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Abstract 
 

My aim writing this essay is partly to find out how the different group processes influence the 

individual. I also wanted to find out how destructive groups distinguish from “normal” 

groups, by seeking if there are any difference in the group processes and witch consequence 

this can have for a person. Another thing I want to find out by writing this essay is how we 

social workers can work on the basis of what I have learned about group processes to break 

individual behavioural pattern. 

 

I have done a theoretical essay and to find out the answer to my questions I used literature 

study as my method. You can kind of say that I have used the literature as my empirical 

material, so my essay is in one way a qualitative study. 

 

I choose to have a social psychologist perspective to approach my questions. To answer the 

questions I have used a couple of researchers who a find relevant to answer my questions. I 

found Meads symbolic interactionism together with Goffmans theatremeatphor as an 

important theory to explain the social interaction. To explain why the destructive groups get 

barred from the community I have used Backers stampletheory. To describe what I think is 

good social work I have used Antonovskys KASAM-concept and his salutogenes-conduct. 

 

By writing this essay I have learned that groups have a great influence on the individual and 

destructive groups in special. The work of this essay has giving me knowledge how much 

theses destructive group’s means to the individual and how different processes influence 

them. 

 
Key words: destructive groups, symbolic interactionism, salutogenes 
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Sammanfattning 
 
Jag har studerat hur grupper påverkar individen på olika sätt. Till att börja med beskriver jag 

hur ”normala” grupper fungerar och på vilket sätt gruppgemenskapen har betydelse för 

individen. Sedan har jag tittat närmare på hur destruktiva grupper påverkar individen och på 

vilka sätt dessa grupper skiljer sig från hur en ”normal” grupp fungerar. Till slut beskriver jag 

hur man kan jobba socialpedagogiskt, utifrån kunskaper om framförallt hur destruktiva 

grupper fungerar.  

Det är en teoretisk uppsats och mitt metodval har varit att göra en litteraturstudie för att finna 

materialet till min uppsats, man kan säga att jag har hittat min ”empiri” i litteraturen. 

 

De teorier jag funnit mest relevanta för att se samspelet mellan individen och gruppen har 

varit de teorifragment kring den symbolisk interaktionismen. Vilken Mead kan sägas vara 

grundare till och Goffman skrivit hel del kring, genom hans teatermetafor. För att beskriva det 

socialpedagogiska arbetet har jag lagt fokus på Antonovskys KASAM-begrepp och hur man 

kan jobba salutogent för att uppnå KASAM. 

 

Jag har genom uppsatsen fått en bra förståelse för hur grupper påverkar individen och hur man 

med fördel kan jobba socialpedagogiskt med ungdomar som befunnit sig i destruktiva 

grupper. 
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Inledning 
 

I denna uppsats kommer du att kunna läsa om… 

 

Jag har valt att dela upp den här uppsatsen i tre delar. 

I första delen kommer jag att beskriva varför man söker sig till grupper och vilka 

grundläggande behov gruppen fyller för individen, samt vilka behov vi människor har att 

befinna oss i sociala sammanhang för att utvecklas som individer. Jag förklarar också hur 

grupper fungerar i allmänhet och vilka bitar som är generella för alla grupper, med ett visst 

fokus på gruppgemenskaper i ungdomsåren. Sedan kan du läsa om hur gruppgemenskapen 

bibehålls och stärks på olika sätt, men också hur och varför grupper tar avstånd till andra 

grupper i dess omgivning. 

 

I andra delen kommer jag att förklara hur destruktiva grupper där de förekommer exempelvis 

droger, kriminalitet eller andra avvikande beteendemönster fungerar. Vad som kan skilja 

dessa grupper gentemot andra ”normala” grupper på olika sätt. Dessutom söker jag att finna 

varför man stannar kvar i en sådan här gemenskap, vilka krafter de är som gör att individen 

stanna i destruktiva miljöer. 

 

I den tredje delen kommer jag utifrån den förförståelse vi nu fått för hur grupper fungerar att 

beskriva hur vi som socialpedagoger med fördel kan jobba med ungdomar som befinner sig i 

destruktiva miljöer. Genom att vi vet vad gruppen betyder för individen och på vilket sätt den 

påverkar denne, blir det lättare att jobba med individen och på olika sätt kan stärka honom i 

den processen. 

 

 

Därför har jag valt att skriva om det här ämnet… 

 

I mitt framtida yrke har jag tänk att jobba med ungdomar som har hamnat snett på olika sätt 

och en viktig del för alla ungdomar är kompisgänget. Det är här man tillsammans med sina 

kamrater konstruerar och omkonstruerar stora delar av sin identitet. Ungdomarna finner också 



sin trygghet i den här miljön tillsammans med andra jämnåriga. Detta gäller såväl normalt 

fungerande ungdomar som ungdomar som hamnat snett. Oavsett vilken ungdom vi pratar om 

har kamraterna en avgörande roll under ungdomsåren. 

Så för mig som framtida socialpedagog känns det oerhört viktigt att ha goda kunskaper om 

hur grupper fungerar. Dessutom att man har större förförståelse varför ungdomar agerar på 

olika sätt i en gruppsituation, samt vad grupper kan driva svaga identitetssökande ungdomar 

till och att öka förståelsen för vad gruppen betyder för individen. 

 

 

Vad har du och jag för nytta av denna uppsats… 

 

Detta ämne kring grupper är ju någonting som vi alla varit med om och kommer att fortsätta 

att leva i. Grupper är en naturlig del av människors liv, mer för vissa och mindre för andra. 

Men på ett eller annat sätt är vi alla beroende av sociala sammanhang. 

Speciellt viktigt är det att förstå hur grupper fungerar är det ju naturligtvis för alla som jobbar 

i och kring ungdomsgrupper så som skola, fritidsgårdar, idrottsföreningar. Där 

gruppsituationer är en del av vardagen och om man får en större kunskap om hur och varför 

grupper agerar på olika sätt tror jag att de kan hjälpa till att underlätta arbete. 
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Syfte & frågeställningar 

 

Jag vill studera hur olika gruppgemenskaper fungerar med ett visst fokus på grupper under 

ungdomsåren. Jag har valt att studera grupper ur ett socialpsykologiskt perspektiv, genom att 

se hur grupper påverkar individen på olika sätt och på vilket sätt gruppgemenskapen blir 

viktig för individen. Jag har valt att beskriva hur ”vanliga” grupper med ungdomar fungerar, 

men även hur en för individen destruktiv grupp kan agera på olika sätt. Jag ska även titta på 

om dessa destruktiva grupper påverkar individen annorlunda än de ”vanliga” grupperna och 

vilka konsekvenser de destruktiva gruppernas processer kan få för den enskilda individen. 

Utifrån mina kunskaper om olika gruppers beteende och handlingsmönster ska jag studera hur 

man som socialpedagog kan jobba utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt för att hjälpa 

individer att bryta sitt negativa beteendemönster. 

 

 

Hur fungerar ungdomsgrupper och vad fyller gruppen för behov hos individen? 

 

På vilket sätt särskiljer sig de destruktiva grupperna gentemot de ”normala grupperna” och 

vilka konsekvenser kan det få för individen? 

 

Hur man kan jobba utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt för att bryta ungdomars 

destruktiva beteendemönster? 
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Metod 

 

Metod är som Holme & Solvang (1997) säger ett redskap för att komma fram till de mål jag 

har med uppsatsen, vilket främst är att besvara mina frågeställningar. Jag har valt att skriva en 

teoretisk uppsats och mitt redskap för att komma fram till mina resultat är litteraturstudier, en 

typ av kvalitativ metod. Holme & Solvang förklarar att kvalitativa metoder innebär att mina 

tolkningar av litteraturen står i fokus, vilket blev mitt redskap för att få fram fakta och 

material till denna uppsats. 

 

Eftersom jag har valt att göra en litteraturstudie kommer det att bli mer problematiskt att 

redogöra för mitt tillvägagångssätt än om jag hade genomfört exempelvis intervjuer. Om jag 

hade valt att genomföra intervjuer hade jag kunnat beskriva hur jag gjorde frågorna, varför jag 

valde dessa frågor, svårigheter under intervjun, omständigheter som kan ha påverkat intervjun 

osv. Jag kunde också ha förklarat hur jag gjorde mitt urval och hur mitt val av urval 

påverkade resultatet. Resultatet av en enkätundersöknings eller en intervju kan variera mycket 

beroende på hur, var, till vem på vilket sätt frågorna ställdes.(Bryman, 2002) 

 

Min litteraturstudie blir ju ganska subjektiv i den meningen att jag har valt de böcker och 

forskningsrapporter jag har funnit intressanta och användbara för att besvara min 

frågeställning, vilket blev min urvalsstrategi. Man kan säga att min uppsats är deduktiv i det 

hänseendet att jag grundat ”empirin” i de teorier jag granskat. 

 

Utifrån Brymans mall för hur man ska gå tillväga i en kvalitativ undersökning ska jag försöka 

förklara hur jag har gått tillväga. 

Jag startade med att jobba fram frågeställningar vilka kom att ligga till grund för hela arbetet. 

