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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Anna Öqvist för hennes ovärderliga hjälp med denna uppsats. 
Genom konstruktiv kritik och tips har hon hjälp oss på vägen. Vi vill också tacka de flickor 
som vi fått intervjua och även föreståndaren på fritidsgården för hennes tillstånd att 
genomföra ”tjejgruppen” och intervjuerna.  
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Abstrakt 
 
Detta arbete handlar om tonårsflickors gruppbildning. Syftet med detta arbete var att belysa 
vilka behov som påverkar flickors gruppbildning i tonåren. För att få en bakgrund till det 
valda ämnet bestod det första steget av litteraturstudier. Det andra steget var att vi gjorde en 
undersökning på en fritidgård i Skellefteå kommun. Undersökningsgruppen bestod av fyra 
tonårsflickor som besökte fritidgården regelbundet. För att kunna studera tonårsflickors 
gruppbildning använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer. Resultatet visade att de 
intervjuade flickorna hade starka personligheter och de poängterade betydelsen av att umgås i 
grupp samt att inte vara bunden till en ”bästis”. Detta resultat avviker från den tidigare 
forskningen där flickor ibland ansetts som ”bihang”, bl.a. till pojkar. Vi har funnit att 
tonårsflickors gruppbildning och behovet av grupper är en ganska komplicerad process. Vår 
tolkning av resultatet är att man ska se tonårsflickors gruppbildning som någonting positivt, 
något som behövs för att flickor ska kunna utvecklas. Detta är en viktig fas i deras sociala 
utveckling och deras identitetssökande. 
 



  

Innehållsförteckning 

Förord 

Abstrakt 

Innehållsförteckning 

Bakgrund.............................................................................................................. 1 

Kapitel 1 .................................................................................................................................... 1 
Det mänskliga behovet ........................................................................................................... 1 
Gruppens normer och regler – Frihet inom låsta ramar ......................................................... 2 
Konformitet ............................................................................................................................ 2 
Roller, status och inflytande................................................................................................... 2 
Struktur – process................................................................................................................... 3 
Lika – olika............................................................................................................................. 4 
Varför är grupper viktiga?...................................................................................................... 4 
Mål och motivation ................................................................................................................ 4 
Samarbete och konkurrens ..................................................................................................... 5 

Kapitel 2 .................................................................................................................................... 6 
Ungdomars behov av gruppbildning ...................................................................................... 6 
Symboler inom ungdomsgrupper ........................................................................................... 7 
”Group och Grid” ................................................................................................................... 7 
Ungdomars anpassning till samhället..................................................................................... 8 
Uppfostran ur könsperspektiv ................................................................................................ 9 

Kapitel 3 .................................................................................................................................... 9 
Flickors vänskap..................................................................................................................... 9 
Unga flickors behov av grupptillhörighet ............................................................................ 10 
Mor-dotter-dyad ................................................................................................................... 12 
Flickgruppers normer, regler, konformitet och uteslutning ................................................. 12 
Unga flickors roller, status och inflytande ........................................................................... 13 

Kompisgruppen och de intima relationerna ..................................................................... 13 
Anspelande på sexualitet .................................................................................................. 15 
Manipulation .................................................................................................................... 16 
Projicering av egenskaper, fördomar ............................................................................... 16 
Strävan efter ”normalitet” ................................................................................................ 16 

Strukturer och processer i flickgrupper................................................................................ 17 
Olika slags kompisar ........................................................................................................ 17 
Bästa vänner ..................................................................................................................... 17 
Ärlighet och tolerans ........................................................................................................ 18 
Kommunikation................................................................................................................ 18 
Flickrumskultur ................................................................................................................ 18 

Lika-olika inom flickgrupper ............................................................................................... 19 
Mål, motivation, samarbete och konkurrens inom flickgrupper .......................................... 19 

Maktsträvan och konkurrens ............................................................................................ 19 



  

Mål ................................................................................................................................... 20 
Dominans ......................................................................................................................... 20 

Kapitel 4 .................................................................................................................................. 21 
Sammanfattning av bakgrunden........................................................................................... 21 

Syfte .................................................................................................................... 23 

Metod .................................................................................................................. 23 

Undersökningsdesign ............................................................................................................. 23 

Forskningsintervjuer ............................................................................................................. 23 

Datainsamlingsmetod............................................................................................................. 23 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 24 

Forskningsetik ........................................................................................................................ 24 

Tidsplan................................................................................................................................... 24 

Material ................................................................................................................................... 24 

Resultat............................................................................................................... 24 
Presentation av flickorna...................................................................................................... 25 
Gruppen................................................................................................................................ 25 
Byte av medlemmar i gruppen ............................................................................................. 26 

Önskan om en annan grupptillhörighet ............................................................................ 26 
Medvetenhet om grupper ................................................................................................. 26 
Tryggheten i gruppen ....................................................................................................... 27 

”Skitprat”.............................................................................................................................. 27 
Grupptryck ........................................................................................................................... 28 
Flickor i ”tvåsamhet” ........................................................................................................... 28 
Olika slags kompisar ............................................................................................................ 29 

Bästa kompisar ................................................................................................................. 29 
Lika – olika........................................................................................................................... 29 
Pojkvänner............................................................................................................................ 30 
Trygghet och otrygghet i olika miljöer ................................................................................ 30 
Flickrummet ......................................................................................................................... 31 
Framtiden för kompisgruppen.............................................................................................. 31 

Sammanfattning av resultatet ............................................................................................... 31 

Slutsats................................................................................................................ 32 

Diskussion........................................................................................................... 33 

Validitet ................................................................................................................................... 33 



  

Reliabilitet ............................................................................................................................... 33 

Resultatdiskussion ............................................................................................. 34 

Egna reflektioner............................................................................................... 36 

Förslag till fortsatt forskning ........................................................................... 37 

Källförteckning.................................................................................................. 38 

Bilaga 1  
Intervjumall 



 1

Bakgrund 
 
Under vårt tidigare och nuvarande arbete med ungdomar på fritidsgård samt under arbetet 
med vår B-uppsats har frågor om tonårsflickors gruppbildning väckts. Den fråga som vi 
kommer att behandla i denna uppsats är; Vilka behov styr tonårsflickors gruppbildning? 
Under vårt arbete med B-uppsatsen fann vi att ämnet var relativt outforskat och vi ansåg att en 
sådan studie skulle vara intressant. Man har inom forskningen enligt Börjesson (1998) befäst 
kvinnliga erfarenheters status som underordnade, mindre viktiga och mindre värda i för 
hållanden till män och manliga erfarenheter. Vid studier av flickor har forskare använt 
manliga ramar vid tolkning. Flickor behöver en egen tolkning utifrån sina egna ramar och 
därför är det nödvändigt att synliggöra flickor och unga kvinnor som grupp. Genom att 
studera flickors gruppbildning hoppas vi få förståelse för flickors komplexa natur under 
tonårstiden. Med hjälp av denna förståelse kan vi i vår framtida yrkesroll som lärare 
förhoppningsvis bemöta dessa flickor med rätt förutsättningar.  
 
Bakgrunden presenteras i kapitelform. I det första kapitlet ges en allmän förklaring till vilka 
behov som gör att grupper bildas. I kapitel 2 beskrivs ungdomars behov av gruppbildning, 
vikten av symboler, begreppet ”Group & Grid” förklaras, ungdomars anpassning till samhället 
beskrivs och slutligen förklaras hur uppfostran ur könsperspektiv kan ta sig uttryck. I det 
tredje kapitlet ges en utförlig beskrivning av hur flickors vänskap utformas beroende på olika 
faktorer. Slutligen sammanfattas bakgrunden i kapitel 4. 
 
 

Kapitel 1  

Det mänskliga behovet 
 
Nilsson (1993) betonar att det i första hand är två saker som gör att människor förenas; behov 
och mål. Det finns många individuella behov som bara kan fyllas av andra människor, t.ex. 
bekräftelse, uppmuntran, tillhörighet, samhörighet, att känna sig viktig eller att hitta livets 
mening. Människor har ett primärt behov av att duga, att i andras ögon vara värda någonting 
och att vara älskade. Det kan kort beskrivas som att ha en positiv självbild. Det finns också ett 
stort behov av att känna tillhörighet, att få ingå i en större helhet, ett nätverk och känna att 
man blir sedd och någon räknar med oss. Det ger oss ett socialt värde och en spegling av oss 
själva. Att få vara delaktig är att vara accepterad och duga som man är. 
 
Vidare menar Nilsson att en del av dessa mänskliga behov kan till vissa delar fyllas av en och 
samma människa, men oftast krävs det flera personer och flera grupper. De behov som bara 
kan uppfyllas av andra skapar en gemensam strävan eller målsättning. Målen styr det 
gemensamma arbetet eller samvaron, det som skapar motivation och vilja att skjuta upp en 
direkt behovstillfredsställelse för att nå mer långsiktiga mål. En grupp bildas inte genom en 
slumpmässig samling med människor, utan den är en helhet. Alla grupper har en historia, ett 
förflutet som är en del av deras nutida-situation. Det är historien som har skapat grunden för 
gruppen. Denna historia måste man som ledare eller utomstående känna till och beakta, om 
man på något sätt ska ingripa i gruppen. Om man står utanför en grupp är det endast beteendet 
man ser och vid en tolkning att detta måste man ta hänsyn till gruppens historia, annars det 
stor risk för missförstånd och felaktiga uppfattningar. 
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Gruppens normer och regler – Frihet inom låsta ramar 
 
Nilsson menar att om en grupp har gemensamma mål och träffas regelbundet så uppkommer 
en egenskap som är sammankopplad med denna regelbundenhet. Gruppmedlemmarna beter 
sig relativt lika från gång till gång och från situation till situation. Denna egenskap har skapat 
en uppsättning av normer och regler som styr vad de säger och gör. I en grupp finns det ett 
behov av att bete sig likartat, annars skulle det åtgå för mycket energi åt att hela tiden försöka 
förutse vad som kommer att hända inom gruppen. Förutsägbarhet, som leder till trygghet, 
kräver regelbundenhet. Normer skapar det normala, det förväntade. Regler skapar 
regelbundenhet som utvecklas mellan människor vid möten för att öka förutsägbarheten och 
minska osäkerheten. Detta skapar ett förväntanstryck som påverkar gruppens medlemmar, ett 
tryck mot upprepning och konformitet. 
 
Vidare skriver Nilsson att de normer som finns och skapas i en grupp styr och reglerar 
medlemmarnas handlingar, uppfattningar och tolkningar av varandra samt vad som händer 
utanför gruppen. De styr vilka värderingar som ska gälla i olika situationer. De normer som 
finns gäller i första hand det som medlemmarna ska arbeta med, deras uppgift. Den största 
delen av en grupps normer är outtalade och omedvetna. De blir så självklara att man inte 
tänker på deras existens. Detta kan leda till att problem uppstår om en grupp har oförenliga 
eller motstridiga normer eftersom att källan till motsättningarna kan vara svår att vara 
medveten om. Normer som ligger ute i periferin har ofta vida ramar, medan centrala normer 
är svårare att bryta mot. Statusen i gruppen påverkar hur förpliktigad man är att följa 
normerna. Att ha hög status innebär att man kan tillåta sig att avvika från normerna. Trots att 
de flesta normer är omedvetna, kan dessa aktiveras så fort någon bryter mot dem. Det kan 
innebära att belöningar dras in, man förlöjligar, tar avstånd eller hotar den som bryter mot de 
viktiga normerna. Sanktionerna behöver inte sättas i verket eller ens vara verkliga. Det kan 
räcka med att en gruppmedlem tror att de kommer att utföras för att han eller hon ska följa 
normerna. 

Konformitet 
 
Enligt Nilsson är normer som behandlar grupptrycket sammankopplat med konformitet, t.ex. 
åsikter, kläder, värderingar och musikval. Det är väldigt lätt att hitta solklara exempel. 
Människor verkar vara redo att rätta sig efter majoriteten så fort de hamnar i en kollektiv 
situation. Konformitet kan uppstå för att människor i allmänhet har en bild av verkligheten 
som de behöver få bekräftad. Verklighetsuppfattningen styr handlingar och underlättar 
tolkningen av olika sociala händelser i gruppen. Den är inte objektiv. Vi använder oss av 
andra människor för att se om det vi själva anser som sant överrensstämmer med deras 
uppfattningar. 

Roller, status och inflytande 
 
Nilsson framhåller att regler leder till ett likartat beteende som skapar roller inom gruppen. En 
roll leder i sin tur till att de övriga medlemmarna i gruppen förväntar sig olika saker i olika 
situationer från den individ som har en viss roll. Det blir ett sätt att förutse händelser inom 
gruppen, vilket skapar ett tryck på medlemmarna att de ska bete sig på ett sätt som gruppen 
anser ”normalt”. Roller kan jämföras med en slags etiketter som vi sätter på oss själva för att 
namnge det vi gör, förklara vad som hänt och förutse vad som kommer att hända. Dessa saker 
gör att samspelet i gruppen fungerar och att det som händer blir gripbart. Sinsemellan hänger 
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rollerna ihop och bildar ett system eller nätverk. De är beroende av varandra. Roller är och 
förblir en del av oss. Det kan jämföras med en dubbelriktad process. Vissa roller präglar vår 
personlighet, men vår personlighet kan också bidra till att vi spelar en del roller särskilt bra. 
Vem som går in olika roller bestäms av gruppens dynamik, erfarenheter, vilja och läggning 
och av det formella system som vissa grupper är en del av. För att få en konstruktiv grupp 
behövs en balans och dynamisk växling mellan inriktningen på uppgiften och samspelet. 
 
Statussystemet i en grupp är kopplat till sociala jämförelser (Nilsson). Genom att lokalisera 
sig i gruppen får man en bild av hur vi står i förhållande till andra, hur våra förmågor står i 
relation till andras och om våra åsikter ”duger” eller är riktiga. Alla roller i en grupp värderas 
inte på samma sätt och de innebär inte samma kontroll och inflytande över andra. 
Statusfördelningen som uppstår i en grupp är relativt stabil, men inte oföränderlig. En ny 
situation, en ny uppgift, ett eventuellt misslyckande eller en ny medlem i gruppen påverkar 
och förändrar de mönster som finns och kräver anpassning. De flesta grupper brukar relativt 
snabbt utveckla ett mönster för hur kontroll, inflytande, makt, status och prestige fördelas. 
Olika gruppmedlemmar får olika mycket att säga till om. Detta skapar en typ av makthierarki 
som bidrar till att ordning skapas. Den är i sig själv varken bra eller dålig, men kan användas i 
positiva och negativa syften. En teori till de olika statusrollerna är att de bottnar i 
gruppmedlemmarnas förväntningar. Slutligen säger Nilsson att anledningen till att 
statusfördelningen liksom rollmönstren är så pass stabila beror på att de skapar ordning och 
förutsägbarhet i gruppen. Status- och rollfördelningssystemet sparar tid och gör arbetet 
effektivt. Slutligen så innebär också status och roller i grupper till att stärka identiteten hos 
individen. Men bara för att en viss person har mer makt än andra i en grupp betyder inte detta 
att det finns gruppmedlemmar som helt saknar makt och inflytande. Alla i gruppen påverkar, 
annars skulle man inte vara en del av gruppen. 

Struktur – process 
 
Gruppstruktur kan definieras som ett nätverk av roller och status (Nilsson). Struktur handlar 
om vad som finns (ofta synligt), medan process handlar mer om hur något sker (ofta ”under 
ytan”). Gruppens struktur beror på de förutsägbara beteendena som gruppens rollmedlemmar 
har. Processen handlar om hur spelet utformas och vilka olika strategier som medlemmarna 
använder sig av. Processerna i gruppen påverkar att den kontinuerligt skiftar karaktär, medan 
strukturen gör att grupperna blir stabila under en längre tid. Gruppstruktur och grupprocess 
skapar en gruppkultur. Med det menas ett visst sätt för gruppen att vara och handla på. 
Gruppkulturen består av de kollektiva bilder medlemmarna har på sig själva, gemensamma 
kunskaper, delade erfarenheter, kollektiva vanor och värderingar. Denna kultur skapar i sin tur 
relationsmönster; vem som talar med vem, vem som tycker om vem och vilket gruppklimat 
som uppstår under olika skeden av gruppens liv. Gruppstruktur och grupprocess kan enligt 
Nilsson ses som ett uttryck för gruppens dynamik, ett kraftspel i gruppen. 
 
Klimatet eller atmosfären i gruppen präglas av det som från början har förenat den och hur 
samspelet fungerar (Nilsson). Klimatet handlar om emotionella relationer, förhållningssätt och 
öppenhet inom gruppen. En sak man kan fundera över är hur en person kan fungera bra i en 
grupp men inte i en annan? Svaret på den frågan är enligt Nilsson att detta beror på gruppens 
mål, sammanhållning, behov, identitet, normer, relationer, roller, kommunikation, konflikter 
och inflytande i gruppen. Allt detta kan benämnas som gruppens struktur och funktionssätt. 
Det är dessa som är de avgörande faktorerna som avgör hur resultatet kommer att bli. Om 
människor i gruppen får som de vill, skapas öppenhet och utveckling i gruppen. Om de inte 
får det, skapas slutenhet och avveckling. 
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Gruppmedlemskap ger individen möjligheter att tillsammans med övriga medlemmar bygga 
upp sin identitet (Lalander & Johansson, 1999). Den interaktion som sker i grupper innebär 
både socialisation och individuation där gruppmedlemmarna också framträder som individer 
och där man faktiskt ofta respekterar varandras olikheter. Med socialisation menas den 
process där den enskilde gruppmedlemmen införlivar gruppens idéer i sitt eget medvetande. 
Med individuation avses den process där individen utvecklar ett eget tänkande och en egen 
identitet i förhållande till andra människor; gruppmedlemmar och t.ex. föräldrar och andra 
vuxna.  

Lika – olika 
 
Genom att medlemmarna i en grupp är olika skapas en ”mix” som kännetecknar just den 
gruppen. En sak man kan fundera över är att om människor är olika, hur kan då grupper bli 
lika? Ett svar på den frågan är enligt Nilsson att individerna kommer till gruppen av tvång 
eller fri vilja för att de behöver den. Olikheter i människors beteende beror på skillnader 
mellan människor eller i deras relationer till andra. När det handlar om grupper är skillnaderna 
mindre viktiga är likheterna som förenar dem. Grundstenen för förståelse samt 
kommunikation mellan människor är den likhet de uppvisar. 

