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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i antalet 

vänskapsrelationer mellan kvinnor och män, samt om skillnader i yrkeslivet eller 

beroende på hur ofta individerna träffar sina vänner kan hjälpa till att förklara denna 

skillnad. I teoridelen diskuteras vad vänskap är utifrån olika vänskapsdefinitioner, samt 

varför vi har vänner. Vidare presenteras genusteorier som förklarar varför kvinnor och 

män agerar på olika sätt i samhället, samt relationen mellan vänskap och genus. 

Korstabeller och en multipel linjär regressionsanalys har genomförts på datamaterialet 

som är hämtat ifrån Levnadsnivåundersökningen år 2000. Det slutgiltiga antalet 

respondenter var 5142 stycken som i undersökningen fick besvara sina 

levnadsförhållanden som exempelvis vänner, familj, utbildning och arbetsförhållanden. 

I studien formulerades tre hypoteser, där resultaten till att börja med visade att kvinnor 

har färre vänskapsrelationer än män, samt att män är yrkesverksamma i större 

utsträckning och träffar sina nära vänner oftare jämfört med kvinnor.                                      

Den multipla linjära regressionsanalysen visade att kvinnor har färre vänner än män, 

men att skillnader i yrkeslivet eller beroende på hur ofta vännerna träffas inte helt kan 

förklara skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer. 

Nyckelord 

Vänskapsrelationer, vänskap, kvinnor och män, genus, socialt kapital, egen 

sysselsättning, multipel linjär regressionsanalys, Levnadsnivåundersökningen år 2000.
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Inledning 

När vi tänker på en person med många vänner föreslår Allan (1989, s. 1) att vi föreställer oss 

personen som lycklig, medan en person som står utan vänner framställs som ensam och olycklig.         

Jerrome (1984) menar vidare att vänskapsrelationer bidrar med sällskaplighet, samt att vi kan forma 

identiteten av oss själva. Vänskaper beskrivs vanligtvis i litteraturen med positiva begrepp såsom 

frivillighet och att de är personligt relationella (Allan, 1979, s. 38-40; Pahl, 2000, s. 13). 

Det finns relativt mycket forskning gällande kvalitativa och strukturella skillnader inom vänskap 

(Aries och Johnson, 1983; Aukett m.fl., 1988; Caldwell och Peplau, 1982), medan få internationella 

studier och ännu färre svenska studier har tittat på skillnader när det gäller antalet vänner, vilket 

ökar intresset för att studera detta. Det blir särskilt intressant att undersöka skillnader mellan 

kvinnors och mäns antal vänner eftersom kvinnors och mäns vänskap skiljer sig åt i litteraturen. 

Wright (1982) skriver att kvinnors vänskap består av ansikte mot ansikte relationer, medan mäns 

vänskap utgörs av sida vid sida relationer. Detta har sin utgångspunkt i mäns benägenhet för att 

utföra gemensamma aktiviteter med varandra, medan kvinnor tenderar att vara närmare varandra. 

Kvinnors och mäns vänskap kan därmed tolkas på olika sätt, där mäns vänskap tenderar att bestå av 

grupprelationer, medan kvinnors vänskap har benägenhet för att utgöras av tvåfaldiga relationer. 

Det är även intressant att studera om skillnader i yrkeslivet kan förklara skillnader mellan kvinnors 

och mäns antal vänner. Allan (1989, s. 66-70) tar upp att kvinnor och män utifrån den sociala och 

ekonomiska organisationen tenderar att utveckla olika vänskapspraktiker genom att män har mer 

dominerande positioner på arbetsmarknaden än kvinnor och därmed har större möjligheter att 

utveckla relationer. Moore (1990) menar att deltagande i yrkeslivet leder till fler möjligheter att 

utveckla relationer, medan de som ägnar mer tid inom familjen eller släkten blir begränsade till det.                 

Kvinnor är utifrån dessa synsätt generellt mer utsatta för sociala begränsningar jämfört med män, 

vilket lämnar kvinnor med mindre tid för utveckling och underhåll av vänskapsrelationer.  

Uppgifter från Statistiska centralbyrån visar vidare i form av procentskattningar som är baserade på 

genomsnittsvärden för åren 2012-2013 att en något större andel män än kvinnor i åldrarna 16-64 år 

arbetar, 73 % jämfört med 68,1 %, där procentskattningarna utifrån konfidensintervall är 

signifikanta på en 95 procents säkerhetsnivå (SCB, 2015). Detta ökar intresset ytterligare för att 

undersöka om skillnader i yrkeslivet kan förklara skillnader mellan kvinnors och mäns antal vänner. 
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Vidare visar forskningen om vänskap att det finns skillnader för hur ofta kvinnor och män träffar 

sina vänner, där män enligt vissa undersökningar träffar sina vänner oftare jämfört med kvinnor 

(Caldwell och Peplau, 1982; SCB, 2015). Det blir då intressant att studera om skillnader för hur ofta 

individerna träffar sina vänner kan förklara skillnader mellan kvinnors och mäns antal vänner. 

I uppsatsen kommer det först att redogöras för ett teoriavsnitt som tar upp vad vänskap är, varför vi 

har vänner, samt svaga och starka länkar inom vänskapen. Därefter presenteras en teoridel om 

genus och en om relationen mellan vänskap och genus. Vidare redogörs det för ett avsnitt om 

tidigare forskning där både kvalitativa och kvantitativa studier presenteras, som sedan avslutas med  

hypoteserna som har formulerats i uppsatsen. Metoddelen beskriver sedan datamaterialet och 

etiken, samt de olika variabler som har använts. Därefter analyseras den metod som har tillämpats 

och det presenteras sedan ett avsnitt om metodologiska problem och ett om regressionsdiagnostik. 

Slutligen redogörs det för uppsatsens resultat och analys, samt avslutas med en diskussionsdel. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är undersöka om det finns skillnader i antalet vänskapsrelationer mellan 

kvinnor och män, samt om skillnader i yrkeslivet eller beroende på hur ofta individerna träffar sina 

vänner kan hjälpa till att förklara denna skillnad. 

Frågeställningar 

 Finns det skillnader mellan kvinnor och män gällande antalet vänskapsrelationer? 

 Kan skillnader i yrkeslivet förklara skillnader mellan kvinnors och mäns antal vänner? 

 Kan skillnader beroende på hur ofta individerna träffar sina vänner förklara skillnader 

mellan kvinnors och mäns antal vänner? 

Avgränsningar 

Det finns många olika aspekter att undersöka inom vänskapsrelationer, vilket har lett till att jag 

kommer avgränsa mig till kvinnors och mäns vänskapsrelationer när det gäller antalet vänner.                        

Jag kommer även begränsa mig till att studera skillnader i yrkeslivet mellan kvinnors och mäns 

vänskap, samt hur ofta de träffar sina vänner. Eftersom vänskap oftast kategoriseras utifrån ett antal 

dimensioner, blir begränsningen i studien att individerna betraktar sina vänner som "nära vänner" 

eller "vänner", där bekanta och vänners vänner inte kommer tas hänsyn till i samma utsträckning. 

Fokus i studien ligger därmed på starka band som främst berör nära personer inom vänskapen, 

medan svaga band som berör bekanta eller vänners vänner inte kommer att ha lika starkt fokus. 
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Teori 

Nedan definieras vad vänskap är utifrån olika vänskapsdefinitioner som sedan avslutas med en 

sammanfattning av definitionerna, vilket är en av studiens teoretiska utgångspunkter.  

Vänskap 

Vad är vänskap? 

Allan (1979, s. 38-40) definierar vänskapsrelationer som personliga relationer mellan individerna. 

Detta menar han beror på att vänskap är en relation mellan individer och inte formella grupper, samt 

att relationen är privat mellan dem och att de ska kunna vara sig själva genom att visa vilka de är. 

Han tar dessutom upp att vänskapen är frivillig eftersom den är baserad på följder av fria val snarare 

än andra faktorer där individerna inte själva är med och påverkar. Pahl (2000, s. 13) argumenterar 

också för att vänskapsrelationer är personliga. Detta hävdar han beror på att det är möjligt att avstå 

från att inleda en vänskapsrelation med vänners vänner, samt att det finns en ömsesidig frivillighet 

inom relationen eftersom båda parter kan välja vilka de vill eller inte vill vara vänner med.                 

Förutom att vänskapsrelationer kan anses vara frivilliga och personliga, föreslår Allan (1989, s. 16) 

att vänskap betecknar något om kvaliteten utifrån den relation som finns med en annan individ.             

Det beror på att en vän inte enbart representerar någon du har en sällskaplig relation med eller anger 

den sociala position du har med personen, exempelvis en kollega. Han menar att vänskap är något 

mer relationellt mellan individerna, där karakteriseringen är beroende av relationen mellan dem. 

En annan vänskapsdefinition har framförts av Nilsson (1995, s. 93-96) och handlar om att vänskap 

relateras till de individer som vi trivs med och tycker om. Han menar att det finns en vilja bakom 

vänskapen eftersom vi upplever att vi står den andra nära, samt att vi kan vara oss själva med våra 

vänner eftersom vi förhoppningsvis blir accepterade för vilka vi är. Han betonar även vikten av att 

vänskap är uppbyggt och format av vänskapsregler som hjälper till att bestämma vilka vänner vi 

väljer, handlingarna som begås i vänskapen och vilka krav som ställs på relationen. De viktigaste av 

dessa är att hålla sina löften, ställa upp för sina vänner när det behövs och kunna lita på varandra. 

