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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur ungdomsledare skapar och formar en gruppkultur i en 

deltagargrupp vid en lägergård i Sverige. Semistrukturerade intervjuer med ledare som arbetar 

eller har arbetat inom verksamheten har använts som empiriskt underlag för att uppfylla studiens 

syfte. Det empiriska materialet har sedan analyserats i relation till tre sociologiska teorier; den 

symboliska interaktionismen, den sociala konstruktivismen samt Randall Collins begrepp 

interaktionsritual. Denna analys har resulterat i slutsatserna att gruppens kultur är del av en större 

gårdskultur med redan etablerade traditioner och symboler. Deltagarnas beteenden och relationer 

utgår därför från en förutbestämd ordning som lärs ut både direkt och indirekt genom ledarnas 

egna beteende, samt genom att ledarna skapar tillfällen för gemensamma aktiviteter som lägger 

grunden för gruppens egna symboler och minnen, och därmed en stark sammanhållning.  
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1.0. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Ledarskap är ett ämne som aldrig blir ointressant, varken inom forskning eller populärkultur. 

Ledare finns runt omkring oss och påverkar grupper inom alla samhällen och kulturer, både 

informella och formella. Kanske är det därför området har varit, är och kommer vara relevant 

under en lång tid framöver. Då ledarskap är så vanligt förekommande finns det en stor mängd 

forskning inom fältet. Denna forskning berör allt från undersökningar kring kvinnligt respektive 

manligt ledarskap (se exempelvis de la Rey, 2005; Grossman, Komai & Jensen, 2015), olika 

ledartyper så som det karismatiska ledarskapet (Weber, 1983) till transkriptivt kontra 

transformerande ledarskap (Müllern & Eloffson, 2006). 

Trots den oerhörda bredden inom ledarskapsforskningen går det att finna ett tydligt 

återkommande tema, nämligen att forskningen och teorierna ofta fokuserar på de ledarroller som 

axlas av vuxna individer. Några få exempel på detta är studier som undersökt sektledare (se 

exempelvis Greenberg, 1979; Wejryd, 2002), politiker (Xuetong, 2019) eller företagschefer 

(Hammershoj, 2018). På grund av detta kan det vara intressant att istället fokusera på unga 

ledare.  

För att få mer vetskap om unga ledare måste fokus flyttas från de typer av organisationer och 

ledarpositioner som tidigare nämnts och istället riktas åt annat håll. Det finns en mängd 

sammanhang där ledarrollen innehas av unga. Några exempel som är högst aktuella idag är de 

många unga klimataktivister som världen över arbetar för en bättre framtid, med Greta Thunberg 

i spetsen, samt det alltmer förekommande och omdiskuterade yrket influencer som till stor del 

innehas av personer ur den yngre generationen. Denna uppsats kommer dock inte granska denna 

typ av vanligt förekommande informella ledare, utan de formella. Därmed är det mer intressant 

att fokusera på organisationer där ungdomar är anställda i ledarposition. I denna uppsats har valet 

landat på en lägergård för ungdomar och de individer som är eller har varit anställda i 

verksamheten. För ledarna i denna typ av verksamhet går mycket av tiden åt till att bygga en 

välkomnande miljö och en stark sammanhållning i gruppen. Därför är det intressant att studera 



2 

 

ledarnas inverkan på lägergårdens och deltagargruppens kultur. Förhoppningsvis kan studien på 

det viset bidra med att lyfta mindre beforskade aspekter av ledarrollen.    

1.2. Syfte 

Då det finns en stor mängd forskning som granskar vuxna ledares tillvägagångssätt är det 

intressant att istället rikta blicken mot motsatt håll, mot ungdomsledarens yrkesroll. Vidare är det 

av intresse att undersöka de mellanmänskliga aspekterna i lägerledarens arbete, såsom kultur- 

och relationsbyggande strategier.  

Med detta som bakgrund är uppsatsens syfte att undersöka hur unga ledare går tillväga för att 

forma och skapa en gruppkultur. 

1.3. Frågeställning 

Frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara är: Hur skapar och formar unga ledare en 

gruppkultur i en lägergrupp? 

1.4. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen tar avstamp i en sammanfattande genomgång av den tidigare forskning som bedrivits 

inom fältet för ledarskap- och gruppforskning. Denna redogörelse ämnar visa att uppsatsen är väl 

förankrad i den aktuella forskningen, samtidigt som studien önskas bidra med en ny infallsvinkel 

både inom ledarskapsforskningen och inom den forskning som berör grupper och gruppkultur. 

Följaktligen förklaras den teoretiska referensram som i analysen kommer att sammankopplas 

med det empiriska materialet. Dessa är den symboliska interaktionismen enligt Blumer, Collins 

om interaktionsritualer, samt Berger och Luckmanns socialkonstruktivism. Efter den teoretiska 

redogörelsen följer ett metodavsnitt där uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt presenteras, 

diskuteras och motiveras. Sedan följer den analyserande och diskuterande delen av arbetet då 

resultatet presenteras och analyseras i relation till den tidigare nämnda teoretiska referensramen 

samt en jämförelse med tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en övergripande 

slutdiskussion som berör studiens resultat i relation till den tidigare forskningen, teorivalen, samt 

metoden, för att sedan mynna ut i implikationer för framtida forskning och praktik.  
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2.0. Tidigare forskning  

I och med att uppsatsens syfte relaterar till både ledarskapsforskning och forskning rörande 

grupper och gruppers kultur är det av vikt att genomgången av tidigare forskning lyfter dessa två 

aspekter. Därför är denna del av uppsatsen indelad i två avsnitt bestående av respektive ämne. 

Dock kommer fokus främst ligga på den del som berör gruppkultur, med grund i att samma 

prioritering genomsyrar resten av arbetet. Samtidigt finns det ett värde i att redogöra för 

relevanta ledarskapsteorier då dessa både påverkar och teoretiserar kring hur ledarna i fråga 

handlar i sitt arbete. För att skapa en stadig bas för teoriavsnittet, samt resterande arbete, kommer 

genomgången av tidigare forskning lyfta dels relevanta och återkommande teorier inom ämnet, 

dels forskningsarbeten som på olika vis tangerar vid uppsatsens syfte. 

2.1. Om ledarskap 

Som bakgrunden förklarade har ledarskapsforskning en lång historia och området innehåller en 

mängd angreppssätt. Det har därför krävts en kraftig avgränsning i valet av vad som är relevant 

att lyfta i uppsatsen och inte. Litteraturöversikten kommer fokusera på genomslagskraftiga 

teorier kring ledarskap, samt de för denna uppsats mest relevanta och aktuella studierna inom 

ledarskap relaterat till mindre grupper. Detta för att ge ett gediget stöd för den kommande 

teoretiska och begreppsliga ramen, och vidare även analysen. 

2.1.1. Definition av ledarskap  

Då ledarskap är ett mycket vanligt forskningsämne, och dessutom frekvent förekommer i 

vardagen, finns det en mängd definitioner av termen. Beroende på inriktning har olika aspekter 

betonats i frågan om ledarskapets innebörd (Nationalencyklopedin, u.å.). Vissa lägger vikten vid 

att ledarskap går att koppla till särskilda personlighetsdrag. Andra inriktningar kopplar samman 

handlingar och beteenden som utförs av en individ i styrande position. Ett exempel på detta är 

Henri Fayol som pekade på ledarens viktiga funktioner, såsom planering, ordergivning och 

organisering.  

Nationalencyklopedin drar en skiljelinje mellan ledarskap och det snarlika begreppet chefskap, 

och menar på att det förstnämnda innebär att “få folk med sig” och den senare berör “att ha 
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ansvar för att uppgifter löses och att resultat uppnås”. Vidare menas att en ledare är en person i 

högsta bestämmande ställning inom en verksamhet eller organisation. För enkelhetens skull utgår 

detta arbete från den definition NE använder i beskrivandet av ledarskap och ledare.  

2.1.2. Situationsbaserat ledarskap 

På 1970-talet introducerade Paul Hersey begreppet situationsanpassat ledarskap. Hersey 

utvecklade sedan, tillsammans med Blanchard, en modell kring det situationsanpassade 

ledarskapet utifrån grundidén att olika situationer och individer gynnas av olika 

ledarskapstekniker (Hersey, 2001, s. 27ff). Ibland kallas denna modell även för den 

kompetensutvecklande ledarskapsmodellen. Detta beror på att ledarens val av ledarskap helt 

beror på den kompetensnivå som individen som ska ledas besitter. Kompetens i detta fall innebär 

hur väl individen kan utföra en speciell uppgift, vilket i sig kan delas upp i de två avgörande 

aspekterna vilja respektive förmåga. 

Modellen delar upp ledarens sätt att bemöta de som ska ledas på fyra olika vis; instruerande, 

säljande, deltagande samt delegerande, för att sedan para samman dessa med fyra olika 

kompetensnivåer (Hersey, 2001, s. 55-57). De två extremerna som går att finna hos en individs 

kompetens är hög kompetens, det vill säga stor kunskap och erfarenhet, samt starkt engagemang 

respektive låg kompetens, det vill säga det motsatta. I det första fallet bör ledaren utföra en låg 

grad av både relations- och uppgiftsbeteende. I det senare fallet ska ledaren ha en hög grad av 

uppgiftsbeteende och en låg grad av relationsbeteende. Detta för att ledaren inte ska belöna dåligt 

utfört arbete genom uppmuntran, samt att individen kräver tydliga instruktioner. Personer med 

högt engagemang men lite kunnighet behöver både mycket uppmuntran och tydlig vägledning. 

Slutligen presterar personer med mycket erfarenhet men låg vilja bäst genom att mötas av 

emotionell stöttning, men få instruktioner.  

Modellen visar på den viktiga aspekten att en ledare bör vara anpassningsbar, samt betonar det 

faktum att olika individer har olika behov i mötet med ledare, utbildare eller andra personer i 

maktposition. Trots detta har mycket kritik riktats mot Hersey och Blanchard då modellen inte 

har en tillräckligt grundlig praktiskt genomförd forskning för att vara särskilt pålitlig. Inte heller 

förklarar den hur ledaren bör gå tillväga i styrandet av en grupp där individernas mognadsgrad 

skiljer sig från varandra (Nilsson m.fl., 2018, s. 167; Northouse, 2016).  
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2.1.3.Transaktionellt ledarskap och transformativt ledarskap  

Bass är en av många forskare som har riktat in sig på att finna det mest effektiva ledarskapet. I 

sin forskning fann han två ledartyper som till stor del stod i kontrast till varandra; det 

transaktionella och det transformativa ledarskapet (Bass, 1990, s. 20-21). Det transaktionella 

ledarskapet grundar sig i att ledaren motiverar följarna att uträtta saker genom belöningar när de 

gör rätt och bestraffning när de handlar fel. Ledaren övervakar och korrigerar gruppens beteende. 

Bass menar att denna typ av ledarskap i många fall endast leder till mediokritet inom gruppen. I 

dessa fall är det transformativa ledarskapet att föredra. Den transformativa ledaren är vaksam 

inför de skillnader som finns mellan individerna och kan därmed anpassa sitt ledarskap efter vad 

varje person behöver, dels intellektuellt, dels emotionellt. Ledaren är karismatisk vilket leder till 

att individerna inspireras av och vill identifiera sig med denne, samt känner en stark tillit till 

ledaren. Genom detta blir de även motiverade till att prestera högre. Slutligen möjliggör det 

transformativa ledarskapet att de berörda alltmer sammankopplar de egna värderingarna med 

organisationens. 

Eric Kearney är en av de forskare bidragit till den del av forskningen som berör ledarskap i 

relation till ålder. I en artikel från 2008 redogör Kearney för åldersskillnaden mellan ledare och 

följare som en avgörande aspekt inom det transformativa ledarskapet. Studien visar att anställda 

vars ledare är äldre än övriga gruppmedlemmar, presterar bättre inom arbetet om ledaren utför 

transformativt ledarskap. Gruppen tycks inte arbeta mer effektivt om det transformativa 

ledarskapet utförs av en jämnårig. Kearney menar att detta kan förklaras med hjälp av “social 

comparison theory”. Enligt teorin kan resultatet av studien bero på att gruppmedlemmar, om 

ledaren är jämnårig med dessa, tycker att ledaren brister i den legitimitet som krävs för att denne 

ska få fylla en priviligierad position. Som en följd av detta är risken stor att medlemmarna inte 

anammar ledarens visioner, idéer och värderingar.  

2.1.4. Forskning kring ledare av grupper 

I sin bok Group Processes (1988) lägger Brown fram en utförlig redogörelse för en stor del av 

forskningen kring grupprocesser och gruppbeteenden, framförallt med utgångspunkt i den senare 

delen av 1900-talets forskningsrön. Brown menar, med stöd från tidigare forskning, att en ledare 

tenderar att initiera idéer och aktiviteter inom en grupp och därmed till viss del påverkar och 



6 

 

förändrar medlemmarnas handlingar (Brown, 1988, s. 80). Detta är sammankopplat med att 

ledaren har en starkare inverkan på övriga medlemmar än vad medlemmarna har på ledaren. 

Parallellt med denna sociala process styrs alla medlemmar i gruppen, oavsett hierarkisk position, 

av de rådande normerna. Dessa två faktorer skapar en fundamental paradox: hur kan ledaren 

både vara en lojal gruppmedlem genom att följa de normer som råder, men även vara en stark 

och effektiv ledare genom att övertala gruppen att adaptera nya normer och röra sig framåt? 

