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Sammanfattning 
 
En dyad innebär att två människor sluter sig samman i en allians. Detta 
medför att andra stängs ute, vilket är nödvändigt om dyaden ska förbli en 
dyad. En bästisdyad kan vara en enorm tillgång för de enskilda flickorna. 
De kan fungera som jämlika, demokratiska förhållanden. I ett bra 
bästisförhållande stärks flickornas identitet. De får hjälp med att frigöra sig 
från sina föräldrar, och då särskilt sina mödrar. De tränar samspel och 
utvecklar därmed sina sociala förmågor. De har en trygghet i varandra och 
har någon att ventilera sina känslor inför. Å andra sidan finns risken att de 
förlorar sin självständighet genom sitt beroende till bästisen. Deras 
beroende kan ta sig uttryck i en känsla av att bara vara någon om de 
bekräftas av andra. De utvecklar en tendens att undertrycka sina egna 
behov för att kunna behålla dyaden intakt. Detta leder till ett ojämlikt 
förhållande. Ett barn med en redan svag jagbild kan få den ytterligare 
försvagad i ett ojämlikt förhållande, även om motsatsen också kan 
förekomma.  
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1. Bakgrund 
 
 
Adam kom före Eva. Och Evas utveckling skilde sig markant ifrån Adams. 
Det har vi vetat länge, men när psykologiböckerna skrevs och när 
utvecklingspsykologerna började tänka så tänkte de på mannen. Gilligan 
(1985) hävdar att pojkens utveckling till man har fått bli normen och att 
flickans utveckling till kvinna ses som undantaget. Kanske är det så att vi 
också ser pojkens relationer som normen. Uttryck som ”pojkar är rakare, de 
smockar till och sedan är allt bra” eller ”tjejer kan inte leka tre, men killar 
de kan leka hur många som helst”, signalerar att pojkens sociala liv får 
utgöra normen. Flera undersökningar stöder också uppfattningen om att 
flickors vänskap skiljer sig från pojkars. När jag var fem år fick jag en 
bästis. Hon var ett år äldre än jag och bodde på samma gata. Vi lekte nästan 
varje dag i flera år, ända tills vi flyttade åt varsitt håll.  Jag minns den 
glädje, men också den vånda vår vänskap förde med sig. Jag har också på 
nära håll stött på flickor som inte har någon bästis och som känner sig leva 
i ett ständigt utanförskap. Det har fått mig att vilja ta reda på varför detta 
verkar vara en så viktig del i flickors liv. I samtal med andra föräldrar och 
med lärare på praktikskolor har jag ofta stött på en undran över flickors 
relationer. Men är flickors vänskaprelationer dåliga, eller är de bara 
annorlunda? För att få svar på den frågan har jag bestämt mig för att 
undersöka hur några flickor själva ser på det som brukar betraktas som en 
urflickig företeelse, nämligen bästisdyaden.  
 
 
 
 
2. Syfte 
 
Mitt syfte med arbetet är att söka kunskap om flickors bästisrelationer. 
Genom att ta del av flickornas egen syn på bästisrelationen hoppas jag få en 
uppfattning om hur en sådan relation fungerar. Jag vill också få en bild av 
deras lärares åsikter om bästisrelationer. Vidare vill jag ta reda på vilken 
betydelse parbildningen har för flickor. Det är även intressant att undersöka 
hur makten och statusen är fördelad mellan bästisarna.  
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3. Frågeställningar  
 

• Vad är en bästis? 
 

• Vilken betydelse har parbildning för flickor? 
 

• Är bästisförhållandet jämlikt? 
 
• Hur bevaras bästisrelationen intakt? 
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4. Litteraturgenomgång  
 

4.1 Barns vänskap 
 
Vikten av att ha vänner 
 
Rubin (1981) hävdar att barns vänskap fyller i huvudsak tre olika 
funktioner. Till att börja med lär barnen varandra olika sociala 
färdigheter. Ett exempel som Rubin ger är att ett barns förmåga att 
kommunicera utvecklas mer i samspel med andra barn än med vuxna 
eftersom den vuxne villigt söker tolka halvutsagda meningar eller luddiga 
beskrivningar, vilket barn inte gör. I interaktion med andra barn tvingas 
alltså barnet till att söka uttrycka sig tydligare. Vänskapen mellan barn kan 
rätta till en del av de brister i uppfostran barnet blivit utsatt för. Barn tränar 
även i att dra in varandra i samspel. De får också lära sig en ny hierarki 
jämfört med i familjesituationen. Konflikter mellan vänner är enligt Erwin 
(1993) inte enbart av ondo. De lär sig att känna av gränserna för hur de kan 
uppträda mot andra. Genom att lösa konflikterna utvecklar de ett mognare 
problemlösningsmönster.  
 
Rubin (1981) hävdar att en annan viktig möjlighet barn har i en 
vänskapsrelation är att få spegla sig själv i andra. Genom att ha en, eller 
flera jämnåriga att jämföra sig med får barnet en klarare bild av sin 
identitet. Read (i Rubin, 1981) menar att det inte är tillräckligt med goda 
familjerelationer, utan det är i jämförelsen med andra i samma åldersgrupp 
barnet utvecklar en medvetenhet om sig själv och den sociala verkligheten. 
Även Lamer (1991) framhåller betydelsen av vänskap för barnets 
jagmedvetande. Hon skriver att barnets identitet tydliggörs för barnet 
igenom interaktionen med andra. Lundqvist & Walch (1989) beskriver 
latensåldern i sin genomgång av Erik. H. Erikssons teorier. Latensåldern 
infaller när barnet är mellan fem och tolv år gammalt. Den kännetecknas av 
att barnet söker sig ut från familjen. Det är i denna ålder som vänskapen till 
andra barn blir viktig. Eriksson menar att denna ålder är avgörande för hur 
barnens framtida relationer kommer att fungera. I samvaron jämför barnet 
sig själv med andra och sätter sig själv i relation till dem varvid den soc iala 
självbilden utvecklas. Den utveckling barnet genomgår under denna tid 
leder fram till att barnet slipper känslor av underlägsenhet, och därmed når 
en känsla av duglighet. Barn som inte klarar av kamratrelationer hämmas i 
sin känslomässiga utveckling (Lundqvist & Walch 1989).   
 
 

Kommentar: Virrigt. 
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Det tredje vänskapen tillför barnen är en känsla av grupptillhörighet. 
Grupptillhörigheten ger barnet en identitet och en garanti mot ett hotande 
utanförskap. Känslan av tillhörighet ger en trygghet i världen utanför 
familjen (Nilzon 1999). Lamer (1990) skriver att barn som uteslutits ur 
gruppen och upplevt sig socialt avvisade, riskerar att få psykiska problem 
som tonåringar och vuxna. 
 
Barns förmåga att få och behålla vänner påverkas av den känslomässiga 
och sociala miljö barnet vuxit upp i. Den vänskapsrelation barnet har, ingår 
också i ett större sammanhang, till exempel gruppsammansättningar och 
organisatoriska strukturer (Erwin, 1993). 
 
Olika typer av vänskap 
 
Rubin (1981) delar in vänskap i tre olika typer, som han inte värderar utan 
bara konstaterar som olika: 
 
Vänskap som grundar sig på ömsesidig tillgivenhet. Det spelar ingen roll 
vad barnen leker med. Det viktiga är att de är tillsammans.  

  
Vänskap som grundar sig på kamratskap runt ett projekt eller en speciell 
lek. Här är det leken som är den gemensamma nämnaren och utgör grunden 
för vänskapen. Detta är ofta pojkars sätt att leka. De leker då ofta i stora, 
löst sammansatta grupper där olika former av regellekar och sporter 
dominerar som aktivitet.   
 
Vänskap som fungerar som en komplementär relation där det är 
olikheterna som förenar. Rubin ger som exempel att ett av barnen 
undervisar och vägleder det andra. Den komplementära relationen kan vara 
utvecklande eftersom barnen kompletterar varandras svaga sidor och ger 
varandra nya impulser och synsätt. Är förhållandet inte jämlikt kan istället 
förhållande där den ene är herre och den andre är slav utvecklas (Lundqvist 
& Walch, 1989).  
 
