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Studier av kvinnliga relationer har tidigare präglats av mor- och 
dotterrelationens betydelse för kvinnors relations- och 
samtalsinriktning. Från ett genusperspektiv anses normerande 
maktstrukturer spela stor roll för hur systerskapet utformas. Att 
kvinnor umgås i mindre grupper och samtalar mer än män om 
relationer kan tolkas som en funktion av genussystemets 
uppbyggnad. Syftet med studien var således att studera samtalets 
betydelse för kvinnors sätt att formera vänskapsrelationer och 
hur det påverkar kvinnors gruppdynamik. För undersökningen 
gjordes åtta kvalitativa djupintervjuer som analyserades med 
hjälp av induktiv tematisk analys. Resultatet visar att de sociala 
aktiviteterna präglas av samtal. Samtalen bör vara jämlika, öppna 
och kontinuerliga för att garantera en lojal nära vänskapsrelation 
som signalerar trygghet. Uteblivna samtal kan motsvarande 
tolkas som ett utanförskap. Samtalets utformning kan i 
gruppdynamiska situationer användas som ett konkurrensmedel. 
Samtalet kan även användas för att sanktionera illojalt beteende i 
syfte att upprätta gruppkänsla. 
 

 
 
Den historiska ställning kvinnan tilldelats i hemmet, vid sidan av den offentliga 
verksamheten och utan politiskt inflytande har på ett effektivt sätt dolt kvinnors 
levnadsöden och förpassat henne till periferin. Kvinnan har i det västerländska samhället 
givetvis figurerat i egenskap av hustru, maka, syster och kvinna bredvid mannen, men har 
inte gjort stort avtryck i historien som en person av betydelse. Hon har inte heller själv 
kunnat se till att hennes berättelse kommer de nästkommande generationers kvinnor till 
gagn. Vi vet därför väldigt lite om hur kvinnor har umgåtts med andra kvinnor och hur 
den kvinnliga vänskapen har sett ut och utvecklats. Att belysa systerskapet och lyfta 
betydelsen av det är en av grundstenarna i feministisk forskning (Ambjörnsson, 2004) 
 
Varför kvinnan inte tidigare har ifrågasatt sin osynlighet kan vara ett resultat av idéer om 
normalitet och om det biologiska könets tvingande passformer. Redan under antikens 
dagar existerade idéer om könens motsatsförhållande där könsbetingade egenskaper 
aktivt placerades in i en hierarki där mannens egenskaper försågs med överlägsna och 
normerande attribut medan kvinnans betraktades som underlägsna och avvikande 
(Hirdman, 2001). De västerländska och uråldriga tankar om könens uppdelade 
egenskaper man/kvinna, liv/död, ljus/mörk, människa/natur, aktiv/passiv, 
logisk/irrationell, kallas ibland för normativ dualism (Gemzöe, 2003).  
                                                
1 Ett stort tack till min handledare Pia Langemar vid Psykologiska Institutionen samt de respondenter som 
deltagit i studien. 
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Kvinnan blev förknippad med oattraktiva attribut och hölls därför i skymundan.  
Att könen skulle vara motsatta genom att koppla ihop biologi och psykologi är starkt 
normerande tankar även i våra dagar. Darwins genombrott under 1800-talet kan sägas 
vara en modern förlängning av antikens spekulationer med skillnaden att könet sitter i 
antingen gener eller hormoner med resultatet att kvinnor och män har olika psykiska 
egenskaper som omhändertagande och aggressivitet där mannens egenskaper premieras 
och fungerar normerande. 
 
Yvonne Hirdman, professor i kvinnlig historia och tongivande inom den svenska 
genusforskningen, illustrerade på 1980-talet förutsättningarna för detta system genom att 
tillsammans med andra forskare upphöra med ordet ”könsroller” och istället använda 
termen genus. Syftet var att tydliggöra de abstrakta nästintill arketypiska 
föreställningarna vi kulturellt skolas in i och illustrerar komplexiteten på ett sätt som 
”könsroller” inte kan, då en roll kan tolkas som något man kan kliva ur när man vill. 
Könsroll kan också på ett felaktigt sätt knytas till det biologiska könet och skapa 
förvirring i resonemanget. 
Hirdman beskriver de två bärande principer som utgör logiken för genussystemets 
logiska uppbyggnad. Den första logiken är ”isärhållandets tabu” som pekar på historiens 
uppmaning att könen bör hållas åtskilda. Det innefattar den segregation som uppstår 
mellan kvinnor och män på olika områden. Den andra logiken är ”den manliga normens 
primat” som innebär att mannen är normerande för det vi upplever som mänskligt medan 
kvinnan uppfattas som det avvikande (Hirdman, 1988). Föreställningarna om vad som är 
kvinnligt och manligt är således tydligt förknippat med hierarki och makt. Kvinnor 
underordnar sig, i tysthet, männen i denna maktordning (Elvin-Nowak & Thomsson, 
2003). 
 
Inom psykologin har de teorier som framkom under början av förra seklet mäns och 
kvinnors olikhet som sin utgångspunkt. Freuds Elektrakomplex illustrerar flickans 
besvikelse av att inte ha utrustats med det manliga könsorganet, den sk penisavunden. 
Hon identifierar sig därför med den kastrerade och naturligt underlägsna modern och 
skapar på detta sätt en symbiotisk relation till modern (Freud, 1925, Fredelius, 1981). 
Identifikationsteorin mellan mödrar och barn adopterades och utvecklades av 
objektsrelationsteoretikerna. De anser att flickor utvecklar ett starkt beroende av modern 
och på grund av den uteblivna separationen inte etablerar jaggränser i lika hög 
utsträckning som pojkar tvingas göra. Pojkar blir därmed mer autonoma och självständiga 
medan flickan lättare utvecklar nära och intima relationer till andra. Ett sätt att beskriva 
detta är genom att polarisera autonomi – symbios, där flickan tidigt skolas in i en 
symbiotisk bindning till modern och pojken slår sig fri från moderns intima grepp. Ett 
sätt för flickan och pojken att balansera denna uppdelning och på en gång komplettera 
den förlust de genomlidit i barndomen är genom att ingå i den sammansmältande 
kärleksrelationen. Flickan blir fri när hon möter en man (Chodorow, 1978). Till skillnad 
från Freuds biologiskt determinerande teorier ansåg dock Chodorow att könsroller inte 
behöver vara biologiskt tvingande för barnets utveckling utan kan tolkas som ett resultat 
av den socialt betingade arbetsfördelningen som innebär att modern står för den tidiga 
omvårdnaden av barnet. Enligt Chodorow skulle den asymmetriska utvecklingen av 
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pojken respektive flickan istället bli symmetrisk, liksidig, om både pappan och mamman 
hade en nära relation till barnen från början (Chodorow, 1978). 
 
Genusforskningen har de senaste 30 åren frångått den biologiska och psykologiska 
könsuppdelningen och studerar istället hur idéer om kön görs socialt och kulturellt i 
förhållande till samhällskulturen och maktstrukturer (Connell, 2003). Föreställningar om 
kön och vad det till exempel innebär att vara kvinna, sker då i samspel med en rad andra 
faktorer som social klass, etnicitet, sexualitet, kön, ålder och fungerar normerande.  
Genuspositioner är svåra att bryta. Det har länge varit känt att människan upprättar 
normer i syfte att ”tillhöra” gruppen och att identifikationen med sitt kön har varit en 
viktig del i identitetsskapandet. Sanktionerna och straffet för avvikande beteende och 
normbrott gör att människan frivilligt begränsar sig i mötet med andra för att passa in 
(Nilsson, 1993). Detta gäller både män och kvinnor och anses vara en av anledningarna 
till att vi gärna ser till att reproducera de etablerade genuspositionerna som vi skolats in i. 
Normer är dock inte statiska utan knutna till situationens betingelse och mycket 
föränderliga. De är också tvetydiga eftersom de både anses vara det genomsnittliga och 
det mest ideala på samma gång och därför ha en maktreglerande funktion. Vad som kan 
betraktas som exempelvis ”idealt kvinnligt” blir således en fråga om vad som är mest 
belönat vid en viss, tid, plats eller situation och olika ideal kan leva sida vid sida med 
varandra inom samma kultur (Ambjörnsson, 2004). Hur man bör bete sig för att vara 
kvinna och hur de kvinnliga relationerna är uppbyggda kan alltså variera stort mellan 
olika kulturer, åldersgrupper, socioekonomiska klasser och med den sexuella preferensen. 
 
Kvinnlig vänskap 
 
Det var under 1960-talet, vad man kommit att benämna ”den andra vågens feminism”, 
som kvinnliga relationer specifikt tillägnades ett allt större intresse. Det skapades en våg 
av litteratur på området. Ledstjärnan i förståelsen av kvinnors intima 
vänskapsförhållanden och beteende sades då vara ett resultat av den symbiotiska mor- 
och dotterrelationen. Kvinnors speciella närhet och relationsinriktade stil till andra 
kvinnor framhålls här men man menar också att den symbiotiska bindningen till modern 
överförs på vänskapsrelationerna och skapar problem för kvinnors 
individualiseringsprocess. Svårigheter att hantera konflikter och individuell konkurrens 
förklaras som att kvinnans strävan efter autonomi och självständighet skapar förvirring 
och skuld gentemot andra kvinnor och får konsekvensen att den vuxna kvinnan känner 
sig osäker på sitt eget själv i relation till väninnor och därmed sämre hanterar konflikter 
(Orbach & Eichenbaum, 1987). Jane Flax (1978) menar att detta underblåses av det 
faktum att kvinnor inte kan vara älskade av andra kvinnor och autonoma på samma gång. 
Det upplösta självet, enligt Flax blir alltså en förutsättning för att kvinnor över 
huvudtaget ska kunna vara vänner med varandra. 
 
Under 1980- och 1990-talet publicerades ett antal forskningsstudier om unga kvinnors 
umgänge som till viss del bekräftar de tidigare observationerna. Den lilla flickans 
symbiotiska relation till mamman får konsekvenser på den kvinnliga vänskapen redan på 
ett tidigt stadium. Identifikationsprocessen med modern inspirerar flickan till att snabbt 
utveckla nära relationer och dialoger till andra med starka drag av empati och förståelse. 
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Inte sällan umgås väninnorna i grupp om två eller tre även om flickors gruppformationer 
ibland kan vara påverkade av den tidiga modersrelationen. Flickan kan vid den komplexa 
separations- och individuationsprocessen utveckla skuldkänslor och därför ha svårt att 
umgås i väninnetrianglar då den tredje blir ”ond” (Scott Sorensen, 1986).  
 
Tjejers vänskapsrelationer beskrivs ibland som en verbaliserad kultur då de utvecklar sin 
verbala förmåga snabbare än killar och använder samtalet till att förmedla sig med 
omvärlden i högre grad än killar (Scott Sorensen, 1986). Det finns forskning som betonar 
kvinnors och mäns olika samtalsstil. Samtalet mellan kvinnor anses ibland som ett sätt att 
skapa kontakt och komma nära andra människor medan män använder språket för att 
bevara sin frihet och skapa status i en hierarkisk social ordning (Ohnstad, 1993). Kvinnor 
omskrivs också som mer intresserade av att bevara kollektivet och värnar samarbetet 
istället för att konkurrera. Därför fördelar de oftare ordet jämnt mellan sig i homogena 
grupper (Nordenstam, 1987). 
Samtalsstil skapar könstillhörighet, så kallad doing gender (West & Zimmermann, 1987). 
Det innebär att de sociala handlingarna på makronivå får innebörd för de interaktiva 
samtalen på mikronivå. Samhällets och traditioners fasthet gör därför att samtalet verkar 
identitetsskapande på könstillhörigheten (Nordenstam, 1998). Tjejers sätt att prata med 
varandra har beskrivits som att de med hjälp av språket skapar och upprätthåller nära 
jämlikhetsrelationer, att de kritiserar varandra på ett acceptabelt sätt, tolkar andra tjejers 
tal på ett adekvat sätt och på detta sätt upprätthåller könsidentitet (Maltz & Borker, 1982).  
 
Relationsmönstren mellan tjejerna beskrivs som vardagliga och en god vänskap präglas 
av ”ordhållighet” mellan väninnorna (Lundberg, 1992).  Samtalsämnen mellan två flickor 
centreras ofta kring nära och betydelsefulla relationer, känslor och utseende. Dialogen är 
reflekterande och bygger på ett växelspel mellan den talande och den lyssnande i jämvikt. 
Väninnorna ger i de slutna samtalen varandra stor frihet när de bekräftar varandras likhet 
eller olikhet (Scott Sorensen, 1986).  
 
Att studera hur kvinnor relaterar till varandra i förhållande till samhällets normerande 
och ojämlika villkor mellan män och kvinnor är en relativt modern företeelse, men har 
varit ett viktigt steg i riktningen att sätta systerskapet i en större kontext. Då tolkas 
beteenden mellan tjejer som ett resultat av maktstrukturer och normerande ideal om 
femininitet. I avhandlingen I en klass för sig studerar Fanny Ambjörnsson hur tonårstjejer 
reproducerar och upprätthåller bilden av vad det innebär att vara ”tjej” i samspel med 
andra tjejer. Tonårstjejerna kommer från två olika socialklasser, medel- och arbetarklass 
och går två olika gymnasieprogram. De studeras genom både deltagande observation och 
intervjuer under ett års tid om hur de förhåller sig till vad som i dagens samhälle anses 
vara det idealt feminina eller som Ambjörnsson kallar ”normativ femininitet”. Resultatet 
visar att medelklasstjejer har lättare att nästintill uppnå idealen och strävar dit medan 
arbetarklasstjejer snarare använder det idealt feminina som ett sätt att profilera sig. 
Arbetarklasstjejer vet att de inte kan uppnå den ideala positionen och kan därför tillåta sig 
att driva med eller omskapa det som är åtråvärt. Hur de förhåller sig till idealen ger 
avtryck på deras inbördes vänskapskretsar och vilket beteende som premieras eller röstas 
ned. Bland annat premieras mjukhet och omtanke framför ilska och aggressivitet ibland 
medelklasstjejerna. Ambjörnsson innefattar sexualitetens betydelse för makt och 
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reproducerande av de feminina idealen när hon i studien utgår från en heteronormativ 
ordning. Det innebär kortfattat att man utgår från att heterosexualitet är det normala sättet 
att leva och därigenom kategoriserar alla andra sexuella relationer som avvikande 
(Rosenberg, 2002). För tjejerna i studien innebär det att de aktivt samspelar med den 
manliga populationen i syfte att uppnå kärleksrelationer.  
 