Brown skriver att forskning visar på att den mest framgångsrika lösningen på denna paradox är 

att ledaren först anpassar sitt beteende efter gruppens normer för att sedan introducera nya idéer 

(Brown, 1988, s. 80-81; Merei, 1949). Genom att agera på detta vis vinner ledaren legitimitet för 

att sedan kunna få gensvar i gruppen. Hollander (1976, s. 510ff) menar vidare att det åtminstone 

finns tre ytterligare sätt för ledaren att vinna legitimitet. Hur ledaren tilldelades sin position tycks 

påverka, det vill säga om beslutet fattades av en övre auktoritet eller om gruppen själva valt 

ledaren. Det andra alternativet ökar legitimiteten. Likaså tycks mängden upplevd identifikation 

med gruppen, samt ledarens kompetens att uppfylla mål vara två viktiga faktorer.  

Under en lång tid har diskussioner och forskning på könsskillnader i ledarskap utförts (SOU 

1997:135). Likaså har frågan kring huruvida det finns en skillnad i det bemötande en person i 

ledarposition får, beroende på dess kön. Trumpy och Elliott (2019) har bedrivit forskning kring 

könsskillnader i utbildandet av lägerledare i USA. I studien jämförde de två ledarutbildningar för 

barn där den ena endast var riktad till pojkar och den andra till flickor. Genom mer än 200 

timmars observationer upptäckte de mönster i hur de ansvariga för lägret bemötte deltagarna 

samt vad deras förväntningar på dem var. Studiens slutsats blev att utbildarna utan att själva 

tyckas medvetna om det, anpassade aktiviteterna och premierade vissa beteenden beroende på 

deltagarnas kön. Trumpy och Elliott menar på att detta är ett exempel på hur välmenande 

organisationer som ämnar minska könsskillnader och skapa starka ledare i själva verket kan 

reproducera den ojämlikhet som de även kritiserar. 

2.2. Om grupper 

Detta avsnitt kommer presentera ett antal exempel på studier som genomförts på grupper. En 

avgränsning har behövts göras eftersom det finns en god mängd forskning på området som 

nödvändigtvis inte är relevant för denna studie. Avgränsningen landade i den forskning som 
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gjorts på mindre grupper såsom Fine definierar dem i sin bok Tiny Publics, vilket presenteras 

under nästkommande rubrik, samt att forskningsfokus har koncentrerats till skapandet och 

formandet av sådana grupper och dess kultur då det ligger i relation till denna studies syfte. 

Fastän dessa teorier inte benämner ledarens roll inom gruppen bidrar de till en grundförståelse 

för de viktiga komponenterna inom grupper och gruppkultur. Med hjälp av detta skapas en 

förståelse för vad ledarens funktion är i möjliggörandet av de önskade aspekterna inom gruppen. 

2.2.1. Definition av grupp 

Fine (2012, s. 21-22) definierar små grupper, eller som han kallar det ”tiny publics”, som en 

samling av individer som tillsammans utgör en meningsfull social enhet och interagerar på den 

grunden inom den sociala enheten. Lättare uttryckt kan små grupper preciseras till en uppsättning 

personer som känner igen varandra och som ingår i en ömsesidig gemenskap. De kan känna 

varandra som fristående personer eller genom sina sociala roller. Interaktionen kan vara tillfällig, 

kort- eller långvarig, ansikte mot ansikte, via internet eller uppenbara sig på andra sätt. Det mest 

väsentliga är dock att deltagarna har gemensamma intressen och delar en historia, som inte 

nödvändigtvis behöver sträcka sig långt bak i tiden. Hädanefter kommer det endast stå ‘grupp’ 

men betydelsen av grupp är detsamma som det Fine beskriver som ‘små grupper’. 

Vidare är det även värt att nämna skillnaden mellan formella och informella grupper, vilket i 

vissa fall kan upplevas som diffus. Formella grupper brukar definieras i stora drag utifrån dess 

specifika syfte medan informella tenderar att växa fram spontant utan några specifika intentioner 

(Aroseus, 2013; Svedberg, 2007, s. 17-18). Andra kännetecken för formella grupper är att det 

finns en utsedd ledare samt att individerna inom gruppen på ett eller annat sätt kan ha tvingats in 

i dem. Nationstillhörighet är exempel på när en formell grupp är tvingande eftersom en individ 

inte kan bestämma själv i vilket land hen föds in i. Vanligast är dock att man själv får bestämma 

vilka formella grupper man ingår i, såsom vilket arbetsteam man ingår i, vilken klass man 

studerar med, etcetera. Formella grupper kan även utvecklas till informella. Ett exempel på det är 

att man umgås med sina kollegor eller skolkamrater på fritiden men utan det syfte som tillkom 

när den formella gruppen bildades. 

En ytterligare syn på grupper som bör belysas kallas vi- och demgrupp, även kallat in-group 

favouritism och out-group discrimination (Svedberg, 2007, s. 17). För att kunna definiera vi-
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gruppen, det vill säga den gruppen man själv tillhör, är det lika viktigt att identifiera de som inte 

tillhör den, dem-gruppen. Dem-gruppen visar tydligt hur annorlunda de är och att det finns en 

avsaknad av vi-gruppens positiva egenskaper. Motsättningarna mellan de två 

gruppkonstellationerna skapar en stark sammanhållning till den egna gruppen, vilken förstärks 

ytterligare genom skvaller eller skapandet av fördomar gentemot den andra gruppen. 

2.2.2. Skapandet av grupper 

Under mitten av 1900-talet var empirisk forskning om hur grupper fungerar framträdande (Fine, 

2012, s. 4). “The Robber’s Cave” är ett exempel på experiment som utfördes på unga pojkar, där 

en del av syftet var att se hur gruppmedlemmar skapar band med varandra (Sherif m.fl., 1988, s. 

24ff). Pojkarna kände inte varandra sedan innan och det fanns inte någon sedan tidigare utnämnd 

ledare inom gruppen. Under första veckan, som bestod av att pojkarna lärde känna varandra och 

ägnade sig åt aktiviteter, bevittnade Sherif och hans kollegor att om det finns ett mål som har ett 

tilltalande värde för individerna och som kräver att de interagerar och arbetar tillsammans för att 

nå det, etableras en bestämd gruppstruktur. Om gruppstrukturen utvecklas kommer den att 

återspeglas i ett konsekvent mönster i hur gruppen kommunicerar med varandra i fortsättningen. 

Forskarna konstaterade att om en grupp skapas under sådana förutsättningar som i experimentet 

kommer normer att standardiseras, och dessa kommer sedan reglera gruppmedlemmarnas 

beteenden i sina respektive relationer. Sherif understryker dock att grupper i verkliga livet 

vanligtvis inte strävar mot mål som konstruerats av någon utanför gruppen och att gruppmål 

uppstår och skapas med grund i gruppens förutsättningar och omgivning. 

William Schutz utvecklade år 1958 en teoretisk modell kallad FIRO (Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation). Schutz genomförde studien på grupper inom den amerikanska flottan 

som utformade den ursprungliga modellen men har sedermera visat sig vara tillämpbar på 

nästintill alla typer av grupper, och har blivit en vanligt förekommande modell inom företag och 

organisationer. Teorin har utvecklats och utökats många gånger sedan den först skapades, men 

dess grundläggande idéer är än idag högst aktuella. Det är dessa grundläggande idéer som 

kortfattat kommer presenteras här. FIRO-modellen teoretiserar kring det mellanmänskliga 

beteendet i en grupp och delar upp grupprocessen i tre huvudfaser: tillhöra-, rollsöknings-, och 

samhörighetsfasen (Schutz, 1958, s. 13ff). Det första stadiet i en grupprocess kallas tillhörafasen. 
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Ännu har inga typiska gruppkännetecken utvecklats och medlemmarna söker främst en känsla av 

trygghet i gruppen. I rollsökningsfasen börjar gruppmedlemmarna hitta sina roller i gruppen, 

vilket tenderar att skapa konflikter. Den sista fasen karaktäriseras av att gruppmedlemmarna 

upplever trygghet i och tillit till varandra. Eventuella konflikter som uppstått i rollsökningsfasen 

har hanterats och energin kan läggas på att lösa gemensamma uppgifter.  

2.2.3. Gruppkultur 

Under den senare delen av 1900-talet minskade den ovan nämnda typen av gruppforskning 

drastiskt, troligtvis på grund av att det är svårare att koordinera tester på en grupp än på enstaka 

individer (Fine, 2012, s. 4; Friedkin & Johnsen, 2011, s. 5). Forskningen började istället rikta in 

sig på kulturer inom grupper och deras agerande mot folk utanför gruppen. Den nya inriktningen 

har bidragit med en mängd olika teorier och perspektiv på grupper och gruppkultur.  

Fine gör gällande att varje grupp har en unik kultur genom begreppet “idioculture” (2012, s. 

35ff). Enligt hans definition består en idioculture av kunskap, tro, beteendemönster och vanor 

som är gemensamma för medlemmar inom en interagerande grupp. Medlemmarna är medvetna 

om att de har gemensamma erfarenheter och kan därmed även förvänta sig en förståelse från de 

andra i gruppen. Erfarenheterna och förståelsen skapar en ömsesidig verklighet. Man kan därmed 

hävda att en grupps kultur förankras i dess historia. 

I boken Ungdomsgrupper i teori och praktik (2017) djupdyker Lalander och Johansson för att 

undersöka ungdomsgrupper. De hävdar att användandet av symboler och ritualer blir viktigt för 

att kunna identifiera grupper. Vidare undersöker författarna hur kulturen inom ungdomsgäng 

växer fram genom den användningen. De menar att innebörden av att någonting är symboliskt 

kan översättas till det har en andra betydelse (Lalander & Johansson, 2017, s. 64). Symboler 

används av olika grupper och kan ha olika betydelser. På så vis tydliggör en grupp sina gränser i 

förhållande till omvärlden och bidrar med att skapa en gruppidentitet. Det kan röra sig om 

symboler som är tydliga, till exempel fotbollssupportrar som bär sitt favoritlags klubbmärke, 

men också mer diffusa och svårupptäckta symboler som när ett kompisgäng har en viss jargong 

inom gruppen, vilket kan vara svårt för en utomstående att tolka. Författarna menar att symboler 

stärker solidariteten mellan gruppmedlemmarna och visar på distinkta skillnader från andra 

grupper och människor (jfr Svedberg, 2007, s. 17). När en grupp börjat utveckla ett vi- och dem-
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tänk med gemensamma symboler, börjar en gruppkultur etableras som sedan styr det 

gemensamma förhållningssättet. Gruppkulturen formas genom samverkan mellan gruppens olika 

delar som stärker individerna och skapar tillhörighet. 
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3.0. Teoretisk och begreppslig referensram 

Avsnittet rörande tidigare forskning inom området har gett en omfattande beskrivning av det 

teoretiska fält som uppsatsen placerar sig inom. Den tidigare forskningen har visat vägen för 

vilka teoretiska antaganden som kompletterar detta arbetes ansats. Dessa är Blumers symboliska 

interaktionism som kopplas samman med Collins teori om interaktionsritualer, samt Berger och 

Luckmanns redogörelser för den sociala konstruktivismen. Valet av det teoretiska ramverket 

förklaras nedan, samt hur teorierna förhåller sig till varandra.  

Redogörelsen för tidigare studier har visat exempel på ett flertal sätt att beröra ämnena ledarskap 

och grupper. Dessa studier har i många fall utmynnat i olika teorier som stundtals motsäger 

varandra. Det majoriteten dock har gemensamt är betoningen av att sociala mekanismer påverkar 

ledarens agerande samt gruppens kultur, utveckling och sammansättning. Likaså gav den tidigare 

forskningen även intrycket att mycket av kulturbyggandet vilar på symboler, värderingar, ritualer 

och traditioner. Då uppsatsen främst berör just skapandet och formandet av kultur är det av värde 

att dessa aspekter undersöks ytterligare i uppsatsen.  

Arbetet utgår från en induktiv ansats, vilket kommer diskuteras utförligt i metodavsnittet. Det 

innebär att beslutet kring de teorier som lägger grunden för analysen har baserats på vad det 

empiriska materialet har visat (Hsieh & Shannon, 2005). Därför har valet av teorier främst haft 

två kriterier i åtanke: att dels ha den ovan nämnda tidigare forskningen i åtanke, dels att teorierna 

ska kunna inkapsla och hjälpa förklara en stor del av de fynd som gjorts under intervjustudien. 