 
 
Barns syn på vänskap 
 
Selman skriver enligt Rubin (1981) att barn genomgår en utveckling i sin 
syn på vänner där de passerar olika stadier. Barn i 9-12-års åldern har 
utvecklat en syn på vänskap som innebär att de betecknar en vän som 
någon de har ett ömsesidigt utbyte med. Vänskapen karaktäriseras, enligt 
dessa barn, av närhet och stöd. Närhet står i sin tur för att ha förståelse för 
varandra, att bry sig om och att ömsesidigt dela förtroenden. De ser även 
vänskap som något som sakta växer fram till skillnad mot små barn som 
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även ser en tillfällig lekkamrat som en vän. De anser också att man för att 
bli vänner på något vis måste passa ihop. På något vis finns en 
överensstämmelse mellan vänner (Erwin 1993). Något senare börjar de ana 
att ”passa ihop” inte är det samma som att vara och tycka lika om allting 
eller, som Rubin uttrycker det, att: ”förenlighet inte är det samma som 
likhet” (Rubin, 1981, s. 35). Under detta stadium blir barnen 
vardagspsykologer och försöker till exempel förklara bort oönskade 
beteenden hos sin vän genom att hitta någon utanförliggande orsak. Rubin 
grundar sig bland annat på Piaget och menar att även barns syn på vänner 
utvecklas från det konkreta till det abstrakta. Han poängterar dock att en 
intellektuell mognad inte säkerställer en social. 
 
I en undersökning gjord i två svenska femte klasser har barnen som viktiga 
egenskaper hos en vän angett snällhet, pålitlighet och lika intressen. Både 
pojkar och flickor anger pålitlighet som den viktigaste egenskapen. 
(Linnros, 1996). 
 
4.2 Bästisdyaden  
 

Vänskapen är en själ i två kroppar 
Aristoteles 

 
Lundqvist & Walch (1989) skriver att barn i fem till tolv års ålder oftast 
leker med barn av samma kön. Pojkar leker i stora grupper medan flickor 
oftare leker parvis, med en bästis. Även Erwin (1993) konstaterar denna 
könsskillnad i barns lekmönster. Han hänvisar till flera undersökningar som 
visar på pojkars benägenhet att leka regelstyrda lekar i grupp medan flickor 
hellre bildar par och delar förtroenden. Bjerrum Nielsen (1987) menar att 
det är en önskan att bli bekräftad som driver flickorna in i en bästisdyad. 
(En dyad är en grupp bestående av två personer).  
 
Parbildning kan ha sin grund i att barnen känner igen sig hos varandra 
och på så sätt stärks i sin identitet. Parbildningen kan också grunda sig på 
olikheter, en komplementär relation, där till exempel den ene dominerar 
över den andre. En tredje grund för en parbildning är koalitionen. Paret 
förenas då mot en gemensam fiende och undviker därmed att råka i konflikt 
med varandra (Lundqvist & Walch, 1989).  
 
Typiskt för flickors vänskapsrelationer är en intensiv vänskap i form av en 
dyad som är motståndskraftig mot intrång. Om dyaden splittras, av en 
tredje part, följs den intensiva vänskapen av en lika intensiv svartsjuka, 
avvisning och mobbning (Eder & Hallin: Steffensen, 1993). Bästisdyaden 
kan även beskrivas i form av en förälskelse (Lundqvist & Walch, 1989). 
Kärnan i dyaden utgörs, enligt Bjerrum Nielsen (1987), av intimitet och 
förtrolighet. Själva relationen är viktigare än de aktiviteter och lekar  man 
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genomför. Ett bevis för detta är att flickorna i Bjerrum Nielsens 
undersökning ofta använde längre tid, och större engagemang till 
förhandlingar om hur leken skulle gå till och vem som skulle vara vad än 
till själva leken.   
 
Olefalk (1999) har i en studie, där 179 barn ingick, ställt frågan: ”Berätta 
om hur det är att ha en bästa vän”. 51 % av flickornas svar kunde 
klassificeras till kategorin tillit. I denna kategori rymdes svar som betonade 
vikten av att vara snälla mot varandra och att kunna dela förtroenden. 
Några svar rör också en negativ sida av bästisdyaden. Sviken vänskap och 
en för stark bindning är exempel på en sådan mer negativ inställning (ibid).  
 
En parbildning är negativ om den permanentas och inte rymmer flexibilitet. 
Ett barn som däremot har många tillfälliga parbildningar får erfarenheter av 
flera olika relationer vilket stärker deras sociala förmåga (Lundqvist & 
Walch, 1989). En vanlig uppfattning bland lärare och föräldrar är att 
parbildning kan ge upphov till för starka bindningar och ett överdrivet 
beroende. I vissa fall kan detta motivera att man försöker hjälpa barnen att 
tänja på banden (Rubin,1981). 
 
 
4.3 Vilken betydelse har bästisdyaden för flickor? 
 
Bästisdyaden som trygghet 
 
Parbildningen kan ses som en flykt undan gruppen eller som ett försvar. 
Genom att bilda par försäkrar sig barnet om att aldrig stå ensam i gruppen. 
”Paret blir då en väg för den svage att få ökad styrka” (Lundqvist och 
Walch 1989, s 60).  
 
Bästisdyaden och flickors identitetsskapande  
 

No relationship is an island; it has a history and a context.  
                (Erwin 1993, s 177).  

 
Rubin (1981) och Lamer (1991) skiljer inte flickors identitetsutveckling 
från pojkars, medan Gilligan (1985) motsätter sig att pojkars och flickors 
utveckling likställs. Hon menar att det dessutom i allt för hög grad varit 
pojkar som undersökts och att de fått utgöra normen för en normal 
utveckling. Hon protesterar framför allt mot Freuds negativa syn på små 
flickors starka bindning till modern. Hon hävdar att Freud såg detta som en 
brist i utvecklingen medan hon själv anser att flickors utveckling är 
annorlunda, inte sämre. Medan pojkar för att få en egen manlig identitet 
måste separera från modern kan flickan stanna kvar i hennes närhet. Detta 
har präglat flickans senare utveckling. Gilligan menar till och med att för 
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flickan är närhet en förutsättningen för att hon ska fortsätta att utveckla sin 
identitet. Hon är i behov av nära relationer därför att hennes identitet 
formas utifrån hennes syn på sin förmåga att fungera i sådana. Hon 
bedömer sig själv utifrån ett relationsperspektiv. Relationen ger henne även 
den andra partens syn på henne som person och detta präglar flickans 
jaguppfattning. För flickans identitet förutsätts närhet.     
 

Närhet går hand i hand med identiteten, i det att kvinnan känner sig själv 
såsom hon blir känd, genom sina relationer till andra (Gilligan, 1985, s17). 
 

Gilligan menar att detta även präglar flickors lek. För dem är det viktigare 
vem de leker med än vad de leker. Deras lekar utspelar sig ofta i privat 
miljö och i små, förtroliga grupper, gärna i bästisdyader. Bästisdyaden ses 
då som ett sätt att frigöra sig från modern men ändå kunna utveckla sin 
identitet i en annan nära relation. Steffensen (1993), grundar sig på aktuell 
forskning när hon skriver att bästisen blir en ersättning för modern och den 
nära relation de haft. I bästisen ges flickan en möjlighet till spegling och 
bekräftelse.  
 
Bjerrum Nielsen (1987) menar att flickors behov av intima relationer 
utvecklar deras förmåga att uppmärksamma andras behov och gör dem 
redo att försöka fylla dem. Den kunskapen är nödvändig för att upprätthålla 
ett nära förhållande. Hon skriver vidare att flickorna genom detta också lär 
sig att undertrycka sina egna behov till förmån för den andra parten.  
  
Bästisdyaden och status 
 
Den faktor som näst efter förmåga att hitta på aktiviteter, är viktigast för att 
få och behålla en hög status i en klass, enligt en grupp elever i år fem, är att 
ha en bästis. Bästisen ger ett odelat stöd i gruppen och detta leder till att 
barnet får en säkerhet som möjliggör att det kan fungera som normbildare. 
För att detta ska fungera måste relationen ha varit stabil och långvarig (U. 
Isaksson, 2000). 
 