Varför är grupper viktiga? 
 
Människor är sociala varelser (Nilsson). Det är få saker vi gör som inte påverkas av andra 
eller är menat att påverka andra, både om det handlar om en terapigrupp eller en tillfällig 
annan grupp. I större delen av vårt liv existerar grupper. Vi finns i dem eller är på väg ur dem. 
Detta är så självklart att vi inte uppmärksammar det. Vi påverkar och blir påverkade av att vi 
är med och utan gruppen, som med tiden förändras. Grupper är en oundviklig del av livet, 
vare sig man gillar det eller inte. Man kan helt enkelt inte vara utan dem. Gruppen är den mest 
primära formen av personligt och socialt stöd som vi har. Det finns de som anser att grupper 
är den enda lösningen för allt vad människan ska göra. Andra anser att roten till allt ont är 
grupper. Båda åsikterna är väldigt svart-vita. 
 
Enligt Nilsson kan en grupp fungera destruktivt eller konstruktivt beroende på hur den 
används och hur man inom gruppen beter sig. Ju större förståelse man har för det som sker 
inom gruppen och hur gruppmedlemmarna tolkar händelserna, desto lättare kan man använda 
gruppen på ett konstruktivt sätt och få bättre kontroll över de destruktiva krafterna i gruppen. 
Ju bättre en grupp fungerar, desto bättre kvalitet får vi i våra liv. Relationer med andra är 
viktigt för livskvalitet och hälsa. Det leder dessutom till att man lättare övervinner stress och 
kriser. En liten grupp är den livsform som ger människan störst tillfredsställelse. Då är man en 
del av en social enhet. Gruppen är tillräckligt liten för att personliga och nära kontakter kan 
vara möjliga, men är ändå tillräckligt stor för att den ska vara varierande. Men samtidigt är 
gruppen det som leder till den största besvikelsen för många människor. 

Mål och motivation 
 
Målet i en grupp talar om varför den finns och vilka uppgifter och funktioner den ska uppfylla 
(Nilsson). Om det inte finns något syfte eller mål med gruppen så har gruppen ingen mening 
eller relevans. Utan dessa skulle det inte finnas någon inriktning på handlingar eller händelser. 
Det mesta skulle verka kaotiskt. Mål gör det möjligt för gruppmedlemmarna att skapa ordning 
och organisera vad de gör, fatta beslut och välja mellan olika alternativ. Målet klargör vad 
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som är viktigt och vilka handlingar som gör att målen nås och vilka som leder bort från dem. 
Det kan även vara ett sätt att nå enighet i gruppen och utgöra en mall för att värdera om det 
man gör är bra eller dåligt. 
 
Vidare skriver Nilsson att de gemensamma värderingarna i gruppen speglar gruppens mål. 
Grupper har alltid ett eller flera mål, t. ex. medvetna eller omedvetna. Det kan uppstå problem 
när man ska bearbeta olika gruppmål eftersom att de är av olika slag, ligger på olika nivåer 
och kan tolkas olika beroende på vilken gruppmedlem som tolkar dem. Alla grupper måste ha 
en anledning till att träffas och att fortsätta vara en grupp. Den kan inte överleva om inte 
gruppmedlemmarna har en gemensam drivkraft som alla är överens om.  
 
Gruppsammanhållningen beror på om gruppmedlemmarna är medvetna om gruppens mål och 
accepterar dem (Nilsson). Detta påverkar gruppens dragningskraft på den enskilde individen 
som påverkas beroende på i vilken utsträckning gruppen kan fylla både individuella mål och 
kollektiva mål. Individens mål styr varför man är med i en viss grupp och är villig att stanna 
kvar, t. ex. att få höra hemma någonstans, ha någon att prata med, fördriva tiden. Det handlar 
om ett relativt stabilt tillstånd. Gruppens mål handlar om ett gemensamt framtidsmål, 
någonting som gruppen ska sträva efter, t. ex. att lösa problem, producera något, utöka 
kunskaper och färdigheter. Om gruppens mål är gemensamma och alla medlemmar förstått 
dem kan de sammanfalla med individens mål. Även om målet egentligen inte motsvarar ens 
eget kan man ändå få tillfredsställelse när det uppnås. Att tillfredsställa andra leder också till 
tillfredsställelse. Om en konflikt sker mellan ens eget mål och gruppens, segrar oftast de 
personliga målen. Det är därför viktigt att den gemensamma delen med gruppen är 
förhållandevis lika stor. 
 
Nilsson anser att hur man accepterar andra individers mål och gruppens gemensamma mål 
beror på hur klart målet är. Om man har en hög acceptans tillåter man sig påverkas av 
gruppen, man kan undertrycka sina behov och är villig att kompromissa. En grundregel är att 
ju klarare ett mål är, desto lättare är det att acceptera eller förkasta det. Det är dessutom lättare 
att bli motiverad med att arbeta för det. Behov och motiv beror på vad man personligen vill, 
vad gruppen vill och vad arbetet och samspelet i gruppen kräver. Individer i grupper beter sig 
på ett sånt sätt som de tror medför attraktiva belöningar. Men motivationen är endast stark om 
graden av ansträngning rimligt motsvarar belöningen. 

Samarbete och konkurrens 
 
Målet för en grupp påverkas ibland av om det finns antingen konkurrens eller samarbete i 
gruppen. Nilsson (1993, s. 39) säger att ”en del menar att konkurrens är en generell drivkraft 
hos människor medan andra anser att konkurrens är det naturliga tillståndet”. Enskilda 
individer som arbetar mest för egen vinnings skull skapar en känsla av konkurrensorientering 
i gruppen och detta skapar i sin tur vantrivsel och ineffektivitet. I värsta fall uppkommer även 
konflikter i gruppen. Men för att en grupp ska nå sina mål måste det trots allt finnas en viss 
grad av konkurrens. Antingen inom gruppen eller mot omgivningen. Denna sorts konkurrens 
måste regleras och styras så att den inte skapar maktkamp i gruppen. Det kan då störa 
effektiviteten och sammanhållningen i gruppen. 
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Kapitel 2  

Ungdomars behov av gruppbildning 
 
Antropologer och sociologer har sedan länge hävdat att individer med ungefär samma ålder 
tenderar att sluta sig samman i speciella åldersgrupper i sådana samhällen där vägen till 
framgång mer är beroende av individuella prestationer än av att man råkar tillhöra en speciell 
familj eller släkt (Andersson & Wallin, 1971). De ungas behov av stöd och uppmuntran kan 
inte bara tillgodoses i familjen, i stället blir det kamraterna som får ge detta stöd, varvid 
åldershomogena grupper kommer att uppstå.  
 
Johannesson (1971) anser att det är vanligt att betrakta ungdomsåren som en tidsperiod under 
vilken man försöker frigöra sig från beroendet av föräldrarna. Istället får kamraterna en 
alltmer ökad betydelse. Att vara omtyckt och att vinna status blir viktigt under ungdomsåren. 
Under denna tid övar ungdomarna sig och utvecklar sin förmåga att knyta sociala kontakter 
och försöker komma fram till en bild av sig själva som de kan acceptera. De söker sin 
identitet. Gängen växer spontant fram ur en önskan att vara tillsammans med jämnåriga 
kamrater. Ungdomarna känner sig ha vuxit ur familjens ledband, men har inte funnit någon ny 
gemenskap att växa in i. De svårigheter en ung människa känner vid sina försök att finna sig 
till rätta i de vuxnas värld beror ofta på hennes begränsade livserfarenhet och hennes mening 
om världen och människorna. 
 
Johannesson skriver vidare att det ungdomar lärt sig hemma eller i skolan inte alltid stämmer 
med verkligheten. De unga upplever kanske mer än vuxna den motsättning som finns mellan 
olika generationer. De unga upplever ofta att de inte blir accepterade som vuxna, inte tas på 
samma allvar. De blir kanske inte ens tillfrågade när viktiga frågor ska avgöras. De unga 
upplever ofta att de inte får tillfälle att göra sig gällande i de vuxnas värld och känner sig 
utomstående. Därför, menar Johannesson, skapar de sig en egen värld i sina egna 
gruppbildningar i klubbar, gäng, ligor. I dessa grupper får de möjlighet att göra sig gällande, 
där blir de accepterade och tagna på allvar. I gänget får de en bestämd social position, får 
uppskattning allt efter sina insatser. Det betyder emellertid inte så mycket om man har en hög 
eller låg ställning i gänget. Det viktigaste är att vara med kamrater. Detta ger de unga en 
samhörighetskänsla och en trygghetskänsla. I de vuxnas värld vet de lite om sin ställning, de 
har ingen position och känner ingen riktig samhörighet.  
 
I kamratgruppen och gänget får de unga en fast punkt i sin tillvaro ( Johannesson). Man kan 
därför betrakta dem som en mellanform mellan den gruppbildning som familjen utgör och de 
vuxnas gemenskapsbildningar. I gruppen får de emellertid en viktig skolning för sitt framtida 
liv, de får lära sig anpassningens svåra konst. Gruppen fodrar lojalitet och den som sviker 
riskerar att bli ställd utanför, skriver Johannesson. I varje grupp finns i regel en del ungdomar 
som aktivt framträder som ledare för sina kamrater. Där finns dominerande typer som härskar 
över kamraterna och kontrollerar gruppens beteende genom att inge fruktan eller rädsla. Där 
finns också ledare som samordnar gruppens aktiviteter och hjälper kamraterna att samverka 
för nå uppställda mål. Ungdomar med stor begåvning spelar ofta en betydelsefull roll i 
gruppen, de skapar opinion, är idégivare och underlättar diskussion och samförstånd mellan 
gruppmedlemmarna, menar avslutningsvis Johannesson. 
 
Var och en av oss behöver ett inre normsystem för stöd och ledning. Vi behöver inre 
ledsagare. Barn– och ungdomspsykiatern Wrangsjö (1995) skriver om den inre vägledaren, 
som bland annat är uppbyggd av erfarenheter av hur pappa och mamma och andra viktiga 
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personer löst praktiska problem, relaterat till andra och förhållit sig i tillvaron, måste utveckla 
sig. Förmågan att trycka på rätt knappar i rätt sammanhang måste uppdatera sig. Den inre 
vägledaren ska finna de användbara och framkomliga vägar in i vuxenlivet som är förenliga 
med tonåringens behov och önskemål. Denna uppdatering är livsviktig i ordets mest konkreta 
mening. Arbetet med att bemästra olika sociala situationer under den nya mognadsfasen är en 
central del av tonåringens utvecklingsuppgifter. Wrangsjö menar vidare att ungdomar behöver 
vädra ut de inre ledsagarna från barndomsstadiet. Dessa ledsagare har en alltför uppenbar 
likhet och släktskap med föräldrarna för att vara riktigt uthärdliga för tonåringen. 
Utvecklingen fordrar att tonåringen inte bara förhåller sig friare och mera självständig till sina 
föräldrar i yttre mening utan också i en inre mening. Tonåringen måste finna denna inre frihet 
för att erövra sin självkänsla, den självkänsla som föräldrarna fram till nu i stor utsträckning 
har reglerat genom att ge barnet beröm eller klander. Vilka ska då avlösa föräldrarna i 
tonåringens inre värld? Wrangsjö menar då att det blir idolerna, kamraterna och gänget. 
Gänget och dess medlemmar fungerar som ett slags inre vikarier medan tonåringen skaffar sig 
tillräckligt med erfarenhet av livet för att kunna förse den inre ledsagaren med mera 
nyanserade och mindre ”föräldrabesmittade” bedömningsgrunder. Således får idoler, kamrater 
och gänget tjäna som föräldrarnas vikarier för att den inre och yttre vilsenheten inte ska bli 
total. Tonåringen kommer alltså i stor utsträckning att luta sig mot gängets normer, till mer 
eller mindre stor fasa för sina föräldrar. 

Symboler inom ungdomsgrupper 
 
 Lalander och Johansson (1999) skriver att gruppens identitet är vad gruppen anser sig vara, 
d.v.s. gruppmedlemmarnas föreställningar om den grupp de tillhör. Känslan av att ha en 
gemensam symbol för hela gruppen gör att de känner en gemenskap, att det är något som alla 
känner till och kan associera till. Att få uppleva likhet gör att ”Vi-känslan” stärks. 
  
Ett exempel som Lalander och Johansson (1999) tar upp är att om du som vuxen ser ett par 
ungdomar sitta på ett café och skämta med varandra, kan man lätt tycka att de slösar med tid. 
Men Lalander och Johansson menar att de är sysselsatta med symbolarbete. De kanske 
skämtar om andra grupper och då avgränsar sig från dessa, vilket gör att de tror ännu mer på 
sig själva. De anser att de inte slösar bort sin tid, utan att de är upptagna med att förhandla, 
förändra och återskapa gruppens stil och identitet. Författarna menar också att symboler finns 
i språk, jargong, slang och skämt samt även i kläder, utseende och intressen och åsikter om 
t.ex. musik, idrott och politik. 

”Group och Grid” 
 
Socialantropologen Mary Douglas använder begreppen Group och Grid för att analysera olika 
kollektiv (Lalander & Johansson, 1999). Med Group menar hon de gränser som gruppens 
medlemmar upprättar mellan sig själva och sin omvärld. Att ha en väldigt tydlig symbolvärld 
med starka symboler för ”Vi” och ”De” tyder på en stark Group. I sådana grupper släpper 
man inte in mycket influenser från omvärlden och gruppen kan ses som relativt statisk. Med 
Grid menar hon de mekanismer som reglerar medlemmarna i gruppen. En stark Grid skulle i 
så fall innebära att individerna förväntas följa kollektivets regler i mycket stor utsträckning. 
Utifrån dessa begrepp kan man tänka sig hur grupper kan variera till sin karaktär.  
 
Stark Group och stark Grid innebär en relativt sluten grupp, där de egna medlemmarna är hårt 
hållna av gruppens normer( Lalander & Johansson, 1999). Omvärlden ses som ett hot och 
trycket på konformitet mot de enskilda gruppmedlemmarna är starkt. Svag Group och svag 
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Grid innebär motsatsen till ovan. Man har inte så mycket gränser mot andra människor och 
heller ej så mycket regleringar mot kollektivets medlemmar. Det första alternativet ger 
trygghet och visshet. Man vet vad man kan förvänta sig i kollektivet, men man har svårigheter 
att uttrycka sig själv som individ. Friheten förtrycks på bekostnad av kollektivet som 
markeras med största tydlighet. Det andra alternativet ger frihet, men inte mycket trygghet 
och visshet. Det mest rimliga alternativet, för individen, torde ligga någonstans mittemellan, 
en grupp där den enskilde medlemmen ser sig både som tillhörig ett kollektiv och som en fri 
människa. Men friheten är svår att bära för många, då denna även inbegriper känslor av 
ovisshet. Många söker sig därför förmodligen till kollektiv med såväl välutvecklat Group som 
Grid.  
 
Ungdomarna lär sig ständigt genom sina kontakter med jämnåriga (Fleming, 1967). 
Dominerande individer – vuxna eller kamrater – påverkar en grupp genom sin prestige, 
genom det självförtroende de grundlägger och genom sin harmoniska läggning. Grupperna i 
sin tur utövar tryck genom sin kontroll av intagningen till de utvaldas inre cirkel och genom 
de signaler av ogillande eller förlöjligande varigenom de avvisar icke acceptabla medlemmar. 
På så sätt begränsar de vanligen medlemskapet till dem som villigt anpassar sig till reglerna 
och på liknande sätt behåller de sitt grepp om dem som en gång har kommit under deras 
inflytande. Beröm och smicker håller kvar många i fållan. Förakt eller likgiltighet räcker för 
att utestänga icke önskvärda element. 

Ungdomars anpassning till samhället 
 
Ungdomstiden kallas ofta för tonåren, därför att den i stort sett omfattar åren mellan 13 och 19 
(Johannesson). Det är under denna tid som barnen mognar till ungdomar samt förbereds och 
utbildas för sina framtida uppgifter och insatser i samhällslivet. En viss labilitet och stegrad 
känslighet har ofta framhållits som karakteristiskt för de första tonåren. Dessa förhållanden 
tillskrivs i regel de med puberteten framträdande fysiologiska och biologiska förändringarna, 
som även inverkar på ungdomarnas känsloliv och deras handlingar. Äldre skildringar dröjer i 
regel huvudsakligen vid denna sida av tonårsproblemen och betecknar den första 
ungdomstiden, den egentliga puberteten, som en negativ fas, en tid av inre oro och upprepade 
kriser i de ungas utveckling. 
 
När barnen växer in i samhället kommer de att ställas inför kraven att de måste lära sig en 
mängd regler och normer för sitt beteende (Johannesson). De får lära sig att uppträda på ett 
visst sätt och spela sina roller i olika situationer. De flesta av dessa beteendenormer lär sig 
barnen genom föräldrarnas förmedling. Dessa uppmuntrar barnen att uppvisa ett visst 
uppträdande i olika situationer, de beteendeformer som då stämmer överens med föräldrarnas 
normer belönas medan de beteende som strider mot dem i regel bestraffas. 
 
Att ingå i ett samhälle handlar om att bli upptagen i en gemenskap och fungera där, samtidigt 
som man lyckas behålla känslan av att vara en egen och avgränsad individ (Göthlund, 1997). 
Ansträngningarna av att få denna ekvation att gå ihop faller mer och mer på individens egna 
axlar, eftersom att hon själv i högre grad gjorts ansvarig för sitt liv. Balansgången är extra 
svår i tonåren och under adolescensen, då individens jaguppfattning kan vara mycket osäker 
och oklar. Under vissa perioder kan det vara livsviktigt att känna och markera tillhörighet. 
Utanförskapet kan då kännas som ett hot. I andra situationer kan hon känna styrka och 
tillfredsställelse i att inte vara som alla andra.  Balansgången mellan att visa upp hur 
människan skiljer sig från andra – är olik och på vilket sätt hon hör till – är lik, är 
konfliktfyllt. Människan blir tvungen att i sin kommunikation använda ett språk som alla i 



 9

dennes samhälle delar och förstår. Det tydligaste sättet människan kan försöka överbrygga 
svårigheten, är genom hur vi formger oss själva och vår livsstil. 
 