För att möjliggöra denna önskan har bredare och mer generella teorier valts än de som redogörs 

för i avsnittet rörande tidigare forskning. Dessa teorier berör främst hur kulturer och institutioner 

skapas i allmänhet, men de kan även användas i mindre sammanhang, såsom i denna uppsats 

som fokuserar på mindre grupper. Hade mer precisa och ändamålsenliga teorier valts hade färre 

delar av fynden varit intressanta att diskutera. Samtidigt kan det uppfattas som kontroversiellt att 

använda dessa generella teorier, då det kan leda till alltför självuppfyllande resonemang där alla 

fynd kan förklaras med teorin. Därför är det viktigt att analysen förhåller sig försiktigt och 

kritiskt till teorierna. För att inte gå miste om de mer konkreta teorierna som berör både ledare 

och grupper kommer dock även dessa studier till viss del lyftas i analysen av resultatet.  
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De begrepp och verktyg som presenterades i den tidigare forskningen har sin grund i individers 

interaktion med andra och de konsekvenser som följer av dessa. Därför är det lämpligt att basera 

arbetets teori på det som sker i mellanmänskliga interaktioner, dels enligt den symboliska 

interaktionismen, dels enligt den sociala konstruktivismen. De ger båda förklaringar till hur 

institutioners och gruppers kultur produceras och fortlever. Det finns dock vissa skillnader 

mellan de valda teorierna, där den främsta är deras övergripande fokusområden. Blumer lägger 

stor vikt vid hur interaktioner skapar individuella förhållningssätt och därmed även grupper och 

gruppkultur, som Collins sedermera utvecklar till att se gruppers utveckling genom 

interaktionsritualer. Berger och Luckmann inriktar teori och begrepp på hur en institution växer 

fram när individer börjar få liknande vanemässiga handlingar vilket slutligen leder till att 

gruppers kulturer formas. Teorierna kompletterar varandra genom sina olika infallsvinklar, men 

kommer majoriteten av gångerna fram till liknande slutsatser i fråga om vad som sker när 

individer interagerar och därmed skapar en gemenskap tillsammans. Nedan följer redogörelser 

för de olika teoretiska aspekter som kommer tas med i arbetet. 

3.1. Blumer och den symboliska interaktionismen 

Många kända namn inom sociologin och socialpsykologin har sin teoretiska grund i den 

symboliska interaktionismen. Den teoretiska bakgrund som kommer användas som utgångspunkt 

för denna uppsats är dock främst baserad på Herbert Blumers bidrag till teorin. Blumers 

resonemang, som går att läsa om i boken Symbolic Interactionism (1997), vilar till stor del på G. 

M. Meads forskning inom ämnet, men har byggt vidare och omformulerat flertalet aspekter. 

Blumer (1997, s. 4) menar att tre basala premisser utgör grunden för den symboliska 

interaktionismen. Den första är att individer handlar gentemot ett objekt utifrån den mening som 

objektet har för dem. Dessa objekt kan vara allt från fysiska ting till händelser och andra 

individer. Den andra utgångspunkten är att objektets mening härstammar från den interaktion 

som sker mellan individer i mötet med andra personer. Slutligen är den tredje premissen att dessa 

meningar hanteras och modifieras genom en interpretativ process inom den enskilda individen 

för att kunna hantera de situationer och objekt som denne möter. Det är denna premiss som 

kommer användas som utgångspunkt i delar av analysen av resultatet.  



13 

 

Grupper består av individer som på olika sätt handlar och agerar (Blumer, 1997, s. 6). 

Handlingarna kan ske individuellt, kollektivt, för att representera en organisation eller liknande, 

men oavsett är de alltid baserade på den situation som individen befinner sig i för tillfället. 

Samhället ska därför, enligt Blumer, alltid ses som en mängd handlingar. Därmed är det utifrån 

interaktionerna och handlingarna som samhället ska analyseras och schematiseras.  

Blumer (1997, s. 6-7) hävdar även att kultur som koncept, oavsett om begreppet definieras som 

tradition, norm, värden, regler eller liknande, alltid grundar sig i vad personer gör. Likaså är 

sociala strukturer såsom hierarkier, status, position eller auktoritet sprunget ur hur människor 

agerar mot varandra. Blumer menar att dessa två, kultur och struktur, alltid förekommer inom 

forskning av den sociala organiseringen av grupper, oavsett om dessa är i former av 

arbetsfördelning eller hierarkisk status. Sammanlänkat med detta faktum är att rollfördelningar 

alltid förekommer i dessa sammanhang, då individer interagerar med varandra utifrån de 

förväntningar de har på varandra, samt vilka positioner de har i den sociala strukturen. Slutligen 

menar Blumer (1997, s. 111) att medlemmarna i en grupp orienterar sig utefter medvetenheten 

att andra är närvarande, samt automatiskt hämmar vissa impulser och känslor i ljuset av hur 

dessa skulle kunna tolkas av andra personer i omgivningen. 

3.2. Collins och interaktionsritualer  

Även Randall Collins riktar in sin forskning på interaktion och mikrosociologi. Collins utgår i 

sin teoribildning från Durkheims och Goffmans tidigare forskning kring liknande ämnen såsom 

(religiösa) ritualer och sociala strukturer. Detta skriver han om i boken Interaction Ritual Chains 

(2004). Goffmans definition av ritual lyder: “ritual is a mechanism of mutually focused emotion 

and attention producing a momentarily shared reality, which thereby generates solidarity and 

symbols of group membership” (Collins, 2004, s. 7). Med grund i Goffmans definition bygger 

Collins vidare på ritualens värde och påverkan i interaktionen mellan människor.  

Collins (2004, s. 48-49) menar att interaktionsritualer tar avstamp i processen där medlemmar av 

en grupp riktar fokus och uppmärksamhet mot ett gemensamt fenomen, samt tar del av varandras 

emotioner och “kroppsliga mikrorytmer”. Här är en förutsättning att individerna alla är samlade 

på samma fysiska plats. Likaså krävs det tydliga avgränsningar vad gäller vilka som tillhör 
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gruppen och inte, samt att individerna har liknande emotionella tillstånd. Följaktligen leder alla 

dessa faktorer kombinerat till att individen upplever gruppsolidaritet, individuell emotionell 

energi och en känsla av moral relativt gruppen. Till detta hör även att symboler inom gruppen 

skapas, såsom emblem eller gester. Dessa utfall gäller dock endast för lyckade 

interaktionsritualer. Mindre lyckade interaktionsritualer förekommer när vissa av de nämnda 

omständigheterna inte råder. Då blir följden istället emotionell dränering och bristande 

gruppsolidaritet (Collins, 2004, s. 52-53).  

Med hjälp av symbolers emotionella värden formas individens kognition av ritualer (Collins, 

2004, s. 119). Detta beror på att symboler (såsom värderingar och objekt) som förekommit vid en 

lyckad ritual laddas med positiva emotioner, och blir mer aktuella inom individen. Denna 

positiva anknytning till en symbol behöver nödvändigtvis inte ske medvetet, utan fungerar främst 

undermedvetet och styr individens tankar och handlingar. Likaså påverkar det individens 

användning av symboler och därmed även dennes sociala status och relationer.   

3.3. Berger och Luckmann om social konstruktivism 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann redogör i boken Kunskapssociologi (2003) för hur 

individer uppfattar och formar sin sociala verklighet och hur de måste förhålla sig till de socialt 

konstruerade institutionella ordningar som existerar i vår värld. Människor föds utan all sorts 

kunskap och kunskaperna de sedan lär sig utgörs av den sociala verklighet de lever i (Berger & 

Luckmann, 2003, s. 24ff). Författarna använder sig bland annat av begreppet typifiering för att 

förklara påståendet. Typifiering innebär att man sätter etiketter på aktörers handlingar och 

handlingsmönster och på så vis får en explicit förståelse för vad som försiggår omkring en, samt 

en uppfattning om andra människors mönster (Berger & Luckmann, 2003, s. 43ff). Dessa 

etiketter externaliseras till andra människor som sedan internaliseras på människan och ger denne 

en tillskriven roll. 

Typifieringar av roller är en viktig del i den institutionaliseringsprocess som presenteras nedan 

och den blir speciellt synlig när de uppträder i sammanhang med ett objektifierat kunskapsförråd 

som är gemensamt för en samling aktörer (Berger & Luckmann, 2003, s. 91). I det gemensamma 

kunskapsförrådet införlivas normer för rollutförande, som alla potentiella innehavare av rollerna 
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har tillgång till. Normerna för de olika rollerna är inte bara allmänt bekanta, utan aktörer känner 

även till att normerna är bekanta. Det leder följaktligen till att man kräver att varje tänkt aktör 

följer de normer som förväntas av den i sin roll. 

Vardagslivets verklighet består av typifieringsscheman där man uppfattar människor vid “face-

to-face-interaktioner” vilket kommer att påverka interaktionen. Uppfattningarna gentemot andra 

hamnar i kategorier såsom “en kvinna”, “en man”, “en europé”, “en säljare” etcetera (Berger & 

Luckmann, 2003, s. 43-44). Om dessa typifieringsscheman inte ifrågasätts är de gällande tills 

vidare och kommer bestämma individens handlingar i situationen. Längre interaktion med andra 

leder dock ofta till att schemat inte överensstämmelser med de initiala uppfattningarna, vilket ger 

en sannare bild av människor. Berger och Luckmann (2003, s. 51) även vikten av att förstå 

språket för att sedermera kunna förstå symboler och möjligheten att tolka vardagslivet och dess 

typifieringar. 

Vidare presenteras begreppen institution och institutionalisering. En institution är en samling 

upprepande mönster, handlingar eller vanor som delas och utnyttjas av flera människor (Berger 

& Luckmann, 2003, s. 69ff). Institutionalisering är en process som ses utifrån en individuell 

vanebildning där det upprepade handlingsmönstret ger mening för individen. Processen skapar 

aktörernas sociala verklighet genom externalisering, objektivering och internalisering (Berger & 

Luckmann, 2003, s. 77-78). När en person agerar, det vill säga externaliserar, observeras det av 

andra människor som tolkar agerandet. Tolkningen ses ur ett objektivt perspektiv, som i 

processen kallas objektivering. Agerandet och handlingarna börjar med tiden internaliseras och 

blir för givet tagna. Detta gör att individens valmöjligheter begränsas och den vana som utförs 

inte behöver funderas på och tänkas över. Det blir en rutin. Den egentliga institutionaliseringen 

uppkommer när flera personer får en ömsesidig typifiering av vanemässiga handlingar. Berger 

och Luckmann (2003, s. 71) förklarar det kort som: “Institutionen postulerar att handlingar av 

typ X kommer att utföras av aktörer av typ X”. Vidare poängterar författarna att institutioner av 

sådana typer inte kan förstås utan kunskapen om den historiska process som lett till institutionen. 

Människor är ofta tröga och glömska och det behövs således finnas procedurer som hjälper till 

att på nytt inpränta och memorera institutionens mening (Berger & Luckmann, 2003, s. 87ff). 

Kunskapen om institutionen återfinns ofta i symboliska föremål (t.ex. emblem eller nationella 

flaggor) och symboliska handlingar (t.ex. religiösa eller militära ritualer). Dessa kan sedan 
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utnyttjas som memoreringsmedel. För att exemplifiera kan man se till den symbolik som korset 

utgör för den kristna församlingen. Korset påminner troende om Jesus lidande, hans uppståndelse 

och att han dog för människornas synder. Symbolen genomsyrar den kristna tron och bidrar till 

att medlemmarna av kyrkan ständigt påminns om den institution och gemenskap de befinner sig i 

och verkar inom. Föremålen och handlingarna kan också förstås genom det institutionaliserade 

språket för att återigen påminna människan om institutionen. 

Överföring av institutionella betydelser är uppenbara legitimeringsprocedurer som är knutna till 

själva institutionerna och bedrivs av människorna inom institutionen som anser det viktigt att 

dessa lever vidare. Legitimeringen förklarar och rättfärdigar världens institutionella ordning 

(Berger & Luckmann, 2003, s. 111ff). Den är inte nödvändig under institutionaliseringens första 

skede, utan blir snarare relevant när den institutionaliserade ordningen ska överföras till en ny 

generation. Institutionens karaktärsdrag, med självklara vanemässiga handlingar och symbolers 

betydelse, kan inte längre förlitas till individernas eget minne. Författarna belyser att “den 

historiska och biografiska enheten har då brutits” (Berger & Luckmann, 2003, s. 112). För att 

återställa institutionen krävs förklaringar och försvar av institutionens mest framträdande delar. 

Dessa förklaringar och försvar återfinnas i traditioner. Då kunskapen om institutionen försvinner, 

används traditionerna i ett försök att bibehålla kunskapen. Legitimering, med bland annat. 

traditioner som verktyg, blir alltså den process som förklarar och försvarar institutionen. Det gör 

den genom att tillskriva dess “objektiverade betydelser kognitiv giltighet” (Berger & Luckmann, 

2003, s. 112).  
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4.0. Metod 

Valet av metod är avgörande för att senare i analysen kunna uppfylla studiens syfte och besvara 

önskad frågeställning. Därför är det av avgörande att det praktiska arbetet har genomförts på ett 

noga övervägt sätt. På grund av detta kommer metodkapitlet grundligt förklara det 

metodologiska tillvägagångssätt som undersökningen vilar på. Likaså kommer de metodologiska 

överväganden som gjorts under arbetets gång redogöras för. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för den generella ansatsen och den metod som valts för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställning. Sedan följer en ingående redovisning av urvalet och 

intervjuernas utformning. Efter detta berörs transkriberingen och kodningen av råmaterialet, och 

slutligen även analysen av detta. Kapitlet avslutas sedan med reflektioner kring etiska 

förhållningssätt samt en diskussion om arbetets validitet och reliabilitet. 

4.1. Ansats 

Detta arbete bygger på en kvalitativ ansats, vilket grundas i studiens syfte och efterföljande 

frågeställning. Studien ämnar undersöka ett ämne som är svårt att kvantifiera då den främsta 

källan till information är individers känslor och resonemang utifrån de ledarerfarenheter som de 

bär med sig. Även de teorier som kommer ligga till grund för analysen av materialet lämpar sig 

för en kvalitativ ansats då de berör skapandet av kultur, vilket är en aspekt som lättast nås med 

kvalitativ metod. Detta beror framförallt på att det är lättare att djupdyka i ett ämne med breda, 

kvalitativa frågor. Valet av ansats finner slutligen även stöd i den mängd tidigare forskning som 

undersökt liknande fenomen då dessa använt sig av kvalitativa metoder såsom intervjuer och 

observationer (se exempelvis Fine, 2012; Lalander & Johansson, 2017; Sherif 1988;). 