Bästisdyaden och beroende 
 
Rubin (1981) menar att nära vänskap inte medför enbart att barn 
socialiseras utan även att de lär sig  icke-önskvärda, anti-sociala beteenden. 
De lär sig att utesluta andra och att klassificera andra. Lika väl som barnets 
identitet kan stärkas i en nära relation kan barnet uppleva svartsjuka och 
osäkerhet. Nära vänskap innehåller såväl uppbyggande som destruktiva 
element, på samma sätt som vuxnas förhållanden gör. I värsta fall kan ett 
vänskapsförhållande till sin karaktär vara direkt skadligt (ibid).      
 

Kommentar: Leta rätt på mer 
om 

Kommentar: Vart ska detta 
”positiva” stycke placeras?  
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En följd av flickors behov av intimitet och deras känsla av att en tredjepart 
hotar närheten, uppstår svartsjuka i bästisdyaden (Rubin 1981). Den part 
som upplever svartsjuka är mer beroende av sin vän, än vad vännen är av 
henne, varför en balans i förhållandet saknas. Beroendet grundar sig i att 
hennes jagbild är svag och det endast är i förhållandet till vännen hon 
känner sig hel. Denna ojämlikhet kommer fram i situationer där relationen 
är, eller upplevs som, hotad (Nilsson, 1995). 
 
Gilligan (1985) hävdar att orsaken till att flickor strävar efter att behålla 
sina relationer intakta är att de för sin identitet är så beroende av den andre, 
att de upplever sig förlorar en bit av sig själva om de förlorar den nära 
vänskapen. 
 
4.4 Är flickors bästisdyader jämlika? 
 
Lundqvist & Walch (1989) hävdar att en parbildning kan vara ojämlik. Det 
rör sig då om en komplementär relation där den ena parten låter sig 
domineras av den andra. Ett förhållande där den ene är herre och den andre 
är slav uppstår då. I en relation som grundar sig på likheter har bästisarna 
större förutsättningar att vara jämlika (ibid). Om den ena parten i dyaden 
har en svag jagbild uppstår en ojämlikhet eftersom hon är beroende av sin 
bästis för sin identitet. Detta kan ta sig uttryck i svartsjuka (Nilsson, 1995).   
 
Bjerrum Nielsen (1987) menar att det pågår en ständig kamp om 
bästisskapet med den populäraste flickan i en grupp. Den som önskar vara 
bästis med den populära, accepterar villigt att låta sig domineras för att 
säkerställa sin position. I en situation där en bästis riskerar att bli avvisad 
kan hon, till och med, tillåta sin bästis att  förnedra henne om hon tror att 
det kan leda till att hon tas till nåder igen (ibid).  
 
Rubin (1981) menar att de flesta vänskapsförhållanden är goda, jämlika 
förhållanden, även om det i vissa fall kan finnas orsak att skilja bästisar åt 
för att deras fortsatta utvecklings skull.        
 
 
4.5 Vilka strategier använder flickor för att bevara dyaden 
intakt? 
  
Sammanlänkning 
 
Flickorna ger varandra olika vänskapsbetygelser som ett led i att känna 
samhörighet. De skickar lappar och brev och delar hemligheter med 
varandra (Lundqvist & Walch, 1989). Flickor uttrycker sin tillhörighet både 
verbalt, genom att uttala att de hör ihop, och kroppsligt genom att hålla 
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varandra i handen. Deras vänskap är i högre grad än pojkars känslomässig 
(Rubin 1981). Bjerrum Nielsen (1987) menar att flickorna förstärker sina 
allianser genom att dela hemligheter och förtroenden. De ställer sig också 
på varandras sida inför andra för att tydliggöra sin samhörighet. Bjerrum 
Nielsen anser att bästisdyaderna är starkt präglade av gemensamma regler 
som har en sammanlänkande funktion. Den som följer reglerna bevisar sin 
trofasthet mot bästisen.  
 
Uteslutning 
 
Känslan av grupptillhörighet är viktig. Detta tar sig enligt Rubin (1981) 
bland annat uttryck i uteslutningar. Han ger ett exempel på två småflickor 
som inte släpper in en tredje i sin lek. Han menar att detta ska ses som ett 
sätt för de två att bekräfta sin grupptillhörighet. Det har också att göra med 
att flickorna förstår att deras relation är ömtålig och att de anar att en annan 
vänskapsrelation kan utgöra ett hot mot deras egen (ibid). Bjerrum Nielsen 
(1987) menar att bästisar utesluter andra genom att nonchalera dem, 
utesluta dem ur leken och genom att dra sig undan till isolerade platser. 
Hon anser att detta är ett sätt för dem att stärka och markera sin 
samhörighet. De markerar även sin tillhörighet genom att göra upp om 
aktiviteter inför en annan flicka, utan att inbjuda henne att vara med. 
Nilzon (1999) menar att ett vanligt inslag i bästisdyaden är skvaller om 
andra.  
 
 
 
Likformning 
 
Erwin (1993) grundar sig på olika forskare när han hävdar att de dyader 
som överlever ett skolår är de där paret från början uppvisade stora likheter 
med varandra. Paren kom dessutom att likna varandra ännu mer under året. 
Barnen tog efter vissa karaktäristika hos sin vän. Om gruppen, eller i detta 
fall dyaden, är viktig för barnet så tillåter sig barnet att likformas som ett 
led i att behålla gruppen intakt (ibid).  
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5. Metod  
 

5.1 Inledning 
 
Jag har valt att muntligen intervjua tre stycken bästispar om deras vänskap. 
Flickorna går samtliga i år fyra. Ett av paren går i en åldershomogen klass, 
i en skola i centrala delarna av en mindre stad i södra Sverige. De övriga 
går i två olika åldersblandade klasser. Deras skola ligger i ett litet samhälle 
utanför centralorten. 
 
Jag har även intervjuat flickornas klassföreståndare. Även dessa intervjuer 
skedde muntligt. I samtalet med klassföreståndarna bad jag dem att 
identifiera ett typiskt bästispar i sin klass. Det var detta par jag sedan 
intervjuade.  
 
Jag har genomfört en kvalitativ undersökning där intervjuerna genomfördes 
i form av samtal med utgångspunkt i ett antal öppna frågor (Patel & 
Davidson, 1994). Jag valde en kvalitativ metod eftersom jag i första hand 
var intresserad av ett antal personers olika upplevelser av företeelsen 
bästisar (Doverborg & Pramling, 1995). 
  

5.2 Uppläggning och genomförande 
 
Jag kontaktade skolornas rektorer och fick av dem tillstånd att genomföra 
undersökningen. Därefter kontaktade jag personligen tre klassföreståndare i 
år 4. De fick även skriftlig information om undersökningens syfte och 
upplägg. Jag intervjuade lärarna först och bad dem i intervjun att identifiera 
ett, enligt deras åsikt, typiskt bästispar.  
 
Dessa flickors föräldrar godkände skriftligen att deras barn deltog i 
undersökningen. Jag samtalade med flickorna var för sig. Alla samtal 
bandades och skrevs sedan ut för att analyseras. 
 
Jag väljer att redovisa frågorna var för sig i resultatet. Intervjusvaren 
redovisas tillsammans och där avvikelser finns framhålls de särskilt.  
 
För att underlätta läsningen av arbetet har jag valt att namnge de anonyma 
lärarna och eleverna enligt följande: 
 
Lisa – Klassföreståndare klass 4 
Sofie – elev 
Jessica – elev 
 
Helena – Klassföreståndare klass 3-4 A 
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Malin – elev 
Jonna – elev 
 
Petra – Klassföreståndare klass 3-4 B 
Jenny – elev 
Ida – elev 
 
 
5.3 Metoddiskussion 
 
Erwin (1993) stöder sig på olika undersökningar när han drar slutsatser om 
barns förmåga att sätta sig in i andra människors situation (role-taking). 
Han menar att det är i åldern 8-10 som barn börjar bli självreflekterande. 
Deras förmåga att sätta sig in i hur deras eget beteende kan påverka en vän 
utvecklas. Lite senare utvecklas även deras förmåga till metaperspektiv, så 
att de inser att andra också kan sätta sig in i deras egen upplevelse. Det är i 
denna brytningspunkt som fjärdeklassare befinner sig. Därför tyckte jag att 
det var intressant att få deras syn på vänskap. De har ju precis börjat 
reflektera över vänskapen och sin egen roll i den.   
 
