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Abstract  
 
Den här uppsatsen handlar om hur relationen mellan systrar kan se ut och hur den kan komma 
att förändras med tiden, antingen till det bättre eller sämre. Vi fokuserar på barndom, vuxenliv 
samt om det finns någon idealbild för hur en syster ska vara. Finns denna då i verkligheten? 
Vi har intervjuat fem kvinnor där samtliga har systrar. Två av dessa informanter är tvillingar 
vilket har gjort att det är ett särskilt avsnitt på just tvillingskap. Det vi har sett är att relationen 
mellan systrar kan se väldigt olika ut, antingen är det en nära relation eller så existerar den i 
stort sett inte alls. Systrarna tar på sig eller tilldelas olika roller som gör att de blir till de 
personer de blir.  
 
 
 
Nyckelord:  

• Systerrelation 

• Identitetsskapande 

• Syskonkärlek 

• Interaktionism 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. Inledning…………………………………………………………………………………1 

1.2 Bakgrund………..……………………………………………………………………….1 

1.3 Syfte och frågeställning….……..………………………………………………………..2 

1.4 Material och metod………..…….……………………………………………………….3 

1.5 Urval och källkritik………...…………………………………………………………….4 

1.6 Teori………...…………………………………………………………………………....5 

 

2. Informanterna…….……………………………………………………………………...7 

 

3. Familjen och syskon……….……………………………………………………………..9 

 

4. Synen på tvillingskap……..……………………………………………………………..13 

 

5. Relationen mellan systrar under barndomen…………………..……………………...17 

 

6. Relationen mellan systrar i vuxenlivet…………..…………………………….………..20 

 

7. Tillfällen då det har varit bra att ha en syster………………………….…..….……….22 

 

8. Förväntningar på en syster/Bilden av den ideala systern……………………………...24 

 

9. Avslutande sammanfattning……………………………………………………………..26 

 

Källförteckning…………………………………………………………………..………….28 

Tryckta källor…………………………………………………………………………………28 

Informantförteckning…………………………………………………………………………29 

Otryckta källor………………………………………………………………………………..30 

 

Bilaga 



INLEDNING  

 

I detta första kapitel kommer hela arbetet att introduceras för läsaren. Vår avsikt med 

bakgrunden till vår ämnesval samt om de teorier och begrepp vi kommer att använda oss utav. 

 

1.2 Bakgrund 
 
Britta Lundgren skriver att vänner kan väljas med hjälp av personliga preferenser och är inte 

påtvingade som fallet är med släkten. Men ofta framhävs också släktens och familjens 

centrala och trygghetsskapande betydelse. Även om man på många sätt drar skiljelinjer 

mellan släkt och vänner är det ändå vanligt att till vännerna räkna vissa släktingar (Lundgren 

1995:86).  

 

En av anledningarna till att vi valde att skriva som syskonkärlek var för att syskon är en slags 

påtvingad relation. En relation som förväntas upprätthållas genom hela livet. Från 

omgivningen ses det som en självklarhet att man har kontakt med sina syskon och har någon 

form av relation. Även om man som syskon bor långt ifrån varandra utgår människor ofta 

ifrån att man behåller kontakten. Kontakten mellan syskon är mer självklar än kontakten med 

en kompis som bor långt bort då det är lätt att glida isär. Visst finns det syskon som har brutit 

kontakten av olika anledningar. I vårt arbete har vi sett de båda bilderna. Det är som Lundgen 

skriver, man räknar vissa släktingar till sina vänner. Anledningen till att vi ville skriva om 

systrar och inte om bror och syster eller bröder är att vi ville lägga fokus på relationen mellan 

systrar. Att studera systrar är spännande då de förmodligen står varandra nära varandra och 

vissa systrar inte alls står varandra nära. Då ingen av oss har någon syster har vi haft en 

förutfattad mening om hur relationen mellan systrar ser ut. Det finns en uppfattning om att 

systrar har en speciell relation till varandra där det står varandra nära och kan prata om allt. 

Denna relation som systrarna har kan vara både positiv och negativ, ibland finns det en bra 

kontakt mellan systrarna men det kan även vara så att det inte finns någon kontakt alls. Vi vill 

även veta om systrarna har en så nära relation som vi tror till varandra där det handlar om ett 

stort förtroende med mycket kärlek samt en speciell vänskap som bara finns mellan systrar. 

 

Barbara Mathias skriver i boken ”Systrar, vänner, fiender, rivaler” att systern ska vara ditt 

andra jag. Systern är ens alter ego, din spegel, din bakgrund till och med din skugga. Hon 

beskriver vidare att systrar turas om att vara i centrum. Systern är antingen ens idol eller så 



blir man besviken på henne. Det har ingen betydelse om systrarna lever på skilda håll för de 

delar en gemenskap då de kommer från samma familj, har samma föräldrar samt att de delar 

upplevelsen att tillhöra samma kön. Relationen mellan systrar kan variera och det kan finnas 

systrar som har en väldigt nära relation medan de kan finnas systrar som inte ens pratar med 

varandra. Även om systrar är varandras motsatser behöver inte det innebära att de tycker illa 

om varandra utan de kan ändå trivas i varandras sällskap (Mathias 1992:10-11).  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att titta närmare på relationen mellan systrar, mer specifikt på de 

roller de skapar mellan varandra. Vi ska se hur roller upprätthålls och skapas samt hur systrar 

speglar sig i varandra och därmed skapar sig själv. Vi har därför valt att titta på hur systrarnas 

relation har varit under deras barndom, om relationen har förändrats och i sådana fall varför 

den har kommit att förändras. Något som även är vårt syfte är att lyfta fram de förväntningar 

som finns på en syster, vi ska försöka ta reda på om det finns någon idealbild av en syster. Vi 

vill titta närmare på om systrar intar olika roller och hur deras rollfördelning ser ut. Vår 

hypotes är att systrars relationer förändras till det bättre från barndom till vuxenliv.  

 

Frågeställningar som vi ämnar att belysa är sorterade under fyra niåver:  

 

Allmänna frågor: 

• Hur ser boende- samt familjesituationen ut? 

 

Forskningsfrågor: 

• Har relationen mellan systrarna förändrats över tid i sådana fall på vilket sätt? 

• Fanns det någon skillnad på relationen under barndom respektive vuxenliv? Har 

relationen förändrats till det bättre eller till det sämre? På vilket sätt? 

• Kan systrar bete sig hur som helst mot varandra? 

 

Operationaliserandefrågor: 

• Fanns det några tillfällen då det varit bra att vara systrar eller att det varit bra att ha en 

syster? 

• Finns det något minne som har fastnat mer än andra? 

• Hur har tvillingskapet påverkat tvillingsystrarnas rollskapande? 



• Har det varit jämlikt i behandlingen och vid exempelvis födelsedagar? 

 

Intervjufrågor: 

• Fanns det en önskan om att systerns funktion skulle ha varit annorlunda än vad den 

redan var/är? 