Utifrån ovanstående resonemang kan vänskap sammanfattningsvis betraktas som en personlig och 

fri relation mellan individerna där det finns en trivsel att umgås med varandra. Kvaliteten inom 

vänskapen är också viktig eftersom den betecknar något särskilt mellan individerna inom relationen. 

Vänskapsregler spelar även en avgörande roll eftersom vänskapsrelationer kan förutsättas av att 

individerna håller sina löften, ställer upp för varandra när det behövs och ska kunna lita på varandra. 
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Är det rationellt med vänner? 

Det finns argument i litteraturen som handlar om varför det är bra med vänner, som i sin tur kan 

hjälpa till att förklara varför vänskapsrelationer också kan förklaras utifrån ett nyttoperspektiv, där 

fördelarna med att ha vänner kan överväga nackdelarna. En av Nilssons (1995, s. 98-99) 

förklaringar till varför det är bra med vänner är att vi får socialt stöd från andra människor. Han 

menar vidare att relationen skapar en öppenhet som gör att vi slipper tänka på vad vi säger, samt att 

förutom känna sig accepterad skapar vänner även en trygghet och lojalitet inom vänskapsrelationen. 

Det är även möjligt att studera varför det är bra med vänner med hjälp av litteraturen om socialt 

kapital. Bourdieu (1986) definierar socialt kapital som de tillgångar i form av sociala kontakter en 

individ eller grupp har, vilket exempelvis kan innefatta vänskapsrelationer. Han beskriver att socialt 

kapital kan fungera som de relationer i form av en investeringsstrategi som individuellt eller 

kollektivt är till för att upprätta eller reproducera sociala relationer som kan användas på kort eller 

lång sikt. En annan definition av socialt kapital har framförts av Lin (2000) som utgår ifrån att 

vännerna har resurser och att individen därmed kan skaffa sig fördelar med hjälp av resurserna. 

Vänskap går därmed att studera ur ett rational-choice perspektiv, där individerna utifrån detta 

synsätt agerar rationellt genom att medvetet väga för- och nackdelar med olika handlingsalternativ. 

Individen har utifrån detta perspektiv en rationell vilja när det gäller val av vänskapsrelationer 

genom de för- och nackdelar som kan bli aktuella utifrån relationerna, där de relationer som ständigt 

är föremål för konflikter kan vara aktuella att avsluta, medan de relationer som anses ge individen 

fördelar kan vara värda att behålla. Även fast Allan (1989, s. 17) inte är en rational-choice teoretiker 

går det att tolka hans argument utifrån ett rational-choice perspektiv gällande att vänskapsrelationer 

kan avslutas likaså eftersträvas att nås utifrån ens egen vilja, där de relationer som istället är 

påtvingade av omständigheter eller andra personer inte kan beskrivas som en vänskapsrelation. 

Starka och svaga länkar inom vänskapen 

Vänskap ger upphov till starka och svaga relationer, vilket går att tolka utifrån Granovetters (1973) 

förklaring där han skiljer mellan starka och svaga länkar inom sociala nätverk mellan individer. 

Styrkan på länken beror på andelen tid, den känslomässiga intensiteten, graden av närhet och 

ömsesidigheten. Han menar att vänskap kan vara uppbyggt av starka och svaga länkar, där starka 

länkar syftar på nära vänner, medan svaga länkar innefattar flyktiga relationer, exempelvis bekanta. 

Han tar vidare upp att svaga länkar kan bli viktiga för att få information som saknas i starka länkar. 
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Genus 

Eftersom centrala begrepp i uppsatsen är kvinnor och män presenteras nedan genusteorier som ska 

hjälpa till att förklara de skillnader som kan uppstå mellan kvinnor och män i samhället. 

Enligt Hirdman (2007, s. 12-13) är genus konstruerat av isärhållandet mellan kvinnor och män, som 

innebär att det finns skillnader mellan könen i form av kvinnliga respektive manliga egenskaper. 

Utifrån en hierarkisk utgångspunkt leder det oftast till en ojämlikhet gällande makten mellan könen 

genom att män är det kön som utgör normen, medan kvinnor hamnar i underläge. Dessa motsatser 

ger upphov till olika mönster mellan kvinnor och män, vilket hon kallar för en genusordning. 

En liknande genusteori som har framförts är av Harding (1986, s. 52-55) som tar upp om begreppet 

asymmetri. Begreppet handlar om obalansen mellan det som anses vara kvinnligt respektive 

manligt, där det manliga oftast dominerar över det kvinnliga. Hon beskriver vidare genus som en 

process som sker på tre olika nivåer i samhället. En av dessa är symboliskt genus som handlar om 

uppfattningar angående vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, medan strukturellt genus 

tar sig uttryck i hur arbetet är uppdelat och organiserat i samhället mellan kvinnor och män. 

Individuellt genus syftar på hur kvinnor och män ser på sin egen individuella könsidentitet. 

Allan (1989, s. 67-68) tar upp om genusskillnader inom socialiseringen, vilket skiljer sig åt mellan 

pojkar och flickor eftersom de i tidig ålder vet vilket kön de tillhör och använder sig av regler och 

principer som är aktuella för deras genusbeteenden. Utifrån socialiseringsprocessen kommer 

samspelet som barnen har med sina vänner därmed att uttrycka det specifika genusbeteendet. 

Eftersom det är fullt möjligt för nya mönster att uppstå i sociala relationer behöver det inte betyda 

att upplevelser i barndomen även har ett inflytande i vuxenlivet, men om kraven som ställs på 

individen i vuxen ålders utgår ifrån den tidigare socialiseringen är det mer troligt att detta inträffar. 

Sammanfattningsvis kan dessa genusteorier fungera som en indikator till skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns vänskapsrelationer. Det beror på att det tenderar att finnas genusskillnader i 

form av ett isärhållande och en obalans i samhället, samt att kvinnor och män utifrån den tidigare 

socialiseringen använder sig av olika regler och principer som är aktuella för deras genusbeteenden.  

I nästa avsnitt presenteras relationen mellan vänskap och genus utifrån strukturella och ekonomiska 

strukturer. Detta ska i sin tur fungera som förklaringar till skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

antal vänskapsrelationer, samt förklara hur dessa skillnader förhåller sig till skillnader i yrkeslivet. 
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Vänskap och genus 

Wright (1982) skriver i form av en motsättning att kvinnors vänskap tenderar att vara baserade på 

ansikte mot ansikte relationer, medan mäns vänskap är karaktäriserat av sida vid sida relationer.  

Det beror på att män tenderar att utföra gemensamma aktiviteter med varandra, medan kvinnor har 

benägenhet för att dela med sig av emotionella erfarenheter till varandra. Utifrån detta synsätt kan 

kvinnors och mäns vänskap tolkas på olika sätt, där mäns vänskap är baserad på att göra saker i 

grupper, medan kvinnors vänskap är mer närgående och består av tvåfaldiga relationer.                          

Allan (1989, s. 66-68) tar vidare upp att genusskillnader spelar en avgörande roll för den sociala och 

ekonomiska organisationen, där kvinnor och män tenderar att utveckla olika vänskapspraktiker 

utifrån deras sociala positioner. Han menar att män allmänt lever ett mer offentligt liv än kvinnorna 

genom sitt arbete och sina fritidsaktiviteter, vilket gör att de kommer i kontakt med relativt många 

andra, men som inte behöver vara nära relationer. Kvinnor tenderar istället att ha mindre möjlighet 

eller anledning att utveckla många relationer och ägnar mer tid till färre individer, särskilt familjen. 

Powers och Bultena (1976) föreslår att genusskillnader inom vänskapen tar sig uttryck i olika typer 

av sporter som pojkar och flickor uppmuntras att spela. Detta grundar sig i att typiska sporter som 

pojkar utövar är fotboll och rugby som oftast är teambaserat och kräver ett ganska stort antal, 

medan populära sporter för flickor är simning och gymnastik som vanligtvis är mer individuella. 

Fischer och Oliker (1983) betonar vikten av ekonomiska strukturer i diskussionen om 

genusskillnader när det gäller vänskapsrelationer. Fördelningen mellan kvinnor och män i yrkeslivet 

anses vara en viktig faktor som skiljer vänskapsrelationerna åt och hänger samman med olika 

tillgångar till resurser som pengar och status. Män som har högre lön och sociala positioner inom 

arbetet än kvinnor kan exempelvis inom en parrelation genom sin makt och sitt privilegium välja 

parets gemensamma vänner. Moore (1990) menar vidare att de som deltar i arbetet har många 

möjligheter att utveckla nätverksband, medan de som är mer inblandade inom familjen eller släkten 

är mer begränsade till detta. Allan (1989, s. 70-74) tar upp att mäns dominerande positioner på 

arbetsmarknaden leder till att män har större möjligheter att utveckla relationer än kvinnor, vilket 

främst utgörs av bristande jämställdhet i lön och sociala positioner. Han menar att kvinnors liv 

tenderar att vara mer privatiserade, där de utifrån sina sociala positioner har en mer begränsad fritid 

och social delaktighet, vilket huvudsakligen drabbar hemmafruar som tar hand om barnen. Det är 

därmed inte förvånande att kvinnor tenderar att rapportera färre sociala relationer jämfört med män. 