Sedan började jag att leta fram relevanta studier och litteratur på bibliotek och Internet, för att 

för att finna lämpliga teorier kring grupper i allmänhet. Nästa steg blev att finna litteratur 

kring destruktiva grupper så som missbruksgemenskaper, nazistgrupper, problematiska 

förortsgäng osv. vilket följdes av att jag tolkade den data jag samlat in. Man kan säga att jag 

finner min ”empiri” i böckerna istället för i en intervjugrupp, experter osv. När jag funnit 

Comment: att 

Comment: punkten efter 
parentesen 



Högskolan Väst 
Institution för individ och samhälle 
Socialpedagogiska programmet, SP03 
Vetenskapligt uppsatsarbete 10 p 
 
 
 

 8 

teoretiska underlag i litteratur och studier till min uppsats fortsatt att studera litteratur kring 

”hur man kan jobba socialpedagogiskt ur ett socialpsykologiskt perspektiv”.  

 

Ett alternativ istället för att använda mig av litteratur som empiriskt material hade varit att 

göra en fallstudie. Alltså att jag hade följt en grupp människor, kanske i en destruktiv miljö. 

Detta deltagande och närvaro hade givit mig en god inblick i hur det fungerar i 

”verkligheten”. Problemet ligger i att hitta en ”gate-keeper”, alltså en person som låter mig 

komma in i denna destruktiva gemenskap. Det skulle kunna vara en ungdom i gruppen eller 

kanske en fritidsledare eller behandlingspersonal som stod någon/några i gruppen nära. 

En annan problematik med fallstudie är att det är en tidskrävande metod. Det skulle vara näst 

intill omöjligt att hinna med att studera en grupp och komma dem tillräckligt nära för att se 

mönster, sociala koder, normer osv. under de få veckor vi har att skriva c-uppsats. (Holme & 

Solvang, 1997) 

 

Det är viktigt att man är medveten om hur man går tillväga för att få en så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt. Bryman (2002) förklarar att reliabilitet rör pålitligheten i 

undersökningen, om det exempelvis skulle gå att genomföra en liknande undersökning och då 

få liknande svar. Validitet svarar på frågan om metoden jag valt gav svar på det jag avsåg. 

Målet blir att som forskare påverka resultatet så lite som möjligt själv och hålla sig så objektiv 

som möjligt. Resultatet blir alltså helt avgörande av hur du har fått fram och sedan använt dig 

av ditt empiriska material. 

Reliabiliteten och validiteten tenderar i mitt fall att bli ganska låg, men det menar Bryman kan 

vara helt normalt i vissa kvalitativa metoder. Eftersom det exempelvis aldrig går att frysa en 

social miljö eller generalisera resultaten från en miljö till en annan, samt att det i mitt fall må 

hända att andra som undersökt samma saker skulle tolka litteraturen annorlunda. 
 
 

Comment: punkt efter 
parentesen 

Comment: tar de slut där?I 
såfall en punkt 



Högskolan Väst 
Institution för individ och samhälle 
Socialpedagogiska programmet, SP03 
Vetenskapligt uppsatsarbete 10 p 
 
 
 

 9 

Teori och tidigare forskning 

 

Eftersom jag skriver en teoretisk uppsats, kommer stora delar av uppsatsen att beröra just 

olika teorier. Därför kommer jag inte att nämna olika teorier och teorifragment i denna 

teoridel, utan lägger fokus på vilken litteratur och vilka författare/forskare jag använt mig av i 

mina teorikapitel. 

 

När jag nu valt att skriva utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv innebär det att jag inte 

lägger fokus på hur samhälleliga faktorer exempelvis hur olika politiska beslut påverkar 

individens situation. Det här s.k. makroperspektivet tar hänsyn till individers positioner i 

samhället utifrån klass, genus eller etnicitet begränsar eller möjliggör deras möjligheter, 

faktorer som jag inte tar hänsyn till i min uppsats. 

 

Jag lägger heller inte fokus på vilka intrapsykologiska faktorer som kan ligga till grund för att 

man söker sig till grupper eller hur detta skulle påverka individens roll i gruppen. De olika 

perspektiven går delvis in i varandra, därför är det svårt att göra en klar distinktion mellan 

speciellt grupp- och individnivå. Dock har jag funnit det socialpsykologiska perspektivet då 

samspelet mellan individerna kommer i fokus, som det mest relevanta för att besvara min 

frågeställning. 

 

Det har skrivits ett stort antal böcker om hur grupper fungerar sedan tidigare. Jag kommer att 

bygga upp min presentation av teorierna och argumentering kring några för ämnet 

betydelsefulla forskare och författare. En person som betytt mycket för socialpsykologin är 

professorn i filosofi George Herbert Mead (1976), som var en av dem som inspirerade till 

framkomsten av symbolisk interaktionism. Han berör samspelet mellan individer i en grupp 

och hur individen påverkas av gruppen. Erving Goffman är professor i sociologi och har fört 

arvet från Mead vidare. Han utgår från ett dramaturgiskt perspektiv, där han använder sig av 

sin teatermetafor för att förklara det sociala samspelet (Svedberg, 2003).  

Erich Fromm (1994) var en tysk psykolog och samhällsteoretiker som agerade under mitten 

av 1900-talet. I boken ”Flykten från frihet” som blivit en klassiker inom socialpsykologin 
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förklarar han vilka negativa konsekvenser det inneburit för individen att bli självständig och 

svårigheterna som den individuella friheten för med sig. Denna frigörelse har skapat en 

negativ frigörelse som vi flyr genom olika flyktmekanismer. 

Jag har även haft stor hjälp av sociologen Anthony Giddens (2003) tankar kring 

identitetsbildning och det postmoderna samhällets betydelse och påverkan på individen. 

Professorn i sociologi Aaron Antonovsky (1991) var verksam efter 1950-talet och är mest 

känd för det arbete han bedrivit om KASAM och salutogenes. Salutogenes som betyder att 

man ska jobba med de friska delarna och fokusera på det positiva hos individen. KASAM blir 

svaret på det slutogena arbetet, alltså att finna ”en känsla av sammanhang” i individens 

vardag. 

För att beskriva stämplingsteorier och stigmatisering av destruktiva grupper har jag använt 

mig av stämplingsteorins upphovsman Howard Becker (Giddens, 2003) som var professor i 

sociologi i USA under början och mitten av 1900-talet. Följderna av stigmatisering och senare 

ett allt vidare grupptänkade kan bli dehumanisering som den franska sociologen Émile 

Durkheim (1983) har studerat närmare.  

För att förklara orsaker till att grupper tar avstånd till varandra och deras behov att ha en 

motpol till den egna gruppen har jag bland annat utgått ifrån den polske sociologen Zygmunt 

Bauman (1990).  

Även den tidigare medlem av Birminghamskolan, som var en tvärvetenskaplig forskargrupp 

vilka var först med att avgränsa barn- och ungdomskulturforskningen som ett självständigt 

fält, Paul Willis (1981) tankar har jag funnit användbara. Framförallt för hans tankar kring hur 

förhållandet mellan ungdomsgrupper och vuxenvärlden fungerar. 

 

Sedan har jag använt mig av några författare och forskare som använt sig av dessa ovan 

nämnda tänkare. 

Philip Lalander är en författare jag utgått mycket ifrån i mitt arbete då han skriver en hel del 

om ungdomars livsstil och kultur. Dels har jag använt mig av en bok av Lalander som heter 

”Ungdomsgrupper” (2002), i vilken han lägger fokus på hur ungdomsgrupper fungerar och 

samspelar med andra delar av samhället.  

Han har dessutom gjort två studier av ungdomar vars livsstil kretsar kring droger. I den ena 

studien ”Hela världen är din” (2001) följer han ett gäng ungdomar i Norrköping som använder 
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heroin och beskriver hur deras vardag ser ut. Samt vilken betydelse drogerna har för 

ungdomarna och på vilket sätt droggemenskapen påverkar dem. 

I den andra studien ”Anden i flaskan” (1998) följer han olika ungdoms grupper för att finna 

vilken betydelse alkoholen har för de olika grupperna, när alkoholen används och varför den 

används. 

Stig-Arne Berglund lektor på Umeå universitet är en annan författare vars idéer jag skrivit 

utifrån i min uppsats, då jag delar hans tankar om hur socialpedagogiskt arbete bör utföras.  

Han har i boken ”Social pedagogik” (2000) följt olika ungdomar i utsatta situationer och 

utifrån deras berättelser försökt att förklara varför saker har blivit som de blivit. Han förklarar 

också sin syn på hur man bör jobba socialpedagogisk och vad han anser är viktigt i ett 

socialpedagogs förhållningssätt. 

Jag har också använt mig av antologin ”Viljan att bli någon” (2003) där Alalehto, Berglund 

och Sauer skriver om upplevelser av avvikelseprocesser hos personer med 

utvecklingsstörning, kriminella ungdomar och personer som begår ekobrott. I artikeln ”Det 

välgörande med att uttrycka sig” (Berglund, 2004) får man en tydlig bild av hur man kan 

jobba med ungdomar som har ett avvikande beteende och vad man bör lägga fokus på i 

arbetet. 
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Generellt för alla grupper 

 

Förr levde och tillbringade individer största delen av livet i och kring sin familj, ofta med 

strikta regler för hur man skulle uppföra sig, familjen och livet på gården var i stort sett livet. 