• Hur är den självupplevda bilden av att ha en syster? 

• Har det funnits några förväntningar på hur en syster ska vara? Det vill säga vilken 

funktion skulle systern ha? 

• Hur har tvillingskapet påverkat tvillingarna och deras egen person? 

• Har det funnits många konflikter under barndomen?  

 

1.4 Material och metod 
 
I början av arbetets gång var vi intresserade av att skriva om syskon och syskonkärlek men att 

vi sedan valde att skriva om systrar blev en naturlig avgränsning. Denna avgränsning gjordes 

på grund av att samtliga informanter hade systrar och därmed blev det en självklarhet.  

 

Vi har valt att göra fem intervjuer, däribland ett tvillingpar. Informanterna berättade om saker 

som vi hade förväntade oss men även nya intressanta saker kom upp. Vi skrev intervjufrågor 

som skulle besvaras av samtliga. Detta gjorde vi för att alla informanter skulle få samma 

frågor och för att vi skulle kunna följa intervjuer bättre och göra jämförelser. Det var viktigt 

att vi skulle ha en gemensam grund inför, under och efter intervjuerna. Vi använde även 

intervjufrågorna för att kunna inleda intervjuerna på att bra sätt. Intervjufrågorna innehåller 

allt från bakgrundfakta såsom ålder, familjesituationen och vem de har bäst relation till i 

familjen, till mer djupa saker som exempelvis hur de vill att en syster ska vara och hur 

relationen till systern har varit och är nu. Vi frågade bland annat om hur respektive informants 

familj ser ut, hur de firar högtider såsom jul och födelsedagar, om den förväntade bilden av en 

syster existerar i verkligheten. Dock har vi försökt att inte använda oss av frågorna alltför 

mycket och på så sätt styra informanterna. Vi har mer uppmanat dem att själva berätta om 

olika händelser och upplevelser.  

 

Det vi framförallt har sett bland våra informanter är att relationer mellan systrar kan se väldigt 

olika ut både som barn och nu i en mer vuxen ålder. Det som vi kan ge oss själva kritik för 

gällande intervjuerna var att vi hade många frågor men de var snarlika varandra så det var 



mycket upp till oss som intervjuare att vara uppmärksamma och ställa relevanta följdfrågor. 

Vi använde oss av bandspelare under intervjuerna för att inte missa viktig information.  För 

att informanter inte ska utpekas har vi valt att låta samtliga vara anonyma och därmed 

använder vi oss av fingerade namn. 

 

1.5 Urval och källkritik 
 
Vi valde att intervjua vänner och bekanta. Detta beror till stor del på tillgängligheten och 

möjligheten att återkomma med eventuella följdfrågor efter att intervjun ägt rum. Vi har 

funderat över både för- och nackdelar med att vi känner våra informanter. De fördelar vi ser är 

att det redan från början finns ett förtroende mellan oss som intervjuare och informanten, 

därmed kan man fokusera på själva kärnan och den huvudsakliga frågeställningen snabbare. 

Vi tror också att det kan vara ett känsligt ämne som gör att några av informanterna inte vill 

öppna sig för vem som helst och därför har vi valt att intervjua på varsitt håll. Nackdelarna 

som vi ser är att vissa saker tas förgivet på grund av vetskap som redan finns om vissa saker 

som tas upp och kan därmed lätt falla bort under intervjun. Där krävdes det att vi som 

intervjuare ställde följdfrågor och bad informanten att precisera och utveckla sitt svar för att 

detta inte skulle uppstå. Det som kan ses som ett problem så här i efterhand var att vissa av 

informanterna upplevde att det var jobbigt att bli inspelade vilket resulterade i att de kände sig 

hämmade och situationen inte blev så pass avslappnad som vi hoppats. 

 

Våra informanter är som tidigare nämnts enbart kvinnor i åldrarna 21-25 års ålder. De 

intervjuades ålder gör att de fortfarande har en klar och tydlig bild från sin barndom och 

uppväxt. Under intervjuerna kunde de diskutera hur de upplevde sin syster då och hur de 

tänkte om systerrelationen när de var yngre. De har fått ett visst perspektiv och kan på så sätt 

fundera över hur den ändrats oavsett om det är till det bättre, sämre eller om det är jämlikt.  

 

Vi genomförde intervjuerna i hemmiljöer eller andra lugna miljöer för att skapa en så naturlig 

miljö som möjligt och på så sätt undvika att det ska bli stelt och svårt att prata. Som tidigare 

nämnts har vi gjort intervjuerna på var sitt håll främst för att det inte är alla av informanterna 

som vill öppna sig för andra än kompisen.  

 



 

1.6 Teori  

 

Carin Holmberg skriver i sin avhandling att den symboliska interaktionismen står för den 

aktiva människan och placerar henne mellan den egna livshistorian och den samhälleliga 

verkligheten. Den symboliska interaktionismen delar upp människans själv i två delar, ”me” 

och ”I”, det vill säga att ”me” är självets historia medan ”I” är den del av självet som handlar. 

Det är den allmänna uppfattningen och de generella handlingsmönster internaliserade i 

självet. Den symboliska interaktionismen menar att barnet föds utan några personlighetsdrag 

förutom att det är sociala och söker sig till andra. Eftersom barnets omgivning är begränsad 

under uppväxten och speciellt när det är litet så tyr den sig till föräldrarna och därmed är det 

föräldrarna som blir det första signifikanta andra som barnet först kommer i kontakt med 

(Holmberg 1993: 39-40). 

 

Lars-Erik Berg menar att människor skapas i ett socialt rum och går man utanför detta sociala 

rum är människan ingen. Fokus läggs vid det som sker i vardagen och för att få fram resultat 

om vardagen måste forskaren vara på plats för att kunna utföra studien. När man ser 

människor som fristående individer visar vi att människor i vår sociala natur i grunden blir en 

social varelse. Den sociala interaktionen mellan människor sker när människor möts ansikte 

mot ansikte och situationen är i allra högsta grad verklig. Framställningar av interaktionismen 

anger människans förmåga att skapa och interagera med symboler som ett slags given 

kapacitet (Berg 1995:147-176). 

 

Billy Ehn skriver att interaktionismen är ett perspektiv som behandlar samspel mellan olika 

människor i bestämda situationer, det kan till exempel vara en arbetsplats. I dessa sociala rum 

är det människorna som är aktörer och de som har rollen som aktiva subjekt. Det handlar inte 

om att göra lagar för mänskligt handlande. Människor handlar utifrån den mening som 

verkligheten har tillgänglig för dem. Meningarna är inlärda i en samvaro med andra och de 

förändras ständigt när de stöter på nya erfarenheter. Ser man interaktionismen på detta sätt så 

tolkar och definierar människan ständigt sin verklighet och denna verklighet är beskriven 

utifrån människors medvetande. Genom att människor beskriver denna verklighet kan man 

säga att människor skapar en social verklighet genom språk och handlande. Det viktigaste 

begreppet inom interaktionismen är social situation och denna situation kan betecknas som en 

tid eller ett rum som avgränsar olika händelser (Ehn 1981:16-17). 