Utöver den kvalitativa ansatsen grundas uppsatsen i ett induktivt förhållningssätt. Detta innebär 

att inga beslut kring teorier eller specifika utgångspunkter formuleras innan allt material är 

insamlat (Hsieh & Shannon, 2005). Istället är det bearbetningen av materialet som leder 

forskaren till att finna mönster, teman och slutsatser som slutligen landar i teorier som ska utgöra 

analysen. Beslutet att utgå från ett induktivt förhållningssätt vilar i en vilja om att materialet ska 

få tala för sig själv och att tolkningen av informationen inte ska påverkas av förutfattade idéer 

eller ett redan bestämt teoretiskt ramverk. 
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I detta arbete är den induktiva aspekten främst synlig i kodningen av materialet då inga koder 

formulerades innan genomläsningen av materialet påbörjades. Ett mer djupgående resonemang 

kring kodningen kommer presenteras senare i detta avsnitt. 

4.2. Material 

För att komma åt unga ledares egna erfarenheter och upplevelser, samt undersöka hur de formar 

och skapar en gruppkultur, är det lämpligt att utföra kvalitativa intervjuer med ledare (Starks & 

Trinidad, 2007). Därför består materialet som ligger till grund för uppsatsen av kvalitativa 

intervjuer som har genomförts på en grupp unga ledare. Nedan kommer det redogöras för 

processen där dessa ledare valdes ut, kontaktades och intervjuades, samt varför 

tillvägagångssättet ser ut som det gör. 

4.2.1. Urval  

I valet av urval finns det olika aspekter som bör tas i beaktande. Först och främst är det angeläget 

att urvalet är en god representation av den population undersökningen ämnar granska (Bryman, 

2011, s. 182). Populationen för denna studie har varit unga vuxna som arbetat eller arbetar som 

ledare för ungdomsgrupper. För att närma sig denna breda och något oprecisa grupp har vissa 

avsmalningar gjorts. Urvalet har preciserats genom att endast innefatta personer som arbetat eller 

arbetar inom en viss organisation, som i detta arbete inte kommer att nämnas vid namn. Detta 

beror på att det specifika namnet inte är av hög relevans för studien.  

Den valda organisationen är en stiftsgård som är verksam året runt och som används av olika 

församlingar och arbetslag som är kopplade till det specifika stiftet. Sommarverksamheten fylls 

till stor del av olika läger för ungdomar i spridda åldrar, oftast mellan 13 och 18 år. Det är dessa 

läger som kommer fungera som utgångspunkten i detta arbete. Under lägrens gång lever 

deltagare och ledare tillsammans och dagarna fylls med gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna 

innefattar exempelvis lekar, bad, andakter och andra kyrkliga aktiviteter, samt lektionspass där 

deltagare och ledare diskuterar olika relevanta ämnena. Arbetslaget består av en eller fler 

teologiskt ansvariga (präster eller prästkandidater), utbildade pedagoger, samt unga ledare utan 

en för denna verksamhet specifik akademisk utbildning. 
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Det finns en grupp på det sociala forumet Facebook där många av de som vistas på gården är 

medlemmar. Där kan de hålla sig uppdaterade om vad som pågår på gården samt bibehålla 

kontakt med andra som de har träffat genom verksamheten. Det är genom denna grupp som 

informanterna har kontaktats. Ett inlägg som innehöll information om studien publicerades, där 

det meddelades att det söktes informanter till intervjuerna. De som gillade inlägget visade att de 

var intresserade av att medverka och kontaktades då av de ansvariga för studien. 

Bland de 21 som gillade inlägget behövdes endast tio personer. För att besluta vilka av 

personerna som skulle delta i undersökningen sållades först personer som inte föll inom vissa 

bestämda kriterier bort. Endast personer i äldre tonåren till mitten av 20-årsåldern var relevanta 

då yngre personer inte blir anställda som ledare och de äldre troligtvis arbetat som pedagoger och 

präster. Då studiens fokus är riktat mot unga ledares arbete är dessa äldre grupper inte 

representativa för undersökningen. Utifrån den grupp som visade intresse av att ingå i 

undersökningen och passade in i de kriterier som fanns utfördes ett målinriktat urval för att skapa 

jämvikt mellan informanternas kön (Bryman, 2011, s. 434). Detta beror på att det skulle kunna 

förekomma skillnader mellan hur tjejer och killar upplever ledaruppdraget. Därmed är det 

relevant att empirin grundar sig i både manliga och kvinnliga informanter. Initialt bestod 

urvalsgruppen därför av fem killar och fem tjejer som någon gång under de senaste fem åren 

arbetat som ledare och under den tiden befunnit sig inom åldersspannet 18-25 år. 

Hade valet av organisation varit annorlunda, exempelvis att de unga ledarna var verksamma 

inom en grupp som träffades sporadiskt under vardagar eller inom en verksamhet som inte hade 

en religiös koppling skulle resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Denna diskussion kommer 

lyftas mer utförligt under rubriken 6.4. Diskussion av relationen mellan resultat och metod. 

4.2.2. Bortfall 

I studiens inledande skede fanns det en jämn könsfördelning mellan intervjupersonerna. Under 

den tid som intervjuerna var tänkta att äga rum visade det sig dock att en av killarna som skulle 

intervjuas inte längre kunde medverka. Det resulterade i ett bortfall från den initiala 

urvalsgruppen. Platsen kunde fyllas av en ny person, och på det viset uppfylldes målet om tio 

informanter. Denna nya informant var dock en tjej, vilket ledde till en ojämn könsfördelning 

inom urvalsgruppen. Detta skulle kunna skapa problem i analysen då det kan föreligga skillnader 
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i hur killar och tjejer upplever sina ledaruppdrag samt hur de upplever formandet av en 

gruppkultur. Dock är skillnaden i antal inte speciellt stor och det går därmed att argumentera för 

att det inte är förstörande för resultatet, och att det troligtvis ändå går att se de eventuella 

skillnaderna mellan könen i ledarupplevelser. 

4.2.3. Intervjuernas utformning 

Intervjuerna var semistrukturerade. Det innebär att det förbereddes en intervjuguide inför 

intervjuerna, men att denna kunde frångås exempelvis genom följdfrågor om intervjuaren ville få 

ett mer utförligt svar på en fråga (Bryman, 2011, s. 413). Intervjuguiden utformades på ett 

trattliknande vis och riktade efter en tid in sig på olika områden med hjälp av mer specifika 

frågor (se Bilaga 2). I början ställdes bakgrundsfrågor såsom ålder, kön och under vilka år 

personen varit verksam på gården. Personerna fick i denna del även möjlighet att berätta om sig 

själva i mer allmänna former. Sedan följde frågor som var mer direkt kopplade till ämnet. Dessa 

frågor berörde ämnen som intervjupersonens generella upplevelser av verksamheten, men även 

mer specifika frågor såsom de kulturella och individuella motgångar och framgångar som 

intervjupersonen upplevt i sitt arbete med olika deltagargrupper. Denna typ av frågor delades för 

intervjuledarens skull in i tre olika huvudgrupper; kulturen, ledaren och gruppen. För att 

kontrollera att alla ämnen berörts prickade intervjuledaren av dessa allteftersom intervjun 

fortgick. Intervjupersonen fick på det viset möjlighet att styra samtalet utifrån vad denne tyckte 

var relevant att nämna, samtidigt som intervjuledaren kunde kontrollera att alla relevanta ämnen 

lyftes för diskussion. 

4.2.4. Intervjusituationen  

Då uppsatsen är nästan uteslutande baserad på den information som intervjupersonerna ger är det 

av största vikt att intervjusituationen i största möjliga mån genomförs på så vis att deltagarna 

känner sig bekväma nog att delge sina egna erfarenheter och tankar (Bryman, 2011, s. 420). 

Därför har målsättningen för intervjusituationen varit att lägga grunden för en trygghet hos 

informanterna. Den tidigare nämnda utformningen av intervjuerna skapades med denna aspekt i 

åtanke. För att bidra till den önskade känslan har informanterna även själva fått välja platsen för 

intervjun, med reservation för att det är en någorlunda lugn och tyst plats. 
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Det rekommenderas att kvalitativa intervjustudier sker i verkligheten, ansikte-mot-ansikte, för att 

intervjupersonen ska känna sig trygg och inte känna sig hämmad att kunna gå på djupet när de 

svarar på frågor kring deras upplevelser och erfarenheter (Seitz, 2016). Denna studie 

genomfördes under utbrottet av Covid-19 och således behövdes fyra av tio intervjuer utföras med 

digitala verktyg, såsom Zoom och Skype. På grund av dessa omständigheter påverkades 

intervjuerna, vilket är något som behövs beaktas. Seitz (2016) beskriver att det föreligger risker 

vid användandet av dessa digitala verktyg. Riskerna är bland annat att videon och därmed även 

samtalet plötsligt kan pausas eller kopplas ifrån, att det kan förekomma ohörbara segment, att det 

skapas en oförmåga att läsa kroppsspråk och att det sker en förlust av den intimitet som 

vanligtvis brukar uppnås vid traditionella intervjuer. 

Ingen av intervjuledarna hade problem med varken pauser, avbrott eller ohörbara segment under 

dessa videointervjuer. Det finns en funktion på både Zoom och Skype där man kan spela in 

videon med tillhörande ljud vilket utnyttjades och underlättade den senare transkriberingen. Då 

frågorna som ställdes till intervjupersonerna inte var av känslig natur behövde intervjuledarna 

inte transkribera eventuellt kroppsspråk, vilket diskuteras under rubrik 4.3.1 Transkribering. 

Förlusten av intimitet är dessvärre något som inte gick att undvika. Även det kan härledas till att 

intervjuguiden inte är särskilt emotionellt laddad och att det inte kommer ha en större inverkan 

på studiens resultat. 

4.2.5. Revision efter pilotstudie 

Innan genomförandet av samtliga intervjuer prövades intervjumetoden på två intervjupersoner i 

en så kallad pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att testa de förutbestämda intervjufrågorna 

och att vänja sig med hur intervjusituationen går till. Under pilotstudien uppmärksammades det 

att fler frågor behövde läggas till, främst frågor som berörde ledarrollen. Intervjufrågorna 

reviderades därmed efter pilotstudien och frågor som rörde ledarrollen adderades. Under en av 

intervjuerna kom olika typer av ritualer och symboler på lägergården upp, vilket ansågs 

intressant och möjligtvis relevant att ta upp under kommande intervjuer. Därför lades även frågor 

rörande det till i intervjuguiden. 



22 

 

4.2.6. Metodologiska överväganden 

Det kunde ha varit fördelaktigt med en observationsstudie istället för intervjuer. Observatörerna 

hade då kunnat se med egna ögon hur de unga ledarna förhåller sig till gruppen och till skapandet 

av en gruppkultur. Dessvärre fanns inte någon möjlighet till en observationsstudie då det inte 

fanns tillgång till fältet, eftersom lägret som ligger till grund för arbetet inte hölls under den 

period som arbetet skrevs. En observation hade även gått miste om vissa, för denna 

undersökning, viktiga aspekter som intervjuer bidrar med. Intervjuformatet öppnar nämligen upp 

för utförliga svar och diskussioner genom följdfrågor, något som inte gäller för observationer. 

Därmed har valet av metod bidragit med att skapa en större förståelse, dels för 

ungdomsverksamheten i fråga, dels för de anställdas eller tidigare anställdas reflektioner kring 

denna utifrån sina egna erfarenheter. Denna översiktliga kunskap om verksamheten är av vikt för 

att forskaren ska få en ökad förståelse för informantens personliga upplevelser. 

En kvantitativ metod var inte heller lämplig för denna uppsats då framtagande av den 

information som söks nästintill är omöjligt genom det kvantitativa tillvägagångssättet, då denna 

metod ofta syftar till att få höga svarsfrekvenser, utan hur- och varför-frågor (Bryman, 2011, s. 

167-168). De kvalitativa intervjuerna öppnar upp för en mer djupdykande ansats, vilket detta 

uppsatsämne kräver. 

4.3. Kodning och analysteknik 

4.3.1. Transkribering 

För att göra intervjumaterialet analyserbart krävs att det inspelade materialet transkriberas. 

Transkriberingen har inte tagit hänsyn till utfyllnadsord som “mm” och “eh” eller kroppsspråk då 

fokus i arbetet inte har legat på hur en person formulerar sig utan snarare innehållet i uttalandet. 

Tolkningen är med andra ord inte textnära. Istället har transkriberingen fungerat som en 

strukturerande åtgärd där mindre relevanta aspekter sållats bort inför kodningen. Hade den valda 

metoden varit mer textnära eller fokuserat på att läsa mellan raderna, såsom diskursanalys, hade 

detta sätt att transkribera inte varit lämpligt (Lindgren, 2014, s. 31). Kvalitativ innehållsanalys 

har dock inte samma behov av detta. 
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Utöver nämnda tillvägagångssätt har transkriberingen av intervjuerna skett så nära inpå den 

genomförda intervjun som möjligt. Likaså har den person som intervjuat ansvarat för att 

transkribera den genomförda intervjun. Framförallt beror detta på att den intervjuledaren som var 

med under samtalet har mer förståelse för det som sagts och varför. Om några ord eller 

formuleringar inte gått att uttyda från inspelningen finns därför en möjlighet att personen genom 

att tänka tillbaka till situationen minns innebörden av citatet. Det är för att öka möjligheten för 

detta som transkriberingen skett tätt inpå genomförd intervju. 