Föräldrarna och det kollektiv man växte upp i blev starka referenser för barnens 

identitetsskapande, man blev i mångt och mycket som föräldrarna var. Traditioner som att 

sonen i familjen förväntades följa i faderns fotspår och jobba med liknande jobb som honom. 

Traditioner och seder hade stor inverkan på hur vi formades som individer. Det var en tid då 

kön, klass, etnicitet och religion innebar begränsningar och möjligheter för 

individen.(Giddens, 2003) 

Idag ser det annorlunda ut, vi har enligt Lalander (2002) inga givna trygghetsforum att falla 

tillbaka på, som man förr hade i form av t.ex. familjekultur eller religion. De traditionella 

referensramarna i identitetsbildningen har försvunnit och individen blir tvungen att hitta sina 

nya referensramar vid sidan av familjen. Giddens (2003) menar att vi i viss mån har förlorat 

kontrollen över våran framtid genom avtraditionaliseringen. Friheten som vi har fått att själva 

skapa våra egna vägar mot framtiden och att forma vår identitet upplevs ofta som 

problematiska. Det är mycket som individen måste fundera kring vilket skapat en ökad social 

reflexivitet. Sådant som förr föll naturligt på plats som t.ex. utbildning, jobb, familj osv. 

kräver idag noggrann planering. Det indivualiserade samhället har alltså resulterat i brister på 

fasta punkter i den unges identitetsbildning, nu när vi inte längre har någon religiös moral och 

etik i samma utsträckning, samt tryggheten att följa i föräldrarnas spår.(Giddens, 2003) 

 

Den tyske samhällsteoretikern och filosofen Erich Fromm (1994) menar att den individuella 

friheten har en baksida, då vi genom individualiseringen förlorat stora delar av den trygghet vi 

hade i religion och tradition. För att återskapa tryggheten flyr vi från den ökade friheten 

genom att söka oss till miljöer med trygga ramar. Vi ger alltså upp en del av vår 

självständighet för att finna trygghet, då friheten är svår att bära för många för att den ger 

upphov till känslor av ovisshet menar Lalander (2002). 
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Ziehe (1989) använder subjetivisering för att beskriva osäkerheten i individualiseringen och 

menar att ungdomar söker sig till olika rörelser för att finna en trygghet och en mening med 

tillvaron. Många ungdomar känner sig rotlösa som Ziehe beskriver det och det gäller att 

hantera rotlösheten på bästa sätt. Ziehe förklarar att det finns olika sätta att hantera 

rotlösheten: 

 Ontologisering - Individen söker sig till starka ideologier 

 Subjektivisering - Den unge får bekräftelse genom kamratkretsens närhet. 

 Potentiering – Individen hanterar tillvaron genom att söka sig till spännande miljöer 

och finner tillfredställelse i den snabba föränderligheten.(Lalander) 

 

Ungdomstiden innebär också en frigörelse gentemot familjen. Förr hade ungdomen den 

grundläggande trygghetsbasen hos/i den primära socialisationen, det var familjen som skänkte 

tryggheten. Idag finner man trygghet i den sekundära socialisationen bland kompisar, där man 

också konstruerar och omkonstruerar sin identitet. Man söker nu finna vem man är och vart 

man hör hemma i en process där man söker sig till andra sociala sammanhang och arenor. 

Ungdomar skapar olika sociala världar som kan utgöras av intressegemenskaper, 

kamratgrupper, släkt osv. och ofta spenderar den unge mer tid i dessa sociala världar än i 

familjen.(Berglund, 2000) 

 

 

Roller 

 

Gorge Herbert Mead (1976) som var professor i filosofi och en av grundarna till den sociala 

interaktionismen förklarar att vårt jag formas genom andras respons och reaktion på det vi 

gör. Men jaget är inget statiskt utan beroende av människans grupperfarenheter vilket han 

förklarar genom Me och I. Vi har en sida av oss själva som handlar, tänker, vill – I, medan Me 

påverkas och styrs av andras tankar och attityder om hur vi ska agera.  

Individen strävar hela tiden efter att finna en balans i självsystemet och det blir de om vi får 

positiva reaktioner på det vi gör, det får oss att känna oss väl till mods. Vårt jag konstrueras 

alltså i sociala sammanhang och omkonstrueras genom omgivningens reaktioner på vårt 

beteende. Individen kommer genom livet att ta på sig olika roller för att se vilka reaktioner 
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denne får på olika beteenden enligt Mead. På så sätt kan han prova på olika roller och finna 

sig själv i det, detta spel blir en hjälp i sitt identitetsskapande. Man märker med tiden vilken 

roll som man trivs med och inte. Omgivningen kommer också att leda dig in i olika roller för 

att lättare kunna hantera sin omgivning. Så rollsituationen blir ett givande och tagande mellan 

individen och dennes omgivning. Rollerna blir alltså beroende på vilken miljö som individen 

befinner sig i. I familjen agerar man på ett sätt medan man agerar på ett annat sätt när man 

befinner sig i skolan. Mead förklarar att detta sker för att det ställs olika krav på individen i 

olika miljöer och utefter omgivningens krav på individen konstrueras den roll som individen 

agerar utifrån. 

 

Det blir alltså ganska naturligt att människor söker sig till grupper eftersom det är där vi får 

den bekräftelse vi behöver. I gruppen kommer vi liksom som jag beskrev ovan att ta på oss/få 

olika informella roller. Varför jag skriver ta på oss/få är just därför att det är en process 

mellan individen och gruppen. Rollen bli beroende av dels vad gruppen har för förväntningar 

på individen, samt vilken plats individen själv tror sig ha i gruppen. Gruppkonstellationer kan 

vara ganska svårhanterliga för individen, då hjälper rollerna till att strukturera upp miljön. 

Detta beroende på att rollerna utgår ifrån tidigare välkända gestalter vilket ger en trygghet och 

förutsägbarhet. Man kan säga att ju mer osäker gruppmiljön är desto mer stereotypa blir 

gruppmedlemmarnas roller. För att försöka balansera det laddade läget i gruppen ökas 

tryggheten i rollsammansättningen på så sätt att alla lätt kan känna igen sin egen och andras 

roller. Vissa roller kommer att betyda mer och påverka vår personlighet mer än andra roller 

kommer att göra. 

Individen tillåts här tillsammans med andra att finna sig själv och den sociala gemenskapen 

kommer att upplevas som en trygghet för individen. För utan andra att spegla sig i under sitt 

identitetsskapande skulle detta kännas tomt, ensamt och meningslöst. Ensamma skulle vi inte 

heller känna glädje i tillvaron, utan livet skulle upplevas som tämligen meningslöst. I en 

positiv grupp stärks även individen på så sätt att den bygger upp ett sunt självförtroende vilket 

hjälper oss att tackla svårigheter senare i livet.(Svedberg, 2003) 

 

Den amerikanske sociologen Jack Katz (1999) har skrivit om hur känslor kommer fram och 

förstärks i relationer och samspel med andra. Han ger exempel på att humor och skratt är 
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något som man delar i boken “Seeing what other sees”, genom att beskriva ett tillfälle när en 

farmor är på ett nöjesfält och tittar i förvrängda speglar tillsammans med sitt barnbarn. Först 

pekar farmodern på spegeln och visar barnet spegelbilden. Själv tittar farmodern däremot på 

barnet, vilket barnet ser, ingen av dem skrattar. Vid nästa spegel gör farmodern på ett annat 

sätt. Hon ställer sig framför spegeln och riktar dem båda mot spegeln, sen visar hon 

spegelbilden och kommer dessutom med ett utrop “WwHHhaay”. Då skrattar de båda 

eftersom att de vet att den andra ser samma sak så förstärks humorn i situationen. 

Det visar på hur man upplever situationer starkare tillsammans med andra. Man får en historia 

tillsammans i gruppen och kan skratta över saker som har hänt när man varit tillsammans. 

 

Grupper kan stärka individen, ge den självförtroende och trygghet som jag beskrivit ovan. 

Men grupper kan också fungera som otroligt destruktiva för individen och bli den avgörande 

faktorn till att människor väljer att leva ett tämligen ensamt liv. Negativa grupperfarenheter 

från exempelvis skoltiden kan sätta sig djupt och resultera i att individer inte söker sig till nya 

gemenskaper mer än nödvändigt. 

Så därför är vi i ganska stor grad beredda att anpassa oss till gruppen enligt Mead (1976) för 

att inte riskera att hamna i ensamheten. Anpassning blir avgörande för om gruppen ska kunna 

fungera tillsammans och överleva. 

 

Alla har vi nog massor utav både positiva minnen från när grupper hjälpt oss att uppnå saker 

som vi aldrig hade klarat av annars. En fotbollsspelare som blir intervjuad precis efter att han 

avgjort en final eller vunnit något fint individuellt pris tackar ofta laget. För precis som han 

säger hade han aldrig varit där han är idag utan sina lagkamrater genom åren. Inte för att han 

vill verka oegoistisk eller bara vara snäll mot sina lagkamrater, utan det är dagens sanning att 

utan ett ”gött gäng” att komma ner och träna med hade han aldrig orkat lägga alla dessa 

timmar. Han hade heller inte blivit sådär bra eller gjort de där målen om han inte omgärdats 

av andra duktiga fotbollsspelare. Utan dessa hade han aldrig blivit så bra att han vunnit det där 

priset. 