Kvinnors vänskap och beteende gentemot varandra kan förstås som en funktion av det 
stora normsystem som vi alla utgör del av. Vänskap som fungerar bra och ser ut på ett 
visst sätt, i vissa sammanhang kanske inte gör det i andra. På samma gång som 
vänskapen kan tolkas ur ett strukturellt perspektiv kan vi inte heller glömma att val av 
vänner i allra högsta grad är ett emotionellt och personligt val och inte alltid med lätthet 
låter sig definieras av det övergripande. I denna balansgång har jag inte för avsikt att 
analysera allt mitt material i enlighet med genusforskningen trots att det är mot den 
normerande historiska bakgrund som den kvinnliga vänskapen har utvecklats; en 
pusselbit på vilka det reproduceras föreställningar om vad det innebär att vara en god 
väninna och vilka förväntningar och kriterier som uppfyller en vänskap bland 
heterosexuella svenska medelklasstjejer med högskolebakgrund. Att jag som forskare 
ingår i samma ”samhällsgrupp” innebär därför att jag förmodligen förhåller mig till 
snarlika krav och förväntningar på femininitet och vänskap.  
 
Syfte 
Det initiala syftet under datainsamlingen var att undersöka kvinnors upplevelse av 
kvinnlig vänskap med betoning på aktiviteter, samtalsämnen, lojalitet och konkurrens. 
Alltefter att materialet sammanställts kom det slutgiltiga syftet att omfatta samtalets 
betydelse. Syftet med studien var således att undersöka samtalets betydelse för unga 
heterosexuella kvinnors formerande och upprätthållande av vänskapsband och hur det 
påverkar dessa kvinnors gruppdynamik. Studien var avgränsad till att undersöka 
svenskfödda, högskoleutbildade och heterosexuella tjejer i syfte att kontrollera 
påverkande faktorer som etnicitet, social klass, ålder, kön och sexualitet.  

 
Metod 

 
Deltagare 
Respondenterna var 8 kvinnor, samtliga mellan 21 och 30 år och svenskfödda. De var 
samtliga från en medelklass definierad av universitetsstudier eller motsvarande. De 
kategoriserades även som heterosexuella baserat på relationer med det motsatta könet. 
Urvalet har skett via kontakter på långt håll och i flera led. Det har varit mycket viktigt att 
det inte har funnits tidigare kontakt mellan mig och respondenterna och därför känner jag 
ingen av dem privat vare sig före eller efter studiens tillkomst. Respondenterna var 
samtliga tillfälligt bosatta i Stockholm och antingen utexaminerade från högskolan eller 
på väg att bli. Tre av dem var redan ute i arbetslivet. 
 
Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med intervjuguide (se 
bilaga) 
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Platsen för intervjun varierade med deltagarnas önskemål. Således har mitt och 
respondenternas hem nyttjats samt en arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 75 och 90 
minuter. Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant. 
Respondenterna fick delge sitt godkännande till bandningen av intervjun samt till att 
materialet skulle användas för publikation. Deltagarna informerades även om sin 
frivillighet i projektet samt att de utan förbehåll kunde avbryta intervjun om de så 
önskade. Respondenterna är garanterade konfidentialitet vilket innebär att alla namn och 
situationer har bearbetats så långt det är möjligt till oigenkännlighet. Citaten är 
bearbetade för att vara läsvänliga.  
 
Databearbetning 
Intervjuerna har analyserats med hjälp av induktiv tematisk analys. De transkriberade 
intervjuerna kodades utifrån sitt innehåll för att sedan sorteras under olika teman. 
Materialet under respektive tema sammanfattades. Temana grupperades sedan under mer 
övergripande rubriker. Temaindelningen avgränsades sedan i omgångar och reducerades 
gradvis för att passa det som var relevant för syftet. 
 

Resul tat  
 
Sociala aktiviteter 
 

Samtalet som en social aktivitet. 
 

Respondenterna upplever att deras vänskapsrelationer är mycket viktiga för dem och nära 
vänner kan de träffa flera gånger i veckan alternativt tala i telefon med, i vissa fall varje 
dag. Chatten på nätet är en annan kontaktkanal liksom e-post, men då speciellt utförligt 
när kompisar flyttar utomlands. 
De beskriver inte sig själva som personer som inte står ut med ensamhet eller som i 
extremt behov av social kontakt, utan det framkommer tydligt att de uppskattar social 
balans. Om de har varit runt om människor hela dagen exempelvis på arbetet så är det 
skönare att bara vara hemma på kvällen och läsa en tidning och äta middag i lugn och ro. 
Det motsatta förhållandet gäller ifall förväntningen av att träffa någon inte infrias. Då kan 
det vara svårt att ”ställa om” ifall kompisen har fått förhinder och lämnar återbud i sista 
sekund. I de exempel som framkommer kan de ringa och fråga någon annan istället som 
kanske är mer tillgänglig för exempelvis en fika. Behovet av, liksom förväntningen på att 
träffa någon kan då vara större än att träffa just den specifika personen de först bestämt 
träff med.  
 
När jag frågar vad de brukar göra med sina kompisar rapporterar de vardagsnära 
aktiviteter. De träffas ofta och fikar, äter middag, går ut på en öl eller promenerar. Flera 
respondenter berättar också att de gärna sportar tillsammans. Jogging är en träningsgren 
de ger exempel på liksom skid- eller skridskoåkning. En annan social mötesplats är 
krogen där de kan festa och ha kul ihop.  
 
När det framkommer vad de gör med sina vänner står det klart att de flesta av 
aktiviteterna förutsätter tjejernas delaktighet i samtal. Till och med sportaktiviteterna som 
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i sig inte är iögonfallande samtalsvänliga kan vara det. När Hillevi berättar att hon och 
hennes kompisar brukar använda joggingturen till att umgås är det som om de har slagit 
två flugor i en smäll. Jag flåsar lite skämtsamt och undrar hur de orkar med en sådan 
prestation. Hon svarar med ett skratt åt min reaktion att de inte får jogga för fort. Viljan 
att kommunicera kan alltså till viss del konkurrera med träningsaktiviteten och påverka 
prestationen. 
 
Siri beskriver denna koppling mellan samtalsbehov och aktivitet väldigt tydligt när hon 
berättar vad hon brukar göra med sina vänner. Då står samtalets form i fokus som under 
mötet går från allmänt till att bli specifikt.  
 
”rätt ofta går vi och tar en fika och pratar om vad som har hänt…ja pratar liksom om 
vanliga saker och sen när man har klarat av det så pratar man om kanske djupare saker 
eller ja, det är väl då det kommer upp om det är någonting som är jobbigt eller om man 
känner att man behöver prata av sig om något särskilt som har hänt så där” 
 
En aktivitet som inte bäddar för ingående samtal är att gå ut och festa. Att gå och ta en öl 
är inte detsamma som att festa. På puben träffas de ofta några stycken och sätter samtalet 
i fokus i mycket högre utsträckning än när de går ut och festar, kanske en naturlig effekt 
av den höga musik som ofta spelas på klubbar. Fester attraherar också lite större gäng och 
inspirerar inte till diskussion på samma sätt som om de träffas i mindre grupper. 
 

Civilståndets och ålderns påverkan på aktiviteterna. 
 

Det framkommer att de gemensamma intressena kan variera med den aktuella 
livssituationen. Ålder och civilstånd är två komponenter som skapar upplevelse av 
gemenskap. Därför kan också kriterierna för vad som de söker hos sina vänner förändras 
över tid. Lena som är förlovad med Christian, pratar mycket om honom under intervjun. 
Hon låter mig förstå att hennes liv till stor del kretsar kring deras gemensamma liv och 
hon är väldigt stolt över deras trolovning. När vi pratar om hennes umgänge berättar hon 
att det förändrades ganska radikalt när de blev ihop för 7 år sedan. Christian är ofta med 
när hon träffar sina gamla och nya vänner och det framkommer att nästan alla de känner 
är par och att de oftast träffar och umgås med andra par. Lena tror att det ofta blir så när 
man själv lever i parrelation eftersom ”singelmänniskor” gör andra saker när de träffas. 
Lena känner inte att hon har utbyte av det livet i samma utsträckning nu som när hon 
själv var singel eftersom de gör sådant som inte passar Lenas livsstil. Lena upplever att 
singelmänniskorna festar medan paren äter middag hemma och dricker vin.  
Civilståndet påverkar inte bara aktiviteterna utan även vilka samtalsämnen som 
diskuteras. Samtalet mellan Lena och hennes väninnor under singelperioden kretsade mer 
kring killar och kärlek än vad det gör nu då hon lever i samboförhållande. Nu pratar hon 
mer om sex, barn och bröllop. 
 
”vi umgicks inte privat alls men sen var de äldre än mig, jag tror de var 4 år äldre än 
mig och jag var 22 typ, vi hade inte samma intressen, eller just de stod på ett ställe i livet 
än mig, de hade sambos och jag hade precis blivit singel så då kände jag inget utbyte 
heller, eller vi var inte lika personer så där som jag skulle träffa privat”. 
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Respondenterna uppger att åldern kan vara avgörande för om man finner gemenskap eller 
inte. Charlotta berättar om två arbetskompisar. I hennes ögon var de lika bra kompisar 
alla tre men hon gör ändå en skillnad på vänskapen dem emellan eftersom hon och en av 
tjejerna gjorde mer tillsammans på fritiden. Förklaringen till varför just de två gjorde mer 
saker på fritiden och därmed blev närmre vänner tror Charlotta beror på att de var ungefär 
lika gamla och Charlotta uppfattar att det därför är naturligt att just de blev närmre.   
 

Konstellationens  påverkan på de sociala aktiviteterna. 
 

När ett tjejgäng ska umgås blir planeringen för aktiviteterna mer omfattande. Målet är att 
göra något som alla kan vara med på och när hela gruppen ska organisera sig påverkar 
det vad man väljer att göra tillsammans.  
Charlotta beskriver sitt tjejgäng på 5 personer som ett riktigt kärngäng och hon verkar 
stolt över deras vänskap. Tjejgänget träffas regelbundet och äter middagar ihop och 
Charlotta beskriver att det har blivit en vardaglig och rutinmässig sammankomst. 
Förutom att de träffas och äter middagar gör de också lite större utflykter. Då kan de åka 
till någons landställe och umgås, planera in en skidsemestrar, hälsa på kompisar som 
flyttat utomlands eller fira mindre familjenära högtider som midsommar. Charlotta 
upplever att aktiviteterna med gänget är lite mer evenemangslika och att de därför kräver 
större framförhållning och planering. Därför blir svaret nej när jag frågar om de går på 
konstnärliga föreställningar tillsammans. Charlotta beskriver att konstnärliga besök är en 
mer spontan aktivitet och något man hellre gör två och två. Spontant utbrister hon också 
att jogging absolut är en sådan aktivitet man gör två och två. Att gå ut och springa 5 
stycken tjejer verkar otänkbart och något man bara inte gör. Att splittra gruppens fem 
medlemmar i mindre beståndsdelar kan man alltså göra beroende på tid och aktivitet och 
då blir dessa mindre enheter oftast i grupp om två.  
 
Genusspecifik samtalsstil 
 

Tjejer snackar och killar gör.   
 
Respondenterna är medvetna om att samtalet tilldelas särskilt stor uppmärksamhet i deras 
vänskapsrelationer och det tydliggörs ytterligare när de definierar vad tjejer och killar gör 
inom sina respektive ”grupper”. Respondenterna är lågmälda när de diskuterar 
genusstereotypa beteenden för att inte verka alltför generaliserande men de beskriver ofta 
killar och tjejer i motsatstermer. De är också överens om på vilka punkter de anser att 
killars och tjejers beteenden skiljer sig åt och att ett sådant område är just vad killar och 
tjejer gör när de umgås inom sina respektive ”grupper”. Killar framställs generellt av 
respondenterna som mer aktiva, praktiska och med fokus utåt. När Lena försöker leva sig 
in i vad hennes fästman och hans kompisar gör svarar hon att det verkar som om de 
”spelar gitarr ihop typ”. Hillevi och hennes kompisar brukar skämtsamt kalla killars 
aktiviteter ”göra-aktivt” och det är någonting hon och hennes kompisar önskar att de 
gjorde mer ofta åt för att balansera de långa kvinnliga samtalen. ”Göra-aktivt” innebär att 
man i stort sett inte pratar alls med varandra och hon uppger fotbollsmatcher och data-
spel som exempel på sådana aktiviteter. De berättar också motsatt att tjejer har för vana 
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att vara mer intimt fokuserade på varandra när de träffas och tillägnar samtalet större 
uppmärksamhet.  
Viveka och hennes killkompis Andreas brukar ägna sig åt kulturella aktiviteter 
tillsammans som att gå på teater och konstutställningar. Varför just de två har skapat 
denna tradition förklarar hon genom att andra i hennes närhet inte tar sig tiden till det i 
lika hög utsträckning som hon behöver och att hon därför är hänvisad till Andreas. Hon 
beskriver tjejers aktiviteter som på gränsen till ”intet”. 
 
 ”jag har väl ganska mycket killkompisar men det är mer liksom att man träffas och gör 
saker då men dem, tjejer jag känner de kan jag träffa och inte göra något (skratt)” 
 
När Viveka beskriver att hon går och fikar eller tar en öl med sina tjejkompisar är 
samtalet mer betonat. Viveka ger själv en förklaring till varför det är på det här sättet. 
Hon tycker att det är viktigt att ha ett konkret ämne att tala med killen om så att fokus 
ligger utanför relationen. När tjejer träffas är bättre att vara avskilda i lugn och ro så att 
de kan ägna sig mer åt varandra och åt de berättelser som avhandlas.  
 

Ytliga och djupa samtal. 
 
När respondenterna jämför killars och tjejers konversationer anser de att tjejernas samtal 
är djupa och killarnas ytliga. Tjejerna rapporterar att samtalsämnen mellan killar verkar 
mer konkreta och handla om opersonliga ämnen, till exempel om jobbet eller att någon 
har införskaffat en ny pryl, medan tjejer är mer intresserade av mänskliga relaterande 
frågor. Ett sätt att förstå detta är när de utger sina samtal för att vara ingående och 
detaljerade från analytisk synpunkt. 
 