Rubin (1981) menar utifrån sina egna iakttagelser att det barn svarar om 
vänskap inte alltid behöver vara synonymt med deras handlande mot 
vännerna, detta beroende på att de inte överger ett steg i sin utveckling helt 
och hållet utan snarare bygger på med fler synsätt. Därför var det också 
viktigt att intervjua flickorna var för sig för att få en bild av om handlande 
och ord verkade stämma överens.  
 
En annan orsak till att jag valde att intervjua barnen enskilt är att de annars 
lätt styrs av de för gruppen, i detta fall dyadens, accepterade åsikterna 
(Doverborg & Pramling, 1995). I en enskild intervju kan jag dessutom ta 
hänsyn till barnet som individ och anpassa min framtoning utifrån det 
(ibid). 
 
Jag valde att intervjua flickornas klassföreståndare för att få hjälp med 
urvalet. En av deras uppgifter i intervjun var att identifiera ett typiskt 
bästispar. Genom att fråga om deras syn på bästisar fick jag ett 
jämförelsematerial där jag kunde se om de identifierade bästisar utifrån 
samma premisser. Jag fick dessutom en inblick i vad deras klass hade för 
vänskapsstrukturer, vilket påverkar deras inbördes relation (Erwin,1993). 
Intressant var också att jämföra lärarnas uppfattning med flickornas.  
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6. Resultat 
 

6.1 Tjejgruppen  
 
Klass 4 
Lisa berättar att det i hennes klass finns 14 flickor. De har delat upp sig i ett 
stort och två mindre gäng. Gängen är det viktigaste för flickorna men de är 
ändå grupperade i bästispar inom gänget. Alla tjejer har en bästis. De två 
som tidigare inte haft någon har nu på senare tid funnit varandra. Lisa 
funderar över om de kanske känt sig tvingade in i sitt bästisförhållande av 
den rådande bästiskulturen men menar samtidigt att det är bra att de funnit 
varandra. Alla verkar ha funnit sin plats i tjejgruppen.  
 
 
Klass 3-4 A 
I Helenas klass finns fem tjejer i år fyra. Hon säger att de enbart håller sig 
till varandra och inte gärna släpper in treorna. Helena upplever att det pågår 
en kamp mellan de fem tjejerna. Hon anser att problemen beror på att de är 
just fem, vilket medför att en blir utanför. Den tjejen är mycket ensam. Hon 
hävdar att hon aldrig stött på problemet så uttalat i åldershomogena grupper 
som i den här klassen. Det finns en stark tjej som tar tag i problemen och 
försöker reda ut dem.  
 
Klass 3-4 B 
Även i Petras fyra finns det fem flickor och de håller sig mest till varandra, 
berättar hon. Petra säger vidare att det finns en stark och positiv ledare i 
tjejgänget som månar om att alla ska känna sig tillhöriga. De har varit fyra 
tjejer i klassen sedan tvåan som naturligt delat upp sig i två bästispar, men 
en femte tjej  började den här terminen och det har förorsakat en del 
relationsproblem. Petra anser att det beror på att de är just fem, eftersom 
det inte går att leka tre. Det har blivit mycket tjafs utan att någon egentligen 
varit elak mot någon annan. En av tjejerna har under hösten börjat söka sig 
till kamrater utanför klassen. 
 
6.2 Vad är en bästis? 
 
Lärarna 
Alla lärarna poängterade att en typisk bästisrelation präglas av närhet. De 
ger exempel som ”att förstå varandra med en blick”, ”tänker på varandra” 
och ”någon att prata med”. De menar också att en viktig del är att 
bästisarna känner varandra väl och att vänskapen har varit långvarig, ofta 
ända från dagis. De ska även vara tillsammans ofta. Petra framhåller att de 
är en trygghet för varandra. Hon säger att: 
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Det är en gåva att få ha en bästis. Att känna sig så nära.  

 
 Lisa menar att de ger uttryck för sitt bästisskap rent fysiskt genom att till 
exempel gå armkrok och Helena säger att de ofta ”tar tag i varandra”.  
 
Bästisarna 
Sofie karaktäriserar en bästis som snäll, rolig och hjälpsam. Det är också 
viktigt att inte säga ”dumma saker”. Jessica säger detsamma som Sofie men 
lägger till att en bästisar ger varandra presenter på födelsedagar.  
 
En bästis ska vara snäll och omtänksam. Ida tycker att det är viktigt att 
bästisar delar hemligheter med varandra och Jenny tycker att en bästis ska 
vara rolig och modig.  
 
Jonna tycker att en bästis är snäll och ”tänker på vad hon gör”. Hon gör så 
mot andra som hon själv vill bli bemött. Malin anser att en bästis ska trösta. 
Bästisar ska dessutom vara att lita på och alltid stå på varandras sida.  
 
6.3 Vilken betydelse har bästisdyaden för flickor?  
 
Lärarna 
Lisa anser att flickans identitet blir stärkt av att hon har en bästis. Hon 
menar att vetskapen om att höra ihop med någon är positiv. Hon säger 
också att det i hennes klass är viktigt att ha en bästis för att man ska passa 
in i mönstret och inte känna sig utanför.   
 
Alla tre lärarna menar att bästisdyaden ger flickorna en trygghet som de 
behöver särskilt när de kommer högre upp i åldrar. Helena och Petra anger 
att det är viktigt att ha en bästis eftersom flickorna då inte behöver vara 
rädda för att bli ensamma. 
 
Helena och Petra betonar även behovet av att ha någon att prata med. 
Helena menar att man med bästisen kan tala om sådant man inte vill berätta 
för sina föräldrar.  Petra anser att flickor kan vara sig själva med bästisen. 
De vågar visa sina känslor för henne eftersom de kan lita på sin bästis fullt 
ut.  
 
En effekt som samtliga anger som negativ är att bästisar kan tenderar att bli 
beroende av varandra. Helena exemplifierar det med en flicka som blir 
orolig och ledsen om hennes bästis är sjuk. Lisa ger som exempel ett 
bästispar som till och med följs åt in på toaletten. Petra har även 
uppmärksammat att de kan visa sig osjälvständiga i sitt sätt att resonera och 
i sin stil och smak.  
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Petra säger att ett bästispar i hennes klass ”sluter sig samman som musslor 
och blir tysta som möss”, när de är tillsammans, medan de var för sig är 
betydligt mer frimodiga. Hon menar att de hämmar varandra.  
 
Bästisarna 
Det viktigaste med att ha en bästis är att ha någon att lita på, anser Sofie. 
Jessica säger samma sak. Andra kompisar, är man inte lika trygg med, de 
kan svika: 
 

…dom kanske tycker att jag inte är deras kompis, men jag tycker de´.  
 

Hon poängterar också att det är kul att ha en bästis. Båda tjejerna 
framhåller att det inte är så viktigt att ha just en bästis, samtidigt som de 
säger att det ”känns bättre” att ha det.  
 
Ida och Jenny tycker båda att det är vikigt att ha en bästis. Ida säger att man 
behöver ”en som man kan stå nära”. Jenny menar att det är viktigt att ha 
någon att berätta saker för, när något inträffat. Hon menar att det inte är bra 
att berätta för alla, utan att man behöver en speciell att anförtro sig till. Hon 
tycker också det är vikigt att ha hemligheter ihop med någon särskild.  
 
Både Malin och Jonna anser att det är viktigt att ha en bästis. Malin 
motiverar det med att hon behöver någon att lita på. Hon framhåller även 
vikten av att det finns någon som tror på henne, som tror att hon klarar av 
saker: 
 

Det är viktigt att ha en bästis man kan lita på och verkligen 
känna att hon är vid min sida och att hon verkligen tror på 
mig. 