Det finns många exempel på lag som höjt sig och presterat långt över summan av den 

individuella kompetensen som egentligen finns. Det behöver naturligtvis inte handla om 

fotboll eller sport, utan alla grupper där man tillsammans agerar för att uppfylla ett mål. Man 
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kan även nämna självhjälpsgrupper som är ett bra exempel på hur människor kan bli stärkta 

tillsammans. 

Så det finns många anledningar till varför det är viktigt att ha en fungerande grupp dels för 

gruppen i sig, men också för att få individerna att känna sig välmående. 
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Samspel mellan individ och grupp 

 

Lalander (2002) förklarar att samtidigt som gruppen stärker individen och ger den trygghet 

och bekräftelse denne behöver, begränsar den också individens handlingsalternativ. 

Individens handlingar begränsas till vad som ”tillåts” och anses vara acceptabelt av gruppen. 

För individen blir agerandet en balansgång mellan vad som är accepterat av kollektivet kontra 

den individuella friheten. Detta kommer att skilja sig åt beroende på hur gruppens struktur ser 

ut. Vissa grupper kommer att tillåta mer oliktänkande och fritt individuellt agerande, medan 

andra grupper inskränker betydligt mer i individens självständighet. 

Ziehe (1989) kallar denna anpassning till gruppens ”regler” för att få ingå i en trygg 

gemenskap för ontologisering, vilket är ett resultat av ”det samtida samhället mångfald och 

instabilitet” (Lalander 2002, s. 59.) Att individen anpassar sig till gruppens regler och på 

samma gång är beredd att avstå från en del av sin individuella frihet kan bero på flera saker. 

Dels kan individen känna sig så trygg i gruppen att denne endast känner sig fri tillsammans 

med de andra medlemmarna i gruppen. Dels kan individen ha tagit till sig gruppens kultur i 

sådan grad att den upplever andra livsprojekt eller handlingsalternativ som orimliga. 

Ungdomen kämpar ständigt för att inte hamna utanför gemenskapen, det är viktigt att tillhöra 

en grupp och känna att man är någon.(Lalander, 2002) 

 

För trots att grupper inskränker på den individuella friheten väljer många att stanna kvar. Inte 

därför att man faller för grupptryck eller är rädd för gruppens bestraffningar, utan för att 

gruppen stärker ungdomens egen identitet och ger trygghet. Detta är ingen process som 

individen oproblematiskt tar till sig, utan detta bör ses som en process av att ge och ta. Där 

man tillsammans provar fram och utvecklar olika symboler, stilar, identiteter vilka man sedan 

tar till sig för att man finner ett värde i det.(Lalander, 2002) 

 

Hur balansen mellan det kollektiva och det individuella är beroende av gruppens yttre och 

inre kontur. Med yttre kontur menas de gränser gruppens medlemmar sätter upp gentemot 

omvärlden. En stark yttre kontur tyder på starka och tydliga symboler inom gruppen och få 

influenser från omvärlden. Inre kontur reglerar medlemmarna inom gruppen. Är den inre 

konturen stark förväntas individen följa kollektivets regler till största del. Starka inre och yttre 
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konturer innebär exempelvis att man som medlem i en rasistisk gemenskap inte kan umgås 

med invandrare. Dessa konturer kan ändras över tid, konturerna kan exempelvis stärkas om 

gruppen hotas och försvagas i trygga situationer.(Lalander, 2002) 

 

 

Bakre- och främre regioner 

 

I de grupper där ungdomar befinner sig sker indentitetsbildningen som kraftigast och dessa 

grupper agerar ofta på arenor utan vuxnas krav och regler för hur man ska uppföra sig. Dessa 

platser är oftast mer kritiska för de unga, då ungdomar här i högre grad riskerar att bli utsatta 

för identitetskränkning. Lalander förklarar att miljöer som skola, disko och gym är platser där 

den unges kropp och stil utsätts för en intensiv granskning. Dessa miljöer blir dessutom mer 

hotfulla för ungdomen eftersom de befinner sig i en känslig period där individen konstruerar 

sin identitet. För att hantera sådana situationer utvecklar den unge olika strategier. 

Strategierna utvecklas och inövas inom ramarna för den egna trygga gruppen, strategierna blir 

dessutom grunden för individens självbild och identitet menar Goffman (Svedberg, 2003).  

Sociologen Goffman beskriver det sociala skeendet ur ett dramaturgiskt perspektiv, detta gör 

han med hjälp av sin så kallad teatermetafor. Där individerna ses som aktörer som uppträder 

på och utanför scen. Uppträdandet på scen förklaras som ett agerande i den främre regionen 

och inför detta framträdande behövs det repeteras i en bakre region.(Svedberg, 2003) 

 

I den bakre regionen tillåts bara medlemmar ur den egna gruppen som man känner sig trygg 

tillsammans med vara. Här ställs inga förväntningar på hur de olika individerna ska vara och 

agera. Det krävs enligt Goffman att den unge upplever tillit till medlemmarna i gruppen för att 

denne ska våga släppa kontrollen i den bakre regionen och på så sätt kunna förbereda sig för 

sina ”framträdanden” i den främre regionen. Eftersom de handlingar som sker här kan komma 

att skada den unges identitet om det kommer fram i offentligheten. 

Vi kan ett ta diskotek eller en krog som exempel på främre regioner i det här fallet. 

Förberedelserna kan se ut så att man samlas på ett café, park eller hemma hos någon 

exempelvis i gruppen innan man ska ”gå ut”. Aktiviteterna går nu ut på att stärka individerna i 

gruppen på olika sätt. Detta kan ske genom att musik spelas som alla känner igen eller ramsor, 
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skålande osv. Stämningen är väldigt avslappnad och man behöver inte tänka något större på 

hur man beter sig. Man ger komplimanger och höjer varandras självförtroende så att man 

lättare och tryggare ska kunna ge sig ut i offentligheten och beträda de främre regionerna. 

Lalander (1998) beskriver hur just alkoholen ofta används i ungdomsgrupper för att stärka 

gemenskapen i den bakre regionen. Hämningarna släpps vilket gör att diskussionerna drar 

igång och blir allt livligare. Det blir heller inget problem att sjunga med i musiken eller skrika 

ut ramsor osv. 

Samtidigt underlättar alkoholen möten med andra personer i de främre regionerna. Då 

hämningarna släpps blir det lättare för individen att ta kontakt med andra utanför gruppen. Att 

ha ett glas eller flaska i handen kan också innebära en trygghet i sig. Drickandet gör att man 

har något att göra och man känner sig som en del av gemenskapen.(Lalander, 1998) 

 

Gruppen brukar också samlas efter ett ”framträdande” i den främre regionen. Detta kan ske 

exempelvis på något fik eller dylikt. Här träffas man för att diskutera vad som händer under 

framträdandet och man anpassar ofta historierna för att passa in under gruppens ramar. Man 

pratar om hur kul man hade och överdriver vad man själva gjort, medan man påpekar hur illa 

andra utanför gruppen uppförde sig. Detta gör att individerna i gruppen stärks och lika så gör 

den egna gruppen. 

 

 

Ritualer 

 

Förfester och ”eftersnack” är exempel på olika ritualer för att hålla samman gruppen. Ritualer 

är olika handlingsmönster som finns i olika grupper vilka upprepar sig för att markera olika 

situationer i vardagen. Det kan vara morgonkaffet på jobbet, tidningsläsande på morgonen, 

ölen till tipset på lördagseftermiddagen osv. Dessa ritualer är nödvändiga för att göra våra liv 

begripliga och stärka kollektivet. Ritualer som man exempelvis brukar göra på fredagskvällen 

för att påvisa att det är helg och ledighet kallas övergångsritualer. Det kan exempelvis vara att 

man samlas och tar en öl någonstans efter jobbet och alkoholen blir här en symbol för frihet.  

Lalander (1998) beskriver i ”anden i flaskan” hur just alkoholen ofta används som rituell 

markör, speciellt i ungdomsgrupper. Man känner sig friare och prestationskraven som ofta 
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finns i vardagen släpper. Dessa olika rituella handlingar gör också gruppen mer 

sammansvetsad. För ofta innebär det mycket mer än att man bara dricker en öl. Man får 

tillfälle att skämta, använda gruppens jargong och man kommer varandra närmre i gruppen. 

Handlingar likt dessa kan även ses som underhållningsritualer, underhållning på det sättet som 

man underhåller en bil med olja, spolarvätska osv. Dessa aktiviteter som exempelvis fester 

syftar till att stärka/bibehålla de sociala banden och göra tron på gruppen starkare.(Lalander, 

1998) 

 

 

Gruppen som frizon 

 

Gruppen kan ses som en frizon där den unga tillåts experimentera med olika symboler, stilar 

och identiteter. Lalander menar att man här också får en chans att få sina stilar och identiteter 

”granskade” i en trygg miljö, vilket underlättar när man träder in i okända miljöer och 

sällskap. Det är också en frizon från de regler och krav på hur man ska vara och vad man ska 

göra som ställs från vuxenvärlden, gruppen hjälper ungdomar att hantera de ständiga kraven 

samt den kontrollen de har på sig. 