4.3.2. Kvalitativ innehållsanalys 

Vid kodningen av intervjumaterialet har en konventionell och öppen innehållsanalys använts. 

Den kvalitativa innehållsanalysen har sitt ursprung i sociologin, närmare bestämt i den 

symboliska interaktionismen, som utgår från att mening är något som förhandlas fram och förstås 

genom interaktioner och sociala processer (Starks & Trinidad, 2007). Målet med 

innehållsanalysen är att kunna identifiera mönster som framkommit av intervjuerna för att sedan 

kunna dra teoretiska slutsatser utifrån ett sociologiskt perspektiv. Hsieh och Shannon (2005) 

beskriver kvalitativ innehållsanalys utifrån tre metoder; konventionell, riktad och summativ. 

Konventionell metod baseras på att forskaren inte har några förutbestämda koder som denne 

försöker identifiera i materialet. Istället syftar metoden till att ha en induktiv ansats där man låter 

materialet styra vilka koder som tillkommer. Den riktade metoden utgår, till skillnad från den 

konventionella, från en redan bestämd teori. Detta är ett mer deduktivt tillvägagångssätt och är 

relevant att använda sig av om syftet är att testa en teori på ett valt material. Summativ metod 

avser att forskaren räknar och jämför innehåll eller nyckelord som sedan ligger till grund för en 

tolkning av materialet. 

Med detta som bakgrund har den konventionella metoden använts för denna uppsats. Det grundar 

sig i att de erfarenheter som de unga ledarna har ska styra materialet och leda vidare till lämpliga 

teorier. 

4.3.3. Kodning 

Vid kodningen av materialet användes som tidigare nämnts en konventionell och induktiv ansats, 

som ämnar att låta materialet tala för sig självt. Kodningen ska bistå med att reducera materialet 
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och lyfta ut och tydliggöra mönster för det som är relevant i relation till detta arbete (David & 

Sutton, 2016). Det är med andra ord materialet som skapar koderna allteftersom. Hsieh och 

Shannon (2005) beskriver detta som ett ofta använt tillvägagångssätt för kvalitativ 

innehållsanalys vid konventionell metod. Genom att läsa igenom materialet får forskaren en 

förståelse för underlaget. Sedan väljer denne ut de fraser och meningar som tycks mest relevanta 

för det fortsatta arbetet och analysen. Dessa är vanligtvis relativt många och kallas 

‘subkategorier’. För att sedan möjliggöra en ytterligare reducering och lyfta det mest väsentliga i 

materialet är det vanligt att använda sig av större kategorier inom vilka subkategorierna delas in. 

I kodningsarbetet för denna uppsats har den ovan nämnda metoden använts. Kodningsarbetet 

började med att transkribera intervjuerna och sedan läsa igenom dem. I ett tidigt skede tillkom ett 

fåtal initiala koder/subkategorier som sedan utökades till ett dussintal som tycktes vara 

intressanta för analysen. Tre större kategorier upprättades sedan som tycktes lämpliga att 

uppmärksamma med uppsatsens syfte i åtanke. De initiala koderna placerades sedan i respektive 

stora kategori. Nedan presenteras det slutgiltiga kodningsschemat: 

1. Gruppkultur och grupprocess: grupprocessen, kulturen i gruppen, FIRO, mål med lägret/ledarnas 

mål. 

2. Ledare och roller: den egna ledarrollen, anledningar till att bli ledare, roller i deltagargruppen, att 

hantera problem i deltagargruppen, ledarnas arbete, skillnad i ledarroller, likheter i ledarroller. 

3. Gården och dess kultur: kulturen på gården, rumsliga förutsättningar, generellt om personerna på 

gården, om verksamheten. 

4.4. Analys 

Som nämndes i föregående stycke skapades tre större kategorier utifrån de övergripande mönster 

som kunde hittas, baserade på de koder som skapades under bearbetningen av det transkriberade 

materialet. Dessa kategorier har getts namnen Gruppkultur och grupprocess, Ledare och roller, 

samt Gården och dess kultur. Dessa har möjliggjort en tydligare ram för analyserandet av 

intervjuerna genom att konkretisera den information som getts av informanterna. 

Här nedan exemplifieras utdrag från materialet. Frågan som ställdes var om det hur gruppen 

[deltagargruppen] förändras över tid och på vilket sätt. 
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“Ja, men det är, över tid så faller rollerna i gruppen på plats mer och mer. Men det vi som ledare 

försöker göra är ju att det inte går att motverka att folk i en grupp hittar sin egen roll men vi vill ju 

samtidigt se till att det inte blir nån osämja. Att det går, liksom, spårar ut på något sätt, utan de 

roller som bildas ändå är givande på något sätt eller att alla känner att de spelar en viktig roll i 

gruppen.” Intervjuperson 1 

Citat ovan faller in i två av kategorierna. Intervjupersonen börjar med att beskriva hur 

grupprocessen sker med hänsyn till roller vilket fick kodningen “grupprocessen”. Anledningen 

till att just den subkategorin valdes och inte exempelvis “roller i gruppen” är då hen inte pratar 

specifikt om roller utan snarare pratar om det som ligger till grund för grupprocessen. Vidare i 

följande meningar resonerar personen mer konkret om rollerna och de problem som kan uppstå 

på lägret. Givetvis kan man vrida och vända på vilken kodning som passar, men genom att se till 

kontexten visade det sig att “att hantera problem i deltagargruppen” var mest lämplig. Citatets 

sista kodning kan relateras till lägrets och gruppens kultur. I den grupp som skapas är det inte 

bara viktigt att deltagarna är bekväma i sina egna roller, utan också att deras roll fyller en 

funktion i gruppen. Sett till kontexten handlar det om att gruppkulturen möjliggör att deltagarna 

upplever att deras personligheter och roller har en plats i gruppen. Därför kodades det som 

“kulturen i gruppen”. 

4.5. Validitet och reliabilitet 

I denna studie skapades en urvalsgrupp utifrån personer som alla varit verksamma vid samma 

lägergård. Detta beslut vilar på olika grunder. Tillgängligheten till den valda verksamheten var 

hög, till skillnad från andra liknande lägergårdar, och med tanke på tidsaspekten var 

tillgängligheten av stor vikt. Skulle önskan vara att undersöka hur ungdomsledare i 

lägersammanhang generellt arbetar med deltagargrupper och dess kultur skulle det vara svårare 

att finna mönster i materialet, då denna studie är i så pass liten skala. Detta leder tyvärr till att 

generaliserbarheten och därmed den externa validiteten är lägre än om urvalet var större och 

baserad på en större population (Bryman, 2011, s. 352). I frågan om den interna validiteten 

hävdar man att denna berör samspelet mellan forskarens observationer och de begrepp och 

teorier som skapas utifrån dessa. I detta fall används tidigare formulerade teorier och begrepp 

vilket leder till att den interna validiteten inte kan diskuteras utförligt. Dock bör nämnas att både 
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ämnet och de valda teorierna är kopplade till det sociologiska fältet, vilket bör ge en stadig 

grogrund för en relativt god intern validitet. 

Som nämndes tidigare reviderades intervjuguiden löpande. Den nya versionen av intervjuguiden 

möjliggjorde en ökning av den interna reliabiliteten då åtgärder vidtogs för att till viss del 

standardisera vad som önskades få med under intervjutillfällena (Bryman, 2011, s. 352). Det 

finns en medvetenhet om att intervjupersonernas olika samtalstekniker och personligheter kan 

påverka intervjuerna och bidra till skillnader mellan dem. Samtidigt bör man påminna sig om att 

alla samtal skiljer sig åt oavsett intervjuledare då även informanterna tänker och samtalar på 

olika vis. Vad gäller den externa reliabiliteten kan nämnas att undersökningen, som den är 

utformad med intervjuguide och kodningsschema, bör kunna användas inom studier av andra, 

men liknande verksamheter. 

4.6. Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet menar att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bör förhålla sig till 

olika individskyddande forskningsetiska principer. Dessa kan delas upp i fyra olika krav som går 

under namnen informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick ett informationsbrev inför intervjutillfället som de 

ombads läsa igenom (se Bilaga 1). I informationsbrevet presenterades uppsatsens syfte samt 

samtliga krav från Vetenskapsrådet, samt hur studien förhöll sig till dem. Denna information 

upprepades även i början av intervjutillfället där de fick ta del av allmän information rörande 

undersökningen samt information kring deras deltagande i undersökningen. I samband med detta 

fick de även höra att deras medverkan är frivillig och att de får välja att inte vara med oavsett del 

av processen. Därmed uppfylldes informationskravet och samtyckeskravet. Intervjupersonernas 

medverkan är anonym. Informanterna har därför döpts om till nummer utefter den ordning de 

intervjuades, det vill säga utifrån mallen “Intervjuperson 1” och så vidare. Detta beslut har tagits 

för att fortfarande kunna särskilja respondenterna från varandra. Deras könstillhörighet samt 

ålder kommer inte att censureras då det kan ha en påverkan på deras erfarenheter och därmed 

även analysen av materialet. All information såsom transkribering och inspelade intervjuer 

förvaras på platser där utomstående inte har tillgång eller möjlighet att ta del av informationen. 

När arbetet är färdigställt kommer det empiriska material som legat till grund för uppsatsen 
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förstöras. Materialet kommer inte användas till något annat ändamål än denna granskning. På 

detta vis uppfylls även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Utöver de förhållningssätt som skyddar individen som Vetenskapsrådet lyfter bör uppsatsen även 

ta i beaktande att inte utge alltför mycket verksamhetsspecifik information om den organisation 

som intervjupersonerna är knutna till. Därför nämns, som tidigare sagts, inte gårdens namn. I 

fråga om citat som lyfts i uppsatsen kommer mer avslöjande formuleringar och ord censureras.  

Slutligen är det relevant att nämna den effekt som forskarna själva kan ha på studien, inte minst 

under mötet med informanter. Exempelvis kan intervjuledarnas kön ha en stor inverkan på 

resultatet. Detta är dock svårt att undersöka eller hantera på något specifikt vis då båda 

uppsatsförfattarna är kvinnor. På grund av det kan en jämförelse inte äga rum mellan bemötandet 

av en kvinnlig respektive manlig intervjuledare. En annan aspekt som hör till forskareffekten är 

intervjufrågornas form. Intervjufrågornas utformning har granskats noga för att inte vara riktade, 

då det annars skulle kunna påverka trovärdigheten hos materialet. På detta vis har forskareffekten 

till viss del kontrollerats.  
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5.0. Resultat och analys 

Denna del av uppsatsen kommer att presentera och analysera studiens resultat. Presentationen 

fokuserar på att besvara frågan kring hur ungdomsledare skapar och formar en gruppkultur inom 

en deltagargrupp. Texten är uppdelad i tre huvudsakliga inriktningar, varav den första berör att 

lära sig och lära ut kultur. Denna del kommer inledas med mer generella redogörelser för hur 

kulturen uppfattas av ledarna, främst genom att dra paralleller till symbolisk interaktionism och 

dess antagande att individens meningsskapande utgår från interaktionen med andra individer. 

Den teoretiska referensramen i denna del grundar sig främst i Herbert Blumers bok Symbolic 

Interactionism men även med vissa inslag av Berger och Luckmanns begrepp. Sedan kommer 

avsnittet rikta in sig på mer konkreta aspekter av verksamhetens beståndsdelar, vilket kommer att 

kopplas till Berger och Luckmanns syn på bland annat institutionsbegreppet. Sedan följer ett 

avsnitt där stiftsgårdens verksamhet liknas med Collins redogörelse för interaktionsritualer. 

Denna del ämnar öka förståelsen för varför arbetet med en deltagargrupp går till som det gör, 

samt vad som gör att grupprocessen inte alltid når dit ledarna vill. Slutligen berörs ledarrollen, 

vilket diskuteras tillsammans med Berger och Luckmanns begrepp typifiering och legitimering 

där paralleller dras med Blumers syn på roller och statusfördelning. Genom att granska 

ledarrollens funktion och de strukturella mönster som går att finna bland ledarna på stiftsgården 

kan förståelsen för den mellanmänskliga aspekten av arbetet ökas. Detta bidrar i sin tur till en 

större förståelse för den övergripande kulturen på gården. 

Under läsningen kommer empiri varvas med egna reflektioner och sociologiska teorier (däri även 

tidigare forskning), samt utvalda citat från intervjuerna. Citaten som valts har ofta konkretiserat 

tankar och åsikter som förekommit i ett flertal intervjuer, men som belyser dessa på olika vis. 