2. INFORMANTERNA 

 

Vi har valt att intervjua fem kvinnor som alla har minst en syster. Intervjuerna har vi delat upp 

mellan oss då vi ansåg att det var ett känsligt ämne för informanterna. Informanterna kommer 

här att presenteras lite närmare. 

 

”Lisen” är 23 år gammal och bor i en förort till Stockholm. Hon studerar på Stockholms 

Universitet och lever ensam. Hon har under sin uppväxt levt i ett lugnt villaområde med båda 

föräldrarna om också är gifta. Hon har tre syskon, en syster som är 15, en som är 26 och en 

som är 46 år gammal. Hennes äldsta syster är hennes halvsyster som är hennes pappa har från 

ett tidigare äktenskap. Relationen har under alla år varit bra och inga stora förändringar har 

skett förutom vissa småsaker som endast har förbättrat relationen mellan samtliga systrar. 

 

”Julia” är 21 år gammal och bor söder om Stockholm. Hon är uppvuxen i ett radhusområde 

med båda sina föräldrar och sina två små syskon. Hon har en bror som är 16 år gammal och 

en syster som är 18 år gammal. Hon studerar på Stockholms Universitet och arbetar extra så 

fort tillfället ges. Relationen med systern har kommit att förändrats till de bättre över tid och 

att den blir bara bättre och bättre. 

 

”Elisabeth” är 25 år gammal och söder om Stockholm. Hon arbetar som kassörska. Hon 

bodde, innan hon flyttade hemifrån, med båda sina föräldrar i ett villaområde. Hon har två 

syskon, en bror som är 23 år gammal och en syster som är 38 år gammal. Systern är hennes 

halvsyster från hennes pappas tidigare äktenskap. Relationen med systern har förändrats till 

det sämre med åren men hon önskar att relationen kunde ha varit bättre.  
 

”Fia” är 22 år gammal och arbetar på bank och är sammanboende med sin tvillingsyster 

”Sara”. Innan hon flyttade hemifrån bodde hon med sin syster och sina föräldrar i ett 

villaområde. Hon har totalt tre syskon, en äldre bror som är drygt 30, en syster som fyller 30 

samt sin tvillingsyster. De äldre syskonen är halvsyskon. I denna intervju hamnade fokus på 

mycket situationen som tvilling och dess konsekvenser.  

”Sara” är 22 år gammal. Hon är student och sammanboende med sin tvillingsyster ”Fia”. 

Innan hon flyttade hemifrån bodde hon med sin syster och sina föräldrar i ett villaområde. 

Hon har totalt tre syskon, en äldre bror som är drygt 30, en syster som fyller 30 samt sin 

tvillingsyster. De äldre syskonen är halvsyskon.  Även här diskuterade det mycket om hur det 



är att vara tvilling, ha en tvilling samt hur allmänheten ser på tvillingar. Även hur det har 

format systerskapet togs upp. Hur nära de är men ändå så olika var något som diskuterades 

och funderades kring. 



3. FAMILJEN OCH SYSKON  

 

Det som vi lagt fokus på i detta kapitel är relationen till familjen och övriga syskon förutom 

systrar. Det kommer att tas upp lite allmän information angående familjen och deras liv. 

Frågor som kommer att belysas i detta kapitel är hur boende- och familjesituationen ser ut. Vi 

kommer även att ta upp ifall tvillingskapet påverkar tvillingarna samt deras egen person.  

 

Samtliga informanter lever i familjer där föräldrarna är gifta eller sammanboende. Familjerna 

har alltid firat de större högtiderna med pompa och ståt där inget har lämnats till slumpen. 

Många av informanterna upplever att deras familjer och syskon är viktiga i deras liv. Det är 

bland annat blodsband som binder dem samman. Som vi tidigare nämn firar våra informanter 

olika högtider som födelsedagar, julafton samt påsk och det är något som vi uppfattar vara 

viktigt i informanternas familjer och det är något som de värdesätter.  

 

Julen älskar jag och jag tror att mamma är så där pysslig också, vi har julgran, 

julbord och en massa släktingar kommer. Under påsken delar vi ut påskägg men 

det är inte så viktigt. Födelsedagar firar vi mycket och midsommar då åker vi 

till släkten i Värmland även om det börjar dana ut lite då inte så många kan 

följa med (intervju Lisen). 

 

Detta svar är något som återkommer i samtliga intervjuer, det visar att deras familjer och 

traditioner har en betydande roll i informanternas liv. Lisen lever i en familj där föräldrarna är 

gifta och lever i ett villaområde i en förort till Stockholm. Hon upplever sig ha levt ett relativt 

skyddad liv med familjen som består av en mamma och en pappa samt två helsystrar och en 

halvsyster. Familjen och högtider är viktiga för Lisen som menar att det firar allt och mycket.  

 

Julia liksom Lisen lever i en familj där det finns en mamma, pappa och två yngre syskon. 

Hennes föräldrar har alltid levt tillsammans och de har under hennes uppväxt levt i ett lugnt 

radhusområde söder om Stockholm. Hon upplever att relationen till sin familj är god men att 

det kunde vara bättre. Relationen är ganska bra men vi har inte en extremt nära relation som 

många andra har till sina familjer (intervju Julia). Julia har en förutfattad mening om hur 

andra familjers relationer är där hon uppfattar att hennes egen relation till familjen inte är så 

nära som många andra familjer har det. Lisen i sin tur upplever att de har en väldigt bra 



relation i hennes familj och hon jämför den inte med någon annan familj utan konstaterar bara 

att den är bra.  

 

Detta kan man koppla till det som Trost och Levin skriver om primärgrupper där människor 

integrerar med varandra genom att det finns en känslomässig kontakt. Detta är något om 

Charles Horton Cooley kallar för ”intimate” som bland annat kan översättas i känslomässig, 

närhet, intimitet men även relationer. Den vanligaste primärgruppen som finns är familjen och 

syskonen men det kan även vara andra människor som man har haft en nära relation till. Den 

familj som man ofta talade om var den kärnfamiljen som bestod i ett gift heterosexuellt par 

som antingen var gifta eller samboende med varandra och de var även föräldrar till sina 

minderåriga barn som bor i samma hushåll. Det finns även andra typer av familjer som kan 

klassas som en primärgrupp, numera behöver det inte vara en kärnfamilj som är 

primärgruppen (Trost & Levin 1999:78-79). 

 

Eftersom denna primärgrupp som vi tidigare talade om kan vara systern kan man se i många 

av våra informanters berättelser. I Lisens fall är hennes relation till sin äldre syster viktig och 

de träffas regelbundet. Vi brukar träffas och äta frukost tillsammans. (Intervju Lisen) 

 

Elisabeth lever även hon i ett villa område där hon under sin barndom bott med sina föräldrar 

och hennes lillebror. Hennes pappa har ett barn sedan tidigare som är Elisabeths äldre 

halvsyster. Hon konstaterar tidigt att hennes relation till sin yngre bror är bättre än till sin 

äldre halvsyster. Det finns dock en nära relation till hennes mamma och pappa då de umgås 

mycket. I hennes familj, liksom i de andras ovan, firar de högtider och det är en viktig del av 

deras liv.  