”kvinnor har ju som jag ser det med min umgängeskrets ett större behov av att prata och 
diskutera och det kan gärna vara personliga problem, förhållandeproblem, 
kompisrelationer eller relationer över huvud taget och det tror jag faktiskt inte killar 
gör.. 
A: Vad diskuterar de? 
jag tror inte att de går liksom in på djupet, de analyserar inte som vi tjejer gör, nä jag 
tror inte de pratar problem med varandra 
A: Varför gör de inte det? 
ja varför gör de inte det, jag undrar om de har samma behov som oss att göra det…jag 
tror killar sköter rätt så mycket inom sig själva och sen tror jag inte att de hänger upp sig 
på saker och ting som vi tjejer kan göra, just det här att vi ska analysera allting utifrån 
olika håll ”åh hur tänkte han då och hur tänkte jag då när jag gjorde så?” utan killar tar 
det för vad det är” 
 
Föreställningen att killar hanterar sina problem inombords betyder enligt respondenterna 
inte att killar nekas möjligheten att ventilera sina problem med andra killar utan att de 
helt enkelt inte har behovet av att göra det. Lena tror att hennes fästman som ”spelar 
gitarr typ” med sina killkompisar kan prata om känslomässiga saker med sina kompisar 
men att han förmodligen inte behöver det. 
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Rak eller snirklig stil  
 
Respondenterna anser att killar generellt är bättre på att hantera konflikter än tjejer. De 
rapporterar att språket mellan killar är rakare och enklare och att killar i allmänhet ger 
större utrymme till varandra att agera ut en konflikt om de är missnöjda eller förbannade 
på varandra. Respondenterna tycker att skillnaden mellan killar och tjejer är mest tydlig i 
arbetslivet eftersom killarnas sätt att skilja på arbete och privatliv främjar rakhet i 
kommunikationen i just arbetssituationer. Killar är bättre på att skaka av sig saker och tar 
inte åt sig personligt i konflikt på arbetsplatsen.  
Tjejer däremot har lättare att agera ut konflikter om de känner varandra från privata 
sammanhang tycker de. Respondenterna menar att konflikträdsla i högre utsträckning kan 
uppträda på arbetet eftersom tjejer kan ta åt sig på fel sätt av kritik. Att ta åt sig saker 
personligt och inte kunna skaka av sig det efteråt ser tjejerna som ett vanligt och mycket 
negativt drag bland tjejer. De beskriver språket mellan tjejer på arbetsplatsen mer 
snirkligt och försiktigt eftersom de inte gärna vill såra sina arbetskamrater. Det är mer 
”skulle du kunna tänka dig att” och eventuell kritik levereras helst i uppmuntrande ton. 
Respondenterna tror att anledningen till den försiktiga stilen kan vara att tjejer gärna vill 
vara sociala med varandra på arbetet också och att de därför agerar med lite eftertanke. 
 
”ja jag vet inte riktigt men man säger så här ”jaa det här hade varit jättebra om du hade 
gjort på ett annat sätt” (förställer rösten till ett vänligt tonfall och skrattar efteråt)… man 
vill inte att någon ska känna sig dålig eller känna som att de har gjort fel eller så där, så 
då är det lättare att försöka linda in det” 
 

Är tjejer mer emotionella? 
 

Att tjejer skulle vara mer emotionella än killar har respondenterna svårt att tro. De är 
överens om att tjejer tenderar att prata om känslor och visa sina sympatier utåt för 
allmänheten i högre utsträckning och på så sätt framstå som mer emotionella men att de i 
realiteten inte är det. Siri tycker att språket förstärker bilden av att tjejer skulle vara mer 
emotionella än män, men att det i själva verket mer är ett ”spel” eller ett agerande tjejer 
ägnar sig åt.  
 
” att man visar känslor eller att man pratar om hur man känner…jag tror att män gör det 
också men jag tror inte att de gör det i lika stor utsträckning som vi gör…så det känns ju 
nästan som ett uttryckssätt det här att man säger ”när det var så jobbigt” eller ”det 
tyckte jag kändes jättejobbigt” eller ”det här kändes jättekul” man pratar ju på det sättet 
att det blir liksom känslor hela tiden iblandat, sen vet jag inte alltid om det är så äkta”.  
 

Bättre än killar. 
 
Att vara tjej och specialtränad i vissa kvinnliga förmågor kan vändas till en 
konkurrensfördel mot männen. Hillevi och Charlotta har båda valt yrken som de anser att 
de kan utföra bättre än männen eftersom de är skickligare på att läsa av andra människors 
kroppsspråk och känslor och därför är bättre lämpade för vissa yrken. 
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De anser att de är tränade med tjejers sätt att kommunicera dubbla budskap och att 
möjligheten finns att konflikter inte alltid verbaliseras. Denna fingertoppskänsla de anser 
att de har tycker de är ett plus i kanten som ledare och i arbetet med människor. Däremot 
poängterar de att det gäller att balansera den känslomässiga kompetensen så att inte 
känslorna får överhanden. Blir man för mycket involverad i känslor är det inte bra. Det 
kan skapa obalans, drivas till konflikträdsla och skapa dåliga ledare.  
 
Samtal tjejer emellan 
 

Begynnande vänskap och samtal. 
 
”jag tycker i alla fall att när jag blir kompis med en tjej är det när man diskuterat kanske 
någonting om djupgående om sitt liv liksom, då kan man börja säga att man är kompisar 
liksom men…innan är det bara så här bekanta liksom”.  
 
Utan att vilja generalisera alltför mycket beskriver Hillevi en norm som hon tycker är 
tydlig när tjejer träffas för första gången och samtalar. Hon upplever att tjejer ofta 
reglerar sin framtoning i samtalet och balanserar samtalsämnena för att få kontakt med 
andra tjejer.  Det är viktigt, menar hon att inte vara alltför öppen med sina innersta tankar 
från första början utan att man successivt mjukar upp varandra inför lite mer öppna 
samtal.  
 
”man ska säga vad man tycker om vissa saker, man ska ta ställning till saker men man 
ska å andra sidan aldrig döma ut någon annan och tycka att den tycker någonting 
konstigt utan du ska vara mjuk från början och sedan när du lär känna den personen så 
kan du kanske säga vad du tycker så, men du ska å andra sidan ta ställning och vara så 
där, ja men rent politiskt så står jag så här eller jag tycker så och så om, ja situationen i, 
för textilarbetarna i Kina eller någonting eller ja” 
 
Om en tjej skulle öppna upp för privata samtal alltför snabbt i den nya kontakten 
förklarar Hillevi att den tjejen skulle framstå som lite missanpassad, att hon är gränslös 
och borde förstå att man delar sådant med människor man litar på. Dessutom skulle hon 
inte vara så intressant längre att lära känna eftersom det inte längre finns något att lära 
känna, eller ”gräva i” som hon lite skämtsamt uttrycker det. När jag frågar om den här 
tjejen inte riktigt har förstått hur spelet bör gå till svarar hon 
 
”Nä, nä precis för det handlar ju om ett spel, så är det ju faktiskt, det är ena sidan…att 
jag är präglad av en norm att ”så ska det vara”…och andra sidan är ”det finns 
ingenting att gräva i” om vi ska fortsätta med det uttrycket och det är fortfarande samma 
sak, fast det är två olika aspekter av det” 

 
Relationer. 

 
Tjejerna ger intryck av att vara öppna och intresserade av att diskutera många olika saker 
med varandra, särskilt när de står varandra nära i vänskapen. Då är ”obegränsade” samtal 
i bemärkelsen att de känner sig fria att prata om precis vad helst, mycket uppskattade. 
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Samtalsämnena är ofta vardagsrelaterade vilket innebär att jobbet, skolan, relationer och i 
undantagsfall sex, oftare diskuteras än andra saker. De rapporterar visserligen att de är 
intresserade av samhällsorienterade och konstnärliga ämnen också där film, konst, politik 
och sport är de mest återkommande ämnena. Hur de disponerar samtalsämnena har 
mycket att göra med vem eller vilka de pratar med och i vilket sällskap de befinner sig. 
Film, nyheter och ”världsliga ting” ägnas ofta större uppmärksamhet i blandade grupper 
medan väldigt ingående berättelser och relationsdilemman får större utrymme när tjejerna 
träffas i grupp om två eller tre.  
Även om de upplever att de i stort sett kan diskutera vad som helst med de nära vännerna 
så fokuserar de på relationer. Det finns olika sätt att avhandla detta mycket komplexa och 
stora ämnesområde och det framkommer att de pratar om relationer på olika nivåer. 
Ett sätt är att i ganska allmänna ordalag prata om andra i syfte att hålla sig informerad om 
vad som händer i det sociala livet omkring dem. De kan exempelvis vara nyfikna på om 
några har blivit ihop och hur det går för paret och deras kärlek. Om någon har flyttat och 
ändrat studieinriktning eller rest utomlands kan också vara intressant att höra om liksom 
om gamla skolkamraters framgångar respektive tillkortakommanden. Samtal som dessa 
är redogörande och kan ses som ett sätt att informera sig om sin omgivning i stora drag. 
Charlotta, som ger intryck av att vara en socialt utåtriktad person med många vänner och 
del av ett stort gäng beskriver skämtsamt att det är kul att ”ha lite koll på läget” och 
betonar att social ”scanning” är viktigare för henne än att bara prata om killar som hon 
uppfattar att många andra tjejgäng gör.  
 
Ett annat sätt att uppmärksamma relationer är genom att utgå från relationsperspektivet i 
tillsynes opersonliga ämnen som jobb och studier. Då kan människors beteende på 
arbetsplatsen exempelvis vad andra säger och gör, vara en vinkling på temat.  
Det förefaller också viktigt att diskutera hur man själv förhåller sig till andra på arbetet 
och vad det skapar för känslor. Hillevi har nyligen praktiserat på en arbetsplats och när 
jag undrar om hon och hennes studiekamrater diskuterar allt nytt de får lära sig svarar 
hon att det är mer aktuellt att prata om hur de upplever arbetskamraterna med betoning på 
hur de förhåller sig till andra och vilken effekt det får på självkänslan i det här fallet. 
 
”det handlar jättemycket om hur man faktiskt känner i förhållande till andra och inte 
bara det man praktiskt gör, som jag kan känna mig som att jag är liten och oviktig ibland 
fast, ja i andra lägen kan jag känna ”men gud de lyssnar verkligen på mig” och sånt där 
ventilerar vi jättemycket” 
A: Vad kan få dig att känna dig liten och oviktig 
…när jag inte får prata i ett sammanhang” 
 
Självkänslan kan skifta beroende på hur de placerar sig i förhållande till andra och detta 
beror på i vilken utsträckning de bereds verbalt utrymme i gruppen. Även om det kanske 
förekommer diskussioner om praktiska arbetsuppgifter tillvägs deras egen plats i den 
sociala omgivningen stor betydelse i samtal mellan vänner. 
 
Ett tredje sätt att diskutera relationer är att de mer övergripande samtalen om andra lätt 
kan övergå till att problemlösa outtalade konflikter de har med ”andra” vänner. Dessa 
mer detaljerade samtal förekommer ofta när de träffar bästa kompisen och kan vara ett 
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sätt att söka medhåll och stöd när de hamnat i olag med någon annan. Att problem kan 
hanteras på detta sätt får ofta resultatet att obesvarade frågor eller problem ibland ”löses” 
utan att de behöver stå till svars för dem offentligt eller gentemot den person de hyser 
konflikt. Detta gäller både i relation till tjejer och killar. Killar är ett av de mest 
förekommande ämnet på dagordningen även om de oftast skrattar bort det lite generat när 
det kommer fram. De pratar frekvent om killar, även när de lever i ett stabilt 
parförhållande men framhäver att behovet av tjejkompisarna intensifieras som mest i de 
omkringliggande faserna av en kärleksrelation då osäkerhetskänslor gör att de vill prata 
av sig. En förälskelse, innan de blivit ihop, är en spännande och lite osäker period liksom 
när de har svåra problem med killen och om relationen håller på att ta slut. Dessa faser 
beskriver de som nästintill ohälsosamt intima från vänskapssynpunkt men väldigt 
vanliga. Kärleksrelationens upp och ner gångar fungerar i dessa skeden som en 
sammansvetsande kraft på vänskapen och skapar intimitet.  
 

Ältande samtal. 
 
Samtalen och diskussionerna kring relationer och personliga känslor kan övergå i ältande 
beteende och då tycker flera av respondenterna att diskussionen blir bakåtsträvande och 
jobbig. Ältande diskussioner beskrivs som repetitiva och är ett tecken på att personen i 
fråga känslomässigt har hängt upp sig på något som hon inte riktigt kan släppa taget om. 
De beskriver ältandet som ett sätt att rättfärdiga något man har gjort eller sagt.  
 
”man gör det ju för att lindra sitt samvete och få höra andras sätt att se på det, ja mycket 
lindra sitt (samvete, min anmärkn), det kanske inte alltid är en sådan grej men för att få 
bekräftelse för att man har gjort rätt eller att det kommer bli bra” 
 
De situationer när ältande kan förekomma är till exempel när de ska fatta beslut av olika 
slag och inte kan försvara dem intellektuellt. Petra som inför sin stundande vigsel vill 
döpa sig i kyrkan har gått emot sin familjs värderingar helt och hållet. Hon berättar för 
mig att hon knappt vågar nämna sitt beslut för sin egen mamma. Det har bidragit till att 
hon har velat diskutera dopet med sina väninnor. Väninnorna har varit kritiska och öppet 
ifrågasättande och har påverkat Petra så mycket att hon numera har svårt att motivera 
beslutet inför både mig och sig själv. Att Petra kan bestämma själv vad som är bäst för 
henne är inte den del som väger tyngst utan omgivningens uteblivna välsignelse väger här 
tyngre inför hennes tro på beslutet. 
Ältande beteende kan också utlösas om de känner sig bortgjorda på något vis.  
När Charlotta börjar berätta om en pinsam händelse blir hon osammanhängande och lite 
nervös och markerar att hon fortfarande grämer sig lite över denna fadäs. Charlotta hade 
inför sina kompisar gjort sig rolig på en lärares bekostnad för att när det redan var för 
sent, upptäcka att läraren hade suttit bakom dem på bussen och lyssnat på hela samtalet. 
När Charlotta beskriver situationen för mig gör hon mycket tydligt att hon inte har varit 
taskig eller farit med osanning angående läraren, men att hon kommenterade lärarens 
fysik på ett sätt som hon aldrig hade gjort om hon hade vetat att läraren satt på bussen. 
Charlotta upplevde att hennes kommentar eventuellt kunde ha sårat läraren och efter att 
ha ältat historien fram och tillbaka med sina vänner en hel helg gick hon på måndagen 
fram till läraren och bad om ursäkt.  
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Lyssna. 
 
Eftersom samtalet ges stor plats i den kvinnliga vänskapen är det inte förvånande att 
respondenterna uppskattar vänner som har förmåga att lyssna. Det är viktigt att denna 
förmåga är ömsesidig så att båda kan komma till tals lika mycket i relationen. Att de 
dessutom anser att tjejer diskuterar analytiskt kring relationer kan indirekt innebära att de 
också kräver att vännerna ska ha en viss inlevelseförmåga och empati.  
 