Uppfostran ur könsperspektiv 
 
När det gäller inriktningen av barns uppfostran och uppställande av normer och krav för 
beteende visar det sig att barnens kön är en faktor av mycket stor betydelse för föräldrarnas 
val av normer (Johannesson). Pojkar och flickor utsätts för skilda krav och behandlas olika. 
På ett tidigt utvecklingsstadium skapas sålunda en klar stereotyp bild av hur pojkar och flickor 
bör vara och hur de bör uppföra sig. På det sättet lär sig pojkar och flickor mycket tidigt 
grunddragen av de sociala könsrollerna i de ideala beteendeformerna för pojkar och flickor. 
 
Om man skulle beteckna pojkars småbarnstid skulle det definieras som att bli avskild (Gens, 
1998). För flickor däremot handlar det om att hållas nära, en närhet som egentligen aldrig 
kommer att upphöra. Den kommer att ta sig olika uttryck under livet, men att vara nära någon 
är centralt i flickors och kvinnors liv. Närheten kommer att i första hand vara till modern, men 
när flickan blir större – i väldigt många fall – också inkludera en ”bästis”. En tät relation är 
fysisk och det är viktigare med vem man gör något än vad man gör. För pojkar är det precis 
tvärtom. 
 

Kapitel 3 

Flickors vänskap 
 
Lalander och Johansson (2002) skriver att det finns färre forskning runt flickors 
gruppbildning. Det blir ofta mycket jämförande med pojkar. De menar att pojkar är 
stilskapande och flickor är bihang, flickor blir lätt sexuella offer. Ett exempel som de tar upp i 
boken ”Ungdomsgrupper i teori och praktik” är de klassiska manliga subkulturerna, 
exempelvis i motorcykelgäng och andra motorburna manliga sammanslutningarna. Där har 
flickor ofta en mycket oväsentlig roll. Det existerar inga självklara och självständiga kvinnliga 
positioner. Flickor får nöja sig med att fungera som hjälpredor eller i värsta fall utsmyckning, 
estetiska inslag i en mansdominerad kultur.  
 
Börjesson har granskat forskningen angående flickor mycket ingående och har kommit fram 
till att den hittills ”glömts” bort. Liksom i övriga delar av samhället har kvinnor och kvinnors 
erfarenheter osynliggjorts. Därmed har man inom forskningen också befäst kvinnliga 
erfarenheters status som underordnade, mindre viktiga och mindre värda i förhållande till män 
och manliga erfarenheter. Börjesson skriver vidare att det finns två huvudorsaker till att föra 
in ett feministiskt perspektiv i forskningen om ungdom. Dels är det nödvändigt att synliggöra 
flickor och unga kvinnor som grupp. Dels är det intressant att göra en maktanalys av 
förhållandet mellan könen, för att belysa hur flickor underordnas pojkar i vardagliga 
sammanhang – exempelvis i skolan och på fritiden. Det är alltså viktigt att föra in kön som 
analyskategori när man studerar och forskar om ungdomar. 
 
Flickors relationer har också enligt Hey (1997) ofta blivit tolkade enligt manligt dominerande 
teorier. Dessa relationer har blivit bagatelliserade och överromantiserade. Skillnaderna mellan 
manliga och kvinnliga vänskaper har som utgångspunkt haft de grundläggande 
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uppfattningarna om manlighet och kvinnlighet. Litteratur om kvinnlig vänskap poängterar 
vänskapens privata och intima natur. Kvinnlighet är starkt identifierad och förknippad med 
den sociala privata sfären. Manlighet däremot är mer associerad till den prestigefyllda 
offentliga sfären. Hey menade att detta bidrar till de problem flickor har under tonårstiden. 
För att förstå flickors intima vänskap krävs det att vi förstår den sociala kraften av manlig 
dominans. Flickors upplevelse av underordning har studerats genom att man tittat på deras 
förhållningssätt till vänskap och hur den kopplas samman med samhällsnormerna. De 
kulturella relationerna i flickors vänskap har också gett en del stunder av kaos/frihet. 
 
Vänskap är en viktig personlig och social relation (Berggren, 2001). Den betydelse vänskapen 
har för flickor och kvinnor har i forskningssammanhang ofta underordnats andra relationer. 
Berggren refererar i sin bok till O´Connor, där O´Connor hävdar att flickors vänskap främst 
har betraktats som en ersättning, ett komplement eller en konkurrent till den heterosexuella 
relationen och har ofta trivialiserats eller betraktats med misstänksamhet. Kvinnor och flickor 
har samtidigt haft få offentliga platser att träffas på och alltför begränsad tillgång till tid, 
pengar och frihet från annat ansvar för att skapa och vidmakthålla vänskapsrelationer. De 
centrala förutsättningarna för flickors vänskap är: pålitlighet, inbördes utväxling, förpliktelser, 
konfidentialitet, förtroende och att man delar med sig (Hey). Känslostormen som framkallas 
om dessa regler bryts är kraftfull och dramatisk och kan jämföras med den storm som uppstår 
i en sexuell relation om dessa ”själsligt” karaktäristiska regler bryts. Flickors ”skilsmässor” är 
otrevliga.  
 
Tveksamheten inför väninneförhållandet är inte bara ett resultat av att pojkarna blir viktigare, 
det handlar också om flickornas tveksamhet inför själva intimiteten (Bjerrum-Nielsen & 
Rudberg, 1989). Den täta relationen kräver ”frisk luft” om individualiteten skall kunna 
bevaras. När intimiteten bygger på likhet, blir ofta konformitetskraven stora i 
väninneförhållandet. Priset för tryggheten hos kompisarna kan alltså vara en begränsning av 
den individuella utvecklingen – precis som hos mamma. Flickors relationer ger den 
nödvändiga och minimala förutsättningen för tillgång till former av accepterad socialitet 
(Hey). Flickorna i Heys studie lovade och gav ofta omedelbara belöningar av prestige och 
popularitet (sällskap, skoj, stöd, skydd, råd, socialitet).  

Unga flickors behov av grupptillhörighet 
 
Berggren har skrivit en avhandling om hur 38 arbetarflickor i tonåren, som växer upp 
tillsammans i samma storstadsförort, identifierar sig som flickor och unga kvinnor. Denna 
avhandling bygger på 185 intervjuer. När flickorna börjar högstadiet investerar de med kraft i 
sina relationer till andra flickor. De förhandlar med andra flickor om att vara med varandra 
och bli socialt tillhöriga, men riskerar samtidigt att bli marginaliserade i det lokala sociala 
livet om de inte gör det. Flickor både vill och bör vara med kompisarna, även om de ibland 
tycker att det är mer ansträngande och konfliktfyllt än roligt. De har sällan några alternativ till 
att vara med kompisarna om de inte vill vara hemma och umgås med familjen, något som kan 
betraktas som tråkigt. Att vara med kompisarna går helt enkelt inte att välja bort. Det är ett 
görande och lärande som ger dem möjligheter att ha roligt tillsammans men det är också en 
kamp om att bli erkänd eller åtminstone accepterad som kompis av några andra flickor. 
 
Behovet av närhet tycks nästan omättlig för den tonåriga flickan (Gens). Par om par går de 
över skolgården, ligger huller om buller i sängen, fnittrande och telefonpratande. Toalettbesök 
utförs helst i par och förtroligheter utbyts i ett konstant ordflöde. Mamma och ”bästisen” är 
centrala, även om man också börjar ana konflikten med den förstnämnda. För många flickor 
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är det här också en tid av frigörelse. Mamma har inte alltid rätt, tvärtom kan hon vara hopplös, 
krävande och förlamande. Trots att man lika lyhört som alltid ser sin mammas behov 
negligerar man dem, trotsar dem och går sin egen väg. 
 
Hey försöker i sin studie att se flickorna som utforskare över gränserna för de kvinnliga 
vänskapsformerna. Denna tolkning ses som en social bas för de komplicerade formerna av 
social subjektivitet. På grund av att flickor upplever umgängets betydelse i en sådan personlig 
och intim form, blir det intensivt och motsägelsefullt. I början av Heys avhandling diskuteras 
flickors relationer till varandra. Genom en sociologisk granskning synliggörs en paradox om 
flickors betydelse för varandra. Den är både bekräftad och sedan avfärdad inom olika 
kunskapsområden; ”sunt förnuft”, allmän kultur och inom den ”praktiska bildningen,” såväl 
som i den radikala och feministiska litteraturen. Heys granskning är inriktad mot att beskriva 
flickors mänskliga relationer. Flickor investerar mycket energi i relationer. Kvinnlig forskning 
har visat hur viktig vänskap är för flickor. Hey menade att denna forskning ändå är begränsad 
på grund av den teoretiska ram som privilegierar manlighet. Flickors grupptillhörighet 
erbjuder en förståelse till varför flickor har en tendens att behandla andra flickor som mindre 
individualiserade än pojkar, eftersom flickor har ett egenintresse i att återskapa sig själva 
genom spegling i sina vänner. 
 
För att förstå sig själva måste flickor jämföra sig med andra flickor, men detta är inte självvalt 
(Hey). Man kan lokalisera en del av kännetecknen för flickors vänskap här. Hey har sett 
flickors ”längtan” efter speciella flickor, efter en känsla att tillhöra en viss grupp. Detta 
beskrevs som en känsla av klar samhörighet, som en annan sorts ”längtan”, som innebär 
inneslutning och uteslutning av personliga former av feminin intimitet. Platserna var inte bara 
efterlängtade utan även avskydda. Inte bara eftertraktade utan också förkastade. Med tanke på 
att dessa platser var förkroppsligade av andra flickor och allt de representerade (utseende, 
kläder, uppförande, former av sexuella ”själva” som visades upp eller intelligens) tycker Hey 
att man inte borde bli alltför förvånad att upptäcka variationen i flickors vänskap som kan 
innehålla både intensiva känslor med personlig anknytning såväl som former av social 
antagonism. 
 
I Ungdomsstyrelsens bok Rätt ska vara rätt (1995) menar Åkerlund att flickor behöver vara i 
grupper utan pojkar för att hitta självförtroende och styrka. Först senare, med styrkan i behåll, 
kan det bli dags för blandade grupper. I det väl fungerade kompisförhållandet lär sig flickor 
att kombinera personlig integritet med täta relationer (Ganetz & Lövgren, 1991). Flickorna 
grupperar sig i klungor med den täta, intima dyaden som bas, medan pojkarna ingår i gäng 
som är mer hierarkiska organiserade och som bygger på fysisk gemenskap och 
prestationsmässigt konkurrerande. 
 
Aapola (1992) har genomfört en undersökning baserad på temaintervjuer med 18 flickor som 
bor och går i skola i Helsingfors innerstad. Hon menade i sin artikel att vänskapen blir en 
föreningspunkt mellan familjens intima relationer och ungdomsgruppens utåtriktade 
aktiviteter. Flickors vänskapsförhållanden ligger i gränslandet mellan det offentliga och det 
privata. De är privata, formbara tillstånd som uppstår ur kommunikation och genom vilka 
flickor agerar i offentliga miljöer. Intima vänskapsrelationer är i allmänhet av speciellt stor 
betydelse för flickor. Flickor söker efter en bekräftelse för sin identitet genom att skapa en 
förtrolig och familjär stämning med vissa andra människor, vilket innebär att flickor är väldigt 
sårbara i sina vänskapsförhållanden. En flicka kan uppleva att hela hennes människovärde blir 
ifrågasatt om en vänskapsrelation bryts.  
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I Heys avhandling refererar hon till Smith som anser att i början av flickors vänskap tar de det 
första steget mot att göra en sociologisk ståndpunkt som kvinnor. Annan forskning har tolkat 
flickors konformitet som en del av det sociala tillmötesgåendet av en specifik etnisk kulturell 
kod. Vidare anser Hey att det är intressant att se hur flickors vänskapsliv tar sig uttryck i olika 
maktformer under olika förutsättningar. Dessa styrande faktorer av makt och förutsättningar 
blir då möjliga att analyseras i historiska och sociala termer. 

Mor-dotter-dyad 
 
Mor-dotterförhållandet har, enligt O´Connor i Berggrens bok, ofta beskrivits som prototypen 
för kvinnlig vänskap. Men hon konstaterar att även om modern kan betraktas som den bästa 
vännen, när det gäller praktisk hjälp, saknar relationen mellan mor och dotter, oavsett social 
klass, vänskapens intimitet. Vänskapsrelationen betraktas också ofta som den främsta 
individuationsrelationen. Detta sätt att betrakta vänskap riskerar, enligt O´Connor, att 
privatisera vänskapen. Hon vill istället se den som en form av social integration, som handlar 
om både socialitet och intimitet, om utbyte av såväl praktisk som känslomässig omsorg. 
Vänskapsrelationer är både produkter och sociala processer i grupper och mellan individer. 
Ganetz & Lövgren refererar till Scott-Sörenssen, som skriver att mor-dotter-dyaden ligger till 
grund för de ”relationstrianglar” som flickor bildar under puberteten. Denna nära relation, 
nästan äktenskapliknande relation mellan väninnorna, är på det psykologiska planet en 
bearbetning av förhållandet till modern och kampen mellan behovet av kärlek och behovet av 
självständighet. 

Flickgruppers normer, regler, konformitet och uteslutning  
 
I kompisgruppen förhandlar flickorna om allt (Berggren). Hur de ska stå, gå, klä och sminka 
sig, hur de ska vara, känna och tycka om allt det som omger dem både på fritiden och i 
skolan. Antingen anpassar de sig eller försöker ibland göra motstånd och gå sina egna vägar. 
Flickorna förhandlar inte bara om var de skall träffas och vad de ska göra tillsammans med de 
andra flickorna i sina kompisgrupper i olika situationer. Som förhandlande medlemmar i en 
kompisgrupp placerar de sig också i förhållande till andra grupper av flickor och till pojkarna.  
 
Berggren framhåller att flickor i en kompisgrupp inte alltid kan följas åt, men det är sällan 
någon rör sig ensam ute. De har nästan alltid en av kompisarna i sällskap och kan inte alltid 
hålla reda på om de andra kompisarna vill vara med. Men det är ett krav flickorna ställer på 
varandra, om de ska betraktas som riktiga kompisar. I vissa situationer är det svårt att hålla 
samman kompisgruppen, vilket kan innebära att någon flicka lämnas. Det gäller för den 
enskilda flickan att vara uppmärksam på vad kompisarna vill, hålla kontakten, hålla sig 
informerad, hänga med i vad som händer och anpassa sig till nya situationer. Flickor träffas 
och pratar på vissa villkor. Villkoren ger ramar för vad de förväntar sig av varandra och vad 
det betyder för dem att vara en riktig kompis. Den riktige kompisen formas i de pågående 
dialogerna mellan flickorna. Flickorna granskar, övervakar och bedömer varandra. 
 
Hey har upptäckt att flickors upplevelse av sig själva konstant granskas av familjen och andra 
grupper. Flickorna i Heys studie var medvetna om de former av kulturellt kapital som 
kontinuerligt blev utvärderat i vänskapsgruppen. Därför var det viktigt att säkra den allians 
flickorna hade, så att deras framgång i andra dimensioner, t.ex. som pojkars flickvänner, inte 
skulle ses som en nackdel av sina jämlikar. Flickors uteslutningshandlingar är djupt rotade i 
regelrätta könsideologier. Dessa fördelar sig mellan sociala klassers relationer. 
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Att träffa nya kompisar är inte lika möjligt för flickorna om de är tillsammans med hela 
kompisgruppen (Berggren). Det är enklare att vara två. Flickorna kan tycka att om de är fler 
kan de skrämma bort andra, inte minst pojkar. Det pris de får betala är att de känner skuld, när 
de inte tar ansvar för alla kompisarna. De vet hur det känns att vara den som inte får vara med. 
Även om det bara är tillfälligt, upplevs det som ett hot om uteslutning ur kompisgruppens 
säkra och intima relationer. De får skulder till varandra, som de måste betala vid senare 
tillfällen, om de vill bli betraktade och betrakta sig som riktiga kompisar. 
 
När någon faller utanför flickkulturen finns det inte mycket omsorg att hämta från de andra 
flickorna i flickkulturen (Lalander & Johansson, 2002). En sådan utdefinierad flicka beskrivs 
t. ex. i de grymmaste formuleringarna; hon luktar illa, har oren hy och oplockade ögonbryn. 
Detta innebär att det råder ganska stränga krav på kvinnlighet inom själva flickkulturen. 
Kontrasten mot småflickornas och förpubertetens mer generösa attityd till avvikelser från 
könsrollskonformt uppträdande är påfallande. Den nya stelheten i förhållande till femininet 
antyder att det rör sig om en annan och mer osäker del av könsidentiteten, nämligen 
identiteten som könsvarelse. Förtätningen av just denna sexuella identitet är avgörande i 
pubertetsflickans psykologiska utveckling. 
 
Berggren fann i sin undersökning också att flickorna inte bara förhandlar om hur de ska vara 
en riktig kompis inom ramen för kompisgruppen. Ramarna förhandlas också i förhållande till 
de andra grupperna av flickor. Flickorna måste också tänka på sitt rykte, både i betydelsen av 
att räknas som en bland kompisarna och inte som mesiga eller töntiga. De får inte heller gå 
händelserna i förväg och försöka verka mognare och mer avancerade än vad deras ålder 
tillåter. De vill bli igenkända som riktiga kompisar i sin kompisgrupp, men också som 
kompisar i det lokala nätverket av jämnåriga. Flickorna har en slags outtalad tidtabell som de 
tillämpar när de jämför sig med varandra. Tidtabellen finns som en känsla hos flickorna och 
en ram för de jämnårigas bedömningar av varandras rykte som enskilda flickor och som 
kompisgrupper. 
 
Om flickor anpassar sig till beteendenormerna för sitt kön riskerar de att ”tystna” (Tebelius & 
Ericsson, 2001). Om de å andra sidan utmanar förväntningarna på hur de ska bete sig riskerar 
de att bli bestraffade och utfrysta. För att en flicka ska bli accepterad i formella sammanhang 
måste hon anpassa sig till de manliga strukturerna (Ungdomsstyrelsen, 1995). Det kräver 
många brott mot hennes egna invanda mönster och rollförväntningar. Anpassningen till de 
manliga strukturerna kan innebära att tvingas ställa sig vid sidan av den egna gruppen, något 
som skapar misstro och avståndstagande. Om någon i flickgemenskapen framhäver sig själv 
på gruppens bekostnad kan det ibland leda till rivalitet, kamp om popularitet och infekterad 
stämning. Det är svårt för flickor att ta plats, att ha makt och att vilja det. De har vant sig vid 
att se pojkarna breda ut sig och ta för sig. De vill ofta inte betala det pris som det innebär att 
ingå i de manliga strukturerna. 