 

Bland våra informanter har vi även ett tvillingpar, där båda är intervjuade. Dessa tog vi med 

för att det är ofta stor uppståndelse kring tvillingar, då det ofta från omgivningen förväntas att 

de ska vara likadana och tänka likadant. Tvillingpar ses ofta som en enhet och inte som de 

enskilda individer de faktiskt är. Som Barbara Mathias skriver tänker vi sällan på tvillingars 

samhörighet som något störande eller besvärligt fenomen utan däremot är det något 

fascinerande med tvillingpar. Vi tar det för givet att det ska vara exakt likadana och ha samma 

kläder bara för att utseendet är i stort sett det samma (Mathias 1992:183-206).  

Vidare skriver Mathias att tvillingsystrar är utan tvekan förenade känslomässigt, eller själsligt 

som vissa säkert skulle säga. Därmed inte sagt att de inte skapar sitt eget revir och kämpar för 



att göra sin stämma hörd. Detta har vi sett under våra intervjuer med det tvillingpar vi 

intervjuat. Dessa två systrar kämpar för att bli sedda som två människor och upplever det som 

jobbigt då människor tar dem för ”tvillingen”: 

 
Då är det, det här med att man inte får vara en egen person. Och folk struntar i 

att lära sig namnen och inte lär sig hur man är som person för man är 

”tvillingen”. /…/ Och sen är det såna skitgrejer som att folk inte kommer ihåg 

vad man heter. (Intervju Fia)  

 

Sara kommenterar sitt tvillingskap med att hur de själva blir beror på hur andra behandlar 

dem. Hon menar att det bara har varit bra med att vara tvilling då hon har fått lära sig att stå 

på sig och visa vem hon själv är. Framförallt att visa att hon inte är sin syster. Ett exempel på 

att de har blivit två olika personer med olika personligheter är att de har samma kompisar men 

olika relation till dem. Sara avslutar frågan om sitt tvillingskap med att säga att de alltid 

kommer att jämföras – men det är något positivt, en slags dragkraft så man gör bra ifrån sig. 

(Intervju Sara) 

 

I denna familj har det aldrig rört sig om olika behandling och ojämlikt när det gäller 

exempelvis födelsedagar. De båda systrarna är mycket noga med att kommentera detta att det 

har varit extremt lika och jämlikt vad det gäller paket och i övrigt att få saker. Exempelvis kan 

den ena ha en fika innestående om den andra har fått det vid ett tillfälle. Så när det gäller detta 

har det inte kunnat vara mycket mer jämlikt, som vi ser det. 

 

Att det finns en slags omtanke mellan tvillingsystrarna fick vi bevis på, på olika sätt under 

våra intervjuer. Bland annat berättar Sara om hur hon känner ett ansvar att dela med sig saker 

som hon lär sig i skolan, som hon tycker är viktigt för Fia att veta och lära sig. Detta visar på 

en viss omtanke, så att inte då Fia ”går miste om” någon slags kunskap som kan vara bra att 

ha. Denna omtanke tar Mathias upp i sin avlutning i sitt tvillingkapitel genom att skriva om 

systrar och döden där hon konstaterar att de flesta kvinnor inte tycker om att tänka på en 

systers kommande död. Systrar är förenade med oupplösliga band, så att en systers död kan 

hota den andra systerns överlevnad. Alla tårar man då fäller, avslutar Mathias, vittnar om hur 

mycket omtanke som verkligen finns systrar emellan (Mathias 1992:205).  



4. SYNEN PÅ TVILLINGSKAP 

 

I detta kapitel läggs det ett närmare fokus på tvillingarna och deras relation förr och nu. Samt 

vilka roller de har intagit och tilldelats. De frågor som vi ställt här är hur tvillingskapet 

påverkat utformandet av den egna personen, om det har varit jämlikt mellan dem samt hur 

deras systerrelation var i barndomen jämfört med nu. 

 

I vårt tvillingpars fall anser de båda att det har stärkt dem själva att de varit tvillingar, detta då 

det har fått trycka på att bli en egen person. De har som de båda säger en stark vilja vilket har 

hjälpt dem att bli två olika personer.  

 

Man blir bra på att jobba själv och klara sig. Visst har det alltid varit en 

säkerhet men ändå blir man nog så att man ska klara sig själv i andra 

situationer. Man blir angelägen om att bli sig själv om man har någon som är lik 

en själv. (Intervju Sara) 

 

Det som Gunilla Ågren skriver om tvillingar gällande omgivningens fascinerade syn på 

tvillingar som ett par får dem att känna sig unika och annorlunda, är något som tas upp av 

tvillingparet bland våra informanter som man kan se ovan. Det är som de säger, ofta många 

som minns dem just för att de är tvillingar. Det är oftast tvillingarna i sig som tas upp och är 

fascinerande, det är endast tvillingskapet som berörs inte de enskilda individerna (Ågren 

1986:114). Detta är något som Fia och Sara har märkt då de har exempelvis fått modelljobb, 

enbart för att de är tvillingar.  

 

Genom hela sin barndom och även nu har dessa två systrar haft det jämlikt mellan sig. Vad 

det gäller paket och liknande vid högtider har det alltid varit exakt lika mycket vilket har 

uppskattas men Fia kan dock tycka att det ibland kan gå till överdrift med jämlikheten. Det är 

som hon säger att minsta grej ska vara lika. Föräldrarna har varit noga med att ingen ska bli 

avundsjuk. Likaså har de varit noga med att de inte ska vara ”tvillingarna” utan de ska vara de 

två tjejerna de faktiskt är. Detta är även något som kompisar har levt efter.  

 

När de själva ser tillbaka på sin syskonrelation är det två olika bilder som kommer fram. Fia 

såg sin tvillingsyster som vilken lekkamrat som helst. Hon ansåg att det alltid var kul att ha 

någon att leka med. Att det var hennes syster var ingenting som hon nämnvärt reflekterade 



över. Denna syn har dock förändrats med tiden, ju äldre de blivit desto tydligare har Sara 

hamnat i facket för systrar och ingår numer inte i kompisfacket. 

 

Man kan säga att vi har en väldigt annorlunda relation nu mot när man va liten. 