Viveka och hennes bästa vän Anita har känt varandra sedan högstadiet och varit väldigt 
nära vänner i flera år. Idag är de inte lika nära och Viveka upplever att det beror på en 
kombination av händelser. De bor inte i samma stad längre samtidigt som den ena är 
singel och den andra är varaktig sambo sedan flera år tillbaks. Det har varit svårt att hålla 
kontakten via telefon och e-post och deras livssituation har gjort att de glidit ifrån 
varandra. Dialogen har med detta försämrats och har blivit en del av anledningarna till 
varför de har glidit ännu längre isär. Ett avgörande problem i dialogen var bland annat att 
Anita inte uppfattade att Viveka lyssnade tillräckligt bra och mycket på hennes problem 
utan upplevde att Viveka pratade för mycket om sig själv istället och tog på så vis plats 
från Anita som behövde den. Detta har Anita öppet klandrat Viveka för och Viveka 
förklarar för mig att det är viktigt att veta på vilket sätt man samtalar med varandra så att 
man inte ”kör över” den som behöver prata av sig genom att ta för sig själv av utrymmet. 
Kritiken som Anita framförde till Viveka har hon dessutom tagit med sig in i andra 
relationer och dubbelkollar med sig själv ibland att hon inte gör om samma misstag med 
någon annan. Det är också viktigt att återgälda utrymmet i diskussionen genom att 
”lyssna tillbaka” och ta sig tid när den andra har problem. Viveka upplever själv, trots 
kritik att hon gav mycket tid och uppmärksamhet till Anitas problem. Men när hon själv 
bad om stöd fanns inte Anita längre tillgänglig. Viveka har idag gett upp vänskapen. 
 

Censurerade samtal i den nära vänskapen. 
 
Eftersom tjejerna anser att de i den nära vänskapen kan prata om nästan allt med varandra 
är det intressant att söka reda på vad de upplever att de inte kan prata om. Sex förefaller 
vara ett av de samtalsämnen som generellt faller utanför vänskapen och något de helst 
hanterar med sin partner. I Miriams fall är det lite annorlunda. Hon anser att hennes 
tjejgäng kan prata rätt mycket om sex men att den ”vaginala” orgasmen alltid hålls 
utanför. Miriam berättar uppriktigt men i största förtroende för mig att hon inte kan få 
”vaginal” orgasm med sin kille och att hon skulle behöva diskutera det med sina 
tjejkompisar. Hon vill ha bekräftelse på att andra tjejer inte heller får sådan orgasm så att 
hon därför kan känna sig normal och att de tillsammans kan konstatera att den faktiskt är 
svår att uppnå. Trots att sex är ett av de roligaste och mest återkommande ämnena i 
hennes tjejgäng verkar denna fysiska detalj alltså väldigt tabubelagd. Hon drar upp 
samhällsbilden av hur ett sexliv ”bör” vara och hur kravfyllt hon upplever det. Miriam 
upplever också att hennes kille tycker att det är jobbigare än vad hon egentligen tycker att 
det är och att det därför skulle vara skönt att ha tjejernas stöd bakom sig i mötet med 
killens frågor och omvärldens föreställningar om hennes sexuella förmågor.  
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Ett annat exempel som förefaller tabubelagt att prata om är när en bästa vän har blivit 
ersatt med en ny. 
Hillevi berättar för mig att hon och Martina fram till nyligen var absolut närmsta vänner. 
Hon illustrerar hur de brukade rapportera nästan allt till varandra och att de planerade 
resor och semestrar på ett sätt som nästan ett kärlekspar brukar göra, med försäkran att 
hennes uttalande inte missuppfattats. 
Efter en längre utlandsresa gled de isär och efter det har det dykt upp personer i båda 
deras liv som har kommit att betyda mer för dem än de gör för varandra. Även om de 
fortfarande ses ofta och gör saker tillsammans undviker de att beröra ämnet eftersom det 
skulle kunna såra den andra. 
 
”jag kan uppleva det som att det ibland så är det lite konkurrens i 
kompisrelationer…oftast så är det inte det för jag har oftast en rätt avslappnad relation 
med  mina tjejkompisar men jag har en kompis t ex där det är liksom lite anspänt på 
något sätt och då…det är svårt att prata med henne om…vem som är hennes närmsta 
kompis och sådana där saker…vi har varit jättenära men nu är vi inte riktigt det längre 
och då har det blivit ett känsligt lite så här tabuämne…man passar sig lite för att säga, 
gud det här är jättesvårt att sätta ord på, just andra vänskapsrelationer liksom hur 
mycket de betyder t ex och sådär… 
A: Är det något som är medvetet från bådas sida att man faktiskt sårar den andra så att 
man undviker det lite grann? 
Ja, jo, det tror jag absolut, det är verkligen ett ömsesidigt undanhållande eller vad man 
ska säga” 
 
Lojalitet 
 
När respondenterna diskuterar lojalitet mellan tjejer kan detta liknas vid outtalade krav 
eller förväntningar de har på sina nära vänner. Eftersom förväntningarna och kraven 
skiftar med vänskapens intimitet, ökar förväntningarna ju närmre vänskapen upplevs. Det 
förefaller även som om lojaliteten mellan väninnor i enlighet med ovanstående avtar när 
relationerna upplevs som mindre nära och att de tidigare lojalitetskraven blir allt mindre 
obligatoriska. 
 

Att stödja. 
 
Något som skiljer ut de riktigt nära vännerna från de lite mindre nära är att de 
förstnämnda har krav på sig att stödja varandra ifall kompisen hamnat i konflikt med 
någon eller om de har det jobbigt på något sätt. De bör då förhålla sig uppriktiga och 
ärliga i diskussionerna och backa upp för beslut i olika situationer.  
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Förtroenden och dess effekt på samtalet. 
 

Ett mer generellt krav deltagarna ställer på vänner är att de ska hålla förtroenden eller 
hemligheter de har blivit delgivna. Håller man inte hemligheter kan det få konsekvensen 
att tilliten rubbas och kompisen reduceras till en bekantskap. En vän som inte förstår att 
hålla hemligheter kan få ryktet om sig att snacka skit om andra. 
Om förtroenden bryts undanhåller de medvetet sådant de annars vill och brukar diskutera. 
 
”om man berättar någonting i förtroende så ska inte en annan kompis komma och veta 
om det helt plötsligt och man har, det finns ju vissa vänner man har som man vet gärna 
liksom inte håller inne med sådana saker och det får ju ofta det resultatet att man helt 
enkelt inte berättar det viktiga i sitt liv för dem utan att det blir en mer ytlig konversation 
när man pratar och…man sätter sig inte och pratar om att ”nu har jag och min pojkvän 
problem” utan man pratar om ”såg du på tv igår” (skrattar till)”  
 

Att berätta för ”rätt” person. 
 
Förmågan att vara lojal mot sina vänner innebär också att man som vän ska veta vem man 
är mest lojal mot och förstå att agera utifrån det. Det betyder att de kan berätta sådant de 
har hört eller fått veta i förtroende ifall det visar på lojalitet till rätt person. Erika kan 
berätta hemligheter och förtroenden som hon har fått höra av andra till hennes bästa vän 
Pye även om det skulle innebära att hon bryter en överenskommelse med en mindre nära 
vän. Det är gesten som räknas eftersom den ger starka signaler till Pye att hon är viktigare 
än andra. Erika kräver samma lojalitet tillbaks av Pye.  
 
Erika beskriver också väldigt tydligt att hon inte upplever att det går att vara lojal mot 
mer än en vän i taget i så hög utsträckning som hon är mot hennes bästa vän Pye. En 
anledning till varför det är svårt att vara lojal mot flera personer samtidigt beskriver Erika 
med att de inte kan prata på som de är vana vid utan att det börjar florera en massa rykten 
vilket lätt skulle kunna tolkas som skitsnack och splittra gruppen. 
 
”jag tror att tjejer gärna vill vara i gäng eller liksom umgås flera fast vill också vara så 
där lojala fast det inte går istället för att bara ”ja men nu umgås vi och så är det så” och 
så ska det ändå vara det här ”ja men säg inte det här till henne för det här hände bla bla 
bla” om man är fyra eller fem stycken så blir det ohållbart det där” 
 

Lojalitetens pris. 
 
Ryktesspridning i grupp förefaller inte vara så betydelsefullt då det inte finns någon 
vänskap att vårda. Åsa beskriver sin före detta arbetsplats, en klädkedja med endast tjejer 
anställda i butiken. Hon var överraskad över mängden skitsnack som florerade i 
fikarummet och menar att de pratade bakom ryggen på sina medarbetare varenda rast. 
Åsa medger själv under intervjun att hon har snackat skit med och om sina kompisar 
tidigare och vill inte framstå ovetande om fenomenet men att hon inte var van vid det 
rutinmässiga skitsnacket. Det som tjejerna ofta ventilerade var ifall en tjej blev lite mer 
dominant i arbetsgruppen eller tilldelades en mer överordnad position. Det skapade 
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känslor av irritation eftersom tjejerna ansåg att de kunde sina arbetsuppgifter och inte 
behövde ha någon som sa till dem vad de skulle göra. Dessutom ansågs den tjejen som 
ville göra karriär som dissident och opålitlig eftersom tjejerna inte visste på vilken sida 
bland personalen hon stod på, tjejerna på golvet eller chefernas. Hon menar att 
grupptillhörigheten definierades av arbetsrollens förhållande till cheferna. 
  
”alltså situationen på xxxx var nog, alltså där var vi väldigt mycket  personalen var ett 
mot cheferna t ex och hade man då någon som hade lite mer ansvarsområde eller så, så 
hamnade hon nog lite utanför den här gruppen just för att hon var ju närmre cheferna 
och man visste nog inte riktigt vart man hade henne, som man satt i fikarummet och 
snackade skit om cheferna och så kom den här tjejen tex då som hade lite mer ansvar in 
och så blev man ju tyst om cheferna och pratade inte längre om den grejen för då vet 
man inte längre vart man har henne…och det tror jag att har mycket att göra med att där 
var vi ett gäng tjejer som iofs jobbade ihop oss, kände varandra ganska bra men vi hade 
ingen jättenära relation, det var ju inte så att man umgicks på fritiden alltför mycket den 
biten så det var inga problem att snacka om de som inte var där. Alltså sådana här… tror 
jag har mycket att göra med att liksom att man kände ju inte att det här är min närmsta 
vän så det skulle inte ta så hårt på mig om hon inte ville prata med mig längre de 
personerna som kanske inte var där, det var väl dem man pratade om. Det var man ju 
mycket väl medveten om själv också att när jag inte var där snackade de säkert om mig, 
så länge jag inte visste något om det så” 
 
Att flytta och få ett avbrott i kontakten kan i vissa fall innebära att väninnorna glider isär. 
Detta verkar mest tydligt när gruppen blivit separerad av någon anledning och sedan möts 
på nytt och märker att personer har förändrats och att de inte har samma relation till 
varandra. Susanna berättar om en tjej i hennes barndomsgäng som flyttade till en 
studieort för att studera. Susanna och Cecilia stod inte varandra nära men de umgicks 
mycket i deras gemensamma barndomsgäng innan Cecilia flyttade. Cecilia har knutit 
många nya kontakter på studieorten och det blir påtagligt varje gång hon kommer hem till 
Stockholm på besök att hon har förändrats mycket. Sättet hon har förändrats på upplever 
inte gänget som positivt. De tycker att Cecilia har ändrat värderingar och att hon verkar 
imponerad av sina nya sociala kontakter.  
 
”ja hon har blivit så där väldigt mycket uteliv och vad som är rätt och fel och ja, inte 
snobbig men hon inte den hon var från början eller när jag kände henne bra…jag tror 
nog att hon blev väldigt imponerad av de människor hon umgicks eller ja umgås med 
nu…att hon tyckte kanske att de var lite häftigare och hon är lättpåverkad och ville 
liksom ja, ville kanske synas lite mer (skrattar till)” 
 
En person i gänget, Beatrice, som står Cecilia nära har inte slutat umgås med henne men 
de övriga i gänget har tagit lite avstånd. Detta har de inte öppet erkänt inför Cecilia men 
det blir tydligt när de alla har träffats på middag.  
 
 ” när man, om hon har varit med och sen så har hon gått, då blir det ju alltid så här 
snack att ”men gud, hon får väl lugna ner sig lite” kanske så där men det är inte liksom 
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att man så att vi har så här fryst henne ute eller så utan hon är fortfarande med. Men inte 
alls lika mycket” 
 

Förtroenden i balans. 
 
Respondenterna ger uttryck för önskan att få just det man själv ger, tillbaka. Balans är ett 
återkommande tema då alltför stor ojämlikhet inte uppskattas eller ryms inom den nära 
vänskapen. Ett sätt de kan förhandla fram en jämlik eller balanserad vänskap på, är 
genom att etablera balans i just antal förtroenden. Viveka berättar om sin bästa kompis 
Anita.  
 
”det är nog största anledningen till att vi har liksom tappat varandra också för att…i 
början så berättade hon ju inte någonting eftersom hon inte liksom kände folk och sen 
när det väl kom fram att hon kanske inte mådde så bra som hon verkade då hade man ju 
på något vis det som band en samman men det är det man har tappat nu...det har hänt 
saker i hennes liv som hon på senare tid som hon har visat eller som hon inte har berättat 
förrän ett år senare och då är det som att man blir besviken över att man inte har fått det 
förtroendet längre” 
 
Vivekas kommenterar också hur viktigt det är att förtroenden reproduceras för att 
vänskapen ska uppfattas som ömsesidig. De skulle med hjälp av det jämlika utbytet 
kunna etablera samförstånd ”att man vet var man har varandra” och att detta i sin tur 
skapar känslor av säkerhet och trygghet. 
 
 ”det är inte bara det att man ska hålla förtroenden när folk berättar saker eller när man 
berättar saker för andra så är det ju inte bara det att man förväntar sig…att de ska hålla 
förtroendet utan det är också att man gärna vill, för att känna sig trygg med någon så vill 
man gärna att de ska återgälda det förtroendet mot en själv också” 
 

Frihetsbehov. 
 
Lena är den respondent som verkar mest besvärad av förväntningar som uppstår mellan 
väninnor. Lena tycker att det är viktigt att ställa upp om en kompis mår dåligt men det får 
inte bli alltför ”långdraget” som hon uttrycker det. Hon pekar på denna enskilda faktor 
som lite negativ och krävande även om hon medger att den existerar och att hon är beredd 
att gå kravet till mötes åtminstone en bit. Om man ser till helheten av Lenas intervju så 
rapporterar hon flera gånger att hennes tjejkompisar inte har så stor plats i hennes liv 
sedan hon blev tillsammans med sin pojkvän. Lenas beskriver sig därför som ganska 
obunden i sin vänskap till andra.  
 
”jag har ganska eller jag har ändå haft ganska lösa, jag är ganska lös i min vänskap så 
jag kräver mycket frihet och jag vet inte om det finns så många sådana här regler (läs 
lojalitet)” 
 
En anledning till varför Lena inte upplever att hon behöver vara så nära sina tjejkompisar 
är hennes kärleksrelation. Lena har i stort sett samma kompisar idag som hon hade innan 
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hon träffade sin fästman men hon poängterar väldigt tydligt att Christian numera är 
hennes bästa vän och att alla tjejkompisar får stå tillbaks till förmån för honom. Det 
tycker hon är okej och naturligt eftersom kärleken måste gå före vänskapsrelationerna. 
Lena beskriver tjejkompisarna ganska osentimentalt. 
 