Unga flickors roller, status och inflytande 

Kompisgruppen och de intima relationerna 
Att vara tillsammans med kompisarna innebär att träffas dagligen, att förhandla och prata med 
varandra och göra överenskommelser (Berggren). Flickor förhandlar konkret och offentligt 
genom vad och hur de gör i förhållande till varandra. Flickgruppens medlemmar förhandlar 
inbördes om vad som är rätt saker att göra. Det kan bl.a. handla om vilka andra jämnåriga de 
ska söka kontakt med eller om de ska vara för sig själva. Att vara hemma, gå på bio eller gå 
på disco blir en fråga om hur flickorna ser på sig själva och varandra. Eftersom flickor ofta 
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vill göra olika saker och har olika uppfattning om vad som är rätt kommer förhandlingen ofta 
att handla om hur man är en riktig kompis. Flickor låter ett ämne ”falla” när de inte ser någon 
omedelbar förutsättning för att lösa dilemmat (Hey). Tystnad och långa pauser är ett 
”vältaligt” bevis på bullriga meningsskiljaktigheter. 
 
Aapola upptäckte i sin undersökning av finska flickor att när flickorna var ”fastlåsta” i sina 
sociala nätverk med andra, kunde de bli sårade om de blev avvisade. Om en flicka sökte sig 
till ensamhet trodde hennes vänner ofta att hon var stött eller deprimerad. Vännerna ville 
framför allt veta om den ensamhetstörstande flickan var arg på någon. I flickornas 
vänskapskultur var det ofta ett tecken på söndring om någon undvek andra. Isolering ingick 
inte i vänskapsrelationerna – vänner måste vara tillsammans. Flickgrupperna ville således 
tydligen ha ett slags kontroll över sina medlemmar. 
 
Flickor måste ha förmåga att lyssna, prata och delta i de gemensamma bedömningarna och ta 
ansvar för dem när dessa förs ut offentligt och blir skvaller eller ”skitprat” (Berggren). Pratet 
är både ett nöje, ett sätt att förstå och en maktkamp. Genom det kan flickor både som 
individer och grupper bli tillhöriga, ansvariga och respekterade som riktiga kompisar, men 
riskerar också att bli kritiserade som dåliga kompisar. I andra flickgrupper i Berggrens 
undersökning betraktar flickorna sig som vuxnare om de är ute och till exempel går på disco 
under helgen. Dessa flickor kan både träffa pojkkompisar och bli ihop med pojkar, vilket kan 
ge flickan såväl som hennes kompisgrupp en viss status i nätverket av jämnåriga. En flicka i 
undersökningen berättar att hon ibland lämnar sina närmaste kompisar, som vill vara hemma 
och går på disco på egen hand. Hon vet inom sig att kompisarna tycker att hon gör fel. 
Berggren menar att om flickorna gör vad de själva vill kan de riskera att bli betraktade som 
dåliga kompisar.  
 
Under vissa omständigheter kan flickor erkänna andra behov – andra diskurser av längtan 
(Hey). Trots detta drar flickorna slutligen gränsen vid att ta plats som ”en av de andra 
flickorna”. Hey visar på kraftfulla indikationer om flickors kamp att bevara positioner av 
makt och även inom skillnader. Hey har dokumenterat flickors särskiljande från andra flickor 
som anspråk på den heterosexuella femininiteten; som anspråk på ”trevlighet” och till den 
plats av längtan som varandras vänner eller flickvänner. Alla dessa kulturella ansträngningar 
av tillhörighet ger en möjlighet till utövande uteslutning. 
 
Berggren menar att flickor ibland kan uppleva sig som reservkompisar i förhandlingar där 
flickorna innesluter och utesluter varandra. Flickan kan känna sig olik kompisarna och ibland 
bli reducerad till åskådare i marginalen av kompisgruppen, trots att hon försöker vara som de. 
De flesta flickorna i Berggrens undersökning beskriver liknande förhandlingssituationer de 
tidigare haft med sina närmaste kompisar. Det har handlat om att få vara med eller inte. 
 
En flicka som inte är så företagsam kan uppnå en viss ställföreträdande erfarenhet (faktiskt 
också en viss ställföreträdande popularitet) och även om hon ofta blir ett slags förkläde, kan 
hon känna sig bekräftad genom väninnans mer äventyrliga liv (Bjerrum-Nielsen & Rudberg). 
Den mera företagsamma väninnan kan känna sig beskyddad - både i förhållande till yttre faror 
som lurar i form av män, men också i förhållande till det egna samvete som ju alltid blir lite 
lugnare när man är två. Utvecklingshastigheten i ett kompispar är dock dessvärre ofta olika 
och den bisexuella triangeln hotar ständigt att bli en heterosexuell dyad där en av flickorna 
blir över. Den flicka som blir lämnad kan uppleva detta som ett dubbelt nederlag, dels därför 
att väninnan sviker och dels därför att pojken valde den andra. Har man tur, har man då en 
mer barnslig väninna att falla tillbaka på. Slutligen säger Bjerrum-Nielsen & Rudberg att för 
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övrigt kan man vara ganska säker på att den trolösa väninnan snart kommer tillbaka, för i 
fjorton- femtonsåldern lockar det inte i längden att vara ute på vift utan en väninna i släptåg. 
 
Känslan av ett ”själv” kan sägas bestå av de föreställningar och känslor som en individ har om 
sin person i relation till den omgivning hon befinner sig i (Tebelius & Ericsson). Med 
självkänsla avser Tebelius & Ericsson hur flickor värderar sig själva och sin förmåga i 
relation till hur de tror andra ser dem. Att ha självkänsla innebär då att känna inre trygghet 
d.v.s. hur flickor ser sitt eget värde som individer och kan göra en realistisk bedömning av sin 
kompetens. Under flicktiden lär sig flickor att ta plats i åtskilliga och tävlande system av makt 
(Hey). Skillnader i klass och ras är viktiga sociala markörer. Att inta positionen som en pojkes 
flickvän är en form av social makt. Denna makt är sammanknippad med flickors olika krav på 
prestige. En viktig faktor är denna åtråvärda/fruktade positionen som flickvän, vilket 
framkallar ett annat element av självvärdering – bekymret om hur man ser ut - som 
upprätthåller villkoren för hennes underordning. När Hey studerade flickornas komplicerade 
vänskap till gänget avslöjades den ökade sexualisationen i flickornas inblandning med vissa 
speciella pojkar. Skillnaden från att ”tillhöra” en flicka som hennes vän, att ”tillhöra” ett 
blandat gäng eller att ”tillhöra” speciella pojkar, visade flickornas resa från flickstadiet till en 
status som (hetero) sexuella flickvänner.  
 
Likväl så kom flickor att uppfatta sig själva som kvinnliga genom sina försök att fastslå sig 
själva och andra genom att klassa och heterosexualisera kulturella övningar (Hey). Men de 
gör det inte av fri vilja. De kan bara göra det genom de rådande relationerna av makt. Endast 
genom att definiera sig själv mot andra antaganden än att vara ”snobbar”, ”genier”, ”slacha-
hasar”, ”luder”, ”hårda” eller ”flator” kan de verka övertygande. Genom att uttala sin 
kvinnlighet genom kulturella uttalandet om klass, bevarar flickor för alltid sin generella 
underordning mot det manliga samhället. De flesta arbetarklassflickorna i Heys studie 
investerade mindre i mäktiga kvinnliga ”andra” än investeringar i mäktiga manliga ”andra”. 
Flickorna tolkade trevlighet som en slags sexuell etikett om hur nära man tillät män att 
komma. Tendensen att idealisera ”flick-flick” relationer genom uppfattningar om att de är 
mansfria medan de egentligen bevisar motsatsen, anser Hey är intressant. Hur än trygga vi är 
med tanken på en förening bortom dominans, bortom pojkar och män, finns det bevis på att vi 
ska vara försiktiga med föreningar som utesluter pojkar och män eftersom det är under dessa 
förhållanden som kvinnors och flickors underordning bibehålls. Pojkar behöver inte 
kroppsligt vara närvarande för att utöva makt. De behöver ibland bara finnas med i tankarna. 

Anspelande på sexualitet 
”Kroppslig” rikedom hindrade inte Barbara (en flicka i Heys studie) från att bli underordnad 
genom de nedsättande rykten som spreds av hennes manliga vänner. Barbaras position som 
den mest heterosexuellt aktiva flickan i sin grupp återger hennes största sårbarhet; att omtalas 
som en ”slampa” och Barbara är medveten om denna framträdande plats. Jude (en flicka i 
Heys studie) och hennes vänner visste värdet i att vara sexig men att inte vara sexuellt aktiv. 
Flickor som Jude och hennes typiska grupp älskade varandra som vänner (och hatade andra 
som fiender). Hey bevittnade hur Judes grupp använde sina kvinnliga vänner på komplicerade 
sätt; för att förhandla om heterosexualitet, för att upptäcka det rätta sättet att vara kvinnlig på 
– att vara trevlig och söt och inte ”slemmig” samt att vara provokativ utan att vara sexuellt 
aktiv. 
 
Väninnor var idealet för att kunna hantera smärtan av refusering (Hey). Det var möjligt att 
identifiera två närbesläktade taktiker. Med tanke på att de ”typiska” flickorna (i Heys studie) 
hade liten möjlighet till tillgång av ”det goda livet” (som lovordades av akademisk framgång), 
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såg de till att kunna kvalificera sig till mer tillgängliga former av åtråvärda identiteter genom 
att vara ”någons” flickvän. Flickor som inte kan nå de åtråvärda platser som skapas av 
bildning kan använda sig av heterosexualitet, för att med hjälp av denna på någon nivå nå en 
annan slags framgång. ”Heterosex” var alltid någonting som någon annan flicka än man själv 
utövade. Svarta flickor ansågs som översexualiserade och asiatiska flickor ansågs 
”undersexuella”. Arbetarklassflickorna ansågs vara ”lagom” sexiga. 

Manipulation 
Katie (en flicka i Heys studie) sätter sin bästa vän Kathy i positionen som en kraftfull 
moder/annan, genom att hon ställer barnsliga krav. Katies språk är en parodi på den lirkande 
processen som små barn använder i sin kamp för att kontrollera den kraftfulla modern. Genom 
detta samtal försöker ”barnet” använda sig av en serie komplexa ageranden för att få kontroll 
över sin ”moder”. Denna ”moder” försöker motsätta sig detta kraftfulla försök till att få 
kontroll. Barnet/dottern manipulerar sin ”moder” genom tankar av dåligt ”modersamvete”. 

Projicering av egenskaper, fördomar 
 Många av flickorna (speciellt de i medelklassen) bekräftade kriterier av ”snällhet” som en 
central aspekt när det gäller deras val av vänner (Hey). Att vara vresig och dominant var de 
direkta motsatserna mot ”snällhet”. Att bli ansedd som ”kaxig” kunde vara ett sätt för väldigt 
ambitiösa flickor att socialisera sig genom att förkläda sin kompetens. Egenskaperna av att 
vara ”hård” kan ha två motsatta och könssammanhängande definitioner. 

Strävan efter ”normalitet” 
Flickorna är nästan tvingade att positionera sig själva mot flickor som verkar vara vad de inte 
själva är. Hey har sett flickors ändlösa övningar som varandras kritiker och självreglerare 
genom sökandet av tillmötesgåenden med åtskilliga kön, klass (och ras) i specifika 
dimensioner av ”normalitet”. Att bli ”normal” var därför intimt sammanbundet med deras 
nöje att agera som varandras ”speglar”, förtrogna och förvaltare av delad kulturell förståelse 
som klassade kvinnliga subjekt. Om det stämmer att flickor måste ”vinnas” till 
heterosexualiteten, måste vi förstå att en sådan ”vinning” nödvändigtvis måste säkras genom 
former av ”normalitet”. Dessa former implementeras och bevaras inom flickors relationer. För 
att bli ”normal” behövde man uppfylla ett behov som skedde på bekostnad av sina egna såväl 
som andra flickors sexuella och sociala frihet och autonomitet. Användbarheten av flickor 
som varandras ”borgesmän” av lämplig identitet avslöjar en social process som också 
oavsiktligt upprätthåller den härskande fiktionen av kön, ras och klass. 
 
Flickor använder sig av flera olika maktspel för att kunna identifiera sig mot eller med andra 
flickor (Hey). Flickor utvärderar andra flickor genom att de studerar dessa flickors 
vänskapsuppträdande som ett uppträdande av femininet. Detta befäster moralen och det 
sociala spelet i flickors relationer. Flickor utformar denna moral och sociala ekonomi genom 
ett samspel av olika förhållningssätt; att vara trevlig, att vara en duktig flicka eller att vara ”en 
av flickorna”. Dessa förhållningssätt samlades runt den åtrådda platsen som ”normal” och den 
föraktade och fruktade platsen som ”onormal”. Som Hey har sett är flickorna kraftigt 
involverade med att göra sin vänskap till en inhemsk version av att vara ”normal”. För övrigt 
kan bara platsen av ”normalitet” förstås genom dess motsats – som den plats att inte vara på 
eller egentligen den flickan som man inte ska vara. Hey refererar till Walkerdines förslag om 
att vi försöker tränga undan vår ”dålighet”, ”onormalitet” och ”normalitet” genom former av 
projektion. Detta bottnar i en psykologisk konstruktion som även är sociologisk framtvingad. 
Om man kan identifiera den kraft som försöker placera flickor på ”omöjliga platser” kan man 
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förstå betydelsen av hur flickor använder sig av andra flickor som vänner och som fiender. 
Flickors skvaller och skandaler organiseras genom deras sökande efter att bli ”normala”. 

Strukturer och processer i flickgrupper  
 
Vi vet att det existerar synliga former av flickors samröre; genom godis, kläder och 
”obetydliga” ting (Hey). De specifika och osynliga processerna av flickors relationer mellan 
varandra är mindre kända, förutom det faktum att forskare har funnit indikationer om 
samtalets centrala plats. Därför är det inte förvånande att det har varit många misstolkningar 
av flickors natur och hur de som varandras ”flickvänner” säkrar särskilda effekter av makt. 
Sammanfattningsvis är det genom att uppmärksamma flickors samtal, skrifter och 
sammanhängande grundläggande övningar som man får information om hur flickor bearbetar 
det personliga. 

Olika slags kompisar 
Flickorna i Berggrens undersökning definierade ordet kompis på många olika sätt. De menade 
att det finns vanliga kompisar, klass- och skolkompisar, närmaste kompisar, bästa kompisar, 
riktiga kompisar, dåliga kompisar eller rätt och slätt kompisar. Ordet kompis betecknar en 
flicka och de olika varianterna berättar om graden av intimitet, moraliskt förpliktande 
åtaganden, den sociala anknytningen till kompisgruppen och det lokala nätverket, där det 
också finns pojkkompisar. De närmaste kompisarna ska kunna försvara sina kompisar mot 
andra och ge personligt stöd och social anknytning. En av flickorna i en kompisgrupp kan 
åtminstone periodvis vara den viktigaste kompisen, den bästa kompisen. Denna flicka 
betraktas som en riktig kompis. 
  
En riktig kompis är en kompis i både nöd och lust. Intimitet och säkerhet är nära 
sammantvinnat (Berggren). Flickorna investerar i intimitet för att skapa socialt säkra och 
varaktiga relationer som kan knyta dem till vidare nätverk av kompisarna. Kompisarna ska 
ägna varandra tid och helst dela allt. De ska alltid kunna ställa upp och vara ärliga, pålitliga 
och ansvariga. De ska också försvara varandra och skydda varandras rykte. 
 
Vanliga kompisar är enligt Berggrens undersökning inte lika viktiga som de närmaste 
kompisarna. Dessa kompisar är antingen flickor som kan komma att tillhöra eller har tillhört 
kompisgruppen eller finns i dess omedelbara närhet. En vanlig kompis är inte bara en flicka 
på lite längre socialt och geografiskt avstånd än den närmaste kompisen, utan hon är också 
den kompis mot vilken kvalitetsmåtten den riktiga och den dåliga kompisen kan provas ut, 
utan att den egna gemenskapen hotas.  Den vanliga kompisen är möjlig att bedöma, skvallra 
och sprida rykten om, utan andra begränsande moraliska förpliktelser än att hon kan ge 
tillbaka med samma mynt. 

Bästa vänner 
Bästa vänner är ett speciellt uttryck av kvinnliga relationer. Kampen om dessa roller är den 
mest kraftfulla eftersom att man investerar mycket tid och kraft i dess relationer. I Heys 
avhandling refereras till O`Connor som anser att flickor/kvinnor behöver en grundläggande 
bas för att kunna skapa och behålla sin vänskap. Flickorna i Heys studie hade skapat ett stöd 
för sitt nätverk av olika slag, även om det saknade den känslomässiga intensitet som 
förknippas med bästa vänskap. Till exempel klarade en isolerad flicka problemet genom att 
agera som andras ”stand-in” när den ”vanliga” vännen var borta. Bästa vänskapsystemet väger 
tungt och som en av de viktigaste formerna av vänskap kan det erbjuda former av 
tillfredsställelse. Hey menade att andra studier har visat att flickor inte bara ”dömer ut” 
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varandra. Flickorna anstränger sig mycket för att kunna upprätthålla sina interna relationer 
även när pojkar är involverade. Detta lyckades inte alltid. Dessa flickor har svårt att uttrycka 
sig när det gäller sitt interna beroende ur alla aspekter; dess irritation såväl som dess nöjen, 
dess erotik såväl som dess sociala tvång. Den kulturella uppfattningen om heterosexualitet 
framkallade frågor om legitimitet av flickors nära vänskap med varandra. 