Ja då va syrran mer som min lekkamrat.  Då var Sara (tvillingsystern, 

intervjuarens anm.) som vem som helst, som andra kompisar. /…/ Eller jag har 

aldrig tänkt att det är min syrra. Att hon skulle vara annorlunda mot mina 

kompisar. Det har bara varit så att  jag ha haft nån att va med hela tiden. Det 

var ju bra liksom. (skrattar) Eller dåligt när man bråkade. Jag har aldrig tänkt 

på det…Nu är det mer som att hon är min syrra. Hon är i det facket och här är 

alla mina kompisar. Lite mer som en systerroll nu. (Intervju Fia) 

 

Sara å sin sida ser tvärtom på relationen, tvillingsystrar emellan. Hon anser att det har blivit 

mer och mer kompisar och mindre syskon ju äldre de blivit då de nu har börjat prata mer om 

”allt”. I och med att de nu har flyttat hemifrån tillsammans har det, som hon säger, blivit 

naturligare att ty sig till varandra då de ses så pass ofta. Men på slutet av denna fråga lägger 

hon dock till att de är bästa kompisar men ändå skiljer på ”vanliga” kompisar och systern. 

 

Genom att kategorisera in personer och saker i olika sammanhang skapar man ordnig i sin 

tillvaro. Detta är något som tvillingsystrarna har gjort, om än dock på olika sätt. De har sett på 

varandra som systrar alternativt som en lekkamrat vilket har gjort att systern har fått en roll att 

leva upp till, en förväntning har skapats. 

 

De båda systrarna har tilldelats olika roller men vi tror även att det beror på att det har tagit på 

sig olika roller som gör att de blivit och formats till dem de är. Bland annat har Fia alltid varit 

”lilltjejen” i familjen, hon har alltid setts av andra som lillasyster och även då tagit på sig den 

rollen att vara yngst. Hon har fått tagit den rollen då hon bland annat är, som hon själv säger, 

minde i kroppen vilket gör att folk upplever henne som yngre. I intervjun som vi gjort 

kommenterar hon detta med att: Och nu är det så här att nu fortsätter bara alla. (funderar) 

Nä jag bryr mig inte riktigt…Men det är i alla fall så: lilla Fia. (skrattar) Då är det så att 

man tar på sig den rollen bara för att alla håller på så. (Intervju Fia) 

 

Likt andra syskon så har även tvillingar sina egna roller och personligheter i familjen så även 

bland dem som vi har intervjuat som framgår av citatet ovan. Mathias menar på att även om 



det bara rör sig om några minuter så är det oftast så att den förstfödda tvillingen blir den 

självständigaste och äldsta (Mathias 1992:191). Detta är något som vi även fann bland vårt 

tvillingpar, där det skiljer cirka en minut mellan dem.        

  

Ur ett interaktionistiskt perspektiv kan vi här se att genom upprepade handlingar skapar det 

till slut något som ses som naturligt. I detta fall ses det alltså naturligt och helt accepterat att 

Fia är den som har lillasysterrollen trots att det bara skiljer ca en minut mellan dem båda. 

Genom att andra reagerar på en själv kan man säga att en människa blir till en handlande 

person, detta om man ser på situationen med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Det 

måste alltså alltid finnas en person att jämföra sig med för att man ska skapa sin egen och 

andras roller. Detta anser vi vara ett typexempel med tvillingarna då de båda poängterar 

vikten av att alltid hävda sig och skapa sin egen person och inte acceptera att ses som sin 

syster. De är så lika utseendemässigt men genom denna likhet måste de skilja ut sig och skapa 

sin egen person.  

 

Ervin Goffman menar på att människan bestäms av situationen, det vill säga det sociala spel 

som hon bedriver tillsammans med andra människor i varje given situation. Detta är också 

något som vi sett i våra systerrelationer. Att systrarna mellan sig skapar systrarna en relation, 

ett förhållningssätt som gör att det blir den de blir i olika situationer1. De skapar varandra. 

Sara å sin sida har hörts mest och varit mer spexig enligt henne själv och därmed betraktats 

som storasyster av dem båda. Samtidigt påpekar hon att Fia har varit mer mogen och 

ordentligare i skolan vilket har gjort att hon har setts som den äldre. Det beror alltså på 

situationen men det är givetvis så att det alltid har varit skillnader. 

 

Socialisation används för att beteckna förvärvandet av kulturell kompetens. Ofta är det så att 

socialisation likställs med barnens inlärning av de kulturella koderna. Då det händer nya saker 

i sitt liv anpassar sig individen efter de nya förhållandena och de nya spelregler som då sätts 

upp efter situationen. Detta för att kunna hantera och leva sitt liv. Det är inte bara under 

barndomen socialisationen pågår utan även som vuxen förändras man och anpassar sig efter 

nya roller och förhållanden (Liliequist, 1993:13).  

 

                                                           
1 Föreläsning 17/3, Mats Lindqvist 



Detta är något som vi kan relatera till i våra intervjuer. Genom olika stadier i livet har 

informanterna fått eller tagit på sig olika roller i livet. Dessa roller är dock inget som man 

fastnar i utan det är något som förändras genom hela livet och som pågår ständigt. Exempel på 

detta är att Fia inte längre ses som lillasystern i familjen sedan hennes bror fick en liten dotter. 

Numer är det hon som är lilltjejen i familjen, enligt de båda systrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RELATIONEN MELLAN SYSTRAR UNDER BARNDOM 

 

Detta kapitel handlar om hur relationerna mellan systrarna var då de var yngre. Hur de ville 

likna sin syster och viljan att inta hennes roll eller tvärtom ha lillasystern hängande efter sig 

och ville inget hellre än att bli av med henne. Frågor som kommer att belysas här är ifall det 

fanns många konflikter under barndomen och vad de i sådana fall handlade om. Vad fanns det 

för förväntningar på hur en syster skulle vara och hur är den självupplevda bilden av att ha en 

syster. Återkommande, liksom i övriga kapitel är roller som både ges och tas. 

 

Det som är återkommande i våra intervjuer är att informanterna under barndomen bråkat med 

sina syskon väldigt mycket. Ibland har det varit så mycket att det knappt har talat med 

varandra på flera veckor ibland flera månader. Konflikterna som fanns under deras barndom 

försvann ofta senare när informanten flyttade hemifrån.  

 

Vi bråkade ofta när jag bodde hemma så att vi till och med slutade att prata 

med varandra. Det som vi ofta bråkade om var för att min syster ville låna mina 

kläder hela tiden utan att fråga och det tycker jag var jobbigt. (Intervju Julia) 

 

Jag och min yngre syster bråkade jättemycket, vi låg verkligen i krig när jag 

bodde hemma. Jag hatade henne verkligen i början ända tills jag flyttade 

hemifrån. Men hon är faktiskt jättesnäll. (Intervju Lisen) 

 

Detta kan man se i det som McConville beskriver om att även om systrarna bråkar mycket har 

de ändå ett band som knyter dem samman livet ut. Anledningen till att detta band håller livet 

ut menar hon, beror på att de delar en gemensam kunskap som inte behöver vara uttalad. 

Syskon kan stå varandra nära även om det bor flera mil ifrån varandra eller om det inte pratar 

med varandra på veckor eller till och med månader. Även om dessa syskon bråkat mycket 

under deras barndom så blir de alltid vänner i slutändan och det är även något som 

McConville menar händer när det handlar om systrar. Även under de större konflikterna så 

finns det en uppfattning om att allt kommer att bli bra och där man kan acceptera att det finns 

olika uppfattningar om saker och ting (McConville 1985:19-20). 