 



7 
 

Tidigare forskning 

Det finns flera studier som visar kvalitativa och strukturella skillnader mellan kvinnors och mäns 

vänskap, som vidare kan ha implikationer på skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänner. 

Undersökningar tyder framför allt på att mäns vänskapsrelationer kännetecknas av att de föredrar att 

utföra aktiviteter med varandra, medan kvinnors vänskapsrelationer karakteriseras av att de är mer 

öppna mot varandra, framför allt när det gäller personliga problem och känslor inom vänskapen                                     

(Aukett m.fl., 1988; Aries och Johnson, 1983; Caldwell och Peplau, 1982). 

Studier har funnit att dubbelt så många män som kvinnor föredrog att utföra aktiviteter med sina 

vänner, medan tre gånger fler kvinnor än män hellre valde att prata med sina vänner               

(Aukett, m.fl., 1988; Caldwell och Peplau, 1982). Aries och Johnson (1983) har vidare i sin 

undersökning studerat vad kvinnor och män väljer att prata om med sina vänner. Studien visar att 

det är vanligare att kvinnor pratar om andra relationer och personliga problem med sina vänner, 

medan män i större utsträckning diskuterar sport, fritidsintressen och gemensamma aktiviteter. 

Många forskare har vidare intresserat sig för att undersöka skillnader i termer av självutlämnande 

och känslomässigt stöd när det gäller kvalitativa och strukturella skillnader mellan kvinnors och 

mäns vänskapsrelationer. Reis m.fl. (1985) hittade i sin studie att kvinnor tenderar att avslöja mer 

personlig information om sig själva till sina vänner jämfört med män. En liknande undersökning 

visar att är mer sannolikt för kvinnor än för män att se självutlämnade som en bidragande faktor när 

det gäller intimitet inom vänskapen (Fehr, 2004). Det finns även skillnader vad gäller förväntningar 

mellan kvinnors och mäns vänskap, där kvinnor förväntar sig mer av sin vänskap jämfört med män, 

framför allt gällande känslomässigt stöd och personligt delande (Argyle och Henderson, 1984).               

En annan studie visar att kvinnor beskriver sig i termer av ömsesidigt beroende till andra vad gäller 

relationer, medan män hellre framställer sig som oberoende från andra (Guimond m.fl., 2006).             

Eder och Hallinan (1978) har vidare i sin undersökning studerat vänskap för barn som visar att 

flickor är mindre benägna än pojkar att inkludera ett tredje barn i en befintlig vänskapsrelation. 
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När det gäller kvantitativa skillnader mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer har 

Statistiska centralbyrån presenterat uppgifter i form av genomsnittsvärden för åren 2012-2013 där 

totalt 12 966 personer i åldrarna 16-84 år bland annat besvarade frågor för deras vänskapsrelationer. 

Resultaten består av procentskattningar som utifrån konfidensintervall är statistiskt signifikanta med 

95 procents sannolikhet. Respondenterna fick svara på frågan om de förutom sin make/maka/sambo 

har någon nära vän som de kan prata med om vad som helst. Resultaten tyder på att en större andel 

män än kvinnor inte har någon nära vän att prata med om vad som helst, 16,9 % jämfört med 10 %. 

De svarande har även besvarat frågan för hur ofta de umgås med sina vänner varje vecka, vilket har 

definierats som hur ofta de brukar träffa och vara tillsammans med släktingar, vänner, bekanta, 

kompisar, arbetskamrater och grannar. Skillnaden är liten, men resultaten visar att en något större 

andel män än kvinnor umgås med sina vänner oftare varje vecka eftersom fler män än kvinnor har 

svarat en eller flera gånger i veckan på denna fråga, 63,5 % jämfört med 61,5 % (SCB, 2015). 

Caldwell och Peplau (1982) fann i sin studie att män rapporterade fler vänner än kvinnor, men att 

skillnaderna däremot inte var signifikanta. Istället visade det sig finnas signifikanta skillnader 

gällande att män träffade ett större antal vänner en genomsnittlig vecka jämfört med kvinnor. 

Brucker och Knaup (1993) hittade i sin undersökning som studerade skillnaderna mellan kvinnors 

och mäns antal vänner i olika länder att det knappt fanns några skillnader mellan kvinnors och mäns 

antal vänskapsrelationer i USA, Storbritannien och Italien. Däremot rapporterade kvinnor i Ungern 

och Tyskland färre vänner än män. Samtidigt visar en del av den amerikanska forskningen som 

explicit fokuserar på vänskap att det endast finns små skillnader mellan kvinnors och mäns antal 

vänskapsrelationer. Booth (1972) fann endast små skillnader mellan kvinnors och mäns antal 

vänner utifrån sina intervjudata, men att män hade något fler vänner jämfört med kvinnor. 

Skillnader framkom även när klassposition undersöktes i studien, där manliga tjänstemän 

rapporterade ett större antal nära vänner än sina fruar, medan det för okvalificerade arbetare inte 

fanns några skillnader. Fischer och Oliker (1983) hittade i sin studie om sociala nätverk att kvinnor 

och män hade likvärdiga nätverksstorlekar, men att medelålderskvinnor och äldre kvinnor 

rapporterade fler vänskapsrelationer jämfört med män. Skillnader var även kopplade till ålder och 

livscykeln, där unga gifta män visade sig ha fler vänner än unga gifta kvinnor, medan det bland 

äldre vuxna gifta visade motsatta resultat. Moore (1990) fann i sin undersökning att kvinnors 

nätverk bestod av fler släktingar, medan mäns nätverk innefattade fler arbetskamrater och vänner. 

Rubin (1987, s. 73) hittade i sin studie att kvinnor i alla åldersnivåer mellan tjugofem och 

femtiofem rapporterade fler vänner än män, bortsett från när yrkesmässiga relationer var inräknade. 
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Lin (2000) har i sin forskningssammanställning om ojämlikhet i socialt kapital kommit fram till att 

män tenderar att få större användning av sitt sociala kapital än kvinnor. Det beror på att män har fler 

kontakter via arbetet än kvinnor och kan ta del av inflytelserika positioner, medan kvinnor har fler 

kontakter i form av släktingar och där deras få kontakter via arbetet är av mindre ledande positioner. 

Eftersom forskningsresultaten delvis skiljer sig åt, beror mycket av de svar som har erhållits 

angående vänskap väldigt mycket på vilka definitioner av vänskap som respondenterna har valt att 

förlita sig på i de intervjuer som har genomförts (Allan, 1989, s. 69). Det medför att det är svårt att 

avgöra hur pass stor den faktiska skillnaden är mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer. 

Hypoteser 

Utifrån de teorier som har presenterats i uppsatsen kan vänskap sammanfattningsvis definieras som 

personliga och frivilliga relationer (Allan, 1979, s. 38-40; Pahl, 2000, s. 13), där fördelarna med att 

ha vänner kan överväga nackdelarna (Nilsson, 1995, s. 98-99), samt att det finns ett rationellt 

tänkande inom vänskapen (Allan, 1989, s. 17). De genusteorier som har presenterats tar främst upp 

att det att finns ett isärhållande och en obalans mellan kvinnor och män i samhället, där män 

tenderar att få en mer dominerande roll, medan kvinnor har benägenhet för att hamna i underläge 

(Harding, 1986, s. 52-55; Hirdman, 2007, s. 12-13). När det gäller relationen mellan vänskap och 

genus tenderar kvinnor att vara mer nära varandra inom vänskapen än män (Wright, 1982) och ägna 

mer tid till färre individer, främst familjen (Allan, 1989, s. 68). Powers och Bultena (1976) tar upp 

om genusskillnader inom vänskapen i form av att pojkar sysslar med sporter som kräver ganska 

många i antal, medan flickor ägnar sig åt mer individuella sporter. Män har vidare genom sitt 

deltagande i arbetet benägenhet för att få kontakt med fler individer än kvinnor och därmed större 

möjligheter att utveckla vänskapsrelationer (Allan, 1989, s. 68; Moore, 1990). Studier från tidigare 

forskning pekar åt olika håll, men där män enligt vissa undersökningar har fler vänner än kvinnor 

(Booth, 1972; Bruckner och Knaup, 1993; Moore, 1990). Uppgifter från Statistiska centralbyrån 

visar vidare att en större andel män än kvinnor är yrkesverksamma (SCB, 2015) och studier visar 

även att män träffar sina vänner oftare än kvinnor (Caldwell och Peplau, 1982; SCB, 2015). Utifrån 

studiens presenterade teorier och resultaten från tidigare forskning har tre hypoteser formulerats: 

Hypotes 1: Kvinnor har ett färre antal vänskapsrelationer jämfört med män. 

Hypotes 2: Skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer kan helt förklaras av 

att män är yrkesverksamma i större utsträckning jämfört med kvinnor. 