Detta har gjorts för att ge en stor insyn i det material som framkommit. Likaså har det varit av 

intresse att finna delar av intervjuer som visat på ett mer kritiskt förhållningssätt till 

verksamheten. Detta beror främst på att majoriteten av den information som getts varit mycket 

positiv och allmän. Genom att finna luckor och till viss del även brister har en djupare analys 

möjliggjorts. 
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5.1. Att lära sig och lära ut kultur  

Undersökningens informanter tycktes alla samstämmiga i frågor rörande den generella kulturen 

på gården och den specifika kultur som skapas inom deltagargruppen. Samtliga förklarar gårdens 

kultur med nästan uteslutande positivt klingande ord, så som ett andra hem, en fristad och himlen 

på jorden. Personerna beskriver att man på gården känner sig uppskattad, sedd, bemyndigad och 

älskad, och många betonar även att kulturen är starkt påverkad av den teologiska grund som 

stiftsgården är uppbyggd runt. Majoriteten menar att är det är denna kultur som är anledningen 

till att de stannat kvar på gården, för att senare även intresserat sig för att bli ledare. De har velat 

bli en del i deltagarnas personliga utveckling och har inspirerats av sina egna ledare och den roll 

de har spelat i deras liv. Exempel på dessa reflektioner följer nedan: 

“Asså kulturen skulle jag väl beskriva som en kultur av bemyndigande och gemensamt delande 

och lärande tror jag. […] Man kommer inte till gården för att enbart få ta emot utan man kommer 

också för att kunna ge av sig själv, och bli uppskattad för det man har att komma med.” 

Intervjuperson 8 

“[...] man känner det som att det är ett andra hem och att man känner sig respekterad och man 

vågar säga sina åsikter och nya idéer och provtankar och så. Och att man känner sig behövd och 

betydelsefull.” Intervjuperson 9 

De två citerade intervjupersonerna anser att gården genomsyras av en respekt för andra och att 

verksamheten skapar möjligheter för en lärande och delande kultur. Intervjuperson 8 betonar 

även individens ansvar i vidbehållandet av den önskade kulturen och behovet av att alla på något 

vis ger tillbaka till gården. 

Gårdens mycket uppskattade kultur är märkbart stark och genomsyrar alla delar av 

verksamheten. När nya lägerdeltagare kommer till gården lärs kulturen ut, både direkt och 

indirekt, av ledare och andra som vistas på gården. Individens förståelse för verksamheten 

grundas i dennes interaktioner med omgivningen, och inte minst med ledarna. På det viset är 

gruppens kultur även baserad på gruppmedlemmarnas interaktioner med varandra, samt 

individuella anpassningar utifrån dessa. Detta kan utläsas ur följande citat:  

“Det är ju väldigt mycket av ett tajt sammanhang där man fostras in i en rådande kultur. [...] jag 

upplever också att man påverkar deltagarna ganska mycket i någon form av optimalt sätt att vara 

mot varandra.” Intervjuperson 1 
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“Jag har alltid föredragit att leda som föredöme i det läget, att visa att om jag kan ta på mig en 

fluffig peruk och klä ut mig till Elvis och bryta på amerikansk/engelsk/svenska i en halvtimme, så 

kan dem också det. Att visa om vi är beredda att spöka ut oss och släppa all värdighet bara för att, 

hoppas vi då att det ska funka för dem också. [...] jag vet vad som har funkat i de lägren där jag 

varit med... att just som föredöme försöka visa att det går för oss och då går det för er.” 

Intervjuperson 4 

“Jag tror att mycket handlar om att man ska försöka jobba och vara en sån god förebild, alltså just 

det här med kulturbygge kanske och kulturskapande. Att man tänker ifall att jag beter mig på ett 

visst sätt kommer det spridas, då kommer folk ta efter mig.” Intervjuperson 6 

I citaten kan det utläsas att ledarna lär ut kultur och förhållningssätt genom att agera snarare än 

att sätta regler för deltagarna. I kulturens fortlevnad fungerar ledarna alltså inte så mycket som 

lärare, utan snarare som indirekta verktyg som genom interaktion med varandra samt deltagare 

visar det önskade beteendet på gården som nämns ovan. Detta arbete med att leda genom 

föredöme har resonans i Blumers grundläggande beståndsdelar för meningsskapande; att 

individen agerar mot ting baserat på mötet med andra samt individens egen reflektion kring detta 

(Blumer, 1998, s. 2). Genom återkommande interaktioner skapas tendenser i beteendet hos 

deltagarna vilka till stor del grundar sig i vad ledarna gör, och på så vis även det som uppfattas 

som accepterat inom verksamheten, detta då det är genom interaktionen med ledarna och andra 

deltagare som deltagaren formar en förståelse för hur denne bör agera mot andra subjekt samt 

objekt inom verksamheten. Då ledarna redan är införstådda och etablerade i gårdens kultur 

underlättas processen av meningsskapande hos deltagaren. Med detta som grund är individen fri 

att skapa sin egen förståelse för omgivningen, men endast under de former som ledarna och 

verksamheten sätter gränserna för.  

De önskade beteenden som ledarna projicerar på deltagarna genom sina generella 

beteendemönster, såsom att vara snäll, bemyndigande och visa uppskattning, konkretiseras 

ytterligare genom specifika handlingar och vanor som lärs ut till deltagarna. Dessa är tydligt 

etiketterade och förekommer återkommande i verksamheten. Det går därmed att dra paralleller 

mellan beståndsdelarna av en institution och gårdens verksamhet. Personerna på gården använder 

sig av specifika aktiviteter och begrepp som inte förekommer utanför gården. Aktiviteterna och 

begreppen, som kommer presenteras nedan, nyttjas av personer som någon gång befunnit sig på 

stiftsgården och kan därmed även fungera som en typ av identifikation. Intervjuperson 6 beskrev 

det som att man, även om man inte varit på gården under samma tidsperiod, kan man känna igen 
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andra medlemmar av gården på grund av igenkänningsfaktorer såsom liknande värderingar och 

språkanvändning. Samma intervjuperson sa att hon tagit med sig det konceptet som citeras nedan 

till sin vardag för att använda det även i andra sammanhang. 

“Vi brukar ha ett koncept som... vi brukar försöka introducera som handlar om att go-snacka 

säger man, motsatsen till att skitsnacka. Att så här, skitsnack är att prata illa om någon bakom 

hens rygg, nu vill man skapa en miljö där man pratar bra om varandra bakom deras rygg. Att jag 

kan säga något bra om dig när du inte ens är i rummet. Att man försöker skapa en miljö där folk 

känner sig stärkta av att vara där. Och i och med att det är ett kristet konfa-läger så är väl det att 

man tänker att såhär är det att leva som kristen.” Intervjuperson 6 

Detta begrepp, “go-snacka”, som verkar vara unikt för gården, kan ses som en del av den 

institutionaliseringsprocess som Berger och Luckmann beskriver. Processen inleds när 

individuella vanebildningar blir vanemässiga handlingar som skapar mening för individen 

(Berger & Luckmann, 2003, s. 69ff). På gården kan man se institutionaliseringsprocessen som att 

ledarna introducerar begreppet genom att presentera det som en förutsättning för att skapa den 

miljö och kultur som man eftersträvar. Likaså använder sig ledarna själva av konceptet genom att 

prata gott om varandra, både framför och bakom folks ryggar. Ledarna externaliserar därmed go-

snack konceptet genom att använda sig av det och agera som föredöme för deltagarna. 

Deltagarna observerar hur go-snacket ska användas och det börjar sedermera internaliseras hos 

dem. Det blir således en vanemässig handling för samtliga som befinner sig på gården. 

5.1.1. Oönskade beteenden  

I samband med individens meningsskapande genom interaktion följer vissa 

beteendeförändringar. Blumer (1997, s. 111) hävdar att en viktig aspekt i individers 

gruppdeltagande är individens mer eller mindre medvetna sätt att ändra vissa av sina beteenden 

eller hämma naturliga impulser. Dessa handlingar baseras på gruppmedlemmens medvetenhet 

om sin omgivning och omgivningens tänkbara reaktioner på individens agerande. Individen 

formar med andra ord sitt beteende för att inte agera på ett, inom gruppen, oönskat vis. I stor 

grad bör därför deltagarnas beteende gå hand i hand med den redan etablerade gårdskulturen, så 

som att vara transparent, öppen och välkomnande.  

Fastän detta till stor tycks stämma överens med verksamheten i fråga nämns under intervjuerna 

en bråkdel fall där deltagare inte agerar utifrån de förhållningssätt som premieras på gården. 
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Blumer tycks själv inte reflektera kring detta vilket kan tyda på att hans syn på den mänskliga 

gruppen är något väl tillrättalagd och brister i sin hänsyn till tvister och meningsskiljaktigheter, 

samt de problem som kan uppstå av individers subjektiva uppfattningar av verkligheten. 

Exempel på oönskade beteenden som förekommer bland deltagargruppen lyfts nedan:   

“Jag tror det var senaste lägret jag var ledare på, då hade vi en kille som då, han kom från en 

bakgrund där han haft det lite svårare hemma så alla visste att han var lite, inom citationstecken, 

en bråkstake liksom. Även om han var en bra kille men det här med att han kände att behövde 

uppmärksamhet. Det störde oss lite. Och det var ju, det var tufft att förhålla sig till tyckte jag.” 

Intervjuperson 4 

“Jag tror att en stor utmaning som kan vara väldigt frustrerande är om det finns personer som rent 

ställer sig emot det här kulturbygget, att det ska vara öppet och snällt och man ska få uttrycka det 

man vill och känna sig välkommen. [...] Och det kan ju vara en utmaning att man inte tycker 

gruppen går ihop, och att folk håller sams, och att några bakåtsträvar med kulturbygget genom att 

snacka skit och säger elaka saker om andra eller ledare, vilket kan göra att man tappar 

förtroende.” Intervjuperson 7 

De två intervjupersonerna tangerar vid liknande, enligt dem, problem bland deltagarna. 

Intervjuperson 4 nämner en deltagare som återkommande skapade irritationsmoment under 

lägret, som ledarna hade svårt att förhålla sig till. Senare under intervjun nämner han även att 

individen ofta valde att låta vid uttalat lugna stunder och gjorde mycket för att få 

uppmärksamhet, på bekostnad av de andra deltagarna. Detta är ett ytterligare exempel på de 

handlingar som går emot det kulturbyggande som Intervjuperson 7 reflekterar över. I majoriteten 

av intervjuerna sade informanterna att de som reaktion på dessa oönskade beteenden helst 

undviker tillsägelser och regler, och istället skapar diskussioner med gruppen om gemensamma 

värderingar och genererar möjligheter för gruppen att samarbeta. Detta framkommer bland annat 

i citatet som följer:  

“Jag tycker att vi använder oss av ganska lite direkt konfrontation utan vi använder oss mycket 

utav alternativa vägar för att signalera budskap eller målbilder. Som att man kan genomföra lekar 

eller olika former av övningar för att sätta, sätta spektrumet eller… strö lite ljus över saker som 

man vill förändra eller beteenden eller så som man vill belysa. Det är extremt sällan som man 

lyser ut en individ.”  Intervjuperson 1 

Istället för att skälla ut en deltagare som betett sig illa använder sig ledarna av mer indirekta 

tillvägagångssätt, bland annat genom diskussioner och övningar utformade för att belysa viktiga 

ämnen. Det gemensamma meningsskapandet som Blumer (1997, s. 4) menar krävs för att skapa 



33 

 

en förståelse för omvärlden är med andra ord mycket relevant och används för att kunna bidra till 

en samstämmig verklighetsuppfattning bland deltagarna. Detta går emot teorin om det 

situationsanpassade ledarskapet som grundar sig i Hersey och Blanchards forskning (2001) och 

som nämns i avsnittet rörande tidigare forskning. Enligt denna modell bör ledarna tydligt 

instruera deltagarna om vad det önskade beteendet är om de inte följer detta. Likaså bör ledarna 

enligt det situationsanpassade ledarskapets teoriram ge mycket lite emotionell och 

relationsmässig respons till de individer som enligt ledarna agerar fel. Troligtvis beror denna 

skillnad på olikheter i målsättning. Hersey och Blanchard utgår från ett företagsmässigt 

ledarskap där målet är effektivt arbete, medan detta inte är fallet på en lägergård. På gården finns 

inga uttalade effektivitets-eller produktivitetsmål, och det är därför inte lika viktigt att agera på 

“rätt” sätt. Samtidigt går det att ifrågasätta huruvida det indirekta tillvägagångssättet verkligen är 

så pass effektfullt som Hersey och Blanchards anpassade ledarskap är. En av intervjupersonerna 

lyfter själv detta i förbigående i nästkommande citat där hon pratar om vilka problem som kan 

uppstå i en lägergrupp och hur ledarna brukar hantera dessa:  

“Ja vi pratar väl i ledargruppen om vad som händer jämt och då kommer väl såna saker fram och 

så. Smita ut så har vi väl nåt sånt här väldigt besvikensnack. Om att vi lägger ner mycket tid och 

sådär... Eller också bara har ett snack i allmänhet eller inriktar aktivitet eller bön väldigt tydligt på 

det och verkligen får dom att skämmas, haha, eller nåt sånt. Och det är kanske inte säkert att dom 

fattar alls, haha. Man kanske bara skulle säga det rakt ut, jag vet inte.” Intervjuperson 9 

Intervjupersonen funderar i citatet på om det skulle vara bättre att direkt säga till individer som 

beter sig illa istället för att göra det indirekt. På det viset skulle ledarnas arbete mer efterlikna den 

instruerande delen av det situationsanpassade ledarskapet, och även tangera vid exempelvis Bass 

transaktionella ledarskap (1990), där ledaren övervakar och korrigerar deltagarnas beteenden 

genom belöning och bestraffning.  