 



Det fanns skilda meningar om hur det var att vara en storasyster respektive en lillasyster bland 

våra informanter. Istället för att vara storasystern som lillasystern såg upp till ville Julia vara 

någons lillasyster som i sin tur kunde se upp till sin storasyster.  

 

När jag var lite så ville jag hellre ha en storasyster än en lillasyster som jag 

kunde anförtro mig åt och så men det är inte så att jag önskar att min relation 

till min syster är annorlunda än vad den är nu men när jag var mindre hade jag 

vissa förväntningar. (Intervju Julia) 

 

Medan Elisabeth, som är lillasyster, i sin tur hela tiden ville umgås med sin storasyster när de 

väl träffades. Hennes syster hade ofta med sig sina pojkvänner när familjen skulle åka ut på 

sjön. Denna känsla och önskan som hon hade var inte besvarad av hennes syster som inte alls 

var lika intresserad av att umgås med sin lillasyster och detta var en andledning till att det blev 

stora bråk när systrarna träffades. Hon var ju min storasyster och jag vill ju vara med henne 

och hennes killar. Men hon ville inte att jag skulle vara med så hon bad mig sticka hela tiden. 

(Intervju Elisabeth) 

 

Julia och hennes syster bråkade ofta om Julias kläder. Systern ville ofta låna hennes kläder 

och ville göra samma saker som sin storasyster. Detta kan man koppla ihop med att hon 

förmodligen ville gå i sin systers fotspår och att hon såg upp till Julia väldigt mycket. En 

önskan om att bli mer lik Julia och vara som hon inföll sig. Under deras barndom kunde man 

tydligt se att Julia var hennes lillasysters stora idol. Detta framgick i gamla böcker som 

systrarna skrev i. I Julias bok stod det att hon tyckte att systern var jobbigt och hängde efter 

mig för mycket. (Intervju Julia) Samtidigt står det skrivet i systerns bok att Julia var hennes 

bästa vän och idol. 
 

Detta kan kopplas ihop med det som Trost och Levin skriver om att människor övar in andra 

människors roller när de kommunicerar med varandra. Detta är något som George Herbert 

Mead kallar för ”roletaking” och denna ”roletaking” behöver man inte göra medvetet genom 

den konkreta sociala verkligheten eller genom att individen tänker efter innan. Denna 

”roletaking” teori menar att vi tar över andra människors roller och detta kan likställas med 

empati där vi människor föreställer oss hur andra människor tänker och känner men även hur 

de definierar sin situation. Att ta över andra människors roller innebär att människor sätter in 



sig själv i andra människors roller eller positioner som den andra personen befinner sig i. 

Detta kan förklaras i att man identifierar sig med den andra individen. Den generaliserade 

andra kännetecknas av det organiserade samhället eller den sociala grupp som tillskriver 

individen det egna jaget. Detta sker genom att människan uppfattar åsikter, normer och 

förväntningar hos den generaliserade andra som en enhet bestående av samhället eller 

grupper. Människan ser sig själv med det perspektiv som hon eller han varseblir hos den 

generaliserade andra, det vill säga gruppen eller samhällets perspektiv på hur man ska känna 

och bete sig. För att en människa ska få ett helt jag måste hon inte endast överta andra 

människors roller och tolka deras tänkande samt deras känslor. Hon måste även se hur 

människor ser på varandra i den sociala situation som jämt och ständigt är i förändring (Trost 

& Levin 1999: 62-63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RELATIONEN MELLAN SYSTRAR I VUXENLIVET 

 

Har relationen mognat och vuxit sig starkare? Detta är något som vi kommer att ta upp här. 

Vilka roller har systrarna idag samt hur de förhåller sig till varandra är också saker som detta 

kapitel kommer att handla om. Frågor som kommer att belysas är ifall relationen mellan 

systrarna har förändrats över tid, i sådana fall på vilket sätt. Fanns det någon skillnad i 

relationen under barndomen respektive under vuxenlivet. Kan systrar bete sig hur som helst 

mot varandra samt om det fanns en önskan om att systerns funktion skulle ha varit annorlunda 

än vad den har varit eller är? 

 

Relationen mellan systrarna har förändrats från barndomen till det vuxna livet. Det är inte lika 

många konflikter mellan systrarna i deras vuxna liv. Relationen har växt från att bara ha 

handlat om att leka på gården till att umgås med varandra för att man trivs i varandras 

sällskap. När systrarna blev vuxna inser de hur man kan bete sig eller inte bete sig. Julia 

umgås mer med sin syster när de blivit äldre än under deras barndom. De umgås mer 

civiliserat och de bråkar inte lika mycket längre.  

 

Vi umgås mer civiliserade nu än vad vi gjorde när vi var yngre /…/ Nu brukar vi 

gå och träna eller gå på stan, shoppa eller så. (Intervju Julia) 

 

Julia berättade sedan vidare att hennes relation till sin syster inte är den bästa än idag men att 

de ändå umgås på ett mer civiliserat sätt nu när dem är äldre än när de var barn. Hon 

konstaterar även att det är många som har en bra relation till sin syster, men så har inte deras 

relation varit. Men hon menar att det är åldersskillnaden som gör att de inte har en så bra 

relation. 

 

Relationen behöver inte endast bli till det bättre utan det kan även leda till att systrarna har 

slutat umgås och har sporadisk kontakt med varandra. Elisabeth bråkar fortfarande med sin 

äldre syster men de umgås nästan inte alls längre. (Intervju Elisabeth) Även om det tär på 

informanten har hon en bestämd åsikt på hur en människa och framför allt en syster ska kunna 

bete sig. Istället för att umgås och ha en relation med sin syster, som hon tycker beter sig illa, 

har det automatiskt blivit att det inte umgås alls. Elisabeth påpekar att det inte finns någon bra 

kommunikation mellan dem, systern förstår inte vad Elisabeth säger eller menar. Hon menar 

att det inte ligger på samma våglängd eller att de har samma erfarenheter av livet. Elisabeth 



menar att det är hon som har tagit rollen som vuxen då hon försöker prata med sin äldre 

syster, men dock utan resultat. Hon upplever att det bara är hon som berättar om sina känslor 

och vad hon känner men hennes syster förstår inte. Istället för att besvara i kommunikationen 

börjar hon tala om något annat och skylla på övernaturliga fenomen.  