 
 Bästisar kan acceptera och stötta varandra även när de är olika och har 
skilda intressen, anser Malin. Hon påpekar att det är så viktigt att ha en 
bästis att en av tjejerna i klassen ljög om att hon också har en bästis, när det 
blev tal om den här intervjun.  
  
6.4 Är flickors bästisdyader jämlika? 
 
Lärarna 
Lisa menar att bästisskapet är ett likvärdigt förhållande. Hon beskriver två 
starka, självständiga tjejer som ett typiskt bästispar. 
 
Petra anser att i en del bästisförhållanden kan en av flickorna ha strakare 
personlighet än den andra. Då blir det lätt hennes åsikter som får dominera. 
Hon har upplevt att en svagare flicka anammat den starkares åsikter och 
uppfattningar och gjort dem till sina. 
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Om en har en starkare personlighet så påverkar hon den 
andra. Det kan ju vara både positivt och negativt men ibland 
upplever jag att: ”men hallå, vad kom det där ifrån?” och då 
kommer det från den andra.  

 
Helena uttrycker att bästisarna kan ha olika syn på om de är bästisar eller 
inte. En tjej kan ange att de två är bästisar medan den andra tjejen säger sig 
ha en kompis som bor någon annanstans t ill bästis.  
 
Petra och Helena anger att en stor nackdel med bästisdyaden är vad som 
händer när dyaden spricker. De menar att bästisar ibland upplever andra 
som ett hot eftersom de är rädda för att deras bästis ska lämna dem för den 
andra. Ibland, säger Helena, utvecklas de åt olika håll och en blir lämnad 
kvar och känner sig ledsen och övergiven. Hon menar att en sådan 
separation framkallar ett sorgearbete.  
 
Bästisarna 
Jessica och Sofie har varit bästisar sedan de gick på dagis. Jessica beskriver 
Sofie som en rolig och snäll tjej. Sofie säger detsamma om Jessica men 
lägger till att hon är hjälpsam och Jessica säger att Sofie är tuff. Jessica 
berättar att när de gick på dagis lekte de bara med varandra, även om andra 
också fick vara med. Nu hänger ett helt gäng ihop på rasterna och tjejerna 
har många ”egna” fritidsaktiviteter. Sofie säger att förr när de blev osams 
brukade hon säga att: ”jag ska inte va´ din bästis mer om inte jag får de´”. 
Om de är oense om något nu, brukar de gå till tjejgruppens ledare och be 
henne avgöra, enligt Sofie. Jessicas beskrivning av deras sätt att lösa 
konflikter vittnar om en kompromisslösning där de försöker diskutera sig 
fram till en lösning som båda är nöjda med. Lyckas inte detta nonchalerar 
de antingen  frågan, och gör något annat, eller varandra och väntar till 
känslorna lagt sig. Hon säger också att de blir osams ibland om vem som 
ska bestämma, vilket Sofie förnekar. De anser att båda bestämmer lika 
mycket. Sofie säger att vare sig hon eller Jessica någonsin tar illa upp om 
någon av dem väljer att leka med någon annan. 
 

… det är ju hennes liv, så hon får väl göra vad hon vill.  
 
Jessica blir ibland ledsen om de redan har bestämt att de ska leka och Sofie 
ångrar sig och leker med någon annan istället. 
 
Ida anger tveklöst Jenny som sin bästis medan Jenny säger sig ha flera 
bästisar. I klassen är det däremot Ida som är hennes bästa vän. De har varit 
bästisar ett halvår. De säger båda att de är snälla mot varandra och har 
roligt ihop. De brukar muntra upp varandra om de är ledsna, säger Ida.  
Jenny beskriver Ida som en rolig och snäll tjej. Ida berättar att Jenny är 
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snäll och att hon är den av tjejerna i klassen som bestämmer. Hon bryr sig 
om alla, så Ida tycker att det är bra att hon bestämmer.  
 

- Om det är nå´n som inte tycker som Jenny, vad händer då? 
- Ja, det händer ju aldrig! Alla följer henne vart hon än går.  

 
Jenny säger samma sak själv: ”Om jag går dit, går alla dit också”. Hon 
säger själv att hon är noga med att se till att ingen är utanför i klassen. Hon 
har, till exempel,  bestämt att en av treans tjejer som känt sig utanför nu får 
vara med fyrorna istället. De fem tjejerna som är fyror i klassen brukar vara 
tillsammans på rasterna. Ida säger sig vara nöjd med att det är Jenny och 
inte hon som är klassens ledare. Hon motiverar det med att hon inte tycker 
om att stå i centrum. Både Ida och Jenny säger att de bestämmer lika 
mycket när bara de två leker. Jenny säger att de brukade bli osams förut 
men att de känner varandra nu och därför inte blir det längre. Hon berättar 
vidare att hon ibland blir sur på Ida. Då brukar hon blänga lite på henne och 
vända sig bort från henne,  men det brukar gå över när Ida säger förlåt. 
Ingen av dem säger sig heller bli ledsna om den andra leker med någon 
annan. Ida är inte orolig för att hon ska förlora Jenny som bästis. Jenny har 
många olika fritidsaktiviteter, medan Ida har någon enda.  
 
Jonna och Malin har varit bästisar sedan de var fyra år, enligt Jonna och 
sedan lekskolan, enligt Malin. Jonna namnger två bästisar förutom Malin, 
men anser att Malin är viktigast. Senare under intervjun framkommer att 
även Malin har en bästis till, Alexandra som går i år fem. Jonna beskriver 
Malin som tjurig, envis och jättesnäll. Hon vill gärna bestämma. Malin 
karaktäriserar Jonna som ”väldigt speciell”, snäll och omtänksam. Hon har 
dessutom lätt för att bli arg, både på Malin och andra som är dumma mot 
Malin. Jonna är också en glad tjej som är jättetuff när hon är arg. Jonna 
säger att de blev osams ganska ofta när de var mindre och båda säger att de 
fortfarande blir osams ibland. När Malin var yngre brukade hon springa 
iväg när hon blev ledsen, istället för att stanna och reda upp konflikten. De 
skrev då lappar till varandra för att bli vänner igen. Malin säger att de 
fortfarande gör så ibland när de varit osams, annars försöker de prata 
igenom saken. Ofta drar de sig undan till grupprummet och pratar tills 
konflikten är löst. Jonna säger att de har svårt att reda ut sina gräl eftersom 
båda är så envisa. Hon säger att de dessutom ”lägger till lite ord som inte 
egentligen är sanna”, vilket gör konflikten ännu svårare att reda ut. Numera 
bestämmer båda när de leker, men när de var yngre tycker Jonna att det var 
Malin som bestämde.  
 
De släpper in en av fyrans tjejer, Maria, i sin lek på rasterna, men en annan 
av tjejerna, Anna är det delade meningar om. Jonna säger att Malin inte 
gillar Anna, men att hon själv gärna vill ha med henne också i leken. Malin 
säger sig inte tycka om Anna eftersom hon lätt blir arg och därför att hon 
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försöker få Jonna till sin bästis. Hon exemplifierar det med att Anna 
försöker få Jonna att inte vänta när de går till maten, utan gå ifrån Malin: 
 

Det är så tydligt så här att hon säger: ”Vi går nu, Jonna. Kom 
nu” om Maria har glömt sina vantar till exempel. Då kan jag 
bli väldigt, så där, orolig och arg att hon ska bli, typ, bästis 
med Jonna.  

 
 Anna drar också undan Jonna för att prata bara med henne och blir sur om 
de andra flickorna närmar sig. Malin berättar att hon blir ledsen när Jonna 
leker med Anna, men inte när hon leker med någon annan. Hon önskar att 
hon inte skulle känna sig avundsjuk på Anna och tycker att det är jobbigt 
att oroa sig för att hon ska förlora Jonna till Anna. Med Maria kan de, 
däremot, leka båda två utan problem. Jonna oroar sig i sin tur för hur det 
ska bli när de börjar i klass 5-6.  Hon är rädd för att Malin ska överge 
henne för Alexandra som då går i år sex. Jonna berättar också att hon 
känner sig ledsen och orolig när Malin leker med Alexandra. Malin berättar 
att hon var väldigt ledsen när Alexandra började femman, men hon tycker 
ändå att Jonna är hennes bästa bästis.  
 