Ärlighet och tolerans 
Flickorna i Aapolas undersökning balanserade mellan att vara ärliga, att undvika konflikter 
och att behaga varandra.  Dessa flickor sade sig vilja bilda sina åsikter själva och de hoppades 
att deras vänner också alltid uppriktigt säger vad de anser. Det här idealet kunde tolkas så att 
flickorna uppskattar självständighet och autonomi också inom ett vänskapsförhållande. Det 
framkom en uppenbar motstridighet ur de intervjuades svar; vänner ska vara ärliga och 
uppriktiga, men samtidigt vill man undvika tvister. Att respektera den andras åsikter verkade 
för flickorna innebära att man inte säger emot. Motsättningarna skulle bara konstateras; 
vänner ska inte käbbla med varandra, utan båda parters åsikter ska godkännas som lika 
riktiga. I Heys studie har det visat sig att flickors interna relationer betraktades med 
likgiltighet av andra människor i omgivningen, förutom när deras samröre med varandra fick 
utbrott genom passionerade gräl. Det är sällan som flickor går samman i en grupp av fyra 
personer medan det för pojkar verkar meningslöst med en grupp på mindre än fyra personer. I 
flickors enheter är syftet att utesluta andra flickor. 

Kommunikation 
Flickorna i Heys studie skickade lappar mellan varandra, under lektionerna i skolan. När 
lärare uppmärksammade flickors ”fritidsaktiviteter” benämndes flickornas lappar för ”bitar av 
gift” eller ”skräp”. Flickor beskrev lapparna som ”små bitar av larv”. Hey ansåg att det var 
sociologiskt fascinerande eftersom att dessa lappar sände ut kulturella värderingar om 
vänskap. Dessa skrivelser var inte bara synliga bevis på det stora emotionella arbete som 
flickor lägger ner i sin vänskap utan även en ”ficketnografi” av hur flickvänskap fungerar. 
Korrespondensen förverkligade vissa aspekter av flickors relationer mellan varandra. Denna 
korrespondens bekräftade att flickor skapar personliga och kvinnliga former av makt. En 
”typisk” lapp adresserades till en specifik flicka. 90 procent av flickorna skrev om sådant som 
handlade om deras relation till varandra, endast 5 procent skrev om sina pojkvänner. Lappen 
kunde sedan passera mer eller mindre hemligt till mottagaren som sedan skrev tillbaka. Den 
ursprungliga författaren svarade sedan o.s.v. Andra flickor agerade som ”postkvinnor” och 
skickade dokumentet mellan de som korresponderade. Flickorna var experter på denna 
”osynliga” kommunikation och endast ett fåtal lärare märkte dem eller handlade avsiktligt för 
att eliminera dem. Det har varit möjligt att tolka en del flickors lappar som ”hatbrev”. Man 
kan också tolka andra lappar som ”kärleksbrev”. Genom att identifiera kärnan i de sociala 
resurserna av flickornas vänskapsband (prat, ”lappskrivning”, skvaller, tjat, skämt och 
parodier) var det möjligt att få tillgång till en del diskursiva och sociala betydelser av 
övertalning och rådgivningar. 

Flickrumskultur 
I Ganetz´ & Lövgrens bok pekade forskaren McRobbie på något mycket viktigt som kom att 
få stor betydelse för den framtida forskningen om flickor, nämligen det som engelska forskare 
kallade ”bedroom culture” och som vi på svenska kallar flickrum – eller väninnekulturen, 
d.v.s. att flickor två och två, men också ibland fler, umgås på flickrummet. Det är en plats 
fredad från kontrollerande och värderande blickar. På flickrummet kan man fnittra 
tillsammans med väninnan, prata relationer, lyssna på musik och prova kläder. Kort sagt, 
flickrummet är en plats där man kan experimentera och ventilera allt det nya och spännande 
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som förknippas med att bli vuxen. Därmed hade det första steget tagits mot den teori 
(”bedroom culture”) som blivit alltmer dominerande i forskningen om unga kvinnor. 

Lika-olika inom flickgrupper 
 
Flickor kan inte alltid välja kompisar lokalt (Berggren). Relationerna är inte alltid vare sig 
frivilliga eller jämlika. De växer upp tillsammans med dem som råkar vara födda vid samma 
tid och på samma plats. När dessa flickor blir unga kvinnor och övergår till gymnasieskolan 
har de större möjligheter att välja kompisar. Sådana val är inte heller helt utan begränsningar 
och relationerna mellan dem är inte alltid så jämlika. 
 
Flera undersökningar har visat hur stor betydelse väninnesamvaron har för flickor i puberteten 
(Bjerrum-Nielsen & Rudberg). Det är här man talar om det som intresserar en, förtroliga saker 
som varken mamma eller hjärtevännen är rätta mottagaren för. Väninnegemenskapens 
betydelse, grundad på likhet och självklar intimitet, kommer tydligt fram i uttalanden av 
sextonåriga flickor som har intervjuats av sociologerna Sabina Cwejman och Gunilla Furst. 
Likhet, exempelvis i social bakgrund, erfarenhet och stil, är mycket vanligare i flickvänskap 
än i pojkvänskap. Att ha något gemensamt att tala om, i synnerhet inom det viktiga området 
för sociala relationer och känslomässiga upplevelser, är vad vänskap mellan flickor handlar 
om - i motsats till pojkvänskap, där det gäller att ha något att göra tillsammans. 
 
Vidare skriver Bjerrum-Nielsen & Rudberg att flickor ”växer ifrån varandra” när de inte 
längre tillhör samma sociala nätverk och därmed inte heller har något gemensamt att tala om. 
Flickor behöver emellertid inte bara varandra för förtrolighet - de behöver 
väninneförhållandet för att ha riktigt roligt. Gens refererar till en undersökning gjord av 
Ericsson (m fl.) där de kunde se att flickorna använde väninnorna som en ”känslomässig 
viloplats”, där de kunde uppträda precis hur fjolligt och barnsligt de ville utan rädsla för 
hånfulla kommentarer från pojkarna. 
 
Trots att man funnit att vänskapsgrupper mest sannolikt utgörs av jämlikar som delar en 
liknande bakgrund, är det också viktigt att uppmärksamma variationen och instabiliteten inom 
flickors grupper (Hey). Det är genom att kartlägga skiftningar i vänskapsförbunden som man 
kan se på vilka sätt som skillnaden spelar roll. Vidare så betyder olika skillnader olika saker i 
olika omgivningar och vid olika tidpunkter.  

Mål, motivation, samarbete och konkurrens inom flickgrupper 

Maktsträvan och konkurrens 
Kvinnor och flickor lever i allmänhet inte bara i en maktrelation till män, utan de är också 
inbördes olika (Berggren). De växer upp i olika klass- och rasmässiga sammanhang och 
dominansrelationer i samhälle. Att vara tonårsflicka är en tid då unga kvinnor lär sig hur de 
ska ta sin plats i olika maktsammanhang och dessa sammanhang präglas av 
dominansförhållanden utifrån klass, ras, sexualitet etc. Sådana skillnader är viktiga för att de 
interagerar med kön. 
 
De flickor som Aapola intervjuade förknippade maktbruk i vänskapsrelationer med vilja att 
kommendera. Flickorna menade att de själva eftersträvade jämlikhet; maktlystna och 
skrytsamma flickor ogillades. Flickorna ville ha demokrati i sina vänskapsrelationer, de ville 
att beslut skulle tas gemensamt eller turvis. Flickorna ansåg att frågan om makt framträdde 
tydligast då de skulle besluta om gemensamma aktiviteter. I konfliktsituationer försökte 
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flickorna nå kompromisser genom förhandling. Flickorna kände dock till en del 
kompisrelationer där det rådde obalans, d.v.s. att den psykiskt starka flickan behandlade sin 
kompis på ett nedlåtande sätt.  Man kände också till relationer där den ena kompisen lät den 
andra fatta besluten, men de godkände inte att den ena parten alltid krävde att få sista ordet. 
Aapola kunde också urskilja dolda maktrelationer i vänskapsförhållanden mellan flickor. 
Hierarkier kunde också upptäckas men dessa hierarkier byggde främst på starka 
klickbildningar, inte på maktkamp mellan enskilda flickor. Styrkan i klickarna bestod i att 
flickor som hade sammangaddat sig kunde fördöma en enskild flicka moraliskt då de ansåg att 
hon hade gjort någonting betänkligt. 
 
Tävlan uppmuntras sällan hos flickor (Gens). Tvärtom, aktiviteter skall vara solidariska. I 
tvåsamheten vore ett ständigt mätande med varandra förödande. Det visar sig också att det är 
mycket svårt att få flickor att tävla. Man kan se springande flickor vänta på sin” bästis” för att 
de skall kunna ta sig över mållinjen hand i hand. Flickors oenighet är oftast tyst och inte 
sällan kan man ana sig till att något är på tok, men vid en direkt fråga får man till svar att ”det 
inte är något”. Inte förrän man lirkat mycket kan man upptäcka att allt inte är som det borde. 
Det är genom att koncentrera sig på detaljerna vid flickors skapande av sina identiteter 
(genom samtal och skrivelser när de utövar sina relationer med andra) som vi kan se hur 
flickors nätverk är genomsyrat och strukturerat av olika fördelningar av makt (Hey). Att se 
detta ur en flickas synvinkel innebär att denna maktfördelning upplevs som intensiva 
ögonblick av självkännedom och självmotsägelse. Dessa innebär både att känna samhörighet 
med andra och motstånd mot andra. 

Mål 
Aapola menar i sin artikel att vänskap också erbjöd ett stöd för de egna 
självständighetssträvandena, tankarna och åsikterna i ett skede av livet när familjens betydelse 
som primär gemenskap minskar. Flickkompisar kan i varandras sällskap fritt ge utlopp för 
sina egna personligheter och få positiv respons på dem. De kan anförtro sig åt varandra och 
lita på att eventuella hemligheter hålls hemliga. Tillsammans är väninnor starka och kan 
försvara sig mot yttre angrepp, t.ex. från pojkar. Flickorna är på väg in i vuxenlivet, in i det 
kvinnliga, och erfarenheterna från jämnåriga formar deras talanger och färdigheter. 
Tillsammans lär sig flickorna de viktigaste färdigheterna för framtida relationer. Vänskapen 
mellan flickor kräver en ständig balansgång mellan parternas behov att driva sin egen vilja 
och jämlikhet, mellan ärlighet och oenighet, mellan närhet och oberoende – en balansgång 
som förbrukar mycket energi. 

Dominans 
Det berättas i Heys avhandling om Saskia (en flicka i Heys studie) som alltid försökte (och 
misslyckades) att säkra en populär ställning. Hon identifierade popularitet med att få bli Erins 
(en annan flicka i studien) bästa vän. Men p.g.a. denna önskan och genom att hon aldrig 
nådde sitt mål, blev hon en ”medföljare” snarare än en ”anhopare” av social makt. Omvänt så 
höll. Erin kvar sin dominans inom den ”elitiska” gruppen. Hon hade en stark social makt av 
att härska för att hon blev åtrådd snarare än åtrådde. Hon njöt av att utöva sin makt över 
Samantha (ytterligare en flicka i studien) genom att placera sig med Saskia. Hon straffade 
Samantha genom att göra henne svartsjuk. Saskia ville ha det Samantha har, nämligen en 
vänskap med Erin och den medföljande sociala prestigen. I försök att få tillgång till Erin, är 
Saskia beredd att både riskera vänskapen med Anna (ytterligare en flicka i studien) och att 
utstå ilskan från Samantha. Vad som verkar stå på spel i dessa detaljerade och uppenbarligen 
obetydliga sociala draman av intimitet är en djupare mening av tillhörighet och strävan efter 
makt och social prestige. Detta innebär oundvikliga spänningar för de flickor som ansågs vara 
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de mest populära. Annas och Saskias vänskap befanns vara i ett tillstånd av sökande efter 
andra möjliga allianser men de misslyckades att säkra dem. De blev därför ”fast” med 
varandra. I sin avhandling refererar Hey till Rossiter som anser att flickors uppförande får 
dem att agera som projicerande domare på varandra. Fördömanden som kommer från de egna 
allierade (flickor som är ens vänner) är effektivare än dem som kommer från fiender, d.v.s. 
pojkar, för att dessa fördömanden är särskilt träffsäkra. Hey menar att flickors kapacitet att 
tolka andra flickor ur en manlig synvinkel är en stor del av flickors vänskap. 
 

Kapitel 4 

Sammanfattning av bakgrunden 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det är två saker som gör att människor förenas; behov 
och mål. Människor har ett primärt behov av att duga, att i andras ögon vara värda någonting 
och att vara älskade. En del av dessa mänskliga behov kan till vissa delar fyllas av en och 
samma människa, men ofta krävs det flera personer och flera grupper. Gruppen har 
gemensamma mål och när de träffas regelbundet uppstår en egenskap som sammankopplas 
med regelbundenhet. Denna egenskap skapar en uppsättning av normer och regler som styr 
vad människor i gruppen säger och gör. Den stora delen av en grupps normer är outtalade och 
omedvetna. Trots att de flesta normer är omedvetna, kan dessa aktiveras så fort någon bryter 
mot dem. Följden av detta kan bli uteslutning ur gruppen. Regler i sin tur leder till ett likartat 
beteende som skapar roller inom gruppen. Roller kan jämföras med ett slags etiketter som vi 
sätter på oss själva för att namnge det vi gör, förklara vad som hänt och förutse vad som 
kommer att hända. Dessa saker gör att samspelet fungerar och att det som händer blir gripbart. 
 
Vad gäller gruppstruktur och grupprocess kan man säga att gruppstruktur definieras som ett 
nätverk av roller och status. Struktur handlar om vad som finns (oftast ”under ytan”). 
Gruppstruktur och grupprocess kan ses som ett uttryck för gruppens dynamik, ett kraftspel i 
gruppen. Olikheter i människors beteende beror på skillnader mellan människor eller i deras 
relationer till andra. Skillnaderna är mindre viktiga än likheterna som förenar gruppen. 
Grundstenen för förståelse samt kommunikation mellan människor är den likhet de uppvisar. 
Målet i en grupp talar om varför den finns och vilka uppgifter och funktioner den ska 
uppfylla. Om det inte finns något syfte eller mål med gruppen så har gruppen ingen mening. 
Målen kan vara medvetna eller omedvetna. Individens mål i gruppen kan t.ex. vara att få höra 
hemma någonstans. Gruppens mål handlar om ett gemensamt framtidsmål, någonting som 
gruppen ska sträva efter. Vidare påverkas målet i en grupp ibland av om det antingen finns 
konkurrens eller samarbete. 
 
Vad gäller ungdomars behov av gruppbildning så kan man se att de ungas behov av stöd och 
uppmuntran inte bara kan tillgodoses inom familjen. Det blir istället kamraterna som får ge 
stöd, varvid åldershomogena grupper kommer att uppstå. Kamraterna får därför en alltmer 
ökad betydelse. Att vara omtyckt och att vinna status blir viktigt under ungdomsåren. I 
kamratgruppen och gänget får de unga en fast punkt i sin tillvaro. Man kan därför betrakta den 
som en mellanform mellan den gruppbildning som familjen utgör och de vuxnas 
gemenskapsbildningar. I gruppen får ungdomarna en viktig skolning för att framtida liv; där 
får de lära sig anpassningen svåra konst. Ungdomsgrupper upprättar gränser mellan sig själva 
och sin omvärld (i olika utsträckningar), samt har en tydlig symbolvärld för ”Vi” och ”De”. 
Detta ger ungdomarna en trygghet och skapar en gemensamhetskänsla. Att uppleva likhet gör 
att ”Vi-känslan” stärks. När ungdomarna ska anpassa sig till samhället ställs de inför kraven 
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av att de måste lära sig en mängd normer och regler för sitt beteende. Balansgången är extra 
svår i tonåren och under adolesenscen, då individens jaguppfattning kan vara mycket osäker 
och oklar. Ansträngningarna av att få denna ekvation att gå ihop faller mer och mer på 
individens egna axlar, eftersom att hon själv i högre grad gjorts ansvarig för sitt liv. 
 
Vid djupare studier av flickor och unga kvinnors behov av grupptillhörighet ser man att de 
centrala förutsättningarna för flickors vänskap är; pålitlighet, inbördes utväxling, förpliktelser, 
konfidentialitet, förtroende och att man delar med sig. Känslostormen som framkallas om 
dessa regler bryts är kraftfull och dramatisk. Flickorna investerar med kraft i sina relationer 
till andra flickor. Behovet av närhet är mycket viktigt. Mamma och ”bästisen” har stor 
betydelse, även om man under tonårstiden lätt kommer i konflikt med den förstnämnda. 
Flickor både vill och bör vara med kompisarna. För att förstå sig själva måste de jämföra sig 
med andra flickor. I kompisgruppen förhandlar flickor om allt; hur de ska stå, gå, klä och 
sminka sig, hur de ska vara, känna och tycka. 
 
Beträffande unga flickors roller och status kan man beskriva det som att flickor definierar 
kompisarna enligt olika grader; riktig kompis, närmaste kompis, dålig kompis och bästa 
kompis. Bästa vänskapssystemet väger tungt och som en av de viktigaste formerna av 
vänskap kan det erbjuda former av tillfredställelse. Under flicktiden lär sig flickor att ta plats i 
åtskilliga och tävlande system av makt. Skillnader i klass och ras är viktiga sociala markörer. 
Denna makt är sammanknippad med flickors olika krav på prestige. Flickor som inte kan nå 
de åtråvärda platser som skapas av bildning kan använda sig av heterosexualitet, för att med 
hjälp av denna på någon nivå nå en annan slags framgång. 
 
Flickor använder sig av manipulation för att få inflytande, bl.a. över sina kompisar. Flickor 
utvärderar andra flickor genom att de studerar dessa flickors vänskapsuppträdande som ett 
uppträdande av femininitet. Detta befäster moralen och det sociala spelet i flickors relationer. 
Flickor utformar denna moral och sociala ekonomi genom ett samspel av olika 
förhållningssätt; att vara trevlig, att vara en ”duktig” flicka eller att vara ”en av flickorna”. 
Dessa förhållningssätt samlas runt den åtrådda platsen som ”normal” och den föraktade och 
fruktade platsen som ”onormal”. Att bli ”normal” är därför intimt sammanbundet med flickors 
nöje att agera som varandras ”speglar”, förtrogna och förvaltare av delad kulturell förståelse 
som klassade kvinnliga subjekt. Flickors ”skvaller” och ”skandaler” organiseras genom deras 
sökande efter att bli ”normala”. 
 