 

Trost och Levin skriver att en människa är ”medlem” i olika grupper som finns i samhället 

eller att människan får ta på sig olika roller. Dessa roller intar en människa omedvetet 

beroende på vilka människor som man integrerar med. Det finns olika normer och värderingar 

som man förväntas följa. Människor får inte bete sig hur som helst och man måste följa de 

”lagar” som finns om vad som är ett accepterat beteende och detta även om dessa ”lagar” kan 

vara mer eller mindre flytande. När det kommer till termen beteende så handlar det om vad vi 

människor gör och inte gör eller vad vi säger eller inte säger. En människa har många olika 

roller och dessa roller ändras beroende på vilken situation människan befinner sig i. En 

människa kan inte endast ha en roll men vi människor kanske inte uppfattar i vardagen att vi 

inte har mer än en roll men detta är inte fallet. En människa har en uppsättning totala roller 

som sedan förenas till en sammansatt multipel roll. Till varje roll tillhör det en uppsättning 

med delroller där den roll som är kopplad till rollen kallas för totalroll som i sin tur sedan 

består av en uppsättning med delroller (Trost & Levin 1999:137-141). 

 



7. TILLFÄLLEN DÅ DET VARIT BRA ATT HA EN SYSTER 

 

I detta kapitel tar vi upp om det har funnits och finns tillfällen då det är en extra trygghet att 

ha sin syster med sig. Vi tar upp olika övergångsriter som för in informanterna i nya roller och 

nya positioner i livet. Frågor som vi lägger fokus på här är ifall det finns något minne i 

systrarnas liv som har fastnat mer än andra. Fanns det några tillfällen då det varit bra att vara 

en syster eller då det varit bra att ha en syster?  

 

Många informanter kände att fördelen med att ha en syster var att man kunde få stöd och hjälp 

om till exempel föräldrarna var bortresta. Om föräldrarna vill åka bort över jul kan jag alltid 

fira med mina syskon för dom är ju också min familj. (Intervju Lisen) Att ha en syster kan 

även vara en fördel när man vill umgås med någon eller bara prata om sina problem. 

Förväntningar som finns på en syster är att: kunna prata med varandra, finnas där för den 

andra samt att man ska kunna umgås. (Intervju Julia) 

 

När det gäller att ha med sig sin syster när det ska hända något nytt eller liknande väckte inga 

speciella händelser till liv. Dock menar vissa informanter på att det alltid har varit skönt att ha 

någon som funnits med vid skolstarter, då de jobbat på samma jobb eller liknande vardagliga 

händelser, som tvillingarna delgav oss. Detta att de sett sin tvillingsyster som en trygghet är 

något som de båda tvillingarna kan tycka är skönt än idag, exempelvis om de ska på fest där 

de i stort sett inte känner någon så har de alltid varandra som de kan ha roligt med. Då de 

alltid har haft varandra har det skapat en trygghet och det har inte funnit en press på dem att 

bli kompisar med alla. Folk har, som Sara säger, varit nyfikna på dem alltid har nya 

klasskompisar kommit till dem och tagit kontakt inte tvärtom. Det är något som de båda anser 

underlätta väldigt. Det är som att de redan innan de börjat skolan har en säker grund att stå på 

då de har varandra med sig. Nu när de är äldre och pluggar på varsitt håll men bor ihop har 

deras relation förändrats. De ses mindre men pratar mer, pratar på ett annorlunda sätt. Fia 

poängterar dock att det inte spelade någon roll att det var hennes syster som var med när hon 

började skolan, det kunde ha varit vem som helst som skapade och stod för samma trygghet. 

Att ha med sig Sara har ändå skapat en trygghet kring Fia själv. 

En situation som Sara beskriver då det var skönt att ha systern med sig var när de tillsammans 

flyttade hemifrån. Hon menar på att det skulle kännas konstigt att inte bo ihop, men ändå är 

det ju konstigt om vi bor ihop hela livet. (Intervju Sara) I och med att de flyttade hemifrån 

gick systrarna i en ny fas i livet. Flytten kan sägas vara en övergångsrit, för att använda 



Marianne Liliequists ord (Liliequist 1993:15). Systrarna har därmed lämnat en fas i livet för 

att träda in i en ny. 

 

Vidare skriver Liliequist, som man kan koppla till detta, om att olika stadier i livscykeln 

innebär skilda socialisationsformer. För att komma in i dessa olika stadier hjälper 

övergångsriterna till att markera de olika faserna. Med hjälp av ritualen har individen 

möjlighet att växa in i sin nya roll och då även visa sitt byte för omgivningen, som Liliequist 

skriver. Genom olika faser i livet och olika erfarenheter lär sig individen saker och, för att 

använda Liliequist uttryck, ”kodar” in hur man ska vara i olika situationer. (Liliequist 

1993:15) Genom systrarnas flytt lär de sig att de kan ha en annorlunda och djupare relation till 

varandra, mot tidigare. Denna övergångsrit förenar systrarna än mer och visar för omvärlden 

att de två håller ihop. Även fast de ser på varandra som systrar har de nu ändå skapat en 

djupare och en mer vuxen relation mellan varandra. Det finns en möjlighet och ett behov att ty 

sig till varandra då man vill prata eller bara ha någon att skratta med. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. FÖRVÄNTNINGAR PÅ EN SYSTER/BILDEN AV DEN IDEALA SYSTERN 

 

I detta kapitel kommer fokus vara på den ideala bilden av en syster. Finns den? Hur ser den ut 

i så fall och finns den i verkligheten? Vi kommer att ta upp saker som förväntas av en syster 

och varför det är bra att ha en syster. Det kommer åter tas upp frågor som förväntningar på en 

syster, funktion samt om relationen mellan barndom och vuxenliv har förändrats och i så fall 

hur. 

 

När systrar kommunicerar med varandra sker det i samråd då man har en gemensam bakgrund 

då man vuxit upp tillsammans, förändrats och utvecklats. En syster vet om den andres 

”riktiga” jag som har förändrats över tid men även om en systers jag har förändrats kan 

systern se detta och spegla sig i systern. Detta kan man även se då systrar har en förförståelse 

för syskons tillvaro (McConville 1985:19-20). 

 

Elisabeth saknar att kunna prata med sin syster och deras möjlighet att utbyta kunskaper med 

varandra. Det kan vara kunskaper som handlar om barn, relationer eller att prata om övriga 

familjemedlemmar. Denna relation är något som hon saknar väldigt mycket. Hon saknar även 

själva relationen där de ska kunna träffas och fika eller äta middag. Att man kan åka och hälsa 

på varandra är något som hon också önskar fanns.   

 

Detta kan man koppla till det som McConville skriver om att kvinnor som har systrar har ett 

liv som de har vävt in med deras syster. I det liv som dessa kvinnor har finns det inflytande 

från systern som speglar en människas liv. Dessa inflytande som syster kan ha inverkan på är 

när det bland annat handlar om arbete, giftermål, barn och klädstil. Ens syster skapar en grund 

för den person som vi i slutändan blir och formas till (McConville 1985:19-20). 

 
Att systrar kommunicerar på ett mer moget sätt kan man se: vi brukar äta frukost ibland 
numera.  (Intervju Lisen) Under intervjun framkom det att de under frukosten brukade prata 
med varandra om händelser i deras liv och andra saker som är relevanta. Lisen hade även en 
uppfattning om att det var viktigt att ha en syster och hade en bestämd uppfattning om vad en 
syster skulle ha för funktion.  
 