6.5 Vilka strategier använder flickorna för att bevara dyaden 
intakt? 
 
Lärarna 
Lärarna säger att flickorna har täta kontakter. De ringer mycket till 
varandra. Det är också viktigt att göra roliga saker ihop.  
 
Lisa menar att de visar att de hör ihop. De går armkrok eller hand i hand. 
Även Helena säger att de kan visa fysiskt att de hör ihop genom att ta i 
varandra. De anger också att det är viktigt att tala om att man är bästisar, att 
verbalisera. Hon fortsätter med att säga att de gärna talar om vad de gjort 
och upplevt tillsammans. Petra menar att det är viktigt att bygga upp en vi-
känsla. Det gör de genom att göra saker tillsammans och genom att sedan 
prata mycket om det de upplevt för att visa att man hör ihop. De går också 
iväg för att prata för sig själva ibland.   
 
Petra berättar om bästispar som använder kläder som ett sätt att markera att 
de hör ihop. De kommer till skolan klädda i liknande kläder och i lika 
frisyrer.   
 
Lisa säger att bästisarna i hennes klass inte utesluter andra, medan både 
Petra och Helena ser det som ett sätt för tjejerna att visa att det är de två 
som hör ihop. De menar att bästisarna ser en tredje person som ett hot och 
därför sluter sig hårdare samman.  
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Ett sätt att markera att man hör ihop är, enligt Petra, att vänta på varandra. 
Hon säger sig ha haft mycket tjafs om det bland sina fyror. Att inte vänta in 
någon annan, till exempel på väg till matsalen, upplevs som ett stort svek.  
 

Det kan vara att: ”Du väntade inte på mig när vi gick till 
maten!” och så har de andra gått kanske fem meter före. 

 
Helena säger att det är viktigt att bästisar ligger på samma nivå 
kunskapsmässigt. Om någon varit sjuk väntar den andra eleven in henne så 
att de kan fortsätta att jobba tillsammans i, till exempel, matematikboken.  
Hon anger också att det är viktigt att få sitta bredvid varandra. De väljer 
också varandra som arbetspartner så fort tillfälle ges.  
 
Bästisarna 
Sofie menar att de förblir bästisar eftersom de är snälla mot varandra och 
trivs ihop. Ingen av tjejerna tycker att det är viktigt att vara lika varandra 
utan poängterar istället att de är ganska olika. Att de kunnat vara bästisar så 
länge beror, enligt Jessica, på att de har så roligt ihop och att de är 
tillsammans så mycket. Hon säger att de hjälper varandra i klassrummet 
och på rasterna. Det är också till varandra de ringer om de behöver fråga 
om läxor eller annat. 
 
Jenny berättar att hon och Ida brukar skicka lappar till varandra på 
lektionerna. De brevväxlar dessutom, trots att de träffas nästan varje dag. 
Ida berättar att de brukar skriva om vad de gör just då, ser på Farmen till 
exempel, och vad de tänker på. Jenny säger att de brukar dra sig undan för 
de andra tjejerna ibland och gå upp i skogen och prata. Ida talar om att de 
för att fortsätta att vara bästisar kommer att välja varandra inför år sju, då 
nya klasser ska bildas. Hon säger också att ”man måste fortsätta att vara 
snäll och inte bara lämna den”.  
  
Malin tycker att man ska göra roliga saker tillsammans. Hon tycker att det 
är viktigt att de inte sviker varandra och att de kan lita på varandra. Jonna 
tror att det är viktigt att vara tillsammans ofta för att fortsätta att vara 
bästisar, men att man också måste vara med andra ibland. Hon säger att de 
skickar mycket lappar till varandra där de skriver snälla saker och förlåt, 
när det behövs. Malin framhåller att de är viktigt att bästisar väntar på 
varandra, om de ska fortsätta att vara bästisar.  
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6.7 Resultatsammanställning  
 
Vad är en bästis? 

I sitt karaktäriserande av bästisar poängterade lärarna närhet och 
trygghet. Flickorna själva var lite mer splittrade men alla var eniga om 
att bästisar är snälla mot varandra. Det är också viktigt för dem att ha 
någon att lita på. De poängterar även att en bästis dessutom ska vara 
rolig. 
 

Vilken betydelse har bästisdyaden för flickor? 
Lärarna ser många positiva konsekvenser av ett bästisskap, men även en 
del negativa. Det som är positivt med att ha en bästis, enligt deras sätt 
att se, är att bästisar stärker identiteten, ger flickorna en trygghet i 
gruppen, borgar för att de inte är ensamma och att det alltid finns någon 
att prata med. De negativa aspekterna är framförallt beroendet. 
Dessutom nämner de osjälvständighet och att bästisar kan hämma 
varandra.  

 
För flickorna är den största vinsten med ett bästisskap att ha någon att 
lita på. De vill kunna lita på att bästisen ställer upp, bevarar hemligheter, 
är beredd på att lyssna, finns tillgänglig för lek. En av tjejerna anger 
också att en vinst med att ha en bästis är att det helt enkelt är kul.  

 
Är  flickors bästisdyader jämlika?  

Den lärare som har den åldershomogena klassen är den som är mest 
positivt inställd till bästisar. Hon menar att flickors bästisförhållanden är 
jämlika. De båda andra lärarna framhåller att det även finns 
förhållanden som är ojämlika. De kan vara ojämlika på grund av att den 
ena flickan har en starkare personlighet och på så vis dominerar den 
andra. De kan även vara ojämlika genom olika grad av beroende. En av 
flickorna kan skapa obalans genom att inte klart markera att de hör ihop 
och därmed skapa osäkerhet. Lärarna i 3-4:orna är medvetna om att 
pågår en maktkamp i klasserna som de anser grundar sig på att det finns 
just fem flickor i deras klasser och de alltså inte kan bilda jämna par.  

 
De tre bästisparen uppvisar helt olika drag beträffande jämlikhet och 
status. Jessica och Sofie är ett par starka, självständiga tjejer som löser 
konflikter genom att kompromissa de få gånger de är osams. De ingår i 
ett större gäng men har varandra som ytterligare trygghet. De låter sig 
till viss del styras av gängets ledare men har ändå en styrka i varandra. 
Det förekommer ingen uttalad avundsjuka mellan dem, utan de verkar 
vara trygga i sin relation. 
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Jennys och Idas relation präglas av Jennys höga status i klassen. Hon är 
den som dominerar med personlighet men också med att sända tydliga 
signaler på missnöje om Ida inte gör som hon vill. Hon ses som en 
positiv ledare av läraren eftersom hon månar om att alla ska ha det bra. 
Båda flickorna tycker att de bestämmer lika mycket. Ida ger uttryck för 
att hon känner sig trygg i relationen och trivs med den roll hon har. Hon 
litar på att Jenny inte överger henne och planerar redan att de ska välja 
varandra till år 7.  
 
Jonna och Malin är, däremot, inte alls trygga i sin rela tion. De är båda 
avundsjuka och oroliga för att förlora sin bästis till andra. Båda 
flickorna upplever att de har konkurrenter och litar inte på att kampen 
ska utfalla till deras fördel. Deras relation är också mer fylld av 
konflikter än de övrigas. De demonstrerar sitt missnöje med tjurighet, 
respektive ilska och har svårt att lösa sina konflikter. De har även 
svårare att släppa in andra i sin lek än vad de andra paren har.   

 
Vilka strategier använder flickorna för att bevara dyaden intakt? 

Lärarna anser att bästisdyaden bevaras främst genom de täta kontakter 
flickorna har och att de gör mycket tillsammans. Det bygger mycket på 
att få en vi-känsla, som Petra säger.  
 
I Lisas klass förekommer det inte att bästisar utesluter andra. De andra 
lärarna menar att bästisarna markerar sin tillhörighet genom att gå 
undan och prata för sig själva eller andra former av uteslutning. Ett 
viktigt sätt att markera tillhörighet är att vänta in varandra. Petra 
poängterar att de väntar in varandra fysiskt, medan Helena menar att de 
väntar in varandra kunskapsmässigt.  
 