Hypotes 3: Skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer kan helt förklaras av 

att män träffar sina vänner oftare jämfört med kvinnor. 
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Data och metod 

Beskrivning av datamaterialet 

Studien består av befintlig data som har hämtats ifrån Levnadsnivåundersökningen (LNU) år 2000, 

vilket är den femte av sex undersökningar som har genomförts sedan slutet av 1960-talet. 

Levnadsnivåundersökningen är en intervjuundersökning som studerar den svenska befolkningens 

levnadsförhållanden som till exempel vänner, familj, utbildning och arbetsförhållanden, där syftet 

med undersökningen är att ge en bild av människors levnadsvillkor. Undersökningen består av ett 

nationellt slumpmässigt urval där var tusende i den svenska befolkningen i åldrarna 18-75 år 

intervjuas. Urvalsramen består vanligtvis av 6500-6800 personer som får förfrågan att delta i 

undersökningen, som för LNU år 2000 var 6711 personer. Svarsfrekvensen i undersökningen 

uppgick till 76,6 %, vilket innebär ett bortfall på 23,4 %, där det slutgiltiga antalet respondenter för 

LNU år 2000 var 5142 personer. Datainsamlingen skedde genom intervjuer där den största delen av 

intervjuerna, 84 %, bestod av ett möte mellan intervjuaren och respondenterna, medan resterande 

intervjuer, 16 %, genomfördes via telefon. Statistiska centralbyråns intervjuenhet är den enhet som 

genomförde intervjuerna, medan institutet för social forskning är den enhet som tog initiativ till att 

undersökningen genomfördes och ställde samman datamaterialet (Gähler, 2004, s. 322-325). 

Etiska riktlinjer 

När det gäller etiska överväganden för Levnadsnivåundersökningen 2000 har det tagits hänsyn till 

ett flertal etiska riktlinjer för att studera om dessa har följts eller inte. En av riktlinjerna är 

informationskravet, vilket innebär att respondenterna ska få information om undersökningens syfte 

och att det är frivilligt att delta. En annan är samtyckeskravet och betyder att deltagarna själva ska 

få ta beslut om att medverka i studien eller inte, medan konfidentialitetskravet handlar om att 

deltagarna ska behandlas konfidentiellt, exempelvis att personuppgifter ska skyddas från andra. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har samlats in om respondenterna endast får användas 

för syftet med forskningen (Bryman, 2011, s. 131-132). Utifrån de etiska riktlinjer som har nämnts 

visar det sig att Levnadsnivåundersökningen år 2000 har tagit del av dessa, vilket bland annat 

framgår i att informanterna fick en beskrivning av undersökningen och ta del av sekretessen.                 

Alla inblandade hade tystnadsplikt och inga personuppgifter finns tillgängliga för allmänheten. 

Intervjuerna kunde när som helst avbrytas, samt att de hade rätt att ändra sina svar och de kunde 

även i efterhand välja att inte medverka i studien. Materialet används dessutom enbart för 

forskningssyften (Instruktions- och övningsformulär för Levnadsnivåundersökningen år 2000). 
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Operationalisering 

Beroende variabel: 

Antal nära vänner 

Den beroende variabeln i studien är antalet nära vänner. De svarande angav hur många nära vänner 

de hade inklusive arbetskamrater, grannar, och släktingar, men inte familjemedlemmar. Variabeln 

fick i korstabellen kategoriindelningen 0-3, 4-9 och 10-99 eller fler nära vänner, men har annars 

använts som en kontinuerlig variabel i den deskriptiva statistiken och regressionsanalysen. 

Oberoende variabler: 

Kön 

En av de oberoende variablerna i fokus för studien är respondenternas kön som de fick ange utifrån 

svarsalternativen man eller kvinna. Eftersom variabeln endast kunde anta två värden kodades den 

om till en dummyvariabel där kvinna fick värdet 0 och man fick värdet 1. 

Egen sysselsättning 

En annan oberoende variabel i studien är de svarandes egen sysselsättning som de har angett enligt 

socioekonomisk indelning. Respondenterna angav detta utifrån svarsalternativen yrkesverksam, 

hemarbetande, ålderspensionär, studerande, långvarigt arbetslös, förtidspensionär, värnpliktig, sjuk 

(ej yrkesverksam), samt föräldraledig. I korstabellen fick variabeln kategoriindelningen 

yrkesverksam och  icke-yrkesverksam, där svaret yrkesverksam inkluderar ena kategorin, medan 

övriga svar tillsammans utgör kategorin icke-yrkesverksam. Ursprungsvariabeln har använts i den 

deskriptiva statistiken och regressionsanalysen, där kategorierna i regressionsanalysen omkodades 

till dummyvariabler med värdet 1 och 0 med kategorin yrkesverksam som referenskategori. 

Träffar nära vänner, hur ofta? 

Ännu en oberoende variabel i studien är hur ofta de svarande träffar sina nära vänner eller vän, 

vilket de angav utifrån svarsalternativen flera gånger i veckan, ungefär en gång i veckan, 1-3 gånger 

per månad, mer sällan eller aldrig. Variabeln fick kategoriindelningen ofta, ibland, sällan, mer 

sällan och aldrig i korstabellen, där kategorin ofta består av svaret flera gånger i veckan, kategorin 

ibland utgörs av svaret ungefär en gång i veckan, kategorin sällan består av svaret 1-3 gånger per 

månad, kategorin mer sällan utgörs av svaret mer sällan, samt kategorin aldrig som består av svaren 

aldrig och de som inte har några vänner. I den deskriptiva statistiken och regressionsanalysen har 

ursprungsvariabeln använts, där kategorierna i regressionsanalysen kodades om till dummyvariabler 

med värdet 1 och 0 med kategorierna aldrig, mer sällan och de utan vänner som referenskategori. 
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Kontrollvariabler: 

Klassposition 

En av studiens kontrollvariabler är respondenternas klassposition, där svaren utifrån deras 

yrke/sysselsättning har kodats om enligt klasschemat av Erikson, Goldthorpe och Portocarero. 

Dessa indelningar utgjordes av fria akademiska yrken, högre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, 

lägre tjänstemän, biträdespersonal, små arbetsgivare, egenföretagare, egenföretagare bönder, 

egenföretagare småbruk, förmän, förmän primär sektor, kvalificerad arbetare, kvalificerad arbetare 

primär sektor, okvalificerad arbetare och okvalificerad arbetare primär sektor. I regressionsanalysen 

kodades kategorierna egenföretagare, egenföretagare bönder och egenföretagare småbruk ihop till 

kategorin egenföretagare, medan kategorierna förmän och förmän primär sektor kodades ihop till 

kategorin förmän. Förutom dessa kategorier kodades även kategorierna kvalificerad arbetare och 

kvalificerad arbetare primär sektor ihop till kategorin kvalificerad arbetare, medan kategorierna 

okvalificerad arbetare och okvalificerad arbetare primär sektor kodades ihop till kategorin 

okvalificerad arbetare. När det gäller den deskriptiva statistiken och regressionsanalysen har 

ursprungsvariabeln använts, där kategorierna i regressionsanalysen omkodades till dummyvariabler 

med värdet 1 och 0 med kategorin okvalificerad arbetare som referenskategori. 

Ålder 

Ännu en kontrollvariabel i studien är respondenternas ålder och har använts som en kontinuerlig 

variabel i den deskriptiva statistiken och regressionsanalysen. 

Deskriptiv statistik  

Tabell 1 visar nedan att det vanligaste förekommande värdet för respondenternas antal nära vänner, 

även kallat typvärdet, motsvarar tio nära vänner och utgörs av 19,4 %. Tabellen visar också att det 

finns en relativt stor spridning för respondenternas antal nära vänner, där exempelvis endast 0,3 % 

av de svarande uppgav sig ha fler än nittionio nära vänner.  

Tabell 2 visar nedan att genomsnittsåldern för respondenterna är femtiofem år. Könsfördelningen är 

jämn, men visar att andelen svarande män är något fler än kvinnorna, 50,6 % jämfört med 49,4 %. 

Därefter visar det sig att majoriteten av respondenterna är yrkesverksamma, vilket består av 65,2 %. 