Flickors samtal, skrifter och umgängesformer ger viktig information om hur flickor bearbetar 
det personliga. Flickrummet är en plats fredad från kontrollerande och värderande blickar. Det 
är här man talar om det som intresserar en, förtroliga saker som varken mamma eller 
hjärtevännen är den rätta mottagaren för. Att ha något gemensamt att tala om, i synnerhet 
inom det viktiga området för sociala relationer och känslomässiga upplevelser, är vad vänskap 
mellan flickor handlar om. Flickor växer ifrån varandra när de inte längre tillhör samma 
sociala nätverk och därmed inte heller har något gemensamt att tala om. Flickor behöver 
emellertid inte bara varandra för förtrolighet - de behöver väninneförhållandet för att ha riktigt 
roligt. Det är genom att kartlägga skiftningar i vänskapsförhållandet som man kan se på vilka 
sätt som skillnaden spelar roll. Vidare så betyder olika skillnader olika saker i olika 
omgivningar och vid olika tidpunkter. Slutligen kan man konstatera att vänskapen mellan 
flickor kräver en ständig balansgång mellan parternas behov att driva sin egen vilja och 
jämlikhet, mellan ärlighet och oenighet, mellan närhet och oberoende - en balansgång som 
förbrukar mycket energi. 
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att belysa vilka behov som påverkar flickors gruppbildning i 
tonåren. 
 

Metod 
Undersökningsdesign 
 
Det finns enligt Svenning (2000) två olika sätt att bearbeta och analysera data beroende på hur 
problemet preciserats och vilken kunskap som söks, nämligen kvalitativ och kvantitativ 
metod. Kvalitativ metod skapar sociologiska data utifrån sociala samspel och 
interaktionsprocesser. Vi har valt den kvalitativa metoden då vi eftersträvat en djupare 
förståelse för tonårsflickors komplexitet. Vid kvantitativa undersökningar, t.ex. 
enkätundersökningar, kan undersökningsobjekten inte uttrycka sig på samma sätt, t.ex. på 
grund av att man inte kan ställa följdfrågor.  

Forskningsintervjuer 
 
Beträffande forskningsintervjuer så finns det enligt Svenning tre större grupper av intervjuer. 
När både frågor och svar är systematisk ordnade, är den strukturerade intervjuformen den 
mest krävande. Det fodras att man har en relativt god uppfattning om vilken typ av svar man 
kan förvänta sig redan från början. En strukturerad intervju kan man inte korrigera i efterhand. 
Frågorna och de färdiga svarsalternativen måste vara så heltäckande som möjligt. 
Ostrukturerad intervju kännetecknas av att man ställer frågorna på ett systematisk sätt, men 
antecknar svaren på ett ostrukturerat sätt. Dessa intervjuer kallas också intervjuer med öppna 
frågor. Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervju där försökspersonerna har fått prata 
runt våra teman (bilaga 1) och utifrån dessa teman har följdfrågor uppkommit. 

Datainsamlingsmetod 
 
Insamlingen av primärdata har skett genom individuella halvstrukturerade intervjuer med fyra 
tonårsflickor som regelbundet besöker samma fritidsgård. Urvalsförfarandet grundade vi på 
Svennings antagande om att kvalitativa undersökningar är resurskrävande. Grundtanken med 
kvalitativa intervjuer är att exemplifiera, inte att generalisera. Vi gjorde därför ett strategiskt 
urval. Urvalet skedde på den fritidsgård där två av oss arbetar på kvällstid. Vi startade en 
”tjejgrupp” och utifrån denna grupp frågade vi några av flickorna om de var intresserade av 
att låta sig intervjuas. Utifrån våra erfarenheter från dessa flickor på fritidsgård gjorde vi ett 
strategiskt urval av de flickor vi tyckte var lämpliga och öppna till sitt sätt p.g.a. av att vi 
uppfattade dem som ”starka” personligheter och p.g.a. detta verkade vara väldigt talföra. Vi 
gav dem möjlighet att välja tid och plats för de individuella intervjuerna och dessa har utförts 
på dagtid och kvällstid. Vid varje intervjutillfälle har vi varit två intervjuare. Vår analys och 
bearbetning delades i tre steg.  I första steget tolkades tonläge och tonfall i intervjuerna när 
dessa skrevs ut i talspråk. I det andra steget gjordes en tolkning av talspråket till skriftspråk 
och i det tredje steget skedde en tolkning när sammanfattningar av intervjuerna färdigställdes. 
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Avgränsningar 
 
Vi gjorde en medveten avgränsning genom att bara undersöka flickor i åldrarna 13-15 år, som 
besöker samma fritidsgård samt att inrikta oss på de fyra flickor som var aktiva i den 
”tjejgrupp” som bedrevs i vår och fritidsgårdens regi. I denna uppsats berörs till viss del 
begreppet identitet, men vi har valt att inte definiera begreppet identitet, då vi ansåg att denna 
definition är alltför omfattande med så vitt omfattande faktorer som arv och miljö. Vår tanke 
har inte varit att skriva denna uppsats ur en feministisk synvinkel och vi har försökt ha en 
objektiv synvinkel. Detta var dock svårt eftersom kvinnlighet endast kan definieras genom en 
jämförelse med manlighet. 

Forskningsetik 
 
Stensmo (2002) anser att det i utbildningsvetenskaplig forskning är viktigt att det ingår ett 
avsnitt om forskningsetiska överväganden. Vi har informerat de berörda flickorna om hur vi 
kommer att behandla deras utsagor samt villkoren för deras deltagande. Deras deltagande har 
redovisats anonymt genom att flickorna inte har namngetts. Flickorna har upplysts om att 
deltagande har varit frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Vi valde att inte 
kontakta flickornas föräldrar trots att alla flickor var under 16 år p.g.a. att vi ansåg att det 
undersökta ämnet inte var känsligt. En annan anledning till att vi gjorde detta val var att vi så 
pass bekanta med flickorna samt att föreståndaren på fritidsgården gav sitt samtycke.  

Tidsplan 
 
Första steget blev att göra litteraturstudier under fem veckor. Parallellt med detta arbetades 
temafrågorna fram. Under en fyra veckors period har vi genomfört fyra intervjuer samt tolkat 
och analyserat dessa. Intervjuerna har tagit cirka 20-30 minuter i anspråk vid varje tillfälle.  

Material 
 
Vi har använt oss av elva temafrågor. Vi har bandat intervjuerna med hjälp av 
mikrokassettbandspelare.  
 

Resultat 
 
Utifrån elva teman har vi ställt frågor till flickorna som vi sammanfattat till berättelser. 
Flickorna har numrerats från 1- 4 (det antal flickor som intervjuats.). Under vissa teman har 
inte alla flickor svarat, därav variationen i antal flickor. Dessa flickor kommer både från 
trygga och mindre trygga miljöer. Flickorna går i samma högstadieskola, men i olika klasser 
samt årskurser. Denna skola har infört arbetslag, vilket innebär att t.ex. en sjundeklass, två 
åttondeklasser och en niondeklass vistas i samma del av skolan och varje klass har ett 
”hemklassrum”. Arbetslagen samarbetar bl.a. genom temadagar, då de olika årskurserna 
arbetar tillsammans med olika aktiviteter.  
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Presentation av flickorna 
  
Flicka 1 går i årskurs 7. Hon har bott i samma stadsdel sedan barndomen. På fritiden ägnar 
hon sig åt fotboll, läxläsning och fritidsgårdsbesökande. 
 
Flicka 2 går också i årskurs 7. Vid åttaårsåldern flyttade hon på grund av föräldrarnas 
skilsmässa från en mindre ort till staden. I mellanstadiet vistades hon på den skolan som 
ligger närmast den ena förälderns bostad. På grund av flickans fotbollsintresse ville flickan 
börja på den högstadieskola som en stor del av hennes kompisar i fotbollslaget skulle gå i. 
På fritiden ägnar hon sig åt fotboll samt åt att besöka fritidsgården. 
 
Flickan 3 går i årskurs 9. Hon kommer från ett hem där föräldrarna är skilda. Sin fritid 
tillbringar hon på fritidsgården eller tillsammans med kompisar, då de utför olika aktiviteter. 
 
Flicka 4 går i årskurs 7. Hon har fram till förskoleåldern bott i staden. Därefter flyttade hon 
tillsammans med sin familj till en mindre by. Hon gick låg- och mellanstadiet i en mindre 
skola och när hon skulle börja högstadiet ville hon gärna gå i samma klass som sina 
”förskolekompisar”. Sin fritid tillbringar hon på fritidsgården eller tillsammans med 
kompisar, då de utför olika aktiviteter. Hon spelar även instrument och tycker också om att 
vara hemma med familjen. 

Gruppen 
 
Flicka 1 umgås inte med någon speciell kompisgrupp. Vilka hon umgås med beror på var hon 
är. Hon anser inte att det är viktigt med vem man umgås med. Man umgås med dem man vill. 
Flickan ansåg först att hon inte ofta umgicks med kompisar under veckokvällarna, för då är 
hon antingen på fritidsgården, har läxor eller fotbollsträning. Efter vidare följdfrågor visade 
det sig att flickan menade att under helgen valde man friare vem man skulle umgås med och 
umgicks då hemma hos varandra. Flickan ansåg dock att det är roligare under veckorna än 
under helgerna. Flickan tycker inte att det är något problem att umgås över klassgränserna i 
skolan (t.ex. 7:or med 9:or). Hon tror att detta kan bero på att eleverna i skolan har lärt sig att 
arbeta tillsammans i arbetslag. 
 
Flicka 2 menar att hon umgås med ”alla”. På en direkt fråga om det är ungdomar från skolan 
eller fotbollsträningen så menar flickan att det är lite olika; det kan vara kompisar från skolan, 
(även från andra klasser) och från andra skolor. Hon tycker inte att det är så viktigt att ha 
många kompisar, bara man har någon så att ingen är utstött. De aktiviteter som utförs i 
gruppen beror på vem man är med. Flickan anser att hon gör de flesta aktiviteter med de flesta 
kompisarna. Hon har ingen särskild kompis som hon t.ex. åker till badhuset med. Flickan 
utför olika aktiviteter med pojkkompisarna än med flickkompisarna; hon spelar mer fotboll 
med flickor och pratar mer med pojkar. 
 
Flicka 3 umgås mest med en kompis, men har även andra kompisar som hon umgås med 
ibland. De brukar gå på fritidsgården, bada eller att se på film. Hon känner sig nöjd med sin 
grupp av kompisar. Kompisarna kommer från olika byar runt staden.  
 
Flicka 4 umgås främst tillsammans med två flickor. Av och till ”hänger” också en fjärde 
flicka på. Flicka 4 gick förskola med dem men sedan flyttade familjen och flickorna tappade 
kontakten. När det blev dags att börja högstadiet ordnades så att flickan fick gå tillsammans 
med de tidigare kamraterna från förskolan. Flickans mamma kände högstadieläraren och så 
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ordnades detta till allas glädje. Flickan tog kontakt med dessa två tidigare kamrater per 
telefon. Flickan kände sig nervös inför detta samtal, men det blev ett bra resultat. Flickan är 
glad att hon tog kontakt och hon var lite nervös innan skolstarten i högstadiet inför att de 
andra flickorna bara skulle vara med varandra, men första skoldagen var alla tre flickorna 
tillsammans. Flickan säger vidare att hon alltid tänkt på dessa tidiga kamrater väldigt mycket, 
men hon tror inte att de har tänkt så mycket på henne eftersom de haft sina kompisar i stan. 
När flickan gick låg- och mellanstadiet var hon mest hemma och umgicks inte så mycket med 
kompisar (hon antydde att det var problem under den tiden). Flickans mamma tycker att det är 
bra att flickan fick några kompisar så att hon kunde fara hemifrån ibland. Flickan (och hennes 
mamma) var så less på att sitta hemma och se på TV och prata med varandra hela tiden  

Byte av medlemmar i gruppen 
 
Flicka 2 säger att man byter kompisar hela tiden. Man är med några personer i någon vecka, 
sedan blir det inte roligt längre. Då byter man till andra och så fortsätter det runt, runt. Man 
byter kompisar för att man tröttnar.  Tröttnar gör man eftersom att man mest gör samma saker 
hela tiden. Men man går sedan tillbaka till samma personer. Flickan har ingen speciell kompis 
som aldrig byts ut och som alltid finns med i den grupp som hon för tillfället ingår i. När hon 
väl är med några, så är hon med dem väldigt länge. Om hon är med någon i sin klass (sjuor) 
byter hon sedan och börjar vara med någon som går i nian. När man blir less på varandra där, 
byter man vidare.  
 
Flicka 3 säger att den kompisgruppen som bor utanför stan är en bestående grupp som inte 
byter medlemmar. 
 
Flicka 4 menar att hon har fått lära känna många nya människor när hon kom till högstadiet. 
Hon menar att eftersom man ingår i olika lag, får man större bekantskapskrets. Eftersom att 
denna flicka nyss flyttat till denna skola så har det blivit så att hon ”hänger på” de två 
närmaste kompisarnas övriga kompisar.  

Önskan om en annan grupptillhörighet 
Flicka 3 och hennes närmaste kompis blir ganska ofta ovänner och hon tror att det beror på att 
de är så nära vänner, det börjar oftast med ”tjafs” om småsaker, men hon känner inte att hon 
vill byta bort sin närmaste kompis eller tillhöra ett annat gäng. 
 
På frågan om flickan har lust att vara med någon annan flickgrupp så menar flicka 4 att det är 
som att man ”hänger” med alla. Hon är med samma människor i stort sett hela tiden och hon 
cirkulerar runt i olika konstellationer. Hon anser att man pratar en del om andra ungdomar och 
att alla kompisar visar intresse för att skapa nya kontakter. På frågan om flickan känner att det 
skulle vara roligt att vara med någon speciell tjej som är ”inne” så menar flickan att hon inte 
har några sådana önskningar. Hon tycker att hon är sig själv och hon säger att alla tycker att 
hon är jättesnäll. 

Medvetenhet om grupper 
Flicka 1 anser att det inte finns ”speciella” flickgrupper. Flickan har inga kompisar som hon 
specifikt ”tjejsnackar” med. 
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Flicka 3 har kompisar som går i sjuan, åttan och nian och hon tror inte att det beror på att det 
finns arbetslag. Hon är inte med i någon förening nu, men hon red förr och då var hon jämt 
med en speciell kompis, som hon sedan tappade kontakten med när hon slutat med hästar. 

Tryggheten i gruppen 
Flicka 3 säger att hon känner sig lika trygg med sin närmaste kompis som sina ytligare 
kompisar i byarna, men med sin närmare kompis kan hon prata mer förtroligt med. 
 
Flicka 4 känner sig trygg och säker i sin fasta kompisgrupp på tre speciella personer. Hon 
menar att med dem kan hon vara sig själv. De har roligt tillsammans. 

”Skitprat” 
 
Flicka 1 anser att ”skitprat” om andra pratar man med sina kompisar. För det mesta säger man 
vad man tycker. Hon uttrycker att man inte bara går fram till en person och säger att denne är 
dum, för att då kan den personen bli sur på dig. Man pratar inte heller ”skit” utan anledning. 
Det har alltid hänt någonting före. Om en kompis anser att en person är dum, så är det väldigt 
troligt att personen i fråga faktiskt är det. 
 
Flicka 2 tycker att det är viktigt att man är sig själv och menar att andra inte ska ha åsikter om 
henne. Hon tänker inte så mycket på grupptrycket när det gäller ”skitprat”, men det händer att 
man följer strömmen och håller med de andra. Om en kompis inte gillar en person så gör 
flickan inte det heller. Men så borde man inte göra egentligen eftersom att man inte känner 
personen ifråga, menar hon. Flickan säger vidare att när man är med mer ytliga kompisar 
händer det oftare att man håller med dem och tycker likadant som dem eftersom att man inte 
känner dem så väl. Flickan anser sig kunna vara ärligare i sällskap med dem som är jättebra 
kompisar, eftersom att dem blir man ändå kompis med även om man tycker olika. Flickan 
anser sig kunna säga till en ytlig kompis om denna snackar ”skit” om någon man tycker bra 
om eller inte tycker något speciellt om. Flickan tror vidare inte att det pratas ”skit” om en 
flicka som är populär bland pojkarna, men vet inte säkert. Det är ingenting som hon har 
reflekterat över. Flickan tror att det finns en del som går i sjuan som är rädd för niorna. Främst 
är man rädd för att bli utstirrad av flickorna i nian. Pojkarna i nian uppfattas mer öppna; de 
pratar med alla. Flickan tycker att det är mer bråk mellan flickor, för att de bryr sig mycket 
om vad andra tycker om dem och detta bidrar till mer bråk. Pojkar bryr sig inte om andras 
åsikter. De går bara därifrån. Flickan menar också att flickor uttrycker avundsjuka mellan 
varandra genom att ”se snett” på varandra och ignorera varandra.  
 
Flicka 3 anser att ”skitprat” är något som uppkommer när andra grupper utger sig att ”vara 
något” och vice versa. Hon säger att det första man lägger märke är hur de andra grupperna 
ser ut och då drar man förhastade slutsatser. Hon anser att hon inte pratar ”skitprat” bara för 
att hon egentligen vill tillhöra en annan grupp. 
 
Flicka 4 kan inte påstå att det förekommer ”skitprat”, däremot vet hon inte hur de andra 
pratar, när de är med varandra (de närmaste kompisarna). Flickan bor en bra bit utanför stan, 
så hon är inte med de andra kompisarna hela tiden. Flickan säger att om hon blir irriterad, 
pratar hon oftast med sin mamma. Hon ”öser ut” det över sin mamma, för hon vet att 
mamman inte skvallrar och sprider vidare. Flickan säger att flickorna naturligtvis blir ovänner 
med varandra ibland. Däremot håller hon sig ifrån de flickor som var otrevliga mot henne 
under mellanstadietiden. Dessa flickor går nu i samma klass som flickan. 
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Grupptryck 
 
Flicka 1 tycker inte att det är viktigt hur man klär sig och känner ingen press på att t.ex. 
använda smink. Sminka sig gör man frivilligt. 
 