En viss likformning i stil, åsikter och uttryckssätt kan också förekomma, 
enligt Petra. Flickorna själv värjer sig mot att de skulle vara lika. De 
framhåller alla att de är bästisar fast de är olika.  

 
Sofie och Jessica tror att de kunnat vara bästisar så länge tack vare att de 
har så roligt ihop och att de är tillsammans så mycket. De hjälper 
varandra mycket och ringer till varandra när de behöver fråga om något. 
Jenny och Ida har inte varit bästisar så länge men de är ändå ganska 
klart medvetna om på vilka sätt de visar att de hör ihop. De berättar om 
lappar i klassrummet och brevväxling. Jenny nämner också att de ibland 
går iväg till skogen för att prata ifred. Malin och Jonna skickar också 
lappar till varandra, men de poängterar mer att det är viktigt att inte 
svika varandra om man ska fortsätta att vara vänner. Malin är noga med 
att påpeka att vänner väntar på varandra, vilket stämmer bra överens 
med vad fröken Helena säger.  
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7. Diskussion 
 
 
7.1 Vad är en bästis? 
 
Det karaktäristiska för en bästisdyad är närhet och till viss del slutenhet. I 
den undersökning som Olefalk (1999) har gjort, är det också tilliten som de 
flesta barn i de här åldrarna anger som en viktig del i vänskapen till en 
bästis.  
Flickor bildar enligt bland annat Erwin (1993) par och utbyter förtroenden. 
Alla, både lärarna och bästisarna, i min undersökning poängterar också att 
en bästis är någon man litar på. Något som också dykt upp under 
intervjuerna med bästisarna är åsikten att en bästis ska vara omtänksam. 
Bjerrum Nielsen (1987) hävdar att just omtänksamhet, är en egenskap som 
utvecklas i ett bästisförhållande. 
 
 Det ligger i förtroendenas natur att de inte delas med många. Steffensen 
(1993) karaktäriserar bästisdyaden som sluten. I min undersökning tyckte 
alla utom Sofie och Jessica att det är viktigt att ha en bästis. Petra och 
Helena menade att relationsproblemen i deras klasser berodde på att det 
inte fungerar att vara tre. Jag tolkar detta som om de tycker att den slutna 
bästisdyaden är idealet. Lärarna har ändå förväntningar på att dyaden ska 
fungera i gruppen. Jag tror att en bästisdyad, om båda parter är så trygga 
som till exempel Sofie och Jessica, ändå kan präglas av en viss öppenhet. 
Andra som tillåts vara med innesluts dock inte i dyaden. Det är snarare 
dyaden som uppgår som en del i en större grupp än ett enskilt barn som 
varaktigt välkomnas in i relationen. Jonna och Malin klarar, till exempel, 
av att leka tillsammans med den av tjejerna i klassen som inte utgör något 
hot mot deras dyad, medan det inte fungerar med den tjej som har högre 
anspråk på närhet. 
 
Jag uppfattar att Sofies och Jessicas relation är en relation som grundar sig 
på det som Rubin (1981) kallar för ömsesidig tillgivenhet eller att de 
känner igen sig i varandra (Lundqvist & Walch, 1989). Jennys och Idas 
relation skulle jag vilja klassa som en komplementär relation. Jenny är den 
som dominerar men hon gör det på ett sätt som får Ida att trivas. Jag 
uppfattar att de kompletterar varandra. Det tredje paret i min undersökning, 
Jonna och Malin, anser jag vara ytterligare ett par som söker sig till 
varandra på grund av likheterna. De karaktäriserar varandra som envisa, 
tjuriga och arga samtidigt som de tycker mycket om varandra. Lundqvist & 
Walch (1989) skriver att bästisdyaden kan påminna om en förälskelse. Jag 
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skulle vilja påstå att Jonnas och Malins förhållande påminner om ett 
stormigt kärleksförhållande. De ger uttryck för starka känslor som 
svartsjuka, oro och ilska. De är ganska ofta osams men har ändå en önskan 
att bevara det som är.  
 
Bästisdyaden präglas också av att två barn har roligt tillsammans. Deras 
gemensamma upplevelser är, som Petra uttryckte det, en gåva.  
 
7.2 Vilken betydelse har bästisdyaden för flickor? 
 
De bästispar jag har undersökt är väldigt olika. Trots detta har de i mångt 
och mycket samma syn på vad en bästis ger dem. De tycker att man ska 
kunna lita på sin bästis. I ett bra bästisförhållande kan denna tillit skapa 
trygghet. Lundqvist & Walch (1989) menar att parbildningen kan stärka ett 
svagt barn och ge en trygghet i gruppen. Detta tycker jag mig se i Jennys 
och Idas fall. Där Ida stärks av sin vänskap med Jenny. Lärarna i min 
undersökning tyckte att flickorna behöver den trygghet en bästis kan ge. 
Speciellt behöver de den i frigörelsen från föräldrarna, ansåg Helena. Det är 
då behovet av att ha någon att prata med blir extra viktigt.  
 
Enligt Isakssons undersökning (2000) är en av de viktigaste faktorerna för 
att ha en hög status i klassen att ha en bästis. Att ha en bästis bakom sig 
stärker självförtroendet vilket gör att barnet vågar ta en mer framträdande 
roll i klassen än vad det annars skulle göra. Lisas klass är starkt präglad av 
bästiskulturen och hon anger att det är viktigt att ha en bästis för att passa 
in. Ser man de tendenser till svartsjuka, som enligt  Rubin (1981) 
förekommer bland bästisar, i ljuset av detta, kan man förstå varför många 
flickor anser det så viktigt med en bästis. Malin menar att det är så viktigt 
att ha en bästis att en flicka i hennes klass ljög ihop en bästis fast hon ingen 
hade. 
  
Lisa anser att bästisar stärker varandras identitet, och det är också Gilligans 
syn. Gilligan (1985) menar att bästisen är en fortsättning på den nära 
relation mor och dotter har haft. Flickan kan genom en bästis fortsätta att 
utveckla sin identitet och ändå frigöra sig från sin mor. Gilligan menar att 
forskningen på barns utveckling helt varit inriktad på pojkars utveckling 
och att flickors nära relationer snarare setts om ett hot än en tillgång. 
Lundqvist & Walch (1989) menar att en parbildning som permanentas och 
inte rymmer flexibilitet är negativ. Om det nu är så, som Gilligan skriver, 
att bästisens syn på flickan präglar hennes jaguppfattning vill det till att 
bästisen har en positiv och balanserad bild av henne. Lundqvist & Walch 
menar att många tillfälliga parbildningar är idealet eftersom flickan då får 
många olika personer att spegla sig i.  Jag tror att en bästis kan vara en 
enorm tillgång för flickans identitetsskapande eftersom hon i dyaden 
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speglar sig själv i den andra. Tyvärr   tror jag att det också kan vara 
motsatsen, eftersom en svag självbild kan bli manifest om hennes bästis har 
en negativ syn på henne. 
 
Det alla de intervjuade lärarna angav som negativt med en bästisrelation 
var risken för beroende. Helena menade bland annat att flickorna kunde 
känna sig oroliga om deras bästis var sjuk. En annan risk med beroendet är 
den sorg som uppstår när dyaden spricker eller upplevs som hotad. Ett 
beroende kan mynna ut i en osjälvständighet som inte är positiv. Jag tror 
inte att detta är så allvarligt om det är kortvarigt. Däremot anser jag att det 
är viktigt att hjälpa bästisar till att ha flera vänner och arbetspartners för att 
hindra beroendet från att permanentas.    
  
7.3 Är flickors bästisdyader jämlika? 
 
I intervjuerna med de tre bästisparen tycker jag mig se både jämlika och 
ojämlika förhållanden. Jessica och Sofie ger intryck av att vara ett jämlikt 
och stabilt par. De är båda starka tjejer med en egen vilja och med andra 
vänner och egna fritidsaktiviteter. Lisa beskriver dem också som likvärdiga 
och självständiga. De kan kanske sägas utgöra idealbilden av ett 
bästisförhållande. De tillåter varandra att växa och utvecklas men finns 
ändå till för varandra.  
 