Det vanligaste förekommande värdet för hur ofta de svarande träffar sina nära vänner är de som 

träffar sina nära vänner flera gånger i veckan och motsvarar 38,7 %. När det gäller respondenternas 

klassposition är majoriteten tjänstemän på mellannivå och utgörs av 19,2 %. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 

 

Variabler Procent  n      Medelvärde    Median     Min  Max   
Antal nära vänner (n=5142)   12,03              9,00           0       Fler än 99 

0 2,6 133                                    

1 2,3 116                                     

2 5,0 256                                     

3 7,0 358                                     

4 7,5 380                                     

5 11,8 603                                     

6 6,3 322                                     

7 3,5 180                                     

8 4,1 210                                     

9 0,9 47                                     

10 19,4 989                                     

11 0,4 21                                     

12 2,5 125                                     

13 0,5 24                                     

14 0,4 22                                     

15 6,3 319                                     

16 0,4 18                                     

17 0,4 18                                     

18 0,2 11                                     

19 0,1 5                                     

20 8,3 422                                     

21 0,1 4                                     

22 0,1 4                                     

23 0,1 4                                     

24 0,0 1                                     

25 2,4 122                                     

26 0,1 3                                     

27 0,0 2                                     

28 0,1 4                                     

29 0,1 4                                     

30 3,0 155                                     

31 0,0 1                                     

32 0,0 1                                     

34 0,0 2                                     

35 0,3 14                                     

36 0,1 3                                     

37 0,0 1                                     

40 1,0 50                                     

41 0,0 1                                     

43 0,0 1                                     

45 0,2 11                                     

50 1,7 87                                     

52 0,0 1                                     

60 0,2 11                                     

65 0,0 1                                     

70 0,0 2                                     

75 0,0 2                                     

80 0,1 3                                     

85 0,0 1                                     

90 0,1 4                                     

Fler än 99 0,3 17  
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Tabell 2. Deskriptiv statistik 

 

Variabler Procent  n      Medelvärde     Median    Min  Max    
Ålder (n=5142)   55,4                 56,0          25     81 

 

Kön (n=5142)                                               

Man 50,6 2602                                    

Kvinna 49,4 2540                                     

 

Egen sysselsättning (n=5122) 

  

                                       

Yrkesverksam 65,2 3342                                     

Hemarbetande 2,4 124                                     

Ålderspensionär 12,2 624                                     

Studerande 8,0 408                                     

Långvarigt arbetslös 4,4 224                                     

Förtidspensionär 5,6 285                                     

Värnpliktig 0,3 13                                     

Sjuk, ej yrkesverksam 0,2 12                                     

Föräldraledig 1,8 90                                     

 

Träffar nära vänner, hur 

ofta? (n=4981) 

  

                                      

Flera gånger i veckan 38,7 1928 

 Ungefär en gång i veckan 27,5 1369 

 1-3 gånger per månad 25,0 1247 

 Mer sällan 8,6 430 

 Aldrig 0,1 7 

  

Klassposition (n=5044)                                          

Fria akademiska yrken 0,6 30                                     

Högre tjänstemän 14,4 725                                     

Tjänstemän på mellannivå 19,2 966                                     

Lägre tjänstemän 14,4 725                                     

Biträdespersonal 10,9 548                                     

Små arbetsgivare 3,6 184                                     

Egenföretagare 3,7 186                                     

Egenföretagare bönder 0,5 23                                     

Egenföretagare småbruk 0,5 23                                     

Förmän 2,3 114                                     

Förmän primär sektor 0,1 6                                     

Kval arbetare 10,6 535                                     

Kval arbetare primär sektor 0,3 14                                     

Okval arbetare 18,7 943                                     

Okval arbetare primär sektor 0,4 22                                     
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Analysmetod 

I studien presenteras tre korstabeller för att ta reda på om det finns samband mellan variablerna som 

är relevanta för hypoteserna inför den kommande regressionsanalysen. Den första korstabellen visar 

i resultatdelen sambandet mellan de oberoende variablerna kön och egen sysselsättning, medan den 

andra korstabellen visar sambandet mellan de oberoende variablerna kön och hur ofta 

respondenterna träffar sina nära vänner. Den tredje korstabellen visar sambandet mellan den 

beroende variabeln antalet nära vänner och den oberoende variabeln kön. Korstabellerna har 

signifikanstestats med hjälp av Pearson Chi
2
-test för att ta reda på om variablerna är beroende av 

varandra eller inte, där testet jämför de observerade frekvenserna med de förväntade frekvenserna. 

För att ta studera om skillnaden mellan frekvenserna är statistiskt signifikant och inte endast ett 

resultat av slumpen måste skillnaden överskrida vissa kritiska värden utifrån korstabellerna 

(Djurfeldt m.fl., 2010, s. 213-218), vilket har presenterats i form av olika signifikansnivåer. 

För att besvara hypoteserna i uppsatsen har en multipel linjär regressionsanalys använts, vilket 

innebär att det analyseras ett samband där det finns två eller flera oberoende variabler som alla antas 

påverka den beroende variabeln (Edling och Hedström, 2003, s. 95-96). Eftersom den beroende 

variabeln antalet nära vänner som har använts i studien är kontinuerlig, ansågs en linjär 

regressionsanalys mest lämplig (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 355). I regressionsanalysen undersöks först 

effekterna för de oberoende variablerna kön, egen sysselsättning och hur ofta respondenterna träffar 

sina nära vänner på den beroende variabeln antalet nära vänner. Därefter studeras effekterna för 

kontrollvariablerna klassposition och ålder på den beroende variabeln antalet nära vänner. 

Kontrollvariablerna har använts för att ta reda på att det inte föreligger några skensamband för de 

oberoende variablerna på den beroende variabeln (Djurfeldt, m.fl., 2010, s. 269). De viktigaste 

resultaten som har presenterats för de olika variablerna i regressionsanalysen är b-koefficienter, 

vilket kan tolkas som den betydelse de oberoende variablerna har för regressionsanalysen  

(Djurfeldt m.fl., 2010, s. 356). Vidare presenteras interceptet som visar vad det förväntade värdet är 

när de oberoende variablerna har värdet noll, samt det justerade R
2
-värdet som visar hur 

välpassande de data är som har använts i modellerna (Edling och Hedström, 2003, s. 89-101).          

För att undersöka om intercepten och b-koefficienterna är statistiskt signifikanta har detta studerats 

genom t-test (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 318), vilket har presenterats utifrån olika signifikansnivåer. 
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Metodologiska problem 

Bortfall 

Ett metodologiskt problem i kvantitativa studier kan vara datamaterialets bortfall, vilket är en 

felkälla som uppstår när de personer som väljs ut i studien på något sätt inte vill eller kan delta. 

Bortfall bidrar till att resultaten blir mindre representativa för populationen, samt att resultatdelen i 

studien kan påverkas något eftersom det finns risk för att de personer som inte deltog i 

undersökningen skiljer sig åt jämfört med undersökningspersonerna (Bryman, 2011, s. 179-181). 

Levnadsnivåundersökningen år 2000 hade ett bortfall på 23,4 % och bestod av 16 % som inte ville 

delta, medan 5,7 % inte kunde nås och 1,7 % inte kunde delta. Bortfallet är däremot inte ett större 

problem i denna studie eftersom svarsfrekvensen är jämförbar med andra liknande svenska 

undersökningar och högre än många andra internationella studier (Gähler, 2004, s. 324). 

Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning resultaten efterliknar varandra om studien skulle 

genomföras igen, vilket även kan tolkas som hur pass pålitliga resultaten är (Bryman, 2011, s. 49). 

Enligt Schreiber (1976) påverkas reliabiliteten beroende på vilka frågor som ställs i en 

undersökning, där de frågor som handlar om bakgrundfaktorer som exempelvis kön och ålder har 

högst reliabilitet, medan mer personliga frågor som till exempel attityder har lägst reliabilitet. 

Eftersom kön är en av de oberoende variabler som har störst fokus i studien och ålder är en 

kontrollvariabel som används, kan det utifrån detta synsätt tänkas att dessa variabler har mätts med 

hög reliabilitet. Det är däremot svårt att avgöra i vilken utsträckning det påverkar uppsatsens 

reliabilitet i sin helhet eftersom det är svårt att uttala sig om reliabiliteten för de andra variablerna. 

Stanley (1971) tar upp att mänskliga egenskaper hos respondenterna kan bidra till en lägre 

reliabilitet genom att de svarande kan missuppfatta de frågor som ställs, välja att chansa på frågor 

som är oklara eller vara påverkade av andra tillstånd såsom trötthet eller motivation. Detta är 

svårare att mäta i efterhand, men kan mycket väl ha inträffat när intervjuerna genomfördes. 

Validitet 

Ytterligare ett metodologiskt problem för studien kan tänkas vara mätningsvaliditeten, vilket 

handlar om huruvida undersökningen verkligen mäter det som har avsetts att mätas från början i 

studien (Bryman, 2011, s. 50). Eftersom definitionen angående vad vänskap är kan skilja sig åt 

mellan individer, kan det tänkas att mätningsvaliditeten blir problematisk för denna uppsats 

eftersom det är svårt att avgöra vad definitionen av vänskap verkligen mäter från början. 
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Regressionsdiagnostik 

Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att två eller flera av de oberoende variablerna i studien är korrelerade med 

varandra (Edling och Hedström, 2003, s. 145). Det kan framför allt innebära svårigheter för 

signifikansen och för att ta reda på om detta förekom undersöktes detta i en korrelationsmatris.          

Efter att denna studerades visuellt upptäcktes inga tecken på multikollinearitet, men eftersom det 

finns risk för att multikollinearitet inte syns i korrelationsmatrisen undersöktes VIF-faktorerna 

istället, där gränsvärdet enligt författarna är 2,5 (Djurfeldt och Barmark, 2009, s. 113-114).               

VIF-faktorerna var under gränsvärdet för alla variabler förutom den oberoende variabeln för hur 

ofta individerna träffar sina nära vänner, vilket var något över, men inte tillräckligt för att uteslutas. 