Flicka 2 tycker inte att det är mycket grupptryck bland kompisarna. Däremot tror hon att det 
är lätt att känna press på att vara på ett visst sätt och bete sig på ett visst sätt, för att inte bli 
utesluten ur en grupp. Pressen kan kännas starkare bland ytliga kompisar. Flickan anser att 
man inte behöver sminka sig när man är med pojkar. Hon sminkar sig inte heller när hon är 
med flickor. Den enda gång hon eventuellt sminkar sig är när hon ska gå på disco. Flickan 
hummar instämmande när intervjuaren berättar att hon upptäckt att det framkommit i 
tjejgruppen på fritidsgården att det inte är så viktigt med kläder. Flickan tror vidare att andra 
flickor känner större tryck på sig att vara sminkad och ta på sig fina kläder när man är med 
flickor än med pojkar. Hon tror att de tänker ”om alla mina kompisar använder smink så 
måste jag också göra det”. Flickan tycker att pojkar inte bryr sig om man har smink eller inte. 
Pojkarna kan dock kommentera de som sminkar sig (hellre då att flickorna sminkar sig för 
mycket, än inte alls). 
 
Flicka 3 tycker inte att hon behöver klä sig på visst sätt eller använda vissa symboler för att 
passa in gruppen. Hon säger att hon är sig själv var hon än är. Hon tror att flickor sminkar sig 
för både pojkar och flickor, men att hon sällan sminkar sig och känner inte någon press att 
sminka sig. Det är ingenting som hon funderar på heller. Hon tror att när man var liten så 
fanns det mer manipulation i kompisgruppen än vad det gör nu. Men hon säger att hennes 
närmaste kompis kan försöka manipulera henne ibland, men hon menar att hon inte ”går på 
det”. 
 
Flicka 4 känner inte av något grupptryck. Hon menar att hon kan vara sig själv och faller inte 
för något eventuellt grupptryck. På frågan om det kan vara lättare att falla för grupptrycket om 
någon mer ytlig kompis finns med i bilden, svarar flickan att det gör hon inte. Hon faller inte 
för grupptrycket överhuvudtaget. Flickan säger att ”alla” tycker att hon har jättesnygga kläder. 
Hon har ibland sina föräldrars kläder och blir ibland förvånad över att andra frågar var hon 
har köpt kläderna när det t.ex. kan vara hennes pappas byxor. Då blir flickan uppmuntrad. 
Hon tycker att det är fånigt att köpa dyra märkeskläder bara för att det är ett speciellt märke - 
”man ser ju knappt märket”. Flickan känner inget behov av att hålla på med kläder och 
smink.  

Flickor i ”tvåsamhet” 
 
Flicka 1 anser att flickor inte har något problem med att umgås fler än två. Förut var det 
kanske så, för då var man yngre och ”tjafsade” mer. 
 
Flicka 2 menar att ibland så vill man bara vara två stycken och ibland så vill man vara fler. De 
gånger man bara vill vara två kan bero på att man vill prata om något speciellt, t.ex. om man 
mår dåligt. Hon tycker att hon har jätte många kompisar som hon kan prata med om allt. 
 
Flicka 3 tror att det bara var i mellanstadiet som man var två och två. Numera tycker hon att 
man umgås mer i grupp. 
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Olika slags kompisar 
 
Flicka 1 anser att det finns olika grader av kompisar, t.ex. vanliga kompisar. Hon bedömer en 
närmare kompis som någon som hon har känt längre än en vanlig kompis och de närmaste 
kompisarna har man förtroende för. En bra kompis ska vara snäll och omtänksam. Det är det 
viktigaste. En dålig kompis är en sådan som pratar ”skit” om en och en person som man inte 
kan lita på. 
 
Flicka 2 säger att en bra kompis inte pratar ”skit” och pratar inte heller bakom ryggen på 
någon. En dålig kompis pratar ”skit” och bryr sig inte om andra. Flickan berättar att sedan hon 
flyttade till staden har hon bara träffat fler och fler kompisar, först de i fotbollslaget och 
genom dem fler kompisar. Hon har fortfarande kvar kompisar från sin förra bostadsort som är 
nära kompisar. Hon anser att man inte kan lämna ”gamla” kompisar bara för att man får nya.  
 
Flicka 3 säger att hon har ”hej-kompisar” som man bara säger hej till och stannar och pratar 
med. En riktig kompis ska man kunna prata om allting med och kunna lita på. Kompisen ska 
inte heller prata ”skitprat” om varandra med andra. En dålig kompis är en person som sprider 
saker vidare, en person som man inte kan lita på. I hennes kompisgäng finns det både pojkar 
och flickor. Hon tycker att det är skillnad mellan att vara med pojkar än flickor. Det är lättare 
att vara med pojkar, hon tycker att pojkar inte är lika ”brydda”. De är lättare att prata med, 
även när det gäller känslor. 
 
Flicka 4 menar att hon är mycket med sina närmaste kompisar. De närmaste kompisarnas 
kompisar är hon i sin tur inte lika mycket med, eftersom hon inte lärt känna dem lika bra.  

Bästa kompisar 
Flicka 1 anser sig inte ha bara en bästa kompis nu förtiden. Förut var det en, men nu är man 
med flera. Man hade ”bästisar” när man var yngre. Numera anser flickan att ”ju fler man är, 
desto roligare är det”. Man kan hitta på fler saker. Man sitter endast och pratar om man har 
något att prata om. 
 
Flicka 3 anser att en ”bästis” är någon man kan säga allt till och hon säger att hon har en 
”bästis”, men hon vill inte gärna använda ordet ”bästis”. Dessa två flickor har varit bästa 
kompisar sedan sjuan. Hon anser sig också ha en pojkkompis som även är en av hennes bästa 
kompisar. 
 
Flicka 4 tycker inte om ordet ”bästis”, någon sådan har hon inte. Hon tycker att ordet ”bästis” 
är irriterande. Däremot menar hon att de två flickorna som tidigare nämnts är hennes bästisar 
och hon har förtroende för dem. Hon skulle aldrig prata om personliga saker med andra 
kompisar eftersom att om hon skulle bli ovän med dem, så kommer det ut en massa rykten på 
skolan och det är inte roligt.  

Lika – olika 
 
Flicka 1 anser att det inte är viktigt om man är lika varandra som kompisar (har samma 
intressen och gillar samma saker). Det värsta är om man är för lika. 
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Flicka 2 tycker att man kan vara kompisar trots att man tycker om olika saker. Hon tycker att 
det kan vara ett problem om man är för lika. Det kan vara ett större problem om man är för 
lika än för olika, för då skulle man ”tröttna på sig själv” också – då måste man byta kompisar.  
 
Flicka 3 tycker att det är bäst att vara olika som personer om man ska vara nära vänner, annars 
börjar man bråka. Hon uttrycker att: ”sen om man typ såhära är kär i en kille och så blir den 
andra kär i den, man har samma killsmak, och så blir killen kär i nån av dom, då blir det 
sådär konstigt”. Man kan få svårt att hitta på saker att göra tillsammans om man är för lika. 
 
Flicka 4 tycker att hon och hennes två närmaste kompisar är lika varandra, inte till sättet men 
de har likadan humor, fast egentligen är de nog ganska lika. Flickan svarar på en direkt fråga 
att hon inte funderat så mycket på det egentligen eftersom hon är med dem ofta. Flickan kan 
känna av en viss olikhet i och med att hon bor på landet. De andra flickorna kan mena att det 
skulle vara ”så trååkigt” att bo på landet, men flickan vill gärna visa dem att det ”är hur 
roligt som helst”. Det finns massor av saker att göra, hon räknar upp t.ex. studsmatta – fem 
meter i diameter, vildmarksbad/trätunna, köra cross och spela fotboll. 

Pojkvänner 
 
Bland de flesta vännerna i flicka 2:s umgängeskrets är det så att man skaffar pojkvänner som 
är kompis med flickkompisens pojkvän. Då blir det att man umgås i par. Hon tror att man 
börjar umgås på det sättet i högstadiet. Hon tror inte att det är viktigt för en flicka i 
högstadieåldern att ha en pojkvän. Hon tror dock att det finns flickor som tror att de är mer 
värda och trygga om de har en kille. Hon vet inte varför de tror det.  
 
När det gäller pojkvänner så tycker flicka 3 att det är lätt att man slutar vara med sina 
flickkompisar och att man bara är med sin pojkvän. Hon har en kompis som gjorde precis så 
när hon hade fått en pojkvän, men hon insåg att hon ville vara med sina kompisar också. Hon 
tror att pojkar inte slutar att vara med sina kompisar. Det kan bli att par umgås med par och 
singlar med singlar.  
 
Flicka 4 tror inte att man slutar vara med sina kompisar om man skaffar sig en pojkvän. Hon 
har upplevt att hennes två närmaste kompisar har haft pojkvänner, men de har inte slutat 
umgås flickorna emellan för det. Hon tror nog att de skulle hålla ihop ändå.  

Trygghet och otrygghet i olika miljöer 
 
Flicka 1 känner sig ”hemma” på fritidsgården. Hon tycker att det kan vara jobbigt på skolan 
på grund av att man måste upp på morgonen och ”sånt där”. 
 
Flicka 2 känner sig trygg och avslappnad i hemmet och även på sin förra bostadsort. Hon 
känner sig mest spänd och har svårt att slappna av ibland i skolmiljö. Hon säger att det beror 
på hur hon mår i övrigt. Hon måste vara glad och må bra, för att sedan kunna må bra i skolan.  
 
Flicka 3 känner sig trygg på fritidsgården och hos kompisar som hon känner väl. Även 
hemma känner hon sig väldigt trygg. Skolan är en trygg plats eftersom att hon har sina 
kompisar där. ”Stan” är en plats som hon känner sig väldigt otrygg på, dit åker hon bara 
snabbt och bara om hon måste. 
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Flicka 4 känner sig tryggast hemma. Hon har det faktiskt ganska bra därhemma. Hos sina 
närmaste kompisar känns det också tryggt och bra och även i skolan. Där menar flickan att 
hon känner sig ”jättetrygg”, det är en jättebra skola. På frågan var hon kan känna sig otrygg 
och osäker så blir svaret ”på stan”. Det värsta hon vet är att gå på stan och titta på saker. Hon 
menar att kompisarna kan ha olika smak när det gäller kläder och liknande. Då blir hon lite 
osäker. Dessutom blir hon stressad av att prova kläder, det tycker hon inte är kul. Då är det 
bättre att vara hemma.  

Flickrummet 
 
Flicka 2 ägnar sig inte åt ”tjejsnack”. Hon umgås mer med pojkar. Om hon umgås med flickor 
är det också en massa pojkar med. Hon umgås hellre med pojkar för att de är lättare att vara 
med. Hon anser att man kan slappna av mer med pojkar; man kan vara lugn, man behöver inte 
sminka sig, anstränga sig och ”tjollra på” med allting. Man behöver inte spela ”någon annan”. 
Det är mindre komplicerat helt enkelt. 
 
Flicka 3 säger att i hennes flickgrupp sitter de inte på flickrummet och pratar ”tjejsnack”. 
Ibland pratar de om pojkar och om man inte mår bra så behöver man prata med en kompis. Då 
kan man göra detta i flickrummet. 
 
Flicka 4 uttrycker att eftersom hon bor en bit ifrån stan faller det sig naturligt att hon är kvar i 
stan hos sina kompisar. Detta leder till att kompisarna sitter hemma hos varandra och pratar, 
spelar kort, busar, kittlar varandra och har kul. 

Framtiden för kompisgruppen 
 
Flicka 1 tror inte att hon kommer att ha kvar samma kompisar om tio år. Kanske någon av 
dem, men inte alla.  
 
Flicka 2 tror att hon har kvar en del av sina kompisar om tio år, för att dessa kompisar litar på 
varandra och är jättebra kompisar. 
 
Flicka 3 tror att hon kommer att ha kontakt med sina kompisar om tio år, om inte de flyttar 
ifrån varandra. 
 
 Flicka 4 hoppas och tror att hon kommer att ha kvar sina närmaste kompisar om tio år eller 
längre. 
 

Sammanfattning av resultatet 
 
När man ser på behovet av grupptillhörigheten hos dessa flickor finner vi att 
gruppsammansättningen varierar. Det visar sig att flickorna har en bred umgängeskrets och 
rör sig relativt fritt inom denna. Men trots detta har de en kärna av kompisar som de ständigt 
återkommer till. En av flickorna menar dock att hon inte har det så. Det finns inte bland 
flickorna någon uttalad önskan om en annan grupptillhörighet, än den grupp som de redan 
tillhör. Flickorna känner sig trygga i sin närmaste kompisgrupp och där kan de vara sig själva 
och ha förtroliga samtal. 
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Flickorna anser att man inte pratar ”skitprat” utan anledning, det har alltid hänt något före. 
Det händer dock lättare att man pratar ”skit” när man umgås med ytliga kompisar. Flickorna 
säger att det beror på att de inte känner dessa kompisar så väl. Flickorna upplever inte något 
grupptryck bland de närmaste kompisarna. Däremot kan det vara lätt att känna press på att 
vara på ett visst sätt, för att inte bli utesluten ur en grupp. Pressen kan kännas starkare bland 
ytliga kompisar. Att sminka sig och bära vissa kläder känns inte viktigt för någon av dessa 
flickor. En av flickorna tror att andra flickor tänker att de behöver använda smink. 
 
Flickorna anser att det inte är något problem att umgås fler än två. De gånger man bara vill 
vara två beror på att man vill prata om förtroliga saker, t.ex. att man mår dåligt. Flickorna 
anser att det finns olika grader av kompisar; ”vanliga kompisar”, ”bra kompisar”, ”gamla 
kompisar”, ”hej kompisar” och ”dåliga kompisar”. I överlag säger flickorna att den närmaste 
kompisen är den man kan utbyta förtroende med och prata med i stort sett om allting. En dålig 
kompis är en sådan som flickorna inte kan lita på och som sprider rykten vidare. Flickorna vill 
inte gärna använda sig av ordet ”bästis”. En flicka tyckte t.o.m. att ordet var irriterande. 
Flickorna anser att om de närmaste kompisarna har för likartat beteende som en själv, kan 
detta skapa konflikter. Problemet med att vara för lika är sammankopplat med att man skulle 
”tröttna på sig själv”. 
 
Vad gäller pojkvänners påverkan på flickgemenskapen så visar det sig att några inte tror att 
man slutar vara med sina kompisar för att man skaffar pojkvän. En av flickorna menar att om 
man skaffar pojkvän är han oftast kompis med väninnans pojkvän. Detta leder till att par 
umgås med par och vidare börjar singlar umgås med singlar. En av flickorna tror inte det är 
viktigt för en flicka i högstadieålder att ha en pojkvän. Hon anser dock att det finns flickor 
som tycker att de är mer värda och trygga om de har en pojkvän. Anledningen till detta vet 
hon inte. 
 
Beträffande trygghet och otrygghet i olika miljöer, känner sig alla flickor trygga och säkra i 
hemmet och i närmaste kompiskretsen. En av flickorna kan känna sig spänd och ha svårt att 
slappna av i skolan. Två av flickorna känner sig otrygga ”på stan” och de vistas där endast 
sporadiskt. Flickrummet är ingenting som dessa flickor fäster större vikt vid. Om de behöver 
prata om allvarligare saker, använder de sig av ”flickrumsprocessen”. Dock är det en av 
flickorna som starkt uttalar sig att hon inte ägnar sig åt ”tjejsnack”. Slutligen hoppas och tror 
flickorna att de kommer att ha kontakt med sina närmaste kompisar om tio år. 
 

Slutsats 
 
Utifrån bakgrunden och den empiriska undersökningen har vi funnit att tonårsflickors 
gruppbildning i första hand beror på ett försök att uppfylla det grundläggande mänskliga 
behovet; att i andras ögon vara värda någonting och att vara älskade. Under tonårstiden är det 
viktigt att frigöra sig från föräldrarna och behovet av kamrater får en allt ökad betydelse. 
Frigörelsen är det andra stora behovet som vi funnit styr tonårsflickors gruppbildning. 
”Skitprat” kan vara något som uppkommer p.g.a behovet av att avgränsa sig från andra 
grupper samt att stärka sin egen grupp.  I den empiriska undersökningen har vi funnit att de 
intervjuade flickorna har ett starkt behov av ett brett umgänge. De vill inte låsa fast sig i 
bestämda positioner, men samtidigt har de ett behov av närhet bland sina närmaste kompisar. 
Behovet av trygghet är stort och de rör sig helst i de hemtama miljöerna. Till viss del stämmer 
vår insamlade information med tidigare forskning, i andra avseenden skiljer den sig åt. Detta 



 33

kan eventuellt bero på den småskaliga undersökningsgruppen. Dessa resultat är inte 
generaliserbara.  
 

Diskussion 
Validitet 
 
Med validitet menas att man verkligen mäter det man avser att mäta (Svenning). För att vi 
skulle bli insatta i ämnet gjorde vi litteraturstudier om flickors vänskap. Det bidrog till att vi 
fick vår frågeställning belyst ur olika synvinklar och validiteten ökades då litteraturstudien 
gjordes före den empiriska undersökningen.  
 
Överensstämmelsen med flickornas berättelser ur deras synvinkel kan ha vissa brister då flera 
faktorer påverkar. Granskningen av intervjuerna har en viss subjektivitet eftersom 
informationen måste tolkas i flera steg för att kunna analyseras. I första steget tolkades 
tonläge och tonfall i intervjuerna när dessa skrevs ut i talspråk. I det andra steget gjordes en 
tolkning av talspråket till skriftspråk och i det tredje steget skedde en tolkning när 
sammanfattningar av intervjuerna färdigställdes. Validiteten i vår undersökning kan dock 
uppfattas som hög, enligt Kvale (1997), om man betraktar intervjun som att objektet, d.v.s. att 
den intervjuade får komma till tals och att objektets natur och verklighet speglas. Vid 
kvalitativa studier bör man vara försiktig med generaliseringar. Denna studie visar på exempel 
från empirin.  
 
Om man skulle undersöka ämnet igen vore det lämpligt att ägna mer tid åt upprepade 
intervjuer med flickorna, sammanlagt minst tre stycken, så att man kan göra jämförelser 
mellan intervjuerna. Detta skulle leda till en djupare förståelse för flickornas berättelser. Ett 
större antal deltagande flickor vore också av värde. Desto fler flickor som intervjuas samt 
desto fler intervjuer som genomförs leder till att validiteten i den insamlade informationen 
höjs. 