”ja men alla behöver ju, man har ju sina tjejkompisar till att ha någon som bryr sig om 
en och som stöd men sen när man får en kille så då blir det ju den personen som blir det 
stödet, det hela, den bästa kompisen och ens samtalspartner och allting så att då behöver 
man ju inte det liksom från sina tjejkompisar så att…jag slutade umgås helt med mina 
väldigt radikalt så fort jag blev tillsammans med Christian” 
 

Lojalitet och killar. 
 
Konkurrens om killar är ett känsligt ämne vänner emellan. Respondenterna anser att det 
är självklart att betrakta nya som gamla pojkvänner eller ”span” som ”förbjuden frukt” 
för kompisar eftersom det skulle kunna medföra sårade känslor för de inblandade. Men 
de visar trots allt samtidigt på möjligheter att hantera en sådan situation ifall den skulle 
uppstå. Är en tjejkompis öppen med sina känslor och intentioner och kommunicerar dem 
till de inblandade, kan det förhindra missförstånd och känslor av illojalitet i vänskapen. 
Åtminstone i teorin är de alla överens om att det skulle vara okej att kompisen dejtar 
exempelvis ens gamla pojkvän om de själva har fått vara med att bestämma att det är 
okej. Det är också viktigt att det handlar om äkta känslor. Ett engångsligg som oftast är 
spontant och handlar om till synes ytliga begär blir automatiskt mer problematiskt 
eftersom det ofta sker i stunden och eventuellt inte var planerat i förväg. Att vara 
känslomässigt uppriktig och öppen med sina intentioner till sin vän är ett sätt att visa på 
respekt och direkt avgörande för hur situationen uppfattas.  
 
Ett exempel på detta är Åsas berättelse. Ett år hade förflutit sedan Åsa hade separerat från 
sin första pojkvän och under det året hade Johanna delgivits många samtal om hur dum 
och jobbig pojkvännen hade varit. Men så en kväll, ett år efter uppbrottet när de är på 
skoldans så hittar Åsa sin bästa vän Johanna hånglandes med före detta killen på 
dansgolvet  
 
”det här var ju egentligen, jag menar vi hade ju gjort slut drygt ett år tidigare så det var 
ju ingen…egentligen så var det ju fritt fram,  jag menar, det var ju inget, jag var ju inte 
intresserad av honom heller men det var så mycket bakom som jag kände att hon stod ju 
på min sida i det här, och var liksom min vän och så helt plötsligt går hon över till 
motståndarlaget… 
 A: Hade det varit någon skillnad om de hade blivit ihop och var jätte kära? 
 ja det hade det absolut varit! Då hade det varit en annan, alltså då hade det ju varit 
känslor inblandade från hennes håll och från hans håll och det hade liksom varit mer 
befogat. Fast nu kändes det som att det här var som bara en grej emot mig” 
 
Det framkommer att kompisar väljer sida när tjejer beter sig illa mot varandra. Åsas 
kompisar stod på hennes sida i konflikten eftersom ingen av dem kände Johanna och 



 20 

behövde tveka om vem de skulle vara lojal mot. Däremot beskriver Åsa att ett sådant här 
beteende inte skulle kunna stödjas av någon, även om alla känner alla. 
 
”jag tror, jag hoppas att det aldrig är någon av tjejerna (i gänget, min anmärk) någonsin 
skulle ha gjort en sån här grej för då hade hon inte bara fått mig emot sig utan även hela 
gruppen”   
 
Att samtala två eller fler 
 
När två nära vänner sitter och diskuterar blir samtalet mer specifikt och inbjudande till 
ämnen som ligger dem nära om hjärtat. Det framkommer att det är få personer som 
deltagarna vill etablera denna intimitet med. De rapporterar oftast två eller tre personer 
som de anförtror sig om privata saker till. 
 
”om det är någonting jag verkligen vill prata om så tycker jag att det är skönt att vara 
två personer för att man ofta är uppdaterade, du och jag kanske har en viss nivå och tar 
vi in en tredje person måste vi uppdatera den om precis allt och då, tid är ju alltid ett 
problem” 
 
Konversationen skiftar beroende på vem de träffar samt hur många som ses vid ett och 
samma tillfälle. Tvåsamheter existerar både i och utanför gäng. Charlotta berättar att det i 
hennes gäng på fem personer finns subgrupper om två och två som hellre pratar med 
varandra om sådant som är privat istället för att blanda in de övriga i gänget. Bella och 
Charlotta pratar mer med varandra än de gör med andra i gänget och Anna-Karin och 
Ulrika förefaller enligt Charlotte bete sig likadant. Charlotte är lite förvånad över sin 
upptäckt under intervjun eftersom hon med viss stolthet initialt rapporterat att alla fem i 
hennes gäng står varandra lika nära. Dessa subgrupperingar då förefaller lite paradoxala i 
bilden och det blir också tydligt att den femte personen, Carolina, står vid sidan av dessa 
tvåsamheter inom gänget.    
 
Siri, Klara och Maria umgås ofta tillsammans. Siri beskriver sina vänner som ”lika nära” 
men när hon går närmre in i detalj verkar det finnas skillnader i intimitet. Ofta när de ses 
alla tre pratar Siri mindre än hon gör om hon träffar en i taget. Hon beskriver också att 
Klara och Maria träffas oftare på tu man hand och pratar om saker som inte Siri får ta del 
av. Siri tror också att Klara och Maria själva uppfattar sig som närmre varandra än vad de 
är Siri. Siri menar dock att närheten mellan de tre skiftar beroende på hur samtalet 
gestaltar sig dem emellan och att Klara är den person som kan styra detta. Klara är 
gruppens kontaktperson och kan välja vem hon vill stå närmst, ibland Maria och ibland 
Siri. Dessa skiftningar äger rum med hjälp av dialogen mellan de inblandade, då Siri 
ibland märker att hon inte fått veta saker som hon anser att hon borde ha fått. På så vis 
uppstår frågor i Siri kring sin egen betydelse och som jag anar, en viss irritation.   
 
”Jag vet inte varför men säg att vi ska träffas alla tre, det är på något sätt Klara som är 
liksom kontaktpersonen, så pratar jag med Klara och så pratar Maria med Klara, så 
Maria och jag pratar inte så mycket…och så kan man när man träffas så kan jag höra att 
de två har pratat om saker, eller så är det givetvis för man träffas ju men saker som jag 
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kan anse ”men varför har ni inte berättat det för mig tidigare?” eller ”varför har jag 
hållits utanför det här?” 
 
När Susannas gäng på tre personer träffas allihop är konversationen annorlunda än när 
bara två kan ses. Susanna har berättat att hon uppfattar båda sina båda vänner lika nära 
men det framkommer att hon och Caroline pratar om fler och mer intima saker med 
varandra än de gör med någon annan. När de träffas alla tre däremot, tillsammans med 
Lilly pratar de istället om andra saker och då förefaller fokus snarare vara på Lilly och 
hennes behov.  
 
”nä men det pratar vi inte om då faktiskt så där utan det är mer, ja hon (läs Lilly, min 
anmärk) byter lite killar då och då så det är mycket så här killsnack när hon är med om 
hur det går, och hon är ganska snabb på att flytta ihop med sina killar så att man undrar 
väldigt mycket hur det går och så är hon väldigt mycket så här med eftersom hon är 
hälsopedagog är det mycket så här, eh, pratar om träning och kost och  det är ju jag och 
Caroline också intresserade av så att vi liksom, ja men man hänger ju på” 
 
När jag undrar om Lilly pratar om sina mest privata problem med Caroline och henne 
svarar Susanne att Lilly säkert pratar mycket med sin pojkvän. Någon direkt motsvarighet 
till Carolines och Susannes relation tror hon inte att Lilly har med någon annan tjej. 
 
Erika och hennes bästis Pye brukar ofta umgås tillsammans med andra. Erika menar att 
de oftast är två eller tre stycken åt gången men betonar att hon och Pye är 
huvudpersonerna. 
 
”ofta så är det jag och min bästa kompis Pye och någon annan tjejkompis och så är det 
så att vi har varit bästa vänner så länge att de ser oss nästan som en eller det är ingen 
som undrar om vi är två (gapskratt) nä jag tror nästan att det är så för att vi går bra ihop 
med liksom alla… 
A: Och det finns aldrig någon känsla av att den här personen skulle känna sig utanför, 
den tredje?  Då vet man spelreglerna på något sätt? 
Ja, jag tror att det är så fast de som vi träffar,  träffar jag ju i och för sig också själv men 
jag har inte sett någon skillnad på deras beteende om man tänker den roll de spelar mot 
mig eller mot (Pye, min anmärk) jag har aldrig sett att de har blivit tystare eller tvärtom 
pratat mer eller så utan de har nog haft samma ja varit likadana med bå…,när jag har 
varit själv eller vi har varit jag och en kompis… när Pye är med” 
 
Samtal i större grupper 
 

Att få uppmärksamhet. 
 
Samtliga respondenter anser att arbetslivet är ett viktigt konkurrensområde och i de fall 
en sådan tävlingssituation uppstår har de inställningen ”må bäste man vinna”. Att 
konkurrens kan innebära mer än positioner i arbetslivet framkommer dock med stor 
tydlighet i materialet. I själva verket berättar de inte alls särskilt ingående om hur det är 
att konkurrera på arbetsmarknaden utan går spontant in på andra områden. 
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De uppger uppmärksamhet och socialt utrymme som två viktiga konkurrensområden och 
något de eftersträvar i mötet med både killar och tjejer. Anledningen till att 
uppmärksamhet och utrymme är viktigt för tjejerna är att de gärna vill bli omtyckta och 
därigenom beredas möjlighet att ta del av sociala sammanhang.  
De två mest gångbara sätten att skapa uppmärksamhet kring sin person är antingen 
genom sitt utseende eller genom att ta plats verbalt och berätta roliga och intressanta 
saker. Är man vass på båda områdena ligger man bra till i både en ”utseende-” och ”ta 
plats” hierarki  ”…och de är ju de värsta…” som Viveka skämtsamt lägger fram det. Det 
förefaller finnas en rangordning mellan utseende och personlighet och på vilket sätt man 
bör hantera dessa för att bli omtyckt och accepterad. Vilket tillvägagångssätt man väljer 
beror i hög grad på gruppens sammansättning. När killar är med blir utseendet mer viktigt 
medan när tjejer umgås är knepen att få uppmärksamhet av varandra mer inriktade mot 
personligheten.  
 
I de första sociala kontakterna i tjejgrupper lägger respondenterna märke till detaljer som 
hur tjejen ser ut, vad hon har för klädstil och hur hon beter sig. Då kan komplimanger om 
frisyrer, kläder eller skor fungera som en invitation till socialt umgänge. En del av dem 
förfärar sig lite över tanken att samtal om kläder och smink är så ytliga men en av 
respondenterna beskriver att det i själva verket har en funktion i syfte att etablera en 
första kontakt.  
Dessa kategoriserande intryck lämnar de fort bakom sig när tjejens personlighet gör sig 
hörd och de går in på djupet, upplever de. Att ha mycket saker gemensamt med andra 
tjejer och en karismatisk och pratsam personlighet är mycket mer avgörande kvaliteter för 
om hon blir omtyckt eller inte, än om hon till exempel skulle vara snygg. Tjejerna är i 
och för sig medvetna om utseendets konkurrenskraft och den avundsjuka det kan 
frambringa men detta spelar inte en avgörande roll för om hon blir accepterad i gänget. 
Då är viktigare att hon marknadsför sig själv på ett positivt sätt och att hon är utåtriktad. 
En tillbakadragen och ”hyfsat grå person” stimulerar inte till vidare kontakt. 

 
Verbal dominans i grupp. 

 
Tjejer som tar plats verbalt bör veta vilka marker de beträder för att inte stöta sig med 
andra tjejer menar respondenterna. Tjejens lyhördhet spelar roll samtidigt som det gäller 
att hantera sina verbala talanger och ta plats på rätt sätt för att inte riskera ogillande från 
andra tjejer. En tjej som tar mycket plats får gärna göra det om hon inleder intressanta 
diskussioner och på samma gång lämnar diskussionsutrymme till andra. Respondenterna 
tycker inte att det är kul om en tjej tar plats ”bara för att”. Då kan det ske på bekostnad av 
någon annan och det beskrivs inte som ett attraktivt beteende. En tjej som bestämmer 
mycket och dominerar andra tjejer och ”skriker” ut sina åsikter betraktas inte heller som 
ett framgångsrikt koncept.  
En av respondenterna som ger intryck av att vara ganska frispråkig och högljudd är 
medveten om sin effekt på andra tjejer och medger att hon har fått negativa reaktioner på 
sitt beteende med tillägget att det inte har hänt många gånger och framför allt inte uttalat. 
Att hon är medveten om att hon tar plats hjälper henne att avväga när hon ska prioritera 
sig själv eller gruppen, tycker hon själv. Det är inte alltid hon brukar dundra över andra, 
som hon skämtsamt uttrycker det. Att visa hänsyn och samtidigt ser till att föra 
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diskussioner som tillfredsställer andra tjejer kan alltså förstås som sätt att kringgå risken 
att stöta sig med tjejer som inte själva tar plats på samma sätt.  
 
En positiv aspekt av att ta plats verbalt är att det visar på förmågan att inte låta sig 
skymmas undan och kan vara en garanti för att inte förlora sin plats i gänget. Då kan man 
komma och gå lite som man vill i sällskapet. Viveka beskriver Sofie i sitt tjejgäng om 
fyra personer. 
 
”Sofie, hon är den som oftast inte har tid att vara med om man ska göra saker, det är väl 
därför hon har hamnat utanför eller inte utanför det är hon verkligen inte, hon är en 
person som tar ganska mycket plats i sig själv så hon behöver inte vara med hela tiden”  
 
En negativ konsekvens är att dominanta tjejer kan komma på kant med tjejgänget. 
Susanna glider under intervjun in på minnen från en bussresa till Asien. Hon tyckte att 
det var ett av de största äventyren i hennes liv och hon berättar stolt om hur hon klarat av 
att resa utan tillgång till toalett och andra bekvämligheter. På resan umgicks Susanna 
bland annat med några tjejer och vid ett tillfälle när de besöker en populär semesterort i 
Italien uppstår en konfliktfylld situation. Bakgrunden är att bussen hade campat en bit 
utanför stan och Susannas tjejgäng har bestämt att de ska göra sällskap in till centrum. I 
sista minuten bestämmer sig tjejerna dock för att åka ifrån en tjej i gruppen. Susanna 
uppger att den här tjejen var så långsam att de helt enkelt inte orkade vänta. Men när hon 
beskriver situationen närmre verkar det snarare vara tjejens dominanta stil som är 
anledningen till att de åker iväg och lämnar henne utanför. 
 