Gruppen kan också ses som ett kreativt forum där man kan engagera sig i olika aktiviteter 

utan krav på att lyckas eller prestera. Grupper blir alltså som en slags frizon från 

vuxenvärldens ständiga krav, men samtidigt ställs det ganska stränga regler på individen att 

agera utifrån gruppens normer och värderingar.(Lalander, 2001) 

 

 

Symboler 

 

Symbolerna har en annan betydelse en det som verkligen sker, en gest med handen kan betyda 

olika saker i olika grupper och kulturer. Grupper använder sig av gester och andra symboler 

på olika sätt, det viktiga är att man i gruppen kan tolka gruppmedlemmarnas symboler. En 

gest eller symbol får den betydelse som gruppen tillskriver den. Olika kläder och mönster på 

kläderna kan visa på att man tillhör någon särskild grupp, men även ett visst sätt och prata kan 
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innebära koder vilka används av en viss grupp. Ett system av symboler och olika 

handlingsmönster blir till en stil. 

Dessa symboler och gester är något unikt för den speciella gruppen och genom dessa tillskrivs 

gruppen en identitet. Användandet av symboler i gruppen skapar en känsla av gemenskap 

mellan dem i gruppen. Vilket i sin tur gör att individen känner sig säkrare med den egna 

gruppen. Säkerheten skapar en trygghet hos den enskilda individen.(Sernhede, 1996) 

 

 

Avstånd till andra grupper 

 

Alla gruppkonstellationer differentierar sig jämnt emot andra grupper dvs. man skapar en 

avskildhet till andra grupper. Det gör man genom att stärka den egna gruppen på olika sätt och 

det skapar en känsla av överlägsenhet till andra gemenskaper. Vi förstärker den egna gruppen 

genom att kommunicera på olika sätt. Denna kommunikation sker enligt Berglund (2000) 

genom olika dels genom symboler, språk och normer som talar om hur gruppens medlemmar 

ska uppträda. 

Sociologen Zygmunt Bauman (1990) menar att man i varje grupp behöver en motpol till den 

egna gruppen för hur man inte ska vara eller agera. Genom att förstärka den egna gruppen 

ytterligare stigmatiserar man andra grupper genom att framställa ”de andra” som mindre bra 

och lyfta fram den egna gruppen. Man stigmatiserar olika individer eller grupper utifrån deras 

utseende och agerande dvs. att symbolanvändandet talar om för gruppens medlemmar hur 

man ska se på den egna gruppen och hur man ska uppfatta andra grupper. Man börjar hitta fel 

och brister hos andra grupper, på så sätt ser man den egna gruppen som suverän. Man 

upprätthåller tron på den egna gruppen genom att hitta fel hos andra menar Bauman (1990). 

Alla grupper behöver sin motgrupp för att upprätthålla den egna kulturen, rasisterna behöver 

invandrarna, hip-hoparna behöver polisen osv. Men dessa motsättningar är beroende av miljö 

och sammanhang, dessa grupper är varandras motpol beroende på den miljön de befinner sig i 

och för att det får ut något av det i det sammanhanget. 

Vi kan ta två rivaliserande ungdomsgäng i Malmö som exempel, vilka fungerar som 

varandras motpoler där. När de två gängen beger sig iväg till Stockholm och det ena av 

gängen hamnar i bråk med ett ungdomsgäng från Stockholm blir situationen en annan. Nu får 
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faktorn att de kommer från samma stad en sammanfogande effekt. Man kommer att uppleva 

att man har mer gemensamt med Malmögänget och troligtvis ställa sig på deras sida. 

Samma fenomen kan beskrivas när de gäller huliganerna. ”Änglarna” i Göteborg och ”Black 

Army” från Stockholm är IFK Göteborgs respektive AIK:s supporterklubb. Dessa två har 

båda en klick huliganer som intresserar sig av att bråka kring matcherna och speciellt dessa 

två fungerar som varandras motpoler. 

Men nu när VM i Tyskland börjar närma sig och dessa båda grupper ska ner och stötta sitt 

land planerar de sina resor och händelser tillsammans. När de nu kommer till ett annat land 

för att hjälpa fram den gemensamma nationen, blir den nationella samhörigheten viktigare än 

vilken supporterklubb de tillhör. 

 

 

Vuxenvärlden och ungdomar 

 

Exempel på grupper i samhället som ofta har ett avståndstagande gentemot varandra är 

ungdomsgrupper och vuxenvärlden. Detta beroende på att ungdomar ur många perspektiv är 

underordnade och marginaliserade gentemot vuxenvärlden. Motståndet blir ett resultat av 

ungdomsgruppens försök att hantera underordningen. Ungdomar måste inrätta sig efter 

samhällets- och de vuxnas regler och krav, de vuxna sätter upp regler som måste följas och 

bestämmer vilka beteenden som är acceptabla. Samhället har exempelvis satt upp regler som 

att man inte får rösta innan man är 18 år och inte får handla på systemet innan man fyllt 20 år, 

det finns också krav på utbildning och skötsamhet. Droger och sex är exempel på områden 

som länge varit tabubelagda och som samhället har satt upp regler kring. Detta för att 

samhället inte skulle fungera om människorna lät sig vägledas av dessa begär. Lalander 

(2002) menar att mystiken kring dessa områden gjort dem ännu mer intressanta. Däremot har 

alkoholen närmast setts som en frizon och accepterats eftersom den ligger så djupt rotad i vår 

kultur, den har givits ett annat symboliskt värde.(Lalander, 2002) 

 

Ungdomar kan visa sitt motstånd till de gällande reglerna genom att exempelvis bära 

symboler som visar att man tar avstånd från rådande ideal och uppfattningar i samhället. 

Motståndet kan ses som bränsle för ungdomars kulturskapande. Det sker alltså hela tiden en 
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Comment: Punkt efter parentes 
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kamp i samhället om den kulturella makten, vilket kallas hegemoni av samhällskritikern 

Antoni Gramsci (Lalander, 2002). Där kulturen används som vapen i kampen om makten. 

Ungdomar som inte ställer upp på samhällets ideal och kanske använder symboler för att visa 

det, kan beskrivas som en motmakt mot den hegemoniska ordningen, detta kan ske genom 

musiktexter, graffiti, demonstrationer osv.  

Paul Willis (1981) använder ett exempel från en skola i England, där en grupp arbetarklass 

ungdomar agerar mot den hegemoniska ordningen som i det här fallet utgjordes av lärare och 

andra elever från medelklassen. Arbetarklassungdomarna förädlar den egna gruppen genom 

att börja prata illa om lärarna och de andra på skolan och kunde på så sätt lättare hantera sin 

underordnade position på skolan. 

 

Ett annat sätt att visa sin protest och vinna makt i kampen om kulturen kan vara använda 

symboler från vuxenvärlden och göra dem till sena egna, vilket kallas bricolaget. 

Ungdomarna använder vuxenvärldens symboler mot dem själva genom att utryck, symboler 

och begrepp får nya betydelser. Sernhede (1996) förklarar hur en grupp invandrare 

exempelvis använder sig av 88-symbolen i kampen mot andra rasistgrupper. De har givit 

symbolen 88 ett annat värde och vunnit mark i kampen mot rasisterna. 

 

Ungdomar kan använda sig av nya ”farliga” stilar för att visa sin protest emot samhället och 

den hegemoniska ordningen. Jazz-, punk- och ravekulturen nämner Lalander (2002) som 

exempel på stilar som inte ville/vill följa samhällets ideal och värderingar. Dessa är alla stilar 

och kulturer som ungdomar tagit eller tar till sig och som skapat en moralisk panik. Vissa av 

dem ses som helt ”ofarliga” nu, men när de kom ansågs de vara ett stort hot mot den rådande 

ordningen och strukturen i samhället. Samhället vet inte hur man ska hantera den nya kulturen 

utan man stämplar den som farlig, då den tycks hota den rådande uppfattningen om hur 

människan och samhället ska vara. 

Denna stämpling gör också aktiviteten eller stilen mer intressant från ungdomens sida. Det 

gör den mer spännande och genom samhällets avståndstagande innebär aktiviteten eller stilen 

en protest mot samhället. Vi kan här ta graffitin som ett exempel på en stämpling som på så 

sätt blivit intressant för ungdomsgäng. Dels kan graffitin användas för att märka ut sina revir 

genom att måla sitt ”tag”, en symbol eller gruppens namn för att visa ”vem det är som 
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bestämmer” på det här området. Graffitin kan också ses som ett kreativt forum där ungdomar 

kan uttrycka sina estetiska sidor och få möjligheten att visa upp för andra vad de kan och vad 

de står för. Genom samhällets stämpling av graffitin som något olagligt har det också blivit ett 

forum där ungdomar har möjlighet att protestera mot samhällets normer/regler. Samtidigt ger 

det en kick eftersom man aldrig vet när polisen kan komma och gripa en. En positiv 

inställning till graffitin från samhällets sida skulle innebära att graffitin skulle förlora mycket 

av sin betydelse.(Lalander, 2002) 
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Hur destruktiva grupper kan fungera 
 

Med destruktiva grupper menar jag grupper som utför aktiviteter vilka samhället ser som 

olagliga och avvikande. Gruppen är destruktiv för individen på så sätt att den driver 

individerna till att handla på ett sätt de inte hade gjort utan gruppen. Destruktiva grupper 

stänger också andra ”normala” sociala arenor för individen, så att ungdomen inte kan fungera 

och agera i ex ett fotbollslag, musikkår, skola, kanske till och med sin egen familj. Då blir de 

negativa effekterna större för individen än de positiva denne får av gruppen, för man får inte 

glömma att även om grupper använder ex droger eller utför kriminella handlingar så ger 

gruppen individen många positiva bitar ändå. 