Stöd framför allt, ja stöd, trygghet ska man ha i syskon det är de som skiljer 

familjemedlemmar från andra och speciellt syskon. Så man behöver inte riktigt 

vara, inte kompisrelationer utan man ska mer kunna säga vad man faktiskt 

tycker är rätt och fel för man har ju dom där starka banden till varandra ändå. 



Jag tycker framför allt trygghet jag vill alltid kunna ha min syster där även 

oberoende på vad jag gör så det är det viktigaste. (Intervju Lisen) 

 

Den bild som Fia ger på frågan om hon har någon speciell bild av ett syskon kommenterar 

hon det med att bara om man har en äldre syster. Med detta menar hon att en syster ska finnas 

till hands för att ge råd och stötta genom livet. Fia ser en syster som en person som ska vara 

ens kompis och som systrar ska man ställa upp för varandra samt ha en nära relation. Hon 

hade ingen glasklar bild av den ideala systern men hon sammanfattar det väldigt bra: Jag tror 

att man tror att alla är som en själv. Det vill säga att finnas till för varandra och skapa ett 

förtroende mellan sig. Men någon tydligare bild än så har hon inte av hur en syster ska vara. 

Sara har å sin sida inte riktigt funderat över den ideala bilden av en syster. Men när hon tänker 

på det anser hon att man ska vara nära med sin syster samt vara bästa tjejkompisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

 

Förväntningarna på en syster kan vara många och olika. Vi hade innan vi började detta arbete 

en föreställning om hur en syster ska vara och hur vi trodde oss förstå hur relationen mellan 

systrar generellt sett är. Vår syn har både bekräftats och fallit under våra intervjuer med 

informanterna. Detta då många av våra informanter tar upp detta med att man ska kunna lita 

på varandra och veta att systern ställer upp för en när man behöver det. Flera av våra 

informanter tar upp att det är naturligt och roligt med syskon. Att det är viktigt med en 

förebild som levt före en själv så man kan fråga om olika saker. Som en av informanterna sa 

så förväntar hon sig att få samma sak av sin syster som hon ger. 

 

Vårt syfte har varit att titta närmare på relationen mellan systrar och då på de roller de skapar 

mellan varandra. Vi har tittat på hur dessa roller upprätthålls och skapas samt hur systrar 

speglar sig i varandra och därmed skapar sig själv. Vilka roller skapar de mellan varandra? 

Som det har framgått har vi då utgått från barndomen samt vuxenlivet och där tittat på hur 

systerrelationen ändrats, men även tagit reda på om det finns en bild av hur en syster ska vara 

samt om det finns i verkligheten. 

 

I och med att informanterna har blivit äldre har relationen till sin/sina systrar kommit att 

ändras har vi sett genom vårt arbete. Det talas om en mer civiliserad och vuxen relation, man 

får en känsla av att de flesta informanterna värdesätter relationen högt. De som saknar denna 

närhet till sin syster värdesätter dock också en sådan relation högt, då de påpekar att det är 

något som saknas och önskas. Mestadels har systerrelationerna kommit att förändras till det 

bättre. Det som vi upplever när vi jobbat med detta är att en syster ska vara en person som 

man kan lita på, en som ställer upp och finns till hands. Dessa punkter var något som vi innan 

arbetet antog att de skulle tas upp och har därmed bekräftas. Relationerna har gått från mycket 

bråk när de var små till att exempelvis träffas över en frukost eller ett träningspass. 

Relationerna har även gått från att vara lekkamrater till att har mer en systerlig syn på 

varandra. Sara säger att de är bästa kompisar men det är ändå inte likställt med en vanlig bästa 

kompis. Det är trots allt en skillnad där emellan anser Sara, systern är i systerfacket men med 

en stor betydelse. Detta har vi märkt bland fler informanter, systerrelationen ses som 

kamratlig. Det är nog ett tecken på den nära relation som de flesta ändå har.  

 



Flera av våra informanter anser att det är otänkbart att inte ha några syskon, att vara 

ensambarn verkar det inte vara så många av dem som vill. I början skrev vi om att syskonskap 

är en slags påtvingad relation, en relation som man inte väljer och som man förväntas 

upprätthållas. Detta ser vi inte bland våra informanter, de verkar inte som att det ”tvingas” till 

att hålla liv i sin systerrelation. Det är något naturligt och självklart från båda hållen.  

 

När det gäller händelser att ha en syster vid sin sida är det inte egentligen någon specifik 

händelse som någon av informanterna tar upp utan de poängterar mer de vardagliga 

händelserna som att exempelvis jobba på samma jobb och ha systern med sig som en 

trygghet. Eller då föräldrarna är bortresta, att ha varandra då. Det är den funktionen som de 

flesta informanterna tar upp. Återkommande genom samtliga intervjuer är trygghet och 

närhet. Det verkar vara nyckelorden för systerskapet bland våra informanter. 

 

Bland våra informanter har det funnits olika roller som de tagit på sig. Bland annat har vi sett 

den efterhängsna lillasystern som vill vara som sin storasyster och göra allt som hon gör. 

Storasystern blir här en förebild, en person som informanten ville leva efter. Här blev 

lillasyster och storasyster väldigt tydliga. Vi har även sett tvärtom, det vill säga storasyster 

som har haft lillasyster efter sig. Informanten blev här irriterad över att hennes lillasyster alltid 

ville låna kläder och det blev därmed mycket bråk kring det. Något som också är intressant är 

att det även bland vårt tvillingpar har förekommit lillasyster och storasyster. Detta trots att det 

bara skiljer någon minut mellan dem. Detta har att göra med givna och påtagna roller från 

familjen. Genomgående, oavsett om relationen till sin syster har varit bra eller inte, har vi sett 

olika roller som systrarna har haft och tagit på sig. Dessa roller är förknippade med lillasyster 

och storasyster, hur mycket plats man tar i förhållande till sin syster men även spelar närheten 

in i rollerna. 
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Informantförteckning 
 

1. Namn: ”Julia” 

Yrke: Student  
Födelseår: 1984 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 060416 

Intervjuns längd: 30 minuter  

Intervjun utförd av: Linda Lampinen 

 

2. Namn: ”Lisen” 

Yrke: Student  
Födelseår: 1983 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 060421 

Intervjuns längd: 40 minuter  

Intervjun utförd av: Linda Lampinen 

 

3. Namn: ”Elisabeth ” 

Yrke: Kassör 
Födelseår: 1980 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 060421 

Intervjuns längd: 40 minuter  

Intervjun utförd av: Linda Lampinen 

 

4. Namn: ”Fia” 

Yrke: kassa- och kundtjänstbiträde på bank 
Födelseår: 1984 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 060421 

Intervjuns längd: 32 minuter  



Intervjun utförd av: Anna Friberg 
 

5. Namn: ”Sara” 

Yrke: Student 
Födelseår: 1984 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 060421 

Intervjuns längd: 25 minuter  

Intervjun utförd av: Anna Friberg 

 

Otryckta källor  
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