”men det var en tjej som vi åkte ifrån en gång för hon var väldigt långsam…men hon var 
väldigt påfrestande så där 
A: Påfrestande, hur menar du då? 
hon pratade jätte jätte mycket och tog väldigt mycket plats. Ja hon tog mycket plats och 
då var det så där att hon bestämde väldigt mycket var man skulle gå och ”nu ska vi hitta 
på det och nu ska vi gå in i den här affären” och det var väl inte riktigt kanske vad vi 
hade lust med den dagen så…vi möttes inne i stan och då var hon ju inte så glad 
A: Vad sa hon då? 
Hon blev arg för att, hon verkligen en sådan där människa som kunde skrika och så där, 
hon var jättearg. Vi sa ju att ”ja men du är så långsam” (hon svarar, min anmärk) ”men 
ni kunde ju väntat” ja, det kunde vi ju faktiskt så det var inte så snällt…” 
 
En annan respondent berättar att hon genomled en årslång konflikt med sina två kompisar 
Klara och Maria på grund av att hon varit alltför dominant.  
Konflikten har sitt ursprung i när Siri och hennes två kompisar Klara och Maria 
semestrade på en svensk ö tillsammans med ett annat tjejgäng som bestod av 3 
arbetskamrater till Maria. Siri upplevde att de alla sex hade en god kontakt med varandra 
eftersom de hade varit ute och festat många gånger tillsammans men hon medger att de 
inte hade levt intimt ihop som man gör på en semester innan de for iväg. Siri hade inte 
kunnat föreställa sig att det skulle skapa några problem på det sätt det gjorde. Hon 
berättar att det uppstod konflikter och irritation om småsaker hela semesterveckan men 
att ingen ville konfrontera den dåliga stämningen. Enligt Siri var ett stort irritationsämne 
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Evelinas och Yvonnes, två tjejer i Marias arbetskamratsgäng, bristande tidsuppfattning. 
Siri berättar att hon tillsammans med de andra kunde sitta klara och färdigsminkade för 
att gå ut och äta middag medan Evelina och Yvonne knappt har kommit ur duschen. Siri 
förklarar att sånt irriterar henne eftersom hon gillar att passa tider och fyller med 
bestämdhet i att det irriterade flera i gruppen men att ingen trots detta valde att 
konfrontera Evelina och Yvonne när de överskred uppgjorda tidsramar. 
Siri tappade inte humöret förrän en dag när de gick ut för att äta lunch tillsammans. De 
vandrade runt länge på semesterorten och förmådde inte komma överens om på vilken 
restaurang de skulle äta. När Siri blev så hungrig och otålig att hon inte kunde vänta 
längre sa hon till de andra att hon, oavsett om de ville följa med henne eller inte, tänkte 
gå in på första bästa restaurang. Detta direkta och lite dominanta utspel sågs som ett 
mycket otrevligt sätt att bete sig på och fick katastrofala följder för Siri. Den dåliga 
stämningen som följt dem under hela veckan fick nu Siri bära skulden för och resultatet 
blev att Siri helt enkelt inte fick följa med sommaren därpå när de skulle göra om resan.  
 
Siri beskriver att det på hösten efter resan inte fanns några indikationer på att hon var på 
väg att bli utesluten ur gruppen utan att det kom som en chock. Klara och Maria berättade 
aldrig rakt ut att de planerade en resa utan Siri, utan det kom fram när Siri själv frågade 
om de skulle börja planera för nästa sommar. När Siri med bestörtning ifrågasätter deras 
beslut att lämna henne utanför förklarar Klara och Maria att de har tagit parti med 
gruppen i helhet och anser att Siri var den som hade orsakat den dåliga stämningen. Det 
blev också tydligt för Siri under den här diskussionen att Evelina som inte kunde passa 
tiden var den person som tagit mest illa vid sig av Siris beteende utanför restaurangen och 
att konflikten var som allra mest infekterad mellan dem. Siri tog motvilligt på sig skulden 
för att ha skapat dålig stämning trots att hon inte själv upplevde att hon gjort något fel 
och erbjöd sig att be Evelina om ursäkt för den uppkomna situationen i syfte att skapa 
lugn så att hon skulle få åka med. Det motsatte sig Maria så någon försoning kom inte till 
stånd mellan Siri och Evelina. Siri stannade därför hemma på sommaren när de andra for 
på semester. 
 
Efter den andra sommarresan hade stämningen varit lika dålig trots att Siri hade stannat 
hemma. Klara och Maria förstod att de hade missbedömt situationen och felaktigt 
beskyllt Siri och bad henne om förlåtelse för sitt uppförande. När jag frågar Siri varför 
Klara och Maria initialt väljer Evelinas sida i konflikten tror Siri själv att det har med 
antalet personer att göra. Om Klara och Maria hade valt att stötta Siri hade det kanske 
inte varit lika kul att bara resa iväg tre stycken som det var att resa fem stycken. Eftersom 
det inte fanns några motkrafter till förmån för Siri kanske vi kan förutsätta att Evelinas 
två kompisar stod på Evelinas sida alternativt la ner sina röster i syfte att stå utanför 
konflikten. Siri berättar att det var en dyr läxa och att hon aldrig kommer att göra om 
samma misstag. Hon berättar att hon i framtiden hellre går runt till 50 olika restauranger 
för att undvika en liknande reaktion från tjejgänget. 
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Samtalsämnen i blandade grupper. 
 
Vad man pratar om och hur man pratar förändras när killar är med. Ingen av 
respondenterna menar att de kan behålla vare sig samtalsdjup eller samtalsämnen utan då 
söker de gemensamma samtalsämnen med killarna. De diskuterar inte sina parrelationer 
utan det blir mer generella ämnen som hur det går med renoveringen eller olika resor man 
har gjort. Respondenterna generellt anser inte att killarna dominerar samtalsämnena i 
blandade grupper även om en respondent opponerar sig. Hillevi tycker att killarnas 
ämnen oftare segrar utan att närmre gå in på någon definition av ett manligt samtalsämne. 
Det framkommer inget egentligt exempel som styrker att män skulle dominera med 
”sina” samtalsämnen men tjejerna upplever inte att de kan prata om relationer på samma 
sätt när killarna är med.  
 
”mest märkbart skulle jag nog säga är att man öppnar ju inte upp sig lika mycket som 
man gör när man bara är tjejer och det kanske just för att när man är bara tjejer pratar 
mycket om sin partner, sitt förhållande, eller jag gör med mina vänner då…  
A: Så vad pratar man om när det är blandat då? Vad pratar ni tjejer om när det är 
blandat? 
jaa, allt mellan himmel och jord men inte, alltså man går ju inte in på sådana här 
analytiska diskussioner om hur tänkte han då och hur gjorde jag då? 
A: Hakar man på killarnas samtalsämnen? 
det tror jag absolut. Jo, det gör man ju men lika mycket kanske som killar hakar på 
tjejers diskussioner även om våra diskussioner i det sammanhanget inte är på samma 
nivå som om vi hade varit själva.  Men man pratar nog mer jobb, samhälle, sport, politik, 
handlar det väldigt mycket om. Eftersom min pojkvän är statsvetare…ehm…då blir det ju 
väldigt mycket politik och tyvärr så är inte jag ett skvatt intresserad av den biten och inte 
mina vänner heller så då glider vi ofta in på något annat” 
 
Viveka upplever att tjejer kan generalisera kring killar och tjejer och på detta sätt kunna 
prata om relationer även när gruppen är blandad. Då diskuteras killar och tjejer mer 
svepande och med större betoning på förenklingar och kategoriserande uttryck om 
manligt och kvinnligt, till skillnad mot när de ses två och två och dialogen blir mer 
specifik och detaljerad.  
 

Att välja tjejer framför killar. 
 
Att visa lojalitet mot den egna gruppen när de umgås killar och tjejer tillsammans 
förefaller viktigt för att få plats i gänget. Då bör de välja sida genom att rangordna 
killarnas och tjejernas betydelse inför varandra på ett outtalat sätt.  
 
”man vill ju som tjej inte komma in i ett nytt gäng och bli tjenis med alla killarna och bli 
accepterad från det hållet för då sitter tjejerna på sin flank och tycker liksom att ”vad är 
det där för snärta som inte liksom kan umgås med oss tjejer” man ser till att känna av 
liksom jargongen i tjejgänget först och sen då lära känna killarna och den biten 
A: En slags lojalitet? 
Ja, jo det är det ju” 
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Åsa har erfarenhet av att komma in på ”fel” sida av gänget och hon berättar hur hon 
upplevde det. Hon följde med sin pojkvän till hemorten för att lära känna hans 
barndomsgäng men upptäckte snabbt att det var svårt att få kontakt med tjejerna i gänget. 
Killarna hade en mer öppen stil och Åsa fann snabbt en plats i deras diskussioner medan 
tjejerna ville sitta på sin kant och som Åsa uppfattade det, diskutera relationer ”hit och 
dit”. Konsekvensen för detta feltramp blev att Åsa, trots att gänget träffades vid minst ett 
senare tillfälle aldrig fick någon kontakt med tjejerna. Åsa tror själv att det är viktigt att 
visa samhörighet med tjejerna när de träffas första gången för att slippa utanförskap av 
liknande slag men att hon ändå anser att de var så pass många fler än hon och att de låg 
mer på deras bord att invitera henne än på henne att försöka slå sig in i tjejgruppen.  
 

Diskussion 
 
Validitet 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka samtalets betydelse för formation av 
vänskapsband samt att undersöka hur det påverkar gruppdynamik.  
Respondenterna har med sina berättelser hjälpt mig att undersöka detta oerhört komplexa 
ämne. Tjejerna har delgivit mig sina historier på ett övertygande sätt med visat intresse 
för ämnet och bekräftade under intervjuns gång att de själva spenderat tid på att förstå sig 
själva och sina relationer på ett reflekterande sätt. Detta har givetvis påverkat resultatet på 
ett positivt sätt då deras reflektioner bidragit till materialet. 
Det finns dock flera faktorer som kan väga upp mot ett resultats giltighet. Intervjuerna 
utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide med utrymme för följdfrågor. På 
grund av ämnets enorma vidd har följdfrågorna i vissa fall uteblivit till förmån för att 
fullfölja guiden och infria intervjuns tidsramar. Detta har fått konsekvensen att mycket 
relevant information har fallit bort redan i insamlingen. 
En annan faktor som påverkar svarens hållbarhet är att jag som tjej önskar studera normer 
och värderingar som jag till största delen själv ingår i och dagligen reproducerar i mina 
egna relationer. Intervjuerna vittnar om denna problematik då jag som forskare pendlat 
mellan att leda in frågorna på ett samtalande sätt och inte strikt behållit min 
intervjumetodik. Detta kan tolkas som att svaren har blivit styrda, medan de å andra sidan 
också skulle kunna säga något om tjejers samtalsstil. Bekräftande moment, som att stödja 
respondenterna i frågor genom att antyda att de har ”rätt” är exempel på detta. Att till viss 
del bjuda på en personlig inlevelseförmåga kan också ha varit ett omedvetet sätt för mig 
att häva den asymmetriska relation som trots allt uppstår i intervjusituationen i syfte att 
förefalla mindre invaderande i ett ensidigt givande av privat information. En tredje och 
avslutande faktor, som resultatet delvis visar, är att tjejerna förhåller sig lojala mot goda 
vänner. Det tar tid att etablera förtroende kring vissa frågor och kan vara en bidragande 
anledning till varför studiens material är begränsat i framför allt djup. Att använda 
deltagande observation istället för intervjuer eller i kombination med dessa skulle också 
kunna ge mer information om beteenden och förväntningar som inte spontant 
framkommer i intervjusituationen.    
 
Intervjumaterialets omfång har ställt höga krav på analysmetoden samt forskarens 
noggrannhet och systematik. Resultatets utförlighet och detaljrikedom är starkt avgränsat 
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vilket innebär att relevant information för helhetsresultatet kan ha undsluppit analysfasen 
och bidragit till en lägre empirisk förankring i data än vad som är nödvändigt. Resultatets 
komprimerade stil ska dock helst uppfattas som ett sätt att sammanställa så mycket 
information som möjligt på minsta möjliga sidantal och inte tolkas som ett sätt att 
svepande generalisera respondenternas berättelser. I analysen har jag även bortsett från 
respondenternas tonläge, ordval och beteende under intervjun vilket kan medföra att 
analysen inte heller kan anses fullständig. 
För kännedom kan nämnas att mestadels av den forskning och de artiklar som står i 
anslutning till kvinnlig vänskap och deras samtalsstil har inhämtats efter 
sammanställningen av resultatet med undantag för den psykologiska och 
genusvetenskapliga historieforskningen samt Ambjörnssons studie på tonårstjejer.  
Studien äger mot bakgrund av denna reflektion viss mättnad då samtliga åtta 
respondenter i stort har rapporterat överensstämmande på många områden. 
Respondenternas samstämmighet kan med tidigare forskning på området bidra till god 
validitet. Urvalets på förhand avgränsade kriterier fyller funktionen att, i enlighet med 
den nya forskningen förstå genusskapande processer ur kategorierna ålder, etnicitet, 
sexualitet och social klass, undgå generalisering och förenkling. Det begränsar dock 
studiens generaliserbarhet till att omfatta en samhällsgrupp med följden att andra 
samhällsgrupper faller utanför. Den kvalitativa generaliserbarheten kan med reservation 
för denna avgränsning tolkas som förhållandevis god. 
 
Sociala aktiviteter 
 
Det framkommer med stor tydlighet i resultatet att tjejerna använder sin sociala tid till att 
diskutera och samtala med varandra. Motivet bakom att ta en öl eller gå på fik förefaller 
vara att skapa ett rum för ventilering av åsikter och tankar de anser att de behöver och har 
lust att dela med sig av. På detta sätt kan samtalet tolkas som den primära orsaken till 
varför tjejerna träffas och verka strukturerande på umgängets sociala aktiviteter 
(Lundberg, 1992). Om samtalet har en strukturerande effekt på tjejers aktiviteter kan det 
delvis argumentera för att tjejer formerar vänskapsband som tillgodoser samtalsbehovet 
och att annan aktivitet är underordnat samtalsbehovet.  
 