Idas och Jennys relation är, som jag ser det, inte jämlik. Lundqvist & 
Walch (1989) anger som exempel på en komplementär relation en relation 
där den ena dominerar över den andra. Ida och Jenny är exempel på detta. 
Ida ser upp till Jenny och Jenny får vara den som står i centrum. Jag 
uppfattar att båda är nöjda. De har roligt ihop, trivs med varandra och har 
hittat en jämvikt i det ojämnlika. Bjerrum Nielsen hävdar att en flicka som 
vill vara bästis med den populäraste flickan i gruppen måste underkasta sig 
hennes ledning, och det är precis vad Ida har gjort. Ida får då som 
extrabonus del av Jennys höga status i gruppen. Jenny lyckas balansera sin 
popularitet med att tydligt markera för Ida att de två hör ihop, vilket får Ida 
att känna sig trygg i förhållandet. En risk med ett ojämlikt förhållande är, 
som jag ser det, att en eller båda parter riskerar att få en skev jagbild. Den 
beundrades jagbild kan tendera att blir oreflekterad och därmed orealistiskt 
positiv. Den svagare parten kan få för låga förväntningar på sig själv och 
sin egen förmåga. Om hon gick in i förhållandet med en negativ självbild 
kan hon å andra sidan stärkas av att bli utsedd till den beundrades bästis.   
 
Jag tror att det finns någon form av ojämlikhet i Jonnas och Malins 
relation. De har precis som Jessica och Sofie en lång gemensam historia 
men de har inte lyckats använda det för att skapa tillit. De upplever båda att 
deras egen position är hotad men ser inte att deras bästis upplever samma 
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sak. Nilsson (1995) skriver att det är den part som har svagast jagbild och 
därmed är mest beroende som up plever svartsjuka. Det är möjligt att både 
Jonna och Malin har en svag jagbild och att det är därför båda upplever sig 
hotade. Gilligan (1985) menar att flickor kan vara så beroende av varandra 
att de upplever det som om de förlorar en bit av sin egen identitet om de 
förlorar vänskapen. Det kan också vara så att en av dem är starkare än den 
andra fast jag inte har lyckats se det i min intervju. Jag anar att Jonnas 
status i klassen är högre än Malins, eftersom det är Jonna Anna strävar efter 
att bli bästis med. Är det så handlar konflikterna omkring tjejgänget, som 
Helena talar om, om att Anna försöker tränga ut Malin för att höja sin 
status genom att bli bästis med den populäraste tjejen. Bjerrum Nielsen 
(1987) hävdar att det pågår en ständig kamp i tjejgrupper om vem som ska 
vara bästis med de populära.  
 
7.4 Vilka strategier använder flickor för att bevara dyaden 
intakt? 
 
Bästisdyaden bevaras genom att flickorna har täta kontakter. Petra menar 
att de  genom att ofta träffas, prata i telefon och få gemensamma 
upplevelser bygger upp en vi-känsla. Denna vi-känsla förstärks genom att 
de verbaliserar sitt bästisskap, enligt Lundqvist & Walch (1989). Jag tror 
att gemensamma hemligheter och delade förtroenden också knyter 
flickorna närmare varandra. Ida berättar om den brevväxling hon och Jenny 
bedriver där de talar om för varandra vad de gör och tänker. De knyter 
varandra närmare genom att dela känslor och upplevelser.    
 
En annan viktig del i att bevara bästisdyaden är att demonstrera tillhörighet 
både inför varandra och andra. Flickorna säger allihop att de brukar skicka 
lappar till varandra i klassrummet. Jag tror att poängen med att skicka 
lappar i klassrummet till stor del är den att andra ser det. Lapparna 
signalerar tillhörighet. På rasterna kan de istället visa att de hör ihop genom 
att gå iväg från gruppen för att prata. Detta medför naturligtvis en form av 
uteslutning som kan bli ett problem i klassen. Dyadstrukturen och 
gruppstrukturen ligger också i konflikt med varandra enligt Bjerrum 
Nielsen. Jag tycker mig se att bästisar lätt hamnar i en lojalitetskonflikt 
mellan sin önskan att stärka dyaden och att tillgodose gruppens behov.  
 
Bjerrum Nielsen (1987) menar att en del i att bevara en dyad är att följa de 
regler som finns. Det kan vara därför Malin tar så illa upp då Anna försöker 
förmå Jonna att inte vänta på henne. Hon ser det som ett medvetet 
regelbrott av Anna, när hon försöker dra iväg Jonna ifrån henne.  
 
Uteslutning nämns av till exempel Rubin (1980), som ett sätt att stärka 
samhörigheten i dyaden. Lisa menar att uteslutning inte förekommer i 
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hennes klass. Jag anser att en dyad förutsätter att andra utesluts. 
Uteslutning sker dock på ett raffinerat sätt som kan vara svårt att upptäcka, 
enligt Bjerrum Nielsen (1987). I mitt material syns det tydligast hos Malin 
som använder uteslutning som ett sätt att behålla Jonna. Hon nekar Anna 
att vara med i leken och medger också att hon är avundsjuk och rädd för att 
förlora Jonna. Hon önskar själv att det vore annorlunda men kan inte riktigt 
styra sina känslor.  
 
Erwin (1993) menar att bästisar har en tendens att likformas och att de låter 
sig likformas för att bevara dyaden intakt. Petra berättade att hon sett 
exempel på flickor som antagit samma åsikter och klädstil. De bästisar jag 
talade med var däremot noga med att påpeka att de inte alls var särskilt lika 
utan var vänner trots olikheterna.  
 
7.5 Sammanfattning av diskussionen 
 
En dyad innebär att två människor sluter sig samman i en allians. Detta 
medför att andra stängs ute, vilket är nödvändigt om dyaden ska förbli en 
dyad. En bästisdyad kan vara en enorm tillgång för de enskilda flickorna. 
Den kan fungera som en jämlikt, demokratiskt förhållande. I ett bra 
bästisförhållande stärks flickornas identitet. De får hjälp med att frigöra sig 
från sina föräldrar , och då särskilt sina mödrar. De tränar samspel och 
utvecklar därmed sina sociala förmågor. De har en trygghet i varandra och 
har någon att ventilera sina känslor inför. Å andra sidan finns risken att de 
förlorar sin självständighet genom sitt beroende till bästisen. Deras 
beroende kan ta sig uttryck i en känsla av att bara vara någon om de 
bekräftas av andra. De utvecklar en tendens att undertrycka sina egna 
behov för att kunna behålla dyaden intakt. Detta leder till ett ojämlikt 
förhållande. Ett barn med en redan svag jagbild kan få den ytterligare 
försvagad i ett ojämlikt förhållande, även om motsatsen också kan 
förekomma.  
 
 
7.6 Fortsatt forskning 
 
I senare forskning vore det intressant att vidare undersöka skillnaden i 
vänskapsstrukturer i åldershomoge na och åldersblandade klasser. Hur 
påverkas flickor av det relativt låga utbudet av möjliga bästisar i den egna 
åldersgruppen och hur påverkas de av de ständiga uppbrotten? 
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Kommentar: Ta reda på resten!  



 31 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Frågor till barnen 
 
 
Frågor om bästisar 
 
 
 
 

1. Berätta för mig hur en riktig bästis är!  
 
 
 

2. Har du någon bästis? 
 
 
 

3. Berätta om hur ni är mot varandra!  
 
 
 

4. Tycker du att det är viktigt att ha en bästis? 
 
 
 
5. Hur gör du för att ni ska fortsätta att vara bästisar? 
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Bilaga 2: Frågor till lärarna 
 
 
Frågeformulär 
 
 
 
 
 
1. Beskriv en typisk bästisrelation: 
 
 
 
 
2a. Vilken inställning upplever du att flickorna i din klass har till att ”ha en 
bästis”? 
 
 
 
 
 
2b. Vad är din egen åsikt? 
 
 
 
 
 
 
3. Kan du identifiera någon, enligt din mening, typisk bästisrelation i din 
nuvarande klass? 
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