metod hade möjligtvis kunnat ge en mer konkret bild av hur 

människor ser på relationer men inte varit detaljerad nog för att kunna ligga till grund för det 

som författarna sökte, nämligen en djupare analys. 

När det kommer till begränsningar och svagheter med studien har tidsbristen medfört 

att ett större urval inte har varit möjligt att tillgå. Studien grundade sig ur ett 

bekvämlighetsurval och kan därför medföra en risk att respondenterna har liknande normer och
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värderingar som författarna. Det går heller inte att fastställa att dessa normer och värderingar 

gäller för alla åldrar eftersom studien innehar ett specifikt åldersspann. 

Studiens styrkor har varit att författarna har valt att använda en kvalitativ metod i form 

av intervjuer eftersom det har medfört en möjlighet att möta studiens respondenter. Detta ledde 

till en personlig kontakt och gav möjlighet för respondenterna att öppna sig på ett helt annat 

sätt än vad som annars hade varit möjligt. För att vara säkra på att intervjuguidens frågor skulle 

mäta det som författarna var ute efter utfördes först en pilotintervju. De teman som har vuxit 

fram i intervjuerna, det vill säga tillit, acceptans och intimitet, var de gemensamma teman som 

författarna enskilt kom fram till efter att de hade läst igenom intervjuerna. Detta tyder på att 

studien har en hög interbedömarreliabilitet då författarna kom fram till samma sak på varsitt 

håll, vilket i sin tur tyder på att analysen dämed är trovärdig. 

Den här studien har syftat till att besvara följande forskningsfråga: vilka normer och 

värderingar bidrar till en god vänskapsrelation? Studien har därmed gett en möjlighet till en 

djupare förståelse för relationer. Att reflektera över vilka normer och värderingar som styr 

människor medför en möjlighet att själva kunna välja sina beteenden. Att dessutom jämföra 

normer och värderingar i olika åldrar kan också visa på hur dessa förändras under tid och vilka 

normer och värderingar som är viktiga under specifika delar av livet.

Sociala relationer är mycket viktiga för människors välmående och kommer 

förmodligen alltid vara en stor del av livet. Människor har genom tiderna haft ett behov av att 

kategorisera och skapa struktur i livet och det kan vara en anledning till att normer och 

värderingar har vuxit fram såväl inom oss själva som i samhället. 

Den här studien har med hjälp av respondenternas svar inte bara besvarat frågan om 

vilka normer och värderingar som bidrar till en god vänskapsrelation, utan har även lyft tanken 

om hur samhället skulle se ut om normer och värderingar inte existerade överhuvudtaget. 

Vidare studier skulle förslagsvis kunna fördjupa sig i hur sociala relationer skulle påverkas om 
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de inte innefattade dessa normer eller värderingar. Man kan lyfta en diskussion om dessa är en 

förutsättning för att en vänskap överhuvudtaget ska kunna skapas. Att studera hur exempelvis 

personer med sociala svårigheter upplever sina vänskapsrelationer då de kan ha ett 

normbrytande beteende, skulle kunna ge en vidare förståelse för betydelsen av normer och 

värderingar. Detta skulle öppna upp för en diskussion kring vad det skulle innebära för det 

sociala samhället om det framkom att normer och värderingar överhuvudtaget inte var givande 

i vänskapsrelationer, utan snarare hämmande.
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Bilaga 1

Missivbrev

Hej!
Vi är två studenter från Örebro universitet som just nu läser Psykologi C och är i färd
med att skriva vår uppsats inom ämnet vänskap.

Vårt syfte med arbetet är att undersöka vilka normer och värderingar som bidrar till en
god vänskapsrelation. Vi tittar på om det finns några mallar och kriterier att hålla sig
till när det kommer till vänskap.

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer och skulle
därför bli väldigt glada om just du skulle vilja delta i studien och svara på några
frågor. Intervjun kommer att bestå av 15 frågor och kommer att ta cirka 30-45
minuter. Om du väljer att deltaga kommer vi att kontakta dig angående tid och plats
för intervjutillfället.

Vid intervjutillfället kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer som
innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst under intervjun kan
välja att avbryta samt ditt deltagande i undersökningen. Ditt deltagande kommer att
behandlas konfidentiellt och dina svar kommer enbart att användas för studiens syfte.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss
eller vår handledare för mer information.

Med Vänliga Hälsningar
Linnéa Ramström linnea.ramstrom@gmail.com
Linda Abrahamsson linabh101@studentmail.oru.se

Farah Moniri farah.moniri@oru.se
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Bilaga 2

Intervjuguide

Kön: ☐ Kvinna ☐ Man

Civilstånd: ☐ Singel ☐ Sambo ☐ Gift ☐ Särbo

Ålder: _______

Yrke/Utbildning: Arbetar ☐ Studerar ☐

Yrke: ________________________
Studier: ______________________

Berätta om dig själv

1. Vad är vänskap för dig?
2. Upplever du att det finns normer i dina vänskapsrelationer?
3. Om ja, vilka är dessa normer?
4. Var kommer normer från?
5. Har normer påverkat din relation med en vän/väninna?
6. Hur agerar du om normer inte uppfylls i en vänskapsrelation?
7. Kan normer i en relation förändras?
8. Vad skulle hända med en vänskapsrelation om normer inte existerade?
9. Hur hanterar du en motgång i en vänskapsrelation?
10. Kan man förlåta vad som helst i en vänskapsrelation?
11. På vilket sätt skulle du säga att vänskap spelar roll för ditt välbefinnande?
12. Tror du att män och kvinnor ser på vänskap på olika sätt?
13. Skiljer sig normerna mellan män och kvinnors vänskapsrelationer?
14. Om ja, hur?
15. Lista fem viktiga kriterier som du värderar högt i en relation.

Finns det något som du vill tillägga?

Tack för din medverkan!