De bitar jag beskrivit i föregående kapitel finns även i de destruktiva grupperna, så det är 

ingen dramatisk skillnad mellan de olika grupperna på så sätt. Det är bara det att vissa bitar 

syns tydligare och får negativa konsekvenser i destruktiva grupper. 

 

I boken ”Hela världen är din”, skriver Philip Lalander (2001) att droger har tre tydliga 

funktioner för den grupp ungdomar han undersöker; de fördjupar sociala kontakter, gör att de 

finner nya vänner och skapar gränser gentemot omvärlden. 

 

Drogernas funktion för unga drogmissbrukare skiljer sig inte mycket från vilken annan social 

gemenskap som helst. Det visar att just drogen i sig inte är de mest betydelsefulla till en 

början, varför man tar drogen och hur ens liv ser ut i övrigt har större betydelse. Flera menar 

att risken att fastna i missbruk är som störst om man inte har andra intressen och mål med 

livet, så att drogen blir huvudpoängen med livet menar Johanna & Bengt Svensson (2005). 

Den viktigaste faktorn till att dessa ungdomar söker sig till spännande miljöer verkar vara att 

hitta en grupp med likasinnade, där man finner nya vänner.  

 

Lalander (2002) förklarar sökandet till spännande miljöer som ett svar på ungdomars känsla 

av meningslöshet och innehållslöst liv. Detta kan ta sig uttryck i kriminella handlingar eller 

droganvändande och dessa spänningssökande aktiviteter beskriver Ziehe (1989) genom 
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begreppet potentiering. Människor behöver olika berusningsupplevelser emellanåt och han 

menar att det beror på att man vill motverka känslor av tomhet i längtan efter att ”bara vara”. 

Till en börjar handlade det om spänning och äventyr där drogerna blev något häftigt. Med 

tiden ledde detta successivt mot en etablering i gruppen och man kommer ännu ett steg 

närmre drogerna. 

 

 

Ritualer 

 

Destruktiva ungdomsgrupper kan ofta fyllas av sociala rutinerna som handlar om bråk, fylla, 

kriminella aktiviteter, droger osv. där våldet fungerar som rituella handlingar vilka är 

stärkande för gruppen. Våld kan både ses som identitetsförstärkande då de visar styrka, 

överlägsenhet och självförtroendet. Solidariteten stärks och gränsen mellan vi och ”dom” blir 

tydlig. 

Ungdomar i destruktiva miljöer blir steg för steg experter på sitt område, man blir bra på 

något och känner sig meningsfull menar Berglund (2000). I det här fallet blir man bra på att 

vara kriminell och experimentera med droger. Man kan exempelvis tänka ut eventuella 

stöldobjekt när man går genom stan. Man vet också vilka droger man ska använda för att 

dämpa eller förgylla olika känslotillstånd, samt vilka droger man ska använda i olika miljöer. 

Det blir en livsstrategi som löser de flesta av vardagens problem trötthet, tristess och ångest. 

Ungefär samma effekt som våldet har på individen och gruppen har droganvändandet. 

Drogerna gör att känslan av utanförskap minskar, gruppen blir mer enhetlig och drogerna gör 

att individen får bättre självförtroende. 

Ritualer och gemensamma handlingsmönster blir alltså viktiga för gruppens överlevnad, 

samtidigt som de ses som olämpliga eller är direkt kriminella av vuxenvärlden och staten? 

 

Som jag beskrev ovan differentierar sig alla grupper gentemot andra grupper för att på så sätt 

stärka vi-känslan i gruppen. I destruktiva grupper som ofta befinner sig långt ifrån samhället 

vad gäller regler, moral och etik vilket ger ett utanförskap, blir differentieringen kanske ännu 

kraftigare. Det finns oftast också betydligt tydligare krav på hur man ska vara och inte vara i 

dessa gemenskaper. 



Högskolan Väst 
Institution för individ och samhälle 
Socialpedagogiska programmet, SP03 
Vetenskapligt uppsatsarbete 10 p 
 
 
 

 27 

Resultatet kan då bli att när gruppen känner sig pressad eller hotad, tenderar den att tänka och 

agera utifrån ett som sociologen Durkheim (1983) beskriver gemensamt medvetande. Det 

gemensamma medvetandet består av en kollektiv moral, samt regler och normer som 

medlemmarna ska agera utifrån. Att det finns ett gemensamt tankemönster och ramar för hur 

man ska agera är en förutsättning för denna sociala solidaritet menar Durkheim. 

Han menar att vi-känslan i gruppen blir så stor att man följer de normer och regler som är 

uppsatta i gruppen. Man kan tala om att de sker en de-individuation, vilket betyder att 

gruppmedlemmarna säger upp sin individuella vilja och lämnar över ansvartagandet och 

beslutsfattandet på gruppen. 

 

Det skulle kunna sluta i att den enskilda individen kan hamna i knipa, då hans agerande sker 

utifrån gruppens språk och han kanske kommer att handla på ett sätt han inte skulle ha gjort 

ensam. 

Vi kan ta ett gäng ungdomar som samlas för att åka iväg och stödja sitt fotbollslag som 

exempel på en process vilken kan leda till att individen riskerar att hamna i knipa. Efter att de 

har fått i sig några öl börjar de bli stökiga och en förlorad match innebär att man börjar bli 

stökiga efter matchen. Nästa match kommer man kanske i bråk med motståndarlagets 

supporters och så har kulan börjat rulla. Fortsatt bråk och stök i gruppens regi kan komma att 

få stora konsekvenser för den enskilda individen, då denne ändå är ytterst ansvarig för sina 

handlingar. Individen är nu en del av en grupp där han genom den ovan beskrivna processen 

riskerar att hamna i knipa, samtidigt som han har en del av sin sociala identitet, gemenskap, 

kompisar, trygghet i denna grupp. Vilket gör att det blir svårt att helt plötsligt bara kliva ur 

gruppen och inte längre delta i dessa ritualer, då dessa aktiviteter har något att erbjuda 

individen och befriar dem från ambivalens och sökandet efter någon sorts tillfredställelse. 
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Dehumanisering 

 

Det kan gå så långt att gruppkänslan blir så stark att man tillskriver ytterst lite värde i dem och 

det som finns utanför gruppen, vilket kallas dehumanisering. Bauman (1990) tar 

judeutrotningen som ett exempel på en konsekvens av dehumanisering. Genom att successivt 

frånta det judiska folket sina mänskliga egenskaper samt svartmåla och beskylla dem för 

diverse hemskheter, kunde tyskarna rättfärdigade sitt beteende mot judarna. Det var just 

denna process som låg till grund för de hemska handlingarna som skedde på 

koncentrationslägren. Det berodde inte på att majoriteten av de ansvariga var knäppa eller 

onormala enligt Bauman. 

Men det behöver inte alls ske så storskaligt som det gjorde i Tyskland när ett helt folk 

dehumaniserades. Det kan som jag beskrev förut ske dehumanisering i exempelvis en grupp 

med ungdomar som är och stödjer sitt fotbollslag. På läktaren står det och sjunger ”hejjar”-

ramsor om hur bra sitt lag är, varvat med ramsor om hur dåliga det andra laget. Det 

förekommer också rena personliga påhopp och grovt nedvärderande mot det andra laget och 

deras supportrar. Den egna gruppen förskönas medan de andra nedvärderas, vilket successivt 

leder till en dehumanisering som kan sluta i hänsynslösa huliganslagsmål. 

Bill Bufords (1991) beskriver hur en samling män genom sina hänsynslösa berättelser om hur 

man ”pumpar på”, ”sätter på” kvinnor successivt dehumaniserar kvinnan. Vilket ledde till att 

man i påverkan av berusningsmedel under en bussresa förnedrade en mentalt sjuk kvinna 

kraftigt.  Man såg inte kvinnan som en människa med känslor och integritet, utan behandlade 

henne som ett sexuellt objekt. Det började med att någon av männen tafsade på kvinnan. 

Någon annan fortsatta med att göra något annat nedvärderande mot kvinnan, vilket ledde till 

att allt fler män deltog och handlingarna som blev allt grövre. Det slutade med att man hade 

urinerat på kvinnan och var på väg att fullborda en våldtäkt innan någon tillslut sa ifrån. 