Heteroskedasticitet 

När det finns en ojämn spridning i regressionsanalysen kallas detta för heteroskedasticitet, vilket 

innebär att residualerna är snedfördelade istället för ungefärligt normalfördelade som de borde vara 

(Djurfeldt och Barmark, 2009, s. 60). Detta kan medföra problem för skattningarna och storleken på 

standardfelen, där förekomsten av heteroskedasticitet undersöktes genom att plotta variablerna mot 

varandra i en residualplot (Edling och Hedström, 2003, s. 163-165). Efter att ha studerat denna 

visuellt uppvisades tecken på heteroskedasticitet, där en vanlig åtgärd är att logaritmera den 

beroende variabeln (Edling och Hedström, 2003, s. 167). När den beroende variabeln hade 

logaritmerats blev ingen av variablerna insignifikanta jämfört med den ursprungliga variabeln. 

Utifrån denna anledning användes inte den logaritmerade variabeln som beroende variabel. 

Outliers 

Eftersom syftet med en regressionsanalys är att beskriva sambandet för majoriteten av de individer 

som ingår i materialet, betraktas outliers som avvikande observationer som skiljer sig åt jämfört 

med övriga observationer. Ett sätt att undersöka vilken påverkan outliers har för analysen är att 

utesluta de observationer som avviker ifrån övriga observationer för ta reda på hur resultaten 

påverkas (Edling och Rydgren, 2003, s. 168-169). Efter att ha tagit fram ett histogram för den 

beroende variabeln antalet nära vänner visade det sig finnas outliers i materialet, vilket gjordes att 

en tillfälligt ny beroende variabel skapades där de med över femtio vänner kodades som bortfall. 

Detta visade sig däremot inte ha någon större påverkan för resultaten eftersom värdena för                       

b-koefficienterna och signifikansnivåerna kring dessa var relativt liknande den ursprungliga 

variabeln. Av den orsaken behölls dessa outliers i den beroende variabeln. 
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Resultat 

Resultatdelen inleds med korstabeller för att visa sambandet mellan de presenterade variablerna och 

avslutas med en multipel linjär regressionsanalys för att besvara hypoteserna. 

Korstabeller 

Korstabell 3 visar sambandet mellan de oberoende variablerna kön och egen sysselsättning. 

Resultaten visar att män är yrkesverksamma i större utsträckning än kvinnor. 

Korstabell 3 (n=5122) 

Kön     Yrkesverksam %     Icke-yrkesverksam %       Antal observationer     

 Kvinna      45,6                         56,2                                   2526   

 Man      54,4                         43,8                                   2596   

Totalt              100                          100 

Signifikant på 0,1 % nivån                       

(Chi
2
-test)            

                   5122                                  

 

Korstabell 4 visar sambandet mellan de oberoende variablerna kön och hur ofta respondenterna 

träffar sina nära vänner. Resultaten visar främst att det är vanligare att män träffar sina nära vänner 

oftare, medan kvinnor i större utsträckning träffar sina nära vänner ibland, sällan och mer sällan. 

Korstabell 4 (n=5114) 

Träffar nära vänner             Kvinna %        Man %   Antal observationer   

 Ofta            35,2                 40,1              1928 

 Ibland             28,0                 25,6              1369 

 Sällan                                                                                    25,5                 23,3              1247 

 Mer sällan            8,6                   8,2              430 

 Aldrig            2,7                   2,8              140 

Totalt                                     

Signifikant på 1 % nivån 

(Chi
2
-test)         

              100                  100                       5114 
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Korstabell 5 visar sambandet mellan den beroende variabeln antalet nära vänner och den oberoende 

variabeln kön. Resultaten visar att det är vanligare att kvinnor har noll till nio nära vänner, medan 

män i större utsträckning har tio nära vänner eller fler. 

Korstabell 5 (n=5096) 

Antal nära vänner Kvinna %                     Man %                                                        Antal observationer   

 0-3  18,8         15,1                                          863 

 4-9 38,8          29,7            1742 

 10-99 eller fler 42,4        55,3                                           2491       

Totalt                            100 

Signifikant på 0,1 % nivån 

(Chi
2
-test)                                               

                      100                              5096 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten utifrån korstabellerna att det finns ett samband mellan kön och 

antalet nära vänner, där resultaten visar att det är vanligare att kvinnor har ett färre antal nära vänner 

jämfört med män. Det finns även ett samband mellan kön och egen sysselsättning, där resultaten 

tyder på att män i större utsträckning är yrkesverksamma än kvinnor. Ytterligare ett samband som 

har hittats är mellan kön och hur ofta respondenterna träffar sina nära vänner, där resultaten främst 

visar att det är vanligare att män träffar sina nära vänner oftare jämfört med kvinnor. 
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Multipel linjär regressionsanalys 

Modell 1 visar nedan en regressionsanalys av sambandet mellan den beroende variabeln antalet nära 

vänner och den oberoende variabeln kön. Resultatet visar att det finns en positiv effekt för att vara 

man på antalet nära vänner. B-koefficienten är i denna modell signifikant och visar 2,963, vilket 

innebär att män ungefär har tre fler nära vänner än kvinnor. Resultatet stödjer hypotes 1, det vill 

säga att kvinnor har ett färre antal vänskapsrelationer jämfört med män. Interceptet visar i modellen 

9,754 och betyder att kvinnor ungefär har tio nära vänner, jämfört med män som ungefär har tretton 

nära vänner. Det justerade R
2
-värdet visar i modellen 0,016 och innebär att variationen i den 

beroende variabeln antalet nära vänner kan förklaras med 1,6 % av den oberoende variabeln kön. 

I modell 2 nedan inkluderas den oberoende variabeln egen sysselsättning. Resultaten visar att det 

finns en negativ effekt för att inte vara yrkesverksam på antalet nära vänner för kategorierna inom 

variabeln förutom de som har angivit att de är värnpliktiga. De som är yrkesverksamma har med 

andra ord ett större antal nära vänner än hemarbetande, studerande, långvarigt arbetslösa, 

förtidspensionärer, sjuka (ej yrkesverksamma) och föräldralediga, men inte värnpliktiga, där 

kategorin istället har en positiv effekt med en b-koefficient på 2,762, vilket innebär att värnpliktiga 

ungefär har tre fler nära vänner jämfört med yrkesverksamma. Alla dessa kategorier är däremot inte 

signifikanta inom variabeln, utan består av kategorierna studerande och långvarigt arbetslös. 

Studerande har en b-koefficient på -1,998, vilket betyder att de ungefär har två färre nära vänner än 

yrkesverksamma, medan långvarigt arbetslösa visar en b-koefficient på -2,414, som innebär att de 

också ungefär har två färre nära vänner jämfört med yrkesverksamma. Modellen visar i likhet med 

föregående modell att variabeln kön är signifikant, men eftersom skillnaderna mer eller mindre 

kvarstår för variabeln kön vid konstanthållning för variabeln egen sysselsättning, även om den 

minskar något, från 2,963 till 2,879, innebär detta att resultatet inte ger stöd till hypotes 2. 

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer kan därmed inte helt förklaras av 

att män i större utsträckning är yrkesverksamma jämfört med kvinnor. När det gäller modellens 

justerade R
2
-värde ökar detta till 0,019 och betyder att variationen i den beroende variabeln antalet 

nära vänner kan förklaras med 1,9 % av de oberoende variablerna kön och egen sysselsättning. 
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Tabell 6. Multipel linjär regressionsanalys 

Variabler Modell 1 

B-koefficient 

        Modell 2                Modell 3               Modell 4              Modell 5 

 B-koefficient          B-koefficient        B-koefficient       B-koefficient 
 

 

Kön                                                

Man  2,963 *** 

 

  2,879 ***               2,800 ***             2,599 ***              2,646 *** 

Referenskategori 

(Kvinna) 

  
                                    

 

Egen 

sysselsättning 

  
                                    

Hemarbetande                                        

 

-0,852                     -0,418                   -0,172                    -0,072 

Ålderspensionär 

 

  -0,004                      0,956                    1,201 *                  -1,078 

Studerande 

  

-1,998 **                -2,516 ***            -2,410 ***             -1,308 * 

Arbetslös 

  

-2,414 **                -2,309 **              -1,778 *                 -1,434 

Förtidspensionär 

  

-0,320                      0,492                    0,823                     -0,357 

Värnpliktig 

  

  2,762                      2,157                    2,774                     4,470  

Sjuk 

  

-2,308                     -2,146                   -1,598                    -2,058 

Föräldraledig   -1,724                     -1,705                   -1,573                    -0,616 

Referenskategori 

(Yrkesverksam)    

   
                                    

Träffar nära 

vänner, hur ofta?    