Samtal 
 
Trots respondenternas ovilja att generalisera kring genusstereotyper förefaller samtliga 
anse att tjejer pratar mer än killar och att killar gör mer saker tillsammans. När tjejerna 
berättar om vad det innebär ”att göra” något träder en genuspolariserad bild fram. Verbet 
tolkas som om det krävs konkret, praktisk handling med fokus på något utanför dem 
själva för att den ska betecknas som aktiv. När de beskriver frånvaron av samtalet i killars 
aktiva stil definieras samtalet till att bli en ”tjejsyssla” vilket också lämnar utrymme för 
att samtalet kan tolkas som passivt. Så frankt som Viveka spontant lägger fram det, att 
när hon träffar tjejer så ”gör de ingenting”, kan vara ett tecken på detta. Resonemanget 
visar också på svårigheterna att som tjej vara synlig inför sig själv med sig själv som 
måttstock. Ett västerländskt tänkande av killar och tjejer som varandras motsatser är det 
historiskt skapade sättet att medvetandegöra sitt eget beteende genom att använda det 
”typiskt manliga” som en spegelbild för vad som är ”typiskt kvinnligt” (Hirdman, 2001). 
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Beträffande ”kvaliteten” eller nivån på samtalen står killarnas ytliga samtalsstil om jobb 
och bilar i kontrast till de djupa, analytiska och kvinnliga samtalen. Motsatsparet 
ytlig/djup tillskrivs en rad personliga egenskaper där mannens har företräde. Hans 
självständiga och enkla stil att hantera personliga problem på helt egen hand skulle enligt 
respondenterna vara anledningen till att han inte behöver prata om problem och analysera 
relationer. Genom att spegla sig i det ”typiskt manliga” blir de med samma logik 
tillskrivna de motsatta egenskaperna, beroende (av att lösa problem och diskutera 
analytiskt) och komplicerade. Även om jag inte vill påstå att tjejerna upplever sig som 
komplicerade och beroende kan detta ändå vara ett uttryck för hur tjejerna reproducerar 
föreställningar om kvinnor som mer komplicerade än män.  
Det finns visst empiriskt stöd för att killar oftare talar om jobb, politik och sport och 
sällan diskuterar relationsfrågor (Holmberg, 1993). Tjejernas upplevelser av 
samtalsämnenas utformning i heterogena grupper visar att tjejerna i högre grad anpassar 
sig till killarnas samtalsämnen i heterogena grupper istället för tvärtom. Även om jag inte 
ifrågasätter tjejernas engagemang i världsliga ämnen blir det tydligt att tjejernas 
relationssamtal marginaliseras och osynliggörs helt när killar och tjejer träffas 
tillsammans. Eftersom tjejerna också ofta diskuterar sina egna killar med varandra kan en 
självcensurering vara ofrånkomlig och bidra till den isolerade sfär som tjejerna förefaller 
existera i när de ses tillsammans.  Att generalisera om kvinnligt och manligt skulle kunna 
tolkas som ett kodspråk de kan ta till när de behöver prata om relationer.  
 
Att tjejer formerar vänskap med tjejer som har liknande intressen och ålder kan i sig inte 
tolkas som unikt för tjejers vänskapsband även om det finns dokumenterat i bland annat 
Aappolas (1992) studie att ålder och intressen är viktiga för att vänskap ska ta form. Vad 
tjejerna egentligen då uppfattar som ett ”intresse” är med största säkerhet ett personligt 
val. Det finns också indikationer på att tjejer formerar vänskapsband som slumpvis 
kommer till dem i en lämplig situation när de letar efter nytt sällskap (Aapola, 1992). Här 
verkar det privata livets omständigheter, som civilstånd och ålder skapa en känsla av 
gemenskap som kan verka förenande på tjejerna. Inte bara samtalet centreras kring 
pojkvännerna utan även det nätverk som omgärdar dem struktureras alternativt 
diskrimineras till förmån för den nya livssituationen som Lena beskriver ovan. Att hon 
inte anser att hon har så mycket gemensamt med singlar längre kan betyda att hon ställer 
andra krav på samtalet och därför väljer bort samtal som inte speglar hennes omedelbara 
intressen och behov. Detta skulle, spekulativt också kunna innebära att tjejerna, i rädsla 
för att bli uteslutna ur vänkretsar gärna ser till att anpassa sitt civilstånd i syfte att behålla 
sina nätverk.  
 
Det finns stöd för att vardagliga händelser är de ämnen som tjejer spontant avhandlar 
(Lundberg, 1992) men det framkommer också ganska tydligt i resultatet att samtalet till 
stor del kretsar kring det sociala livet vilket de själva placerar sig i. Varför tjejerna så 
gärna vill diskutera sina relationer med kompisar kan eventuellt bero på att flickor tidigt 
fostras till att prioritera relationer framför andra aktiviteter (Gens, 2002). Eftersom 
individer i en grupp behöver gemensam målsättning för att över huvud taget kategoriseras 
som grupp (Nilsson, 1993) skulle vi kunna tolka att en av tjejers övergripande 
målsättning är relationer. Det skulle då till viss del förklara varför relationssamtal kan 
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verka sammansvetsande på tjejerna och skapa känsla av samhörighet t ex när de har 
problem med killen eller andra kompisrelationer. 
Att diskutera relationer kan också vara ett sätt att hantera andras ovilja att diskutera 
relationer. Holmberg som har studerat parförhållanden beskriver att killars ovilja att 
diskutera problem i förhållandet frammanar inlevelseförmåga och ventilationsbehov hos 
tjejen. Tystnad kan kopplas till makt där den som inte responderar intar en överordnad 
position gentemot den andre (Holmberg, 1993, Asplund, 1987). I Gullestads 
undersökning framkommer att tjejerna gärna vill diskutera med sin kille/man men att han 
inte vill (Gullestad,1984). Från denna utgångspunkt skulle vi kunna tänka oss att killens 
ovilja att diskutera med tjejer eventuellt driver henne till att prata om relationer på annat 
håll. Ett sätt att bryta maktlöshet och tystnad är då genom att vända sig till andra tjejer 
och de kan med hjälp av kompisarna komma vidare i dialoger de inte kan lösa på egen 
hand och som de faktiskt upplever som relevanta.  
 
Syftet att diskutera med väninnan förefaller många gånger fylla funktionen att stärka den 
personliga självkänslan och sina individuella rättigheter. Lundberg menar att de 
vardagliga samtalen skapar frizoner för kvinnor att ”begreppsförhandla” om vad man 
som kvinna har rätt att förvänta sig av tillvaron (Lundberg, 1992). Miriams behov av att 
prata av sig om sitt sexliv kan tolkas som en önskan att göra en överenskommelse med 
sina vänner om vad som är normalt eller inte. Freuds teorier om den ”vaginala” orgasmen 
som överlägsen den klitoris-baserade lever kvar i dagens samhälle trots att den inte äger 
giltighet. Den lilla flickan förväntades, enligt Freud under puberteten frångå klitorial 
orgasm till ”vaginal” som ett led att bli kvinna (Appignanesi & Forrester, 1992). Med 
andra ord är den person som inte kan få ”vaginal” orgasm inte bara infantil, hon är inte 
heller kvinna. På detta sätt kan genusskapande kopplas ihop med sexualitet och kropp och 
skapar anatomiska ideal. Det finns bara en sorts orgasm och den utgår ifrån klitoris 
(Masters & Johnson, 1966). När Miriam inte får hjälp av sin kille med detta problem 
återstår det att vända sig till väninnorna för att återupprätta sin egen normalitet och 
självkänsla. Tillsammans med sina väninnor skulle Miriam kunna hävda sin rätt på ett 
riskfritt sätt, utan att behöva argumentera för sin kvinnlighet. Att tala med varandra om 
den osynliggjorda, kvinnliga sexualiteten och anatomin skulle onekligen vara ett effektivt 
sätt att bryta missvisande ”kunskap” som i sin tur vävs samman med genusskapande 
normer.  
 
Vi skulle till sist kunna tolka relationssamtal som ett historiskt etablerat sätt att 
konversera. Eftersom kvinnor så kategoriskt exkluderats från det offentliga livet kan 
hörsägen om andra tidigare garanterat dem en delaktighet och plats i det liv de så 
effektivt uteslutits ifrån. Då kan samtalen om andra varit det lim som förenat dem vid det 
offentliga livet och samtidigt placerat dem i händelsernas centrum. Kontakter och 
äktenskap kan också ha hjälpt dem att åtnjuta status. Det finns teori som styrker att 
tjejernas position bland tjejer kan vara knutet till vilken kille de har eller åtrår. I 
Ambjörnssons studie framkommer att tonårstjejer gärna diskuterar killar i syfte att 
positionera sig inom både den heteronormativa och den homosociala ordningen 
(Ambjörnsson, 2004). De kan genom att prata om killar visa på sin gångbarhet och 
eventuellt attraktionskraft på det motsatta könet och därigenom skapa sig en 
statusposition inom vänskapsrelationerna. I Ambjörnssons exempel framkommer att hans 
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utseende, klasstillhörighet, klädstil och popularitet ofta knyts till att bli hennes identitet 
(Ambjörnsson, 2004).  På detta vis skulle alltså samtalen om killar kunna vara ett sätt att 
förhöja sin egen position i vänkretsen.  
Att lyssna till varandras problem lika mycket verkar också generera vänskap mellan två 
tjejer. I fallet med Viveka och Anita förefaller det uppstå en innestående poängställning i 
hur mycket utrymme och uppmärksamhet de har gett till varandra och att det är en balans 
som bör upprätthållas för att det inte ska uppstå svikna känslor och skapa en negativ 
spiraleffekt som i detta exempel separerar tjejerna.  
 
Samtalets påverkan på gruppen 
 
Resultatet visar att gruppbildningar om två eller tre är väldigt vanliga bland tjejer och att 
samtalet är en avgörande indikation på var de kan placera sig själva i gruppen. Scott 
Sorensen beskriver flickkulturen som bestående av dyader eller trianglar och menar att 
tjejer gärna blir bästisar i en mycket tät vänskap som exkluderar andra (1991). Samtalets 
betydelse blir då avgörande för begreppet vänskap då uteblivna samtal och undanhållande 
av ”privat” information eventuellt vara ett tecken på att de står utanför en exklusiv 
tvåsamhet. Tjejers känslor inför grupper om tre förklaras dessutom ofta som att tjejerna 
upplever svartsjuka och utanförskap (Aapola, 1992). Det kan eventuellt bero på att de är 
medvetna om att de inte bereds del av samtalen i lika hög utsträckning, som till exempel 
Siris känsla med Klara och Maria (se sid 20). 
 
Eftersom det skapas mer dynamik i större grupper då antalet möjliga relationer ändras när 
det kommer in fler personer än två, kan vi konstatera att en grupp om två endast kan 
producera en möjlig relation (Arfwedson, 1972, Nilsson, 1993). Även om det sällan talas 
om hierarkier bland tjejer skulle vi ändå kunna tänka oss det intima samtalet som en 
pågående process i syfte att etablera ordning alternativt positioner i gruppen. Ändringar i 
det normala samtalsmönstret skulle kunna varsla om dynamik, konkurrens alternativt 
omförhandling av nära vänskapsrelationer. Intima samtal skulle på så sätt kunna tolkas 
som en konkurrensmekanism. Att vara ”en”, som Erika och hennes bästis där den 
enskilda individen är nästintill upplöst i den andra, verkar stilla dynamik som annars 
skulle kunna uppträda till följd av de möjliga relationer som uppstår när en tredje person 
kommer in i gruppen. ”En” plus en blir två. På så sätt signalerar Erika och Pye tydlig 
samhörighet gentemot den tredje och den redan etablerade ”hierarkin” eller ordningen 
behöver inte ifrågasättas. 
 
Ett annat sätt att mildra dynamik kan vara genom att osynliggöra de intima samtalen inför 
varandra för att inte stimulera osäkerhet eller konkurrenskänslor hos den som står lite 
utanför en tvåsamhet. Att tjejer osynliggör sina organisationer för varandra har redan 
uppmärksammats i tidigare forskning (Scott Sorensen, 1986). Scott Sorensen menar att 
tjejers vänskapsstrukturer är dolda och informella och Susannas beskrivning av hennes 
gäng på tre personer kan vara ett exempel på en sådan struktur. Även om det kan 
uppfattas som om Susannas och Caroline lämnar generöst med utrymme och 
uppmärksamhet till Lillys behov när de träffas alla tre kan det också tolkas som om de 
använder hennes position för att osynliggöra sin egen intimitet. I och med att Lilly 
hamnar i centrum agerar de vänligt och tillmötesgående mot henne på samma gång som 
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Caroline och Susanne aldrig behöver gå in på vad de två pratar om i enrum och därmed 
synliggöra Lillys roll i triangeln. Min poäng är att en eventuell vänskapshierarki eller 
konkurrens i närhet räknat existerar men effektivt osynliggörs genom att dölja 
samtalsämnen och förtroenden väninnor emellan. Samtalet skulle därmed kunna 
beskrivas som en konkurrensmekanism som reglerar upplevelse av intimitet. 
 
Lojalitet 
 
Det förefaller som om hemligheter och förtroenden är sammansvetsande på tjejer och är 
en integrerad del av den nära vänskapen. De uttalade förväntningarna på att hemligheter 
bevaras verkar dessutom erbjuda tjejerna uttrycksfrihet, känsla av trygghet och ett sätt att 
förstå vänskapen som intim (Lundgren, 1992). Motsvarande kan det också tolkas som om 
tjejerna gör frivilliga avgränsningar för att visa sin omtanke och kärlek genom att sätta 
munkavle på sig själva och komma ihåg vad de får berätta och inte. Att Lena inte alltid 
ställer upp på detta ger henne en känsla av frihet vilket motsvarande målar upp 
lojalitetskraven som bindande och aningen krävande. Det indikerar också att Lenas 
vänkrets kan vara mer ”bekant”, det vill säga mindre intim.  
Lenas uppfattning att hennes fästman numera är hennes bästa vän och att alla andra 
kommer på en andra plats spär på tankarna att tjejer tränar sig på sina väninnor inför det 
stundande äktenskapet. Det visar också på en hierarkisk uppbyggnad i lojalitet räknat. I 
Lundbergs artikel bekräftas att make/maka - relationen är ideologiskt dominant och att 
väninnerelationen aktivt underordnas äktenskapsideologin (Lundberg, 1992).  
 
Vänskapens fortlevnad förefaller beroende av att förtroenden reproduceras och då i 
balans. Detta innebär att när en vänskap är etablerad finns det krav på att öppenheten ska 
vara statisk. Detta signalerar trygghet och jämlikhet. När förtroenden upphör att existera i 
dialogen eller ändras på något sätt förefaller det skapa dynamik och frågor om relationens 
egentliga status. Detta i sin tur kan utlösa en konflikt som resulterar i en omförhandling 
av vänskapen. 
 