 

Här ser man hur resultatet kan bli när en grupp dehumaniserar andra grupper och hur långt en 

grupp kan gå utan att någon reagerar och ser vad som egentligen händer. Ingen av dessa 

individer hade med största sannolikhet kunnat utföra en sådan här grej ensam, även om denne 

varit påverkad. Men i grupptänkandet och i avsaknad av det individuella ansvarstagandet kan 

situationer snabbt urarta. 
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Stämplingsteorier 

 

Denna känsla av utanförskap är delvis ett resultat av omgivningens stämpling av en person 

som avvikare. Handlingar så som kriminalitet eller drogmissbruk är inte en avvikande 

egenskap hos den enskilda individen eller gruppen, utan enligt Howard Becker som är 

stämplingsteorins upphovsman blir handlingen avvikande genom ett samspel mellan avvikare 

och icke-avvikare. ”Det blir omvärldens reaktioner på handlingen som driver individen in i en 

avvikande karriär” (Meeuwisse & Swärd 2002 sid. 160). 

En ungdom eller ett gäng som av vuxenvärlden och samhället uppfattas som gangsters vilka 

ställer till besvär, blir tidigt stämplade som bråkstake eller kriminell. Den unga blir etiketterat 

som avvikande, vilket innebära att den unga blir behandlad som avvikande i mötet med 

vuxenvärlden. Detta är något som kommer att avspegla sig på individens självbild efter ett 

tag. Vilket tillslut kommer att ge en avvikande identitet hos den unga enligt Becker (Giddens 

2003). Stämplingen påverkar alltså hur den unge uppfattar sig själv vilket påverka dennes 

självbild. Det startar med en eller flera av samhället/vuxenvärlden avvikande beteenden av 

den unge, vilket bidrar till vad Becker kallar primär avvikelse. Detta resulterar tillslut i att den 

unge uppfattar sig själv som avvikare. 1600-tals filosofen Descartes säger att individen inte 

har något egen identitet, utan vi är och agerar utifrån de förväntningar omgivningen förväntar 

av oss, ”jag är sådan ni vill ha mig” (Fromm 1994 s.189). Genom att agera utifrån 

omgivningens förväntningar blir vi säkrare i vår identitet och vi upplever en större trygghet. 

 

 

Stängda arenor 

 

Samtidigt som dessa destruktiva grupper avskiljer sig från andra grupper, innebär inträdet i 

denna typ av grupp att många sociala arenor stängs. Ungdomar som är aktiva i en 

fotbollsförening kan dessutom ingå i en kör eller schackförening. Samma möjligheter finns 

inte för den unge som ingår i en kriminell gemenskap. Dels gör den unges beteende i sig att de 

inte fungerar i dessa föreningar, dels så väljer ofta den unge själv att umgås med individer 

som har samma synsätt och livssituation som han själv menar Berglund (2000). Så när man 
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inleder den kriminella banan med droger och brott är tärningen på något sätt kastad och det 

blir svårt att börja om på ruta ett igen. 

De tenderar alltså att vara så att ungdomar med avvikande beteende söker sig till likasinnade 

och med unga som befinner sig i liknande situation som dem själva. Just det att unga som 

stämplas som bråkiga och vilda söker sig till likasinnade, kan ge dem ytterligare en skjuts mot 

kriminellt beteende. Detta menar i alla fall interaktionisterna, en av dem Sutherland (1949) 

menar att individer blir avvikande eller kriminella då de umgås med andra personer som 

agerar avvikande. Han kallar det för differentiellt umgänge och det betyder att ungdomar 

tillsammans med andra jämnåriga lär in ett handlingsmönster. Avvikelsen är alltså enlig dem 

ett social konstruerat fenomen, människor utvecklar beteende som förväntas och är accepterat 

av omgivningen enligt Blumer (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

 

 

Att lämna en destruktiv miljö 

 

Det finns ju många negativa sidor med att ingå i en kriminell/destruktiv gemenskap, så som 

dåligt samvete, utestängning från många andra sociala arenor, ungdomshem/fängelse, 

drogmissbruk osv. Då kan man fråga sig varför de unga inte bryter dessa mönster och lämnar 

dessa destruktiva gemenskaper? 

Bengt Svensson (1997) har genom en studie försökt svara på den frågan, men tyckte det var 

mer relevant att vända på frågan, varför de fortsätter att leva som narkomaner? Han ville alltså 

studera saker i narkomanens vardagstillvaro som gör att han fortsätter, inte eventuella brister i 

vårdapparaten eller brister i personligheten. 

Han kom fram till att narkomaner trotts elände, svek, bristande solidaritet, lidande, tidigare 

död inte har så innehållsfattigt och glädjelöst liv. Han menar att faktorer som 

händelserikedom, känsla av kompetens, sysselsättning, sociala relationer gör att narkomanens 

liv blir ganska så drägligt ändå. Speciellt om man jämför med vad som finns att erbjuda som 

alternativ. Det skulle innebära ensamhet, eftersom alla kompisar ofta finns i den kriminella 

miljön. Denne skulle också känna sig sysslolös då de inte är troligt att han skulle få något 

jobb, vilket skulle innebära att han känner sig överflödig. Så det visar sig att de handlar 

ganska rationellt utifrån deras förutsättningar och situation. 



Högskolan Väst 
Institution för individ och samhälle 
Socialpedagogiska programmet, SP03 
Vetenskapligt uppsatsarbete 10 p 
 
 
 

 31 

Det jag vill förklara med detta jag skrivit om är att exempelvis drogberoende är långt ifrån 

bara är fysiskt, utan att det främst ligger sociala faktorer bakom beroendet. Berglund (2000) 

menar att drogerna framförallt har en social funktion, samtidigt som de fungerar som 

relations- och samhörighetsförstärkare. Han menar att det fysiska beroendet finns, men det är 

underordnat de social samspelets krafter. För droggemenskapen har precis som andra grupper 

en kollektiv identitet, tillhörighet, positioner, roller osv. som andra sociala gemenskaper som 

fotbollslag, kör osv. Drogen kan både fungera som en sådan gemensam nämnare, och 

underlätta att hitta andra gemensamma nämnare. Att dricka alkohol har en liknande funktion, 

det är både en gemensam aktivitet och ett sätt att lossa hämningar. 

Christina Andersson (1995) beskriver att droganvändandet kan bli en gruppaktivitet på samma 

sätt som andra grupper så som musik, idrott osv. Han menar att de ungdomar som hamnar i ett 

drogmissbruk ofta är lågt motiverade och deprimerade. De söker sig till likasinnade och i det 

kamratgänget kan drogmissbruket förstärkas.  Individernas påverkan på varandras 

drogmissbruk i kamratgängets ska ses som ett samspel och inte något resultat av grupptryck. 
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Att jobba utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt 

 
”Tanken att finna en preciserad handlingsteori som förklarar varför vissa människor söker 
sig till eller avbryter avvikande livsstilar faller på de argument jag redan nämnt. Myntet har 
så många sidor att så fort teorierna uppger sig kunna fånga människans "sanna väsen" finns 
det alltid en annan sida av saken. Förhållandet mellan individen och samhället bör istället 

ses som ett konsistensförhållande, en tillfällig gestaltning med alla dess möjligheter att knyta 
sociala band, omvärdera situationen och byta spår.” (Berglund, 2004. sid. 17). 

 

Psykologen Alain Topor (2001) menar att man inte ska lägga för mycket fokus på individens 

problem och försöka bota det med olika behandlingsmodeller, utan man bör stärka individen 

så att denna blir motståndskraftig nog att själva stå emot och klara sig ur det destruktiva 

beteendet. Berglund (2004) menar även han att man inte ska lägga för stor vikt vid olika 

förklaringsmodeller eller använda sig av ett problemfixerat tänkande, då detta ofta resulterar i 

allt för fyrkantiga svar. Han anser att man bör lägga större tonvikt på det socialpedagogiska 

förhållningssättet. Att ”byta våra glasögon” från ett patogent perspektiv där fokus legat i att 

förstå vad som orsakar ohälsa, till de ”salutogena glasögonen” där fokus istället ligger i att 

hitta faktorer som bidrar till hälsa. 

Min uppgift får alltså bli att presentera olika handlingsalternativ som jag tycker kan vara 

relevanta utifrån det jag lärt mig om gruppers påverkan på individen. 

 

Om man nu som socialpedagog ska jobba för att dessa ungdomar ska bryta sitt negativa 

mönster och ta sig ur den destruktiva miljön, betyder det i många fall att man tar bort den 

gemensamma nämnaren för denna grupp. Det är som att ta bort fotbollen ur ett fotbollslag 

eller instrumenten för en orkester. Det hade kanske inte varit så kul för fotbollsspelarna att 

vara tvungna att sluta spela fotboll. Men ganska snart skulle dessa ungdomar utan större 

problem söka sig till nya gemenskaper som exempelvis ett basketlag eller kanske 

innebandylag. Men om man tar bort den gemensamma nämnaren från en kriminell grupp 

skapar detta större problem. Dels därför att andra sociala arenor är stängda eftersom man är 

stämplad som avvikande och dels för att man har en moral och etik som skiljer sig från de 

övriga samhället. 

Berglund (2004) understödjer detta genom att förklara vikten av att ungdomar känner sig 

behövd av en grupp med människor. Han förklarar att det socialpedagogiska arbetet bör kretsa 
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kring att stimulera resurserna hos den enskilde. Johanna & Bengt Svensson (2005) förklarar 

att det är viktigt att ungdomar har någonting att bygga upp sitt liv kring, då ett tomt och 

innehållslöst liv är en stor riskfaktor för fortsatt drogmissbruk. 