Flera gånger vecka                                   6,993 ***             7,097 ***                7,605 *** 

En gång per vecka                                   5,535 ***             5,510 ***                5,751 *** 

1-3 gånger månad                                   4,138 ***             4,077 ***                4,092 *** 

Referenskategori 

(Aldrig/mer sällan) 

 

Klassposition                                                                       

Akademiska yrken                                                               1,592                         1,323 

Högre tjänstemän                                                               1,127 *                      0,930 

Tjänstemän mellan                                                               1,279 *                      1,162 * 

Lägre tjänstemän                                                               1,224 *                      1,083 * 

Biträdespersonal                                                                                                  -0,658                       -0,619 

Små arbetsgivare                                                               3,007 **                    2,668 ** 

Egenföretagare                                                               4,244 ***                  3,805 *** 

Förmän                                                               0,240                         0,094 

Kval arbetare                                                               0,307                         0,289 

Referenskategori 

(Okval arbetare)    

    

Ålder                                                                                               -0,085 *** 

    

 

***= Signifikant på 

0,1 % nivån 

 

**= Signifikant på 

1 % nivån 

 

*= Signifikant på      

5 % nivån    

    

    

Intercept 9,754 ***   10,128 ***             4,913 ***           4,058 ***                   8,783 *** 

R
2 
(justerat) 0,016   0,019                      0,052                  0,059                          0,065 

n 5142   5122                       5114                   5044                           5142 
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I modell 3 inkluderas den oberoende variabeln för hur ofta respondenterna träffar sina nära vänner. 

Resultaten tyder på att det finns en positiv effekt för kategorierna inom variabeln för hur ofta 

individerna träffar sina nära vänner på antalet nära vänner och att kategorierna även är signifikanta.               

De som har angivit att de träffar sina nära vänner flera gånger i veckan har en b-koefficient på 6,993 

och betyder att de ungefär har sju fler nära vänner jämfört med de som aldrig eller mer sällan träffar 

sina nära vänner. När det gäller de som ungefär träffar sina nära vänner en gång i veckan är                     

b-koefficienten 5,535, vilket innebär att de ungefär har fem fler nära vänner än de som aldrig eller 

mer sällan träffar sina nära vänner. För de som träffar sina nära vänner en till tre gånger per månad 

är b-koefficienten 4,138 och betyder att de ungefär har fyra fler nära vänner jämfört med de som 

aldrig eller mer sällan träffar sina nära vänner. Modellen visar i likhet med tidigare modell att 

kategorierna man, studerande och långvarigt arbetslösa är signifikanta. Kategorierna inom 

variablerna kön och egen sysselsättning visar dessutom ungefär samma värden och 

signifikansnivåer jämfört med föregående modell, men skillnaderna i denna modell är att 

kategorierna ålderspensionär och förtidspensionär får en positiv effekt istället för en negativ effekt.                                   

När det gäller värdet för variabeln kön i modellen minskar detta från 2,879 till 2,800, vilket innebär 

att skillnaderna mer eller mindre kvarstår för variabeln kön vid konstanthållning för hur ofta 

respondenterna träffar sina nära vänner och resultatet stödjer därmed inte hypotes 3. Skillnaderna 

mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer kan därmed inte helt förklaras av att män träffar 

sina vänner oftare jämfört med kvinnor. I modellen ökar det justerade R
2
-värdet till 0,052 och 

betyder att variationen i den beroende variabeln antalet nära vänner kan förklaras med 5,2 % av de 

oberoende variablerna kön, egen sysselsättning och hur ofta respondenterna träffar sina nära vänner. 

I modell 4 inkluderas kontrollvariabeln klassposition, där resultaten visar att det finns en positiv 

effekt för kategorierna inom variabeln förutom kategorin biträdespersonal. De kategorier som är 

signifikanta inom variabeln är högre tjänstemän, tjänstemän på mellannivå, lägre tjänstemän, små 

arbetsgivare och egenföretagare. I modellen visar kategorierna för de andra variablerna ungefär 

samma värden och signifikansnivåer i jämförelse med tidigare modell, men skillnaderna är att 

kategorin ålderspensionär blir signifikant och variabeln kön minskar något, från 2,800 till 2,599. 

I modell 5 inkluderas variabeln ålder där b-koefficienten är signifikant på -0,085, vilket kan tolkas 

som att äldre personer tenderar att ha färre vänner än yngre personer. Det framgår i modellen  att 

kategorierna för de andra variablerna ungefär har samma värden och signifikansnivåer jämfört med 

föregående modell, men skillnaderna är att kategorierna ålderspensionär och förtidspensionär får en 

negativ effekt, samt att kategorierna ålderspensionär, långvarigt arbetslös och högre tjänstemän blir 

insignifikanta. Variabeln kön ökar även något i modellen, från 2,599 till 2,646. 
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Analys 

Uppsatsens resultat visar utifrån en av presenterade korstabellerna att det finns ett samband mellan 

kön och antalet nära vänner, där det är vanligare att kvinnor har färre nära vänner jämfört med män, 

samtidigt som resultaten utifrån regressionsanalysen tyder på detta, vilket ger stöd åt hypotes 1.              

Detta resultat är i linje med flera av de teorier som har presenterats när det gäller skillnader mellan 

kvinnors och mäns vänskap. Hypotesen har främst sin utgångspunkt i att kvinnor tenderar att vara 

mer nära varandra i sin vänskap än män genom sina emotionella erfarenheter (Wright, 1982). 

Dessutom bygger hypotesen på att kvinnor har mindre möjlighet eller anledning att utveckla många 

relationer än män och ägnar mer tid till ett färre antal individer, främst familjen (Allan, 1989, s. 68). 

Andra teorier som hypotesen grundar sig på är Powers och Bultena (1976) som tar upp att pojkar 

sysslar med sporter som kräver ganska många, medan flickor ägnar sig åt mer individuella sporter. 

Tidigare forskning pekar åt olika håll, men uppsatsens resultat är i linje med de kvantitativa studier 

som visar män har fler vänner än kvinnor (Booth, 1972; Bruckner och Knaup, 1993; Moore, 1990).                  

Flera av tidigare studier har fokus på termer som självutlämnande och känslomässigt stöd, där 

tanken är att kvinnors större benägenhet till termer som dessa även innebär att de har tendens till ett 

färre antal nära vänner jämfört med män. 

Exempelvis hittade Reis (1985) att kvinnor tenderar att avslöja mer personlig information om sig 

själva till sina vänner jämfört med män, medan Argyle och Henderson (1984) fann att kvinnor 

förväntar sig mer av vänskapen än män vad gäller känslomässigt stöd och personligt delande.   

Andra undersökningar visar att kvinnor föredrar att prata med sina vänner, medan män hellre vill 

utföra aktiviteter med sina vänner (Aukett m.fl., 1988; Caldwell och Peplau, 1982).             

Det kan därmed tänkas att kvinnor har starkare band till sina färre nära vänner och på så sätt har 

större möjligheter att behålla dem, medan det är tänkbart att män genom sina många nära vänner har 

mindre möjligheter till detta. Det kan utifrån detta synsätt tänkas att kvinnors vänskap innefattar fler 

personliga relationer jämfört med mäns vänskap. 

Detta är i linje med Statistiska centralbyråns uppgifter som visar att en större andel män än kvinnor 

inte hade någon nära vän som de kunde prata med om vad som helst (SCB, 2015). Det går också att 

jämföra med det som Guimond m.fl. (2006) hittade i sin studie angående att män hellre framställer 

sig som oberoende från andra, medan kvinnor beskriver sig i ömsesidigt beroende till andra. 
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Uppsatsens resultat visar vidare utifrån en av korstabellerna som har presenterats att det finns ett 

samband mellan kön och egen sysselsättning, där män i större utsträckning är yrkesverksamma än 

kvinnor. Detta är i linje med Statistiska centralbyråns uppgifter som visar att en större andel män än 

kvinnor arbetar (SCB, 2015). Resultaten visar däremot utifrån regressionsanalysen att skillnaderna 

mer eller mindre kvarstår för variabeln kön vid konstanthållning för variabeln egen sysselsättning 

och ger inte stöd åt hypotes 2. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer kan 

därmed inte helt förklaras av att män i större utsträckning är yrkesverksamma jämfört med kvinnor. 

Eftersom hypotesen inte får stöd är uppsatsens resultat inte i linje med flera av de presenterade 

teorierna. Hypotesen bygger främst på att män genom sitt deltagande i arbetet har större möjligheter 

att utveckla vänskapsrelationer jämfört med kvinnor (Allan, 1989, s. 68; Moore, 1990). Den grundar 

sig dessutom på att män genom sin lön och sina arbetspositioner har större möjligheter att utveckla 

vänskapsrelationer än kvinnor (Allan, 1989, s. 70; Fischer och Oliker, 1983). En tänkbar förklaring 

till att hypotesen inte får stöd i regressionsanalysen är att skillnaderna i yrkesverksamhet är för små 

mellan kvinnor och män. 

Uppsatsens resultat visar vidare utifrån en av de presenterade korstabellerna att det finns ett 

samband mellan kön och hur ofta individerna träffar sina nära vänner, där det är vanligare att män 

träffar sina nära vänner oftare jämfört med kvinnor. Eftersom resultaten utifrån regressionsanalysen 

visar att skillnaderna mer eller mindre kvarstår för variabeln kön vid konstanthållning för hur ofta 

respondenterna träffar sina nära vänner, get detta inte stöd till hypotes 3. Skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer kan därmed inte helt förklaras av att män träffar sina 

vänner oftare jämfört med kvinnor. Det kan tänkas att hypotesen inte får stöd i regressionsanalysen 

eftersom skillnaderna för hur ofta kvinnor och män träffar sina nära vänner är för små. 
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Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns skillnader i antalet vänskapsrelationer mellan 

kvinnor och män, samt om skillnader i yrkeslivet eller beroende på hur ofta individerna träffar sina 

vänner kan hjälpa till att förklara denna skillnad. 