Det verkar som om problem med utdelningen av förtroenden blir mest synliga när 
lojaliteten förefaller odefinierad för gruppens medlemmar och de inte vet vem de ska 
vara lojal mot. Utdelning av förtroenden kan också förväxlas med skvaller och vara starkt 
paradoxalt (Nordenstam, 1998). Respondenternas önskan om att diskutera privata 
relationer och intima samtalsämnen skulle därför kunna förutsätta att de bör umgås i 
tvåsamheter och därmed garantera dem möjligheten att diskutera med varandra om de 
andra i gruppen. På detta sätt kan dialogerna existera på flera nivåer utan att skapa alltför 
stor dynamik i form av konflikter. Tjejerna förväntas balansera mellan dessa nivåer och 
avgöra vad de kan prata om och inte så att det inte förväxlas med att ”skitsnacka” och 
visa på opålitligt agerande.  
 
Skitsnack och skvaller sätts ofta i samband med kvinnor men kan gälla även män 
(Bergmann, 1995). Att dela ut förtroenden eller skitsnacka, beroende på hur man ser det, 
kan förstås som gruppförstärkande (Nordenstam, 1998). I fallet med klädkedjan kan det 
tolkas som om tjejerna i personalen använder skitsnacket i ett försök att etablera 
gruppkänsla och samhörighet mot cheferna. Detta är visserligen möjligt eftersom tjejerna 
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inte vill vara vänner med varandra men strategin verkar inte alls ge utdelning. Tjejerna 
har ju på intet sätt möjlighet att själva avancera eftersom det bryter gruppkänslan och de 
lämnas utanför. Eftersom funktionen av skitsnacket strider mot tjejers vänskapsregler kan 
det vara en liten detalj som avslöjar hur kvinnor inte kombinerar det privata och det 
offentliga och vilka problem det kan skapa för tjejer som vill organisera sig. 
 
Skitsnack kan också förhandla om normer, det vill säga att man skitsnackar trots att man 
egentligen inte får. Det kan också indirekt skapa social kontroll förutsatt att gruppen är 
enig (Nordenstam, 1998). Normer etablerar gränser för hur gruppen agerar såväl utåt som 
inåt och anger samtidigt vilka gränser de inte bör överskrida. Dessa normer kan liknas vid 
kommunikativa spelregler (Maltén, 1998). Gruppnormer tenderar också att ”hålla på 
traditionen” och förkasta avvikande beteenden som skapar osäkerhet inom gruppen 
(Napier & Gerschenfelt, 1993). Susannes lite nedlåtande kommentar att Cecilia är 
imponerad och lättpåverkad av sina nya vänner på en studieort och vill ”synas lite mer” 
skulle kunna tolkas som att gruppen känner sig kritiserad och ifrågasätter sin funktion. 
Det skulle kunna innebära att tjejerna själva ifrågasätter sina egna möjligheter respektive 
begränsningar och att denna nya ”granskning” av de invanda mönstren generar turbulens 
och osäkerhet. Att tillsammans göra en muntlig överenskommelse om hur de ser på 
Cecilias nya stil, efter middagen när Cecilia har gått hem, kan vara ett sätt att tydliggöra 
de frivilliga avgränsningar de bör göra för att få vara kvar i gruppen och blottar de 
sanktioner som annars kan tas i bruk. Att framhäva sig och vilja gå vidare, eventuellt 
uppåt i en social hierarki, skulle alltså kunna vara stötande i en uppenbart ”jämlik” kultur. 
Att bli negativt omtalad i en vänskapskrets skulle kunna minimera risken för nya 
normbrott och kan förstås som ett redskap de tar till i syfte att samla gruppen.  
 
Att tjejer väljer sida i konflikt mellan två vänner får stöd i Ambjörnssons studie (2004). 
Där noterar hon att brustna förtroenden kan separera två oskiljaktiga vänner och på 
samma gång aktivera hela nätverk av vänner som tar parti med den ena eller den andra 
tjejen. En något spekulativ tanke är då att tjejer förväntas välja mellan att sanktionera 
eller att stödja i en konflikt och att möjligheten att stå utanför och på så vis agera med 
diplomati från individuell ståndpunkt inte förefaller vara ett uppenbart alternativ.  
 
Konkurrens 
 
Respondenterna lägger mycket vikt vid att bli omtyckta av både killar och tjejer. Syftet är 
att få ta del av sociala sammanhang och att kunna växla mellan många olika kompisar. I 
Aapolas studie anser tjejerna att känslan av frihet är liktydig med att ha många kompisar 
(1992). Det skulle kunna tolkas som om deras rörelsefrihet står på spel ifall de inte passar 
in i det sociala livet.  
 
I Ambjörnssons studie framkommer det att tonårstjejerna undviker ilska och hårdhet för 
att passa in i gruppen för att bli omtyckta (Ambjörnsson, 2004). Att ställa sig och skrika 
ut sina ilska och frustration på torget i en europeisk stad kan därför förstås som ett brott i 
det normerande spelet tjejer emellan och ett sätt att kräva för mycket uppmärksamhet (se 
sid 23). 
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Likaså kan vi tolka Siris konflikt med Klara och Maria på semesterresan. I Siris berättelse 
väljer Klara och Maria att hålla samman gruppen om fem personer framför att lösa 
sakfrågor eller ta upp problem till diskussion. Det stöds av att irritationsmoment fortsätter 
att gäcka gruppen det andra året när ”problemet Siri” inte följer med. Eventuellt kan det 
vara så enkelt att konflikter uppstår för att de inte får existera.  Hur vi betraktar konflikter 
är en fråga om uppfostran (Maltén, 1998). Enligt Maltén synliggör konflikter händelser, 
motverkar stagnation och stimulerar utvecklingsarbetet. Självtillit och självkännedom 
utökas och framtida problemhantering blir bättre (1998). Att flickor aktivt uppmuntras till 
att vara ”snälla” mot varandra genom att undvika konflikter kan då eventuellt ha en 
negativ effekt på tjejernas framtida utveckling och vilja att hantera konflikter (Gens, 
2002). Varför just Siri får agera syndabock och bära ansvaret gruppens ackumulerade 
problem skulle kunna bero på hennes position i gruppen. Enligt tidigare resonemang kan 
det vara så att de upplever sig manade till att välja sida i konflikter mellan två individer. 
Vänskapsbanden mellan Evelina och Maria kan vara starkare och mer betydelsefull än 
banden mellan Maria och Siri. Då fungerar närheten eller intimiteten mellan individerna i 
en tänkt vänskapshierarki som ett rationellt eller organiserande sätt för tjejer att förstå hur 
de bör agera vid en konflikt. 
Vi kan också förstå gruppens beteende som en reaktion mot Siris dominans och 
självständiga utspel vid restaurangen. Hennes beteende kan tangera gränserna i alltför 
hög utsträckning för att vad som anses ”normalt”. 
 
Lojalitet kan uppfattas som krav om frivillig anpassning till outtalade föreställningar om 
vilka förväntningar de bör leva upp till snarare än formulerade påtryckningar. (De Klerk, 
1991). Om en tjej förhöjer betydelsen av killarna genom att tillfredsställa deras behov, 
fysiskt eller i diskussioner beskrivs det av Åsa som ett illojalt beteende mot tjejgänget. 
Frågan är om tjejer som grupp tidvis konkurrerar om utrymmet gentemot hela den 
manliga gruppen och att den enstaka tjejens utspel får vägmästarroll. En något spekulativ 
tolkning av Åsas problematik när hon inte kommer in på ett naturligt sätt i tjejgruppen på 
en fest kan vara att tjejer i blandade grupper blir medvetna om killars centrala position 
när den enskilda tjejen synliggör sig själv i den manliga gruppen. När Åsa överskrider 
könsgränserna och ägnar den manliga gruppen intresse övertar hon också friheter den 
manliga gruppen tillägnar sig och signalerar till tjejerna vilka begränsningar de förhåller 
sig till i det sociala rummet. Kanske Åsas sätt att leva sig in i tjejers lite nedsättande 
kommentarer mot tjejer som inte direkt visar samhörighet med tjejgruppen beror på detta, 
som ”vilken snärta hon är då som inte kan umgås med oss” eller att tjejerna sitter och 
diskuterar relationer ”hit och dit”. Åsas beteende kan förstärka killarnas rätt att diktera 
villkoren för på vilket sätt hon bör uppträda för att få tillträde till den manliga gruppen. 
På så sätt kan Åsas beteende premiera det manliga tolkningsföreträdet och aktivera de 
över- och underordnade positionerna. Konflikten skulle också kunna tolkas som att 
tjejernas förväntningar på att umgås i sin homogena grupp omkullkastas och störs i och 
med Åsas uppträdande som tar för sig av killarnas sällskap. Det skulle möjligtvis kunna 
skapa ett behov av gruppkänsla eller samhörighet inom tjejgruppen att sanktionerna 
omedelbart utlöses mot Åsa som inte automatiskt infogar sig på rätt sätt i heterogena 
grupper.  
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En ännu mer spekulativ tanke skulle kunna vara att, tjejers gruppkänsla som bygger på 
jämlikhet förefaller vara en strategi att hävda sig gentemot de manliga hierarkiska 
strukturer som hävdar individualitet och konkurrens. Men strategin försvårar för tjejer att 
klättra i de hierarkiska strukturerna. Att lägga sig på ett ”horisontellt” (läs lika eller 
gemensamt) plan, mitt emellan två lodräta plan, kan försvåra kvinnors individuella 
initiativ att avancera i de hierarkiska strukturerna eftersom hon bör få med gruppen varje 
gång hon tar ett kliv uppåt. Hon riskerar annars att förlora sitt nätverk med de övriga 
tjejerna. Att det skulle vara något specifikt kvinnligt att jobba i det likvärdiga fältet eller 
eftersträva jämlika relationer skulle därför snarare tolkas som en diskriminerad grupps 
tysta sätt att försvara sig mot överordnade strukturer i syfte att undgå splittring. Liksom 
genushistorien visar hur olikheter mellan könens psykiska egenskaper aktivt upprätthålls i 
genussystemets maktstruktur, kan kvinnors och mäns olikheter i organisation på grund av 
den ojämlika maktstrukturen samtidigt förklara kvinnors svårigheter att omkullkasta sin 
underordning.   
 
Kvinnors relationer är ett intressant och förhållandevis ganska nytt forskningsområde. 
Trots att forskningen ökat den senaste 30 åren är det mot bakgrund av de normerande 
genusstrukturerna som vi förstår och problematiserar kvinnors relationer. Därför är 
synliggörandet av de historiskt etablerade vänskapsmönstren från ett genusperspektiv en 
stor och viktig pusselbit i analysen av det svenska samhällets normstrukturer. 
Forskning på kvinnors sätt att formera vänskapsband liksom deras förväntningar på 
varandra och samtalet kan med fördel studeras på arbetsplatser i syfte att utveckla ny 
förståelse för kvinnors upplevelse av lojalitet och konkurrens inom 
organisationsstrukturer. Likaså är det av betydelse för kvinnor hur mycket kvinnor 
frivilligt avgränsar sig för att ”passa in” och reproducera genus. Synliggör vi dessa 
processer tillräckligt tydligt är det min uppfattning att det också finns möjlighet att bryta 
mönster som inte är behjälpliga för kvinnors möjligheter att organisera sig. Ett annat och 
avslutande argument för att bedriva forskning om kvinnors relationer är givetvis för att 
följa den utveckling som initierats av tidiga forskare på området. På detta vis kan vi hedra 
det bakomliggande arbete som fört kvinnor dit vi står dag. Med hjälp av dokumentationen 
kan vi också rama in kvinnors levnadsöden och synliggöra de relationer som tidigare 
varit helt marginaliserade. Tillsammans skriver vi då historia som kommer att följa 
kommande kvinnor in i framtiden och som förhoppningsvis bidrar till ett mer jämlikt 
samhälle. 
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Intervjuguide  
Kvinnor och Relationer 
 
Namn  
Ålder 
Arbete 
 
Tjejer och Relationer 
Hur upplever du att vara tjej i Sverige idag? 
Finns det fördelar med att vara tjej? 
Finns det nackdelar? 
 
Vilka egenskaper värdesätter du i en relation? 
 
Aktivitet 
Om du skulle beskriva ett ordinärt möte med en kompis, hur skulle det se ut? 
Hur många i taget brukar ni umgås? 
Om mötet blir inställt, vad känner du då? 
Hur ofta har du behov av att vara social?  
 
Vad tycker du är viktigt att diskutera med dina kompisar? 
Vilka är de generella samtalsämnen som brukar komma upp? 
Finns det några specifika ämnen som du bara kan prata med en tjej om? 
Finns dt något du inte kan prata med en tjej om? 
Är det någon skillnad mellan tjejer och killars sätt att bete  
sig gentemot varandra? 
Finns det något du tycker att tjejer kan lära sig av killar? 
Finns det någon skillnad på att umgås 2 eller 3? 
 
Hur tycker du att det är att arbeta med tjejer? 
Har du genomfört något projekt av något slag med en kompis? 
Berätta om de problem/konflikter/glädjeämnen som dyker upp. 
Har din väninna erbjudit dig jobb någon gång? 
Finns det någon skillnad att arbeta i grupper om 3? 
Finns det någon speciell gruppsammansättning som är lättare att samarbeta i? 
Blir det mer personligt med en tjej, tycker du? 
Är personlig och privat samma sak? 
Blir man bedömd ”privat/personligt” även i andra relationer som hobby/arbete? 
 
Gränser 
Vad tänker du på när du hör ordet konkurrens? 
På vilket sätt och om vilka saker konkurrerar tjejer? 
Kan du ge ett exempel på en situation där du upplevt konkurrens? 
Konkurrerar tjejer och killar på olika sätt och om olika saker? 
Upplever du att det kan finnas konkurrens för att vara omtyckt? 
 
Ställer man olika krav på olika kompisar? 
Gör det någon skillnad om tjejkompisarna är i par? 
Ställer man mindre krav på någon som är upptagen med sin kille? 
Om någon kommer försent till ett möte, vilka ursäkter är godtagbara 
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Upplever du att det ställs vissa krav på hur man bör bete sig mot varandra tjejer emellan? 
Hur ser de kraven ut?    
Finns det krav om lojalitet mellan tjejer? 
Kan man ha en ytlig relation till en tjej, t ex i arbetetslivet där man kan utnyttja varandra professionellt? 
Hur gör kvinnor för att visa sin uppskattning till andra kvinnor? 
 
Vill du berätta om någon gång då du upplevt att du blivit sviken?  
Har du någonsin brutit relationen med någon på grund av en konflikt?  
 
Har du en partner? 
Är det någon skillnad på ditt umgänge före och efter ni blev ihop? Aktivitet – frekvens – intimitet  
Beter sig tjejer likadant när det finns killar med i bilden/gruppen? 
Skillnad om det är bästisen som får en partner? 
Är tjejers uppmärksamhet viktigt? 
Är det någon skillnad på hur tjejer och killar umgås? 
 
Upplever du att någon situation kan få dig att känna dig din handlingsfrihet? 
Blir du påverkad av den kvinnliga mediabilden?  
Upplever du att den någon gång begränsar din 