 

 

KASAM 
 

Antonovsky (1991) använder begreppet KASAM – känslan av sammanhang för att beskriva 

människors livskvalitet. I det begreppet finns tre grundkomponenter: 

• Begriplighet vilket syftar till att skapa en förståelse av situationen.  

• Hanterbarhet för att hitta förmågan och möjligheten att mobilisera egna resurser och 

de resurser som finns i det sociala nätverket, för att möta de krav som ställs på 

individen i olika situationer. 

• Meningsfullhet handlar om delaktighet och att kunna se problem och konflikt i ett 

meningsfullt livssammanhang.(Andresen, 2002) 

 

Både Topor (2001) och Antonovsky (1991) anser att inställningen hos ungdomen samt 

individens känsla av sammanhang är avgörande för individens copingförmåga, alltså hur väl 

individen ska klara motgångar i framtiden. Det betyder att hur den unge ser på sig själv och 

sina möjligheter, samt hur hög ”känsla av sammanhang” den unge upplever att han har blir 

viktiga bitar att fokusera på i det socialpedagogiska arbetet. 

 

 

Att jobba salutogent 

 

För att ge ungdomen en ”känsla av sammanhang” är det viktigt att vi jobbar utifrån ett 

salutogent förhållningssätt, alltså att se det friska hos klienten och det positiva i situationen. 

Viktigt är också att vi skapar förståelse hos klienten och nyckeln till den har bara klienten 

själv, detta leder i sin tur till att livskvalitén höjs.(Andresen, 2002) 

Antonovsky (1991) pratar om skyddande faktorer som gör ungdomen mer motståndkraftig, en 

viktig del anser han är att bygga upp ett självförtroende och stärka individens självbild. Det 

kan man åstadkomma om man får individen att känna att denne är bra på någonting. Roth 
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(2000) förklara att det destruktiva beteendet fortgår genom att ungdomarna får positiv 

bekräftelse genom dess negativa beteendemönster. De positiva reaktionerna ungdomen får 

genom att handla får denne att känna sig duktig och betydelsefull. 

 

Den gemensamma nämnaren och det som håller ihop dessa destruktiva grupper är knutet till 

det destruktiva beteendet, det kan vara exempelvis rasism, droger, kriminallitet osv. Kring 

detta har de byggts en social struktur som i alla andra grupper. Som jag beskrivit i främst det 

första kapitlet känner individerna en trygghet i gruppen, genom att de fått olika roller som de 

kan agera utifrån. Normalt sett har individer kompisar i flera olika gemenskaper så som 

innebandylaget, arbetet, familj och andra vänner runt i kring, medlemmar i en nynazistisk 

rörelse har näst intill alla sina vänner i just denna gemenskap. Det beror på som jag beskrev i 

andra kapitlet om ”Destruktiva grupper” att andra sociala arenor stängs för dessa individer. 

Detta bidrar till att gruppidentiteten blir större eftersom det inte finns några sociala 

gemenskaper att vända sig till. 

När man nu ska jobba med att bryta det negativa beteendemönstret och ta dem ifrån den 

egentligen enda sociala gemenskap, betyder det att man tar dem ifrån den sociala arena där de 

får trygghet och kan fungera med tillfredställelse. Man måste vara medveten om och jobba för 

att individen ska finna andra sociala arenor där de kan utvecklar och finna trygghet. 

 

Socialpedagogen bör alltså utifrån detta tillsammans med ungdomen finna andra aktiviteter 

där den unge kan få bekräftelse. Fryshuset som är ett center som hjälper och stödjer barn och 

ungdomar i Stockholm vilka bland annat jobbar utifrån att ungdomarna ska hitta nya 

intresseområden. De använder sig bland annat av boxning som en typ av aktivitet som 

dessutom ligger ganska nära de aktiviteter ungdomarna tidigare använt sig av, fast nu präglas 

det av en tydlig disciplin. Ungdomarna får de tydliga ramar de så ofta behöver, samtidigt som 

de får positiv kredit för något de ofta är duktiga på, fast tidigare har de skett på fel sätt. 

Hagström (1999) förklarar att idrottsutövande bidrar till att utveckla självkänsla, men det ger 

också en tillhörighet och känsla av sammanhållning. 

 

Arbetet präglas av att dels försöka ”flytta” individens trygghet, som har funnits i gruppen till 

att befinna sig inom individen, samt att finna sunda sociala miljöer.  
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Vikten av att ha stöd från en vuxen 
 

I en intervju som Roth (2000) gjort med en ungdom förklarar denne vikten av att ha en person 

som kan stötta och vägleda en i vardagen. Han jämför det med en vuxen som lär ett barn att 

cykla, barnet känner en trygghet med att ha någon bakom som håller i sadeln. Successivt 

släpper man taget och tillslut har han fått den självkänslan som behövs för att klara sig på 

egen hand, den självkänslan som byggts upp ger en personlig frihet. 

Berglund (2004) beskriver också vikten av att ha en nära förtrogen vuxen som individen känt 

att den kunde lita på och som den visste ställde upp till 100 %. Ungdomar beskriver sådana 

personer som några som bryr sig, ställer upp, ser dem och lyssnade på dem. Han förklarar 

även vikten av att ungdomar har ett fungerande nätverk runt i kring sig. Så att det finns 

personer i individens närhet denne kan stötta sig emot och diskutera med när exempelvis 

skuldkänslorna eller ångesten infinner sig. Det avvikande beteendet och tillhörigheten i 

destruktiva gemenskapen har ofta tärt hårt på närverket kring individen. Socialpedagogen 

skulle alltså vinna mycket på att stärka de brustna broarna i individens nätverk. 

Forskningen kring maskrosbarn, alltså barn som klarar sig bra här i livet trots att de växt upp 

under svåra förhållanden, visar att dessa klarat sig just för att de haft någon viktig vuxen i sin 

vardag och ett stark socialt nätverk. (Hagström, 1999) 

 

Arbetet som socialpedagog bör alltså utifrån det som sagts ovan präglas av att stötta individen 

i vardagens alla olika problem och svårigheter. Roth (2000) trycker också på vikten av att 

socialpedagogen tryggt står kvar vid ungdomens sida och inte sviker dem. Dessa ungdomar 

har blivit svikna av vuxenvärlden åtaliga gånger, därför krävs det att socialpedagogen bygger 

ett starkt förtroende till ungdomen. 

 

 

Vändpunkter 

 

Men ibland måste det till något utöver det socialpedagogiska arbetet. Ibland krävs det att 

ungdomar eller vuxna är med om en som Giddens (2003) beskriver som ”turning point”. 

Översatt till svenska betyder det en vändpunkt som utlöses av någon händelse i livet som 

påverkar individen kraftigt. Berglund (2004) förklarar att det kan utlösas genom en 
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kärleksaffär, överdos, fängelsestraff osv. alltså en händelse som får individen att tänka efter 

om det livet de lever verkligen är värt och leva. Ofta har de kommit till det stadiet där de 

måste välja om det är dags att ändra beteendet innan det går för långt och det är för sent. 

En vändpunkt är ju inget man som socialpedagog kan sätta igång bara sådär. Men man skulle 

ju kunna jobba för att öka möjligheterna för att ungdomen ska komma till det stadiet en 

vändpunkt är möjlig. Det arbetet beskriver Berglund med att i ”goda möten skapas goda skäl”. 

Han anser att om man jobbar med att stärka den unges självbild genom att denne känner sig 

duktigt på något annat än de kriminella och behövd, kan detta resultera i att individen kommer 

till en sån vändpunkt i livet. Då han inser att de finns mycket annat där ute i livet och att det 

inte finns någon framtid i den avvikande gemenskapen. 
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Diskussion och slutord 
 
Efter att ha skrivit detta arbete tycker jag mig fått en tydlig bild av hur grupper fungerar, både  

”normala” och destruktiva grupper. Jag har dessutom fått en djupare kunskap i hur dessa olika 

grupprocesser påverkar individen och då framförallt hur de destruktiva grupperna påverkar 

individen. Hur mycket gruppen betyder för individen och hur destruktiva grupper är kapabla 

att påverka individer att handla på ett sätt de inte gjort utan gruppens påverkan.  

Jag tycker mig också fått en bra bild över hur man kan jobba socialpedagogiskt med individer 

som hamnat i sådana destruktiva miljöer. Hur det salutogena arbetet lägger fokus på det 

positiva och friska känns som ett spännande förhållningssätt. Vilket är något jag tror mig 

kunna ha stor användning av i mitt framtida arbete som socialpedagog och förhoppningsvis är 

detta något andra också kan ha användning av i sitt arbete med exempelvis ungdomar. 

Detta förhållningssätt är något jag kan ha med mig och använda mig av oberoende av vilken 

metod jag senare kommer att jobba utifrån. Jag tycker också att det här visar att metoden i sig 

inte är de viktiga för vad arbetet med ungdomar resulterar i. Utan det viktiga är mötet och den 

kontakt som byggs upp mellan ungdomen och den vuxna fungerar och utvecklas.   
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