Som sagt är en individs beteende enligt den symboliska interaktionismen högst beroende av 

sammanhang (Blumer, 1997, s. 111). Därför kan de olika oönskade beteenden som nämndes 

tidigare få möjligheten att uttryckas i andra sammanhang där dessa anses som passande, eller 

inom mindre subgrupper på stiftsgården. På gården handlar individen efter det som förväntas just 

där, men på platser där en annan kultur råder har individerna andra sociala verkligheter som 

påverkar beteendet. Även ledarna är medvetna om detta, vilket görs tydligt i citatet nedan:   
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“Jag tror att det är lätt att vara ögontjänare på ett sånt ställe, en sån lägergård. Och kanske mycket 

att man tjänar det syftet när man är där uppe, som sagt det är en isolerad lokal eller en plats som 

man befinner sig på. Och vad som händer med en själv och ens åsikter när man kommer hem till 

den vanliga verkligheten, det kan man inte veta.” Intervjuperson 1 

Intervjuperson 1 menar att det är lätt att leva upp till de förhoppningar som finns angående en 

individs beteende på stiftsgården, för att sedan inte nödvändigtvis agera på samma sätt i andra 

verksamheter. Detta underlättas ytterligare då gården befinner sig på en isolerad plats, 

bortkopplad från vardagen. Detta gäller självfallet för alla som vistas på stiftsgården, men för 

ledarna blir denna skillnad i beteende mycket tydlig då deras handlingar baseras på tydliga 

förhållningssätt i förmedlandet av kultur. Detta beror inte minst på deras representativa roll inom 

verksamheten, samt den status ledarna besitter gentemot deltagarna.  

5.1.2. Betydelsen av objekt och symboler 

Det är genom interaktionen med människor som individen bildar sig en uppfattning om ett 

objekts mening (Blumer, 1997, s. 2). Man kan därför hävda att gruppens interaktioner lägger 

grunden för de symboler som blir framträdande. Dessa kan vara både abstrakta objekt och 

handlingar som på något vis utgör symboler för vad gruppen står för eller har varit med om 

tillsammans, men de kan också vara mer konkreta utmärkande symboler såsom emblem eller en 

viss klädsel. För att förstå gården som institution är det därför inte endast det tidigare nämnda 

språkbruket och vanemässiga handlingar som har betydelse (Berger & Luckmann, 2003, s. 87ff). 

Symboliska föremål och handlingar är nämligen väsentliga för att institutionen ska kunna leva 

vidare, då de möjliggör att folk ständigt påminns om institutionens betydelse och vad som pågår 

inom den. 

Ett konkret symboliskt föremål, som framkom under intervjuerna var något som kallas för 

tankebok, som beskrivs nedan. 

“Sen så, har vi ett koncept, nåt som heter tankebok där man skriver i kanske en gång om dagen 

eller några gånger i veckan. I den kan man liksom skriva det här har jag gjort idag, det här har jag 

känt, och det läser huvudledarna kontinuerligt och sparar.” Intervjuperson 6 

Denna tankebok används av deltagarna för att dagligen kunna skriva ner sina tankar och känslor, 

och lämnas sedan till huvudledarna. Tankeboken kan i detta fall bli en ständig påminnelse för 

deltagarna om deras tillfälliga liv på gården, och när deltagaren är hemma igen kan boken 
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fungera som en symbol för den tid som personen spenderade där. Boken kan ses som det 

memoreringsmedel Berger och Luckmann (2003, s. 88) skriver om, som hjälper deltagarna att 

ständigt påminnas om institutionen, vilket i detta fall är gården. Denna påminnelse kan även 

återspegla den kultur ledarna vill uppnå på gården. Det har nämligen framkommit i samtliga 

intervjuer att ledarna vill uppnå en öppen miljö. Deltagarna får därmed ett verktyg i 

möjliggörandet av detta i form av en bok där de uppmanas att vara så transparenta som möjligt. 

Eftersom de skriver i tankeboken flera gånger i veckan påminns deltagarna återkommande om att 

ett öppet förhållningssätt förespråkas. 

En ytterligare symbol som påvisats i materialet har en stark förankring till konfirmationslägrets 

kristna grundsyn. Här nedan presenteras frälsarkransen som ett symboliskt föremål.  

“Ja… vi jobbar ju mycket med frälsarkransen som är liksom bara en krans av symbolik och då 

använda sig av den i hur man bemöter olika saker i livet. Och så. Men frälsarkransen 

symboliserar ju fortfarande frälsarkransen och frälsarkransen symboliserar ju massa olika saker. 

Jo men jag skulle säga att det är väldigt mycket symbolik, och vi använder oss mycket utav 

symbolhandlingar [...].” Intervjuperson 3 

“Och jag tror att ha typ att vi följer frälsarkransen till exempel. Jag tycker att vi avdramatiserar 

det väldigt mycket, det är klart att vi tar in den kristna tron och bibeln och sånt ofta, men det 

känns ofta som att det man tar med sig som konfirmand om man inte fastnar för just nu 

identifierar jag mig som en kristen individ, då är det liksom just dom här ritualerna.” 

Intervjuperson 5 

Frälsarkransen är ett armband och radband med 18 pärlor, där vardera pärla representerar olika 

aspekter inom den kristna tron, och som används för bön och meditation (Svenska kyrkan, u. å.). 

Armbandet visar på en symbol där konfirmationslägret sammankopplas till Svenska kyrkan och 

den kristna tron. Deltagarna får frälsarkransen under lägret och det används sedermera vid bön- 

och meditationstillfällen. Intervjupersonerna här ovan ger en bild av frälsarkransen som symbol 

som främst är förenad med kristendomen. Man kan se frälsarkransen dels som ett symboliskt 

föremål, dels som en symbolisk handling. Med utgångspunkt i Berger och Luckmanns idéer, 

fungerar armbandet som ett konkret föremål som påminner deltagarna om dess kristna mening 

men också de religiösa ritualerna som sker i lägret, till exempel bönstunder och andakter (Berger 

& Luckmann, 2003, s. 88). 
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I intervjuerna framkommer att ett mål med lägret är att deltagarna ska vilja och kunna genomgå 

konfirmationsceremonin. Citaten nedan får konkretisera dessa tankar:  

“Om man har ett konfirmationsläger så skulle ju ett exklusivt mål kunna vara, okej, att klara av en 

konfirmation liksom. Det är ju ett ganska, vad ska man säga... det är ett mål som går att mäta.” 

Intervjuperson 8 

“Konfirmanderna har jag svårt att säga mer målsättningen. Försök få dom att överleva, försök få 

som att älska varandra, och låt dom lära sig om livet och hoppas att dom väljer att konfirmera sig 

i slutet.” Intervjuperson 3  

Det är först under konfirmationsgudstjänsten, som äger rum under slutet av lägret, som 

deltagarna officiellt blir konfirmerade. Då är även deltagarnas familjer på gården för att hämta 

deltagarna, men främst är de där för att kunna ta del av vad deltagarna har upplevt under sina 

veckor tillsammans. Akten att konfirmeras är en av de mest grundläggande och viktiga delarna 

av den kristna tron. Under gudstjänsten redovisar deltagarna vad de lärt sig under lägret, en bön 

med tillhörande handpåläggning genomförs för konfirmanderna och församlingen stämmer 

tillsammans in i den trosbekännelse som läses av alla kristna världen över (Svenska kyrkan, u. 

å.). Kopplat till Berger och Luckmann symboliserar konfirmationen att den kristna individen, i 

detta fall deltagaren, bekräftar sitt dop och därmed sitt medlemskap i Svenska kyrkan. På detta 

vis befäster deltagaren sin tro och får en ökad känsla av gemenskap med den världsvida kyrkan.  

Efter det veckors långa konfirmationslägret har deltagarna skapat nya erfarenheter med varandra 

samt fått en djupare kunskap om den kristna läran. Detta kan liknas med Fines (2012, s. 35ff) 

begrepp idioculture som presenterades under rubriken 2.2.3. Gruppkultur. Deltagargruppen har 

genom gemensamma aktiviteter, användande av symboler och nya vanor byggt en unik förståelse 

för gruppsammanhanget och har därmed skapat en kultur och en ömsesidig historia som kopplas 

till gården och lägret. Behovet av en gemensam historia vidareutvecklas i nästkommande stycke. 

5.1.3. Betydelsen av traditioner och historia 

De personer som startade lägerverksamheten har sedan flera år tillbaka inte längre en aktiv roll 

på gården. Därför spelar traditioner en viktig roll för att gården som institution ska finnas kvar 

och för att dess historiska förankring ska vara fortsatt tydlig (Berger & Luckmann, 2003, s. 112). 

Nedan beskriver Intervjuperson 3 hur traditioner påverkar gårdskulturen. 
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“Vi har ju en väldigt stark traditionskultur generellt. Asså det är mycket grejer som har gjorts i ja 

men sedan jag konfirmerades i alla fall som liksom återkommer varje, har en egen melodifestival, 

det är en sån grej. “Öppen scen”… men just hur vi firas påsken är ju väldigt traditionsbunden 

både i ett stiftsgårdsperspektiv men också ur det kristna svenskakyrkliga perspektivet. Så det 

finns ju väldigt mycket traditioner så.” Intervjuperson 3 

Intervjuerna har visat att det finns en rad olika traditioner på gården. Dessa traditioner 

manifesteras genom gemensamma aktiviteter och återkommande temadagar men också genom 

mer konkreta företeelser som skidåkning vid påsk och en årlig melodifestival. 

“Men också om man ska se [medlemmarna av gården] som en grupp så är ju traditioner och sånt 

väldigt viktigt, att sen att man på påskläger och sånt där pratar om ‘ah men jag gjorde också det 

här!’ Att man gjorde samma saker och det blir lite att man allihopa har gått på samma läger fast 

man inte gjort det tillsammans.” Intervjuperson 9 

Även om personerna på gården inte längre har kunskapen om den initiala anledningen till varför 

exempelvis temadagar instiftades förklaras de som en av de mest framträdande delarna i 

institutionen. Det väsentliga är inte traditionen i sig, utan traditionerna tar snarare stöd i den 

gemenskap som de utmynnar i, vilket Intervjuperson 9 beskriver ovan. Stiftsgårdens traditioner 

återkommer varje år, vilket gör att individerna inte endast känner en gemenskap med sitt läger, 

utan även till personer som varit där under en annan period. 

Det censurerade ordet i citatet ovan är ett ord baserat på stiftsgårdens namn som används för att 

benämna personer som har en koppling till stiftsgården. Detta ord är en ytterligare indikator på 

den gemenskap som skapas bland samtliga som någon gång befunnit sig på gården och kan 

likställas med beskrivningen av vi-gruppen (Svedberg, 2007, s. 17). Lägerdeltagarna ger en 

antydning på vilken grupp de utgör genom att benämna sig själva på ett visst sätt. På så vis 

skapas en tydlig distinktion mellan de som någon gång befunnit sig på lägret mot de som inte 

passar in i den skildringen. Benämning kan även finna stöd i Lalander och Johanssons (2017, s. 

64) resonemang kring gruppidentitet. Den kan möjligtvis inte ses som en konkret symbol men 

kan likställas med en mer diffus sådan som utomstående inte kan relatera till, och därmed 

förstärks den egna gruppidentiteten. Dessa traditioner fungerar alltså inte bara som ett sätt att 

bidra till en åtråvärd gruppkultur, utan möjliggör även en känsla av sammankoppling till gårdens 

historia och tidigare medlemmar, och är därmed en av anledningarna till institutionens fortlevnad 

(Berger & Luckmann, 2003, s. 112ff). 



38 

 

5.2. Lägret som interaktionsritual 

5.2.1. Ritualens ingredienser  

Collins teori kring interaktionsritualer kan bidra i förståelsen för deltagargruppens och ledarnas 

ansvar i grupprocessens utveckling, men kan ibland vara något svårförståelig på grund av långa 

utläggningar och diffusa begrepp, exempelvis de “kroppsliga mikrorytmer” som nämndes i 

teorikapitlet. Därför kommer en utförlig jämförelse mellan teori och lägret genomföras i detta 

avsnitt.  

De kriterier som Collins menar utgör basen för en interaktionsritual går alla att finna i en 

deltagargrupp på stiftsgården. Under lägret är medlemmarna i gruppen fysiskt samlade på samma 

plats, vilket gör att de påverkar varandra med sin närvaro, både medvetet och omedvetet. 

Gruppen är tydligt avgränsad, i detta fall på grund av gårdens placering i landet, men även 

genom att varje deltagargrupp har ett eget namn. Grupptillhörigheten märks även i vilket hus 

deltagarna sover i och i vilken sal på gården som gruppen oftast befinner sig i. Man kan även 

hävda att alla som någon gång varit aktiva på gården utgör en grupp i sig.  