Reliabilitet 
 
Med reliabilitet menas att resultaten skall vara tillförlitliga (Svenning). Faktorer som påverkar 
tillförlitligheten har varit att den intervjuade har påverkats av tidsbrist, humör eller 
intressesvacka. Tillförlitligheten kan också bero på om flickorna har varit ärliga i sina svar.  
Temafrågorna kan ha varit något oklara eller svåra att förstå för dessa tonårsflickor. Miljön 
kan ha påverkat flickorna, då två av intervjuerna utfördes i skolmiljö och där man kan anta att 
flickorna kände sig lite mer ”splittrade”. De två intervjuer som utfördes på kvällstid på 
fritidsgården var mer avslappnade och harmoniska. Om man skulle undersöka ämnet igen 
vore det lämpligt att ägna mer tid åt att bearbeta temafrågorna så att det inte uppstår några 
oklarheter. Det vore också av värde att intervjuerna kunde utföras i samma miljö så att 
likartade faktorer eventuellt påverkar alla intervjuer.  
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Resultatdiskussion 
 
Beträffande behovet av att tillhöra en grupp så visar det sig att flickorna i vår undersökning 
inte är medvetna om någon grupptillhörighet. Flickorna har en bred umgängeskrets och rör sig 
relativt fritt inom denna. Bjerrum-Nielsen & Rudberg anser att det finns en motvilja mot att 
binda sig vid en viss kompiskrets, för att denna bindning kan vara en begränsning av 
flickornas individuella utveckling. Samtidigt är det just denna kompiskrets som ger flickorna 
sin grundtrygghet. Hey har upptäckt flickors ”längtan” efter vissa speciella flickor, efter en 
känsla av att tillhöra en viss grupp. Flickorna i vår undersökning uttalade ingen speciell 
önskan om en annan grupptillhörighet, än den grupp som de redan tillhör. Hey menar att det 
är sällan som flickor går samman i en grupp av fyra personer. I flickors enheter är syftet att 
utesluta andra flickor. 
 
Berggren anser att det är lättare för flickor att vara två än att vara flera. När de är tillsammans 
med en kompisgrupp på fler än två, är det inte lika möjligt för flickorna att träffa nya 
kompisar. Flickorna i vår undersökning anser att det inte är något problem att umgås fler än 
två. De gånger man bara vill vara två beror på att man vill prata om förtroliga saker. Flickorna 
anser att ”ju fler man är, desto roligare är det”. Man kan då hitta på fler saker. 
 
När man tittar på behovet av trygghet och säkerhet i gruppen menar Douglas (Lalander & 
Johansson, 1999) att en stark Group och en stark Grid innebär en relativt sluten grupp. I vårt 
resultat har vi dock inte sett en sådan tendens. Vidare menar Douglas att det mest rimliga 
alternativet torde ligga mitt däremellan, som en grupp med såväl utvecklat Group som Grid. I 
resultatet finner vi att de undersökta flickorna väljer det sistnämnda alternativet. 
 
Berggren påstår att flickor i en kompisgrupp förhandlar om allt; hur de ska stå, gå, klä och 
sminka sig, hur de ska vara, känna och tycka om allt det som omger dem både på fritiden och 
i skolan. De flickor som vi undersökt upplever inte att det finns något grupptryck bland de 
närmaste kompisarna. Pressen kan kännas starkare bland ytliga kompisar. Vidare uttrycker 
Berggren att flickorna måste har förmåga att lyssna, prata och delta i de gemensamma 
bedömningarna och ta ansvar för dem när dessa förs ut offentligt och blir skvaller eller 
”skitprat”. Pratet är både ett nöje, ett sätt att förstå och en maktkamp. Genom det kan flickor 
både som individer och grupper bli tillhöriga, ansvariga och respekterade som riktiga 
kompisar, men riskerar också att bli kritiserade som dåliga kompisar. 
 
Hey anser att skillnaden mellan att ”tillhöra” en flicka som hennes vän, att ”tillhöra” ett 
”blandat” gäng eller att ”tillhöra” speciella pojkar, visade flickornas resa från flickstadiet till 
en status som (hetero) sexuella flickvänner. Det var därför viktigt att säkra den allians som 
flickorna hade, så att deras framgång i andra dimensioner, t.ex. som pojkars flickvänner, inte 
skulle ses som en nackdel av sina jämlikar. Berggren berättar om några flickor som både 
kunde träffa pojkkompisar och bli ihop med pojkar, vilket kunde ge flickorna såväl som deras 
kompisgrupp en viss status i nätverket av jämnåriga. De flickor som vi undersökt anser att 
man inte pratar ”skitprat” utan anledning, det har allt hänt någonting före. En av flickorna 
uttryckte mycket starkt att hon aldrig pratar ”skit” med sina kompisar, utan det är hennes 
mamma som fungerar som ”bollplank”. Flickan var rädd för att om hon skulle bli ovänner 
med sina kompisar, skulle hennes ”skitprat” spridas över skolan. 
 
I Berggrens undersökning behandlas begreppet olika slags kompisar. Där beskrivs olika 
grader av ”kompisskap”, samt vilka kriterier som uppfylls under varje ”kompisdefinition”. 
Flickorna i vår undersökning använder sig av detta begrepp i stor utsträckning. Hey anser att 
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”bästa vänner” är ett speciellt uttryck av kvinnliga relationer. Kampen om dessa roller är den 
mest krävande, eftersom att man investerar mycket tid och kraft i dessa relationer. Flickorna i 
vår undersökning vill inte använda sig av definitionen ”bästis”. Flickorna tar kraftigt avstånd 
från att definiera en flicka som sin bästa kompis. En flicka uttryckte t.o.m. att ordet var 
irriterande. Hey säger att de centrala förutsättningarna för flickors vänskap är: pålitlighet, 
inbördes utväxling, förpliktelser, konfidentialitet, förtroende och att man delar med sig. 
Flickorna i resultatet poängterar hur viktigt det är att kunna utbyta förtroende och prata om 
allting med sin bästa kompis. 
 
Lalander & Johansson (2002) anser att när en individ upplever likhet i en grupp stärks ”Vi-
känslan”. De flickor som vi studerat uttalar däremot den stora betydelsen av olikhet inom ett 
vänskapsförhållande. Flickorna anser att om de närmaste kompisarna har för likartat beteende 
som en själv, kan detta skapa konflikter. Problemet med att vara för lika, enligt ”våra” flickor, 
är sammankopplat med att man skulle ”tröttna på sig själv”. Hey poängterar att det är viktigt 
att uppmärksamma variationen och instabiliteten inom flickors grupper. Olika skillnader 
betyder olika saker i olika omgivningar och vid olika tidpunkter. Bjerrum-Nielsen & Rudberg 
anser att när intimitet bygger på likhet, blir ofta konformitetskraven stora i 
väninneförhållandet. Priset för tryggheten hos kompisarna kan alltså vara en begränsning av 
den individuella utvecklingen. 
 
Enligt Bjerrum-Nielsen & Rudberg hotas ständigt flickgruppen av att bli en heterosexuell 
dyad, där en av flickorna ”blir över”. Dock menar de att man kan vara ganska säker på att 
väninnan snart kommer tillbaka. I vårt resultat menar flickorna att man inte slutar vara med 
sina kompisar bara för att man skaffar pojkvän. Tillfälligt kan en flicka ”kliva ur” gruppen, 
för att så småningom återvända till flickgruppen, som är flickornas bas. Hey menar att andra 
studier har visat att flickor anstränger sig mycket för att kunna upprätthålla sina interna 
relationer. En av ”våra” flickor tror inte att det är viktigt för en flicka i högstadieålder att ha 
en pojkvän. Hon anser dock att det finns flickor som tycker att de är mer värda och trygga om 
de har en pojkvän. Anledningen till detta vet hon inte. Uppfattningen om att ”flick-flick” 
relationer är ”mansfria” bevisar egentligen motsatsen, anser Hey. Pojkar behöver inte 
kroppsligt vara närvarande för att utöva makt. De behöver ibland bara finnas med i tankarna. 
 
Berggren säger att gruppen är den mest primära formen av personligt och socialt stöd som vi 
har. Johanneson anser att för de unga är det viktigaste att vara med kamrater. Detta ger de 
unga en samhörighetskänsla och trygghetskänsla. När det gäller flickorna i vårt resultat kan 
man se deras otrygghet ”på stan” som en motsats till stark Group och stark Grid, för att stark 
Group och Grid ger trygghet och visshet medan svag Group och svag Grid innebär motsatsen. 
När flickorna är ”på stan” har de svårigheter att uttrycka sig själva som individer. Flickorna 
känner sig trygga och säkra i hemmet och i den närmaste kompisgruppen. 
 
I Ganetz´ & Lövgrens bok pekade forskaren McRobbie på något mycket viktigt som de anser 
kom att få stor betydelse för den framtida forskningen om flickor, nämligen det som engelska 
forskare kallade ”bedroom culture”, på svenska flickrum eller flickrumskultur. Med det menas 
att flickor, två och två, men ibland också fler umgås på flickrummet. Flickrummet är en plats 
fredad från kontrollerade och värderande blickar. Där kan flickorna experimentera och 
ventilera allt det nya och spännande som förknippas med att bli vuxen. Flickorna i vår studie 
fäster ingen större vikt vid flickrummet. Endast om de behöver prata om allvarligare saker, 
har behov av förtröstan eller uppmuntran, använder de sig av ”flickrumsprocessen”. Dock är 
det en av flickorna som starkt uttalar att hon inte ägnar sig åt ”tjejsnack”. Berggren anser att 
flickors relationer inte alltid vare sig är frivilliga eller jämlika. De växer upp tillsammans med 
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dem som råkar vara födda samma vid tid och på samma plats. När dessa flickor blir unga 
kvinnor och övergår till gymnasieskolan har de större möjligheter att välja kompisar. Sådana 
val är inte heller helt utan begränsningar och relationerna mellan dem är inte alltid heller så 
jämlika. Flickorna i vår undersökning hoppas och tror att de kommer att ha kontakt med sina 
närmaste kompisar om tio år. 
 

Egna reflektioner 
 
Vi tycker oss se att de flickor vi undersökt inte var medvetna om någon speciell 
grupptillhörighet. Men när vi diskuterade mer ingående med dem, började de reflektera över 
sin grupptillhörighet. Det visar sig att de har en kärna av kompisar, men de rör sig relativt fritt 
inom umgängeskretsen. Vem man umgås med beror på vad man vill göra. En flicka tycker 
inte att det är så viktigt att ha många kompisar. Bara man inte är utstött. Menar hon med det 
”bara hon själv inte är utstött” eller menar hon ”bara någon annan inte är utstött”? Eftersom 
att flickorna rör sig i umgängeskretsen relativt fritt, undrar vi om detta beror på sökandet efter 
den ”rätta” kompisen eller beror det på att de inte vill binda sig? Vi tycker att det är tragiskt 
att flickorna inte ägnar sig åt ”tjejsnack”. Vi anser att detta är en viktig del av 
identitetsarbetet. Vi tycker oss ana att flickorna anser att det är lite ”fjolligt” med ”tjejsnack”. 
Där ser vi att de motsäger sig själva för att de ägnar sig åt ”tjejsnack” vid behov, fast de sätter 
andra ord på den processen; ”vi sitter hemma och typ snackar”.  
 
Flickorna inser inte betydelsen av symboler. De bryr sig inte om t.ex. klädmode eller smink. 
De använder sig inte av olika sorters symboler för att få grupptillhörighet, utan i sådana fall 
för att det är snygga saker. Flickorna påstår att de inte känner av något grupptryck. Trots detta 
är det lätt att känna press på att vara och bete sig på ett visst sätt, för att inte bli utesluten ur en 
grupp. Pressen kan kännas starkare bland ytliga kompisar. P.g.a. dessa uttalanden anser vi att 
flickorna kraftigt motsäger sig själva. Att känna press är väl om något grupptryck.  
 
Att umgås fler än två är inga problem för flickorna. Snarare tvärtom – man umgås hellre i 
grupp. De gånger man endast vill vara två beror på att man vill prata om förtroliga saker. När 
vi jämför detta med litteraturen ser vi att ”våra” flickor visar på motsatsen. Detta visar ett 
intressant fenomen, då flickor alltid kännetecknats som att endast kunna umgås i par. Vi anser 
att detta är en positiv utveckling. Begreppet ”bästis” har alltid kännetecknats som en kraftfull 
relation, speciellt för flickor, men de flickor vi undersökt tar kraftigt avstånd från att utnämna 
en speciell flicka som sin ”bästis”. Vi tror att alla av dessa flickor har en ”bästis”, men 
flickorna benämner denna som sin närmaste kompis. Vad är det som gör att flickorna inte 
tycker om ordet ”bästis”? Begreppet olika slags kompisar stämde bland flickorna väl överens 
med tidigare gjorda undersökningar. Värderingsbegreppet används aktivt bland flickorna. 
Uttrycket ”hej-kompisar” gav oss en ny definition.  
 
Flickorna uttrycker att de inte pratar ”skit”. Detta tror vi kan bero på intervjusituationen, d.v.s. 
att de inte vill att det ska komma fram att de faktiskt pratar ”skit”. Det kan få dem själva att 
framstå i dålig dager. Det kan också bero på att flickorna anser att de inte känner oss 
tillräckligt för att ge oss det förtroendet. 
 
I tidigare granskad litteratur diskuteras att likhet främjar ”Vi-känslan”, men bland ”våra” 
flickor poängteras betydelsen av olikhet i ett vänskapsförhållande. Vi tror dock att flickorna är 
osäkra på begreppet lika-olika. Begreppet är svårt att utreda. Flickorna menar nog att det är 
bra att vara olika till sättet, men att man bör ha samma intressen.  
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Vi tror, som flickorna säger, att om en flicka i kompisgruppen har en pojkvän, är det lätt att en 
annan flicka blir tillsammans med kompisens pojkväns kompis. Just när man skaffat sig en 
pojkvän kan det bli så att man ”tar paus” från kompisgruppen, för att senare återvända. En av 
flickorna uttrycker att hon tror att andra flickor tror att de är mer värda och trygga om de har 
en pojkvän. Hon påstår vidare att hon inte känner så, men vi anser att detta kan vara en 
försvarsmekanism. Vi tror att de flesta flickor känner så, mer eller mindre.  
Flickorna uttrycker ingen önskan efter en annan grupptillhörighet, än den grupp som de redan 
tillhör. Vi känner att detta uttalande är svårt att reflektera över. Samtidigt som det kan vara så 
att de är trygga, kan det också vara så att de är otrygga. En av flickorna ansåg i vissa 
situationer att hon inte umgås med kompisar fast hon egentligen gör det, t.ex. på fritidsgården. 
Vi tycker att detta uttalande var ”lustigt” och ställde följdfrågor för att få reda på varför hon 
uttryckte sig på detta sätt. Vi fick inget riktigt svar på den frågan. Vi tror inte att flickan 
reflekterat över detta.  
 
Vi tror att två av flickorna känner sig otrygga på ”stan” p.g.a. sin brokiga bakgrund. På ”stan” 
känner de sig otrygga eftersom att det är en okänd miljö. I hemmet, i skolan och på 
fritidsgården känner de sig trygga och rör sig helst däremellan. Utifrån våra egna erfarenheter 
tror vi att man kan se motsatsen till detta hos ungdomar som har haft en trygg bakgrund. 
Dessa söker sig till otrygghet och äventyr. Detta antagande gäller dock inte alla.  
 
En intressant iakttagelse som vi gjort är att hälften av de intervjuade flickorna hellre umgicks 
med pojkar för att dessa ansågs mer lättsamma. Flickorna uttrycker att med pojkar kan man 
slappna av. Pojkar är mer för att ”göra” och flickor mer för att ”vara”. Det förstnämda 
kännetecknar ”våra” flickors karaktär. 
 
När vi gjorde vår undersökning förvånades vi över de svar som vi fick från flickorna. Vi hade 
trott att den genom intervjuer insamlade informationen skulle stämma mer med den tidigare 
forskningen i litteraturen. Vi hoppas och tror att vi har gett dessa flickor något att fundera på – 
hur de fungerar i grupp.  
 
Vi har funnit att tonårsflickors gruppbildning och behovet av grupper är en ganska 
komplicerad process. Vår tolkning av resultatet är att man ska se gruppbildning som 
någonting positivt, något som behövs för att flickor ska kunna utvecklas. Detta är en viktig fas 
i deras sociala utveckling och deras identitetssökande. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
En aspekt som kan vara intressant att undersöka vidare är om de karaktärsdrag som vi har sett 
hos de intervjuade flickorna är de representativa för fritidsgårdsbesökande flickor? Vi tycker 
oss ha sett ett visst sorts beteende hos flickorna när de uppträder på olika arenor – 
”tjejgruppsrummet” kontra fritidsgården. Detta kan också vara en intressant aspekt som kan 
utforskas vidare. Slutligen kan man göra en jämförelse med pojkar för att se om dessa agerar 
på samma sätt som flickor under samma förutsättningar. 
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Intervjuer 
 
Individuella intervjuer med fyra flickor på en fritidsgård i Skellefteå kommun. 



 

Bilaga 1 
 

Intervjumall 
 
 
Tema 1 Hur ser den egna gruppen ut, t.ex. vilka de umgås med 
 
 
Tema 2 Byte av medlemmar i gruppen, önskan om en annan grupptillhörighet, flickornas 

medvetenhet om grupper och tryggheten i gruppen 
 
 
Tema 3 ”Skitprat” – både inom och utanför den egen gruppen 
 
 
Tema 4 Grupptryck  
 
 
Tema 5 Flickor i ”tvåsamhet” 
 
 
Tema 6 Olika sorters kompisar och bästa kompisar 
 
 
Tema 7 Lika – olika, hur likheter och olikheter tar sig uttryck 
 
 
Tema 8 Hur gruppen kan påverkas när flickor skaffar pojkvänner 
 
 
Tema 9 Hur flickor upplever trygghet i olika miljöer 
 
 
Tema 10 Flickrummet 
 
 
Tema 11 Flickornas tankar om framtid för kompisgruppen 