Hypotes 1 utgick ifrån att kvinnor har ett färre antal vänskapsrelationer jämfört med män och får 

stöd av uppsatsens resultat eftersom det visade sig att kvinnor har färre vänner jämfört med män. 

Hypotes 2 antog att skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer helt kan 

förklaras av att män i större utsträckning är yrkesverksamma jämfört med kvinnor, vilket inte gav 

stöd åt hypotesen eftersom uppsatsens resultat visade att skillnaderna för variabeln kön mer eller 

mindre kvarstod. Hypotes 3 hade sin utgångspunkt i att skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

antal vänskapsrelationer helt kan förklaras av att män träffar sina vänner oftare jämfört med kvinnor 

och gav inte stöd åt hypotesen eftersom uppsatsens resultat visade att skillnaderna mer eller mindre 

kvarstod för variabeln kön. 

Uppsatsens resultat visar att kvinnor har ett färre antal nära vänskapsrelationer jämfört med män 

och har framför allt kopplats till teorin om att kvinnor är mer nära och emotionella med sina vänner, 

medan mäns vänskap utgörs av gemensamma aktiviteter (Wright, 1982). Den tidigare forskningen 

pekar åt olika håll, men det finns studier som stödjer resonemanget att kvinnor har ett färre antal 

vänner än män (Booth, 1972; Bruckner och Knaup, 1993; Moore, 1990). Uppsatsens resultat är inte 

i linje med att skillnader mellan kvinnors och mäns antal vänner kan förklaras av skillnader i 

yrkeslivet eller beroende på hur ofta individerna träffar sina vänner, vilket främst grundar sig i att 

män är mer delaktiga inom arbetet än kvinnor (Allan, 1989, s. 68; Moore, 1990), samt att män 

träffar sina vänner oftare än kvinnor (Caldwell och Peplau, 1982; SCB, 2015).  

Eftersom uppsatsens resultat visar att kvinnor har ett färre antal vänner än män är det intressant att 

diskutera vad detta kan bero på, men även varför skillnader i yrkeslivet eller beroende på hur ofta 

individerna träffar sina vänner inte kan förklara skillnader mellan kvinnors och mäns antal vänner. 

Vänskapsrelationer kan tolkas på olika sätt och kan därmed vara ett svårdefinierat begrepp eftersom 

definitionerna kan skilja sig åt från individ till individ. Det har utifrån uppsatsens resultat framför 

allt varit tvetydigt huruvida personerna betraktar sina relationer som nära vänskapsrelationer eller 

mer åt det bekanta hållet. Det kan tänkas att många av de personer som har uppgett att de 

exempelvis har nittionio nära vänner eller fler betraktar många av dessa relationer som bekanta 

eftersom endast ett fåtal av respondenterna har angivit att de har så pass många nära vänner.                                   
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Det är även tänkbart att definitionen av vänskap kan skilja sig åt från individ till individ beroende 

på om de anser att de har starka eller svaga relationer till sina vänner, vilket går att koppla ihop med 

Granovetters (1973) förklaring där han skiljer mellan starka och svaga länkar inom sociala nätverk. 

Styrkan på länken beror på andelen tid, den känslomässiga intensiteten, graden av närhet och 

ömsesidigheten mellan personerna inom vänskapen. Starka länkar syftar på nära vänner, medan 

svaga länkar innefattar bekanta relationer. Det kan därmed tänkas att män har angivit mer svaga 

länkar som nära vänner eftersom de i större utsträckning har många nära vänner, medan det är 

tänkbart att kvinnor har angett starka länkar i större utsträckning eftersom de har färre nära vänner. 

Eftersom män utifrån en av de presenterade korstabellerna i uppsatsen är yrkesverksamma i större 

utsträckning än kvinnor, är det även möjligt att förstå uppsatsens resultat som visar att män har fler 

vänner än kvinnor. Det kan tänkas att män befinner sig i arbetsmiljöer bestående av större kretsar 

med individer som de kan utveckla vänskapsrelationer med, medan kvinnor är mer begränsade till 

detta eftersom de inte är yrkesverksamma i samma utsträckning. En annan korstabell i uppsatsen 

visar vidare att det är vanligare att män träffar sina nära vänner oftare än kvinnor och kan tolkas 

som att män upprätthåller vänskapsrelationerna genom att spendera mer tid med sina vänner.            

Resultaten får däremot inte stöd av hypoteserna och det kan därmed inte dras några slutsatser om att 

dessa skillnader helt kan förklara skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer. 

När det gäller uppsatsens resultat utifrån regressionsanalysen visar denna att män ungefär har tre 

fler nära vänner jämfört med kvinnor och det är därmed svårt att avgöra ifall männens extra 

vänskapsrelationer är tillfälliga eller bestående relationer som har upprätthållits under en längre tid. 

Det är även tänkbart att män har mindre möjligheter att behålla sina många nära vänner eftersom 

relationerna kan tänkas vara mindre personliga, medan kvinnor kan tänkas ha större möjligheter. 

Utifrån teorierna om socialt kapital kan det däremot tänkas att män får större användning av sitt 

sociala kapital än kvinnor eftersom män har fler nära vänner (Bourdieu, 1986; Lin, 2000).               

Det kan dessutom tänkas att kvinnor och män tänker på olika sätt vad gäller vänskapsrelationer.                                

Ahrne och Sundberg (2007, s. 130) tar upp att vänskap är ett begrepp som är svårt att avgränsa sig 

till eftersom vänskap kan avse allt ifrån nära vänner till vänners vänner. Utifrån detta synsätt kan 

avgränsningen för vem eller vilka som betraktas som nära vänner variera mellan kvinnor och män. 

Levnadsnivåundersökningen år 2000 som har använts som empiriskt material i studien avgränsar 

sig till nära vänner genom arbetskamrater, grannar och släktingar, men inte familjemedlemmar.           

Det kan därmed utifrån uppsatsens resultat tänkas att män i större utsträckning har angivit sina 

arbetskamrater som nära vänner, medan kvinnor i större utsträckning har angivit sina släktingar.             
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Detta går att koppla ihop med en av uppsatsens korstabeller som visar att det är vanligare att män är 

yrkesverksamma, medan kvinnor i större utsträckning är icke-yrkesverksamma. Det kan därmed  

tänkas att män har fler vänner på arbetsplatsen, medan kvinnor har fler vänner utanför arbetsplatsen, 

exempelvis släkten. Det går även att jämföra med det som Moore (1990) hittade i sin studie, där 

kvinnors nätverk bestod av fler släktingar, medan mäns nätverk innefattade fler arbetskamrater. 

Eftersom det däremot inte går att förklara skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänner 

genom skillnader i yrkeslivet eller beroende på hur ofta individerna träffar sina vänner hade det 

varit intressant att ta reda på om det finns andra variabler som kan förklara skillnaderna bättre.                   

Det hade varit intressant att använda sig av fler relevanta variabler i regressionsanalysen som berör 

vänskapsrelationer, exempelvis hur många av respondenterna som har angivit sina arbetskamrater 

eller släktingar som nära vänner. Exempel på andra användbara variabler skulle kunna vara de som 

berör familjeförhållanden, exempelvis om familjemedlemmars olika positioner inom familjen kan 

förklara skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänskapsrelationer på ett bättre sätt. 

Intressant för vidare forskning skulle också vara att undersöka om det finns skillnader mellan 

kvinnors och mäns antal vänner under olika perspektiv i livscykeln eftersom detta kan se olika ut 

under olika delar av livet. Mer specifikt skulle det vara intressant att studera om kvinnors och mäns 

antal vänner skiljer sig åt i förhållande till vilken position på livscykeln de befinner sig i.                             

I motsats till detta förslag skulle andra förslag på vidare forskning kunna vara att genomföra mer 

uppföljande studier med kortare tidsspann mellan undersökningarna, exempelvis några år, för att ta 

reda på om skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänner kvarstår eller försvinner beroende 

på om respondenterna har behållit sina antal vänskapsrelationer eller inte. På så sätt går det att ta 

reda på om omsättningen av antalet vänskapsrelationer skiljer sig åt mellan undersökningarna. 

Sammanfattningsvis har uppsatsens resultat i likhet med teoretiska antaganden och vissa tidigare 

studier visat att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns vänskapsrelationer gällande antalet 

vänner. I uppsatsen har det även diskuterats kvalitativa och strukturella studier som ska fungera som 

förklaringar till de kvantitativa skillnaderna. Eftersom det inte går att förklara skillnaderna mellan 

kvinnors och mäns antal vänner genom skillnader i yrkeslivet eller beroende på hur ofta individerna 

träffar sina vänner, kan det tänkas att andra teorier och de förslag som har getts på vidare forskning 

kan hjälpa till att bidra med andra tänkbara faktorer som kan förklara skillnaderna mellan kvinnors 

och mäns antal vänskapsrelationer på ett mer tillfredsställande sätt. 
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