Utöver de två nämnda kriterierna krävs även att medlemmarna delar ett gemensamt fokus på en 

viss aktivitet eller ett objekt (Collins, 2004, s. 48). I appliceringen av detta kriterium kan man 

antingen utgå från lägret i sin helhet som fokusobjektet, eller skilda aktiviteter som genomförs 

under lägrets gång. I detta resonemang ses varje enskild aktivitet eller interaktion som en 

interaktionsritual. Slutligen krävs även att alla medlemmar har ett liknande emotionellt tillstånd 

eller delar gemensamma erfarenheter känslomässigt. Aktiviteter där de två sistnämnda kriterierna 

uppfylls förekommer återkommande på gården. Fastän dagarna i regel liknar varandra i 

uppbyggnad utmärker sig vissa på grund av den dagens specifika tema och dess tillhörande 

aktiviteter. En dag som lyfts i intervjuerna är den som kallas för “Döden-dagen”. Dagen fylls 

dels av att personer med särskilda erfarenheter av temat föreläser om sina liv, dels av att 

deltagarna själva får samtala om sina reflektioner kring temat. Dagen är tung och deltagarnas 

emotionella tillstånd är märkbart påverkat. Ett citat från en av intervjuerna får konkretisera hur 

deltagarnas gemensamma emotioner kan tas i uttryck och påverka grupprocessen, medan den 

andra betonar de gemensamma aktiviteternas betydelse:  
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“Sen beror det mycket på vad som händer i gruppen. Jag var ledare på ett läger där det till 

exempel var dödsfall till deltagare som stod dem nära. Och det var ju en jätteformande upplevelse 

för plötsligt delade deltagarna sorg med varandra och stort fokus hamnade på det och så. Det 

gjorde att den gruppen, från att kanske innan varit rörig och grupperad plötsligt blev mycket mer 

enad och finare mot varandra.” Intervjuperson 6 

“Arbetet var av varierande kvalité beroende på vilka det var som gjorde det. Men det viktigaste 

var liksom att man var aktiva tillsammans, det bygger gemenskap det också.” Intervjuperson 4 

Ett dödsfall påverkar givetvis de närståendes mående och emotionella tillstånd. Intervjuperson 6 

delar i citatet med sig av hur en sådan händelse under ett läger påverkade deltagargruppens 

emotionella tillstånd och därmed även gruppens sammanhållning. Intervjuperson 4 lyfter istället 

behovet av gemensamma upplevelser och de positiva följder som kommer av att vara aktiva 

tillsammans med gruppen. 

Även enskilda aktiviteter är nämnvärda interaktionsritualer. Bland annat är de många andakter 

och gudstjänster som äger rum exempel på detta. Gruppen samlas tillsammans i en lugn miljö där 

de får vila, sjunga och be tillsammans. Syftet med aktiviteten är tydligt och det är därför lätt att 

dela ett gemensamt fokus. Det underlättas ytterligare då deltagarna förväntas att inte använda 

mobiler eller annat som kan störa eller distrahera vid dessa tillfällen. Vidare fungerar utflykter, 

lekar och samarbetsövningar som interaktionsritualer. Under dessa arbetar ledarna mycket med 

att påverka deltagarnas känslor genom att själva vara glada och entusiastiska inför uppgiften. På 

detta vis kan de lättare försäkra sig om att deltagarna har liknande emotionell inställning till 

aktiviteten som utförs.  

En informant talar om dessa olika gruppaktiviteter som tillfällen för ledarna att forma 

individerna utefter en vision kring vad de vill uppnå inom gruppen, och förklarar det i följande 

citat:  

“Och ärligt talat kan jag tycka ibland att man bryter ner folk för att bygga upp den strukturen man 

vill. Mm... genom att man går igenom olika både positiva och negativa händelser. Mycket 

positiva. [...] men ärligt talat så bryter man ner individen så till den graden att man sammanfogas 

till ett tajt kit.” Intervjuperson 1  

Intervjupersonen talar om positiva och negativa händelser som gruppen upplever tillsammans 

under sin vistelse på lägret och menar att dessa möjliggör ett nedbrytande och sedan 
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uppbyggande av identiteter. Anledningen till dessa aktiviteter är att ledarna vill skapa en starkare 

sammanhållning inom gruppen. Detta kommer diskuteras i följande stycke. 

5.2.2. Ritualens följder 

De aspekter som enligt Collins följer av en lyckad interaktionsritual stämmer som sagt väl 

överens med vad ledarna försöker uppnå i gruppen. Ledarna är dock skeptiska till att tala om att 

man som ledargrupp arbetar med tydligt formulerade mål kring vad deltagarna ska uppleva och 

uppnå. Istället talar de mer om övergripande individuella och kollektiva syften. Collins (2004, s. 

49) nämner gruppsolidaritet och känslan av medlemskap som en viktig följd efter väl 

genomförda interaktioner. Denna samhörighet nämns även i många av intervjuerna och går hand 

i hand med det tidigare nämnda citatet rörande stiftsgården som ett andra hem. Även individens 

egen emotionella energi; känsla av självförtroende, entusiasm och styrka, förekommer såväl hos 

Collins som bland ledarna. Citaten nedan tangerar vid de två nämnda konsekvenserna:  

“[...] om man ska säga att målet är någonting, så är det att gruppen ska... ja, men att gruppen ska 

få uppleva gemenskap och att alla individer i gruppen ska få vara som dom är och få växa som 

personer.” Intervjuperson 8 

“Ja, men då är väl målsättningen att ingen ska hamna utanför utan att det ska vara en 

välkomnande och varm kultur där alla trivs och kan känna att de kan utvecklas som personer och 

prata, ta upp saker som man vill och saker man tycker är viktiga. En inbjudande kultur får man 

väl säga.” Intervjuperson 2 

Dessa förhoppningar som ledarna har gentemot deltagarna; emotionell energi och en känsla av 

gruppgemenskap, menar ledarna till stor del uppnås under lägrets gång. Dessa aspekter är dock 

svåra att få insyn i som ledare då mycket av de hittills nämnda följderna är något som upplevs 

inom individen. Därför kan man inte med säkerhet utgå från att förhoppningarna besannas för 

alla, eller med andra ord, att interaktionerna alltid lyckas i sitt genomförande. Dock vittnar 

ledarnas arbetssätt om att de har en stor insyn i deltagarnas emotionella liv, vilket talar för att de 

bör kunna känna av det som pågår inom deltagarna på ett korrekt sätt. 

Den tredje följden av en lyckad interaktionsritual är enligt Collins att symboler som representerar 

gruppen skapas, så som ord, gester och fysiska objekt. Dessa symboler förvaras och försvaras av 

medlemmarna då deras emotionella värde är mycket högt. Detta innebär att deltagargruppen kan 

skapa sig egna symboler som är frånkopplade de symboler som är vanligt förekommande på 
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gården. Lägerspecifika ord eller uttryck samt sånger och danser skapas ofta under lägrets gång. 

Dessa baseras på deltagarnas gemensamma erfarenheter och tydligt visar vilka som tillhör 

gruppen och inte.  

Slutligen skapar interaktionsritualer en känsla av gemensam moral inom gruppen, en värdegrund 

som alla medlemmar förväntas upprätthålla. Citatet nedan visar kopplingen till verksamheten i 

fråga:  

“Men det sitter verkligen i väggarna, och folk… det känns väldigt ofta som när man träffar 

människor som har varit på X, även om man själv kanske inte ens har träffat dom på gården så vet 

man på en gång att, så här... vilka typer av värderingar personen har med sig.” Intervjuperson 5 

En stor del av kulturen på gården tycks enligt Intervjuperson 5 bygga på de gemensamma 

värderingar som skapas och förstärks av interaktionen med varandra. Enligt Collins är en 

gemensam moral återkommande i alla välfungerande grupper och interaktionsritualer, och denna 

verksamhet är ett exempel på en kultur som till stor del bygger på de gemensamma 

värderingarna. Det är troligt att detta beror på den kristna trons människosyn, vilken är en 

mycket stark grundpelare på stiftsgården. Genom att återkoppla till den kristna värdegrunden kan 

den gemensamma moralen i gruppen konkretiseras och motiveras. Det går att hävda att ledarna 

på detta vis lättare kan kontrollera vilka gruppens gemensamma värderingar blir, än om moralen 

var bortkopplad från en religiös grund. Sammankopplat med moralen i gruppen upplever 

medlemmar även en respekt gentemot gruppens symboler och försvarar dessa vid behov. Enligt 

Collins kan detta bland medlemmarna utmynna i en kritik mot individer som på något vis vänder 

sig emot gruppsolidariteten. Även här har kopplingar mellan Collins teori och empirin hittats. 

“[...] det finns en ganska stark normerande kultur, den här, samma kultur som vi har pratat om 

som väldigt positiv och liksom bemyndigande och varm och sånt där, den kan också va väldigt 

svår för många att passa in i och när jag har upplevt det så tyvärr så har min initiala oreflekterade 

reaktion alltid varit “störning”, jag har blivit störd av det [...] varför är dom inte tacksamma för 

allt dom får liksom och varför ställer som till med problem när det inte behövs och du vet, sånt 

där.” Intervjuperson 8 

Intervjupersonen förklarar i citatet hur hen kan uppleva en irritation mot de deltagare som inte 

följer de riktlinjer som ges eller inte passar in i den norm som råder kring vilka typer av personer 

som hör till gården. Fastän anledningen till den upplevda störningen inte nämns i resonemanget 

kan slutsatsen dras att dessa deltagare på något vis utgör ett störningsmoment genom att vända 
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sig mot gruppsolidariteten då de “ställer till med problem”, och därmed inte följer den önskade 

kulturen. Citatet tyder även på en spricka mellan de värden som lärs ut och de som stundtals kan 

komma att upplevas i verksamheten. Som tidigare nämnts talar ledarna om att gården utgörs av 

en kultur av bemyndigande och kärlek, samt att individer ska få vara sig själva. Den kritik som 

lyfts mot de som inte passar in i denna vision går själv emot visionen då kritiken växer ur en 

önskan om homogenitet i moral snarare om en öppenhet för alla. 

Samtidigt bör åter nämnas det som tidigare poängterats, nämligen att detta fall vittnar om en 

spricka eller brist i uppfyllandet av den gemensamma moralen. Den initiala känslan som 

stundtals väcks i ledarna i en energikrävande miljö stämmer mycket sällan överens med det 

arbete som sedan utförs. Återkommande nämner informanterna att mycket av arbetet med 

gruppen och grupprocessen är högst anpassad efter vad individerna behöver för att känna sig 

trygga, framförallt de individer som på något vis sticker ut från mängden eller inte tycks 

välkomnas in i gruppen.  

5.2.3. Misslyckade interaktionsritualer och problem i samhörigheten 

Om några av de fyra kriterier som nämndes tidigare inte uppfylls kommer de önskade följderna 

inte tillkomma (Collins, 2004, s. 51). I stiftsgårdens verksamhet rör det sig främst om att de två 

sistnämnda komponenterna i Collins teori riskerar att inte förekomma, då de förstnämnda alltid 

uppnås under ett läger. Ett flertal exempel på detta har uppkommit under intervjutillfällena och 

lyftes då som problem i kulturbyggandet. En ledare delade med sig av sina upplevelser av när 

deltagare inte vill delta under lektionspassen, samt andra former av visat ointresse och missnöje. 

I dessa fall har inte den önskade aktiviteten fungerat som planerat och ledarna har stundtals 

upplevt att syftet fallit platt. Genom att endast några få individers känslor och tankar har avvikit 

från majoritetens har gruppen inte längre ett gemensamt fokus. Utöver detta kan de andra 

deltagarnas emotionella energi ha påverkats av att alla inte visat intresse. Ledarna tycks i dessa 

situationer uppleva en brist på kontroll över gruppen, och att grupprocessen går inte framåt.  

Andra fall där interaktionsritualen inte alltid lyckas är under samtalen vid lunch och middag. 

Vissa deltagare är då angelägna att gå iväg och umgås med vänner, sitta på rummet eller göra 

annat än att samtala vid matbordet. Därför kunde samtalen bli lidande. Ledarna har därför aktivt 

arbetat för att finna lösningar, vilket förklaras i citatet nedan:  
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“Och också att vid varje måltid, både lunch och middagar, så har vi, eller så brukar vi placera ut 

deltagarna med namnlappar och så sitter en ledare vid varje bord och kan hjälpa till att styra 

diskussionerna under måltiderna också. Så det var väl, ja men mycket att hela tiden vara, att låta 

de vara självständiga men med lite styrning från oss ledare som också kan dirigera ordet lite.” 

Intervjuperson 10 

I en annan intervju lyfts även att ledarna placerar ut samtalskort vid borden med förslag till 

samtalsämnen. Detta, tillsammans med att ledarna själva är delaktiga i och till viss del styr 

diskussionen, möjliggör att ledarna har större kontroll över de ämnen som diskuteras, samt att 

alla individers röster hörs under samtalet. På det viset kan ledarna i vissa fall öka chansen att 

samtalet intresserar fler och att ett samtal ens äger rum. Med andra ord kan de på detta vis 

garantera fler lyckade interaktioner mellan deltagarna.  

En följd som föds ur en bristande sammanhållning är skapandet av subgrupper inom 

deltagargruppen. Detta problem nämndes i en bråkdel av intervjuerna. Främst berör problemen 

grupper av individer som kände varandra innan de anlände till lägret, exempelvis skolkamrater. 

Detta diskuteras i följande citat:  

“...jag kan tycka det är jättejobbigt när man har ett läger och man märker att typ hälften av 

personerna känner varandra. Och umgås i sitt vardagsliv liksom. För att det är så mycket svårare 

att bygga upp en gemensam grupp... om man har en inre grupp redan. För då måste man liksom 

bryta där lite kan jag tycka, försöka se till att dom inte hamnar i samma smågrupper och, och såna 

saker. Men det är också svårt att inte hamna i den jargongen som dom har med varandra.” 

Intervjuperson 3 

I vissa fall när detta händer tar det lång tid innan subgruppen har givande utbyten med resterande 

deltagare. Med hjälp av Blumer (1997) kan man finna förklaringen till denna problematik i att de 

interaktionsmönster som relationerna mellan dessa individer bygger på inte är formad på 

liknande vis som interaktionerna på gården önskas vara. På grund av detta lyckas inte 

interaktionen på samma vis som om individerna hade samma förväntningar på mötet och ett 

passande förhållningssätt till varandra. Intervjupersonen lyfter jargongen som ett exempel, och 

senare även skämt som kan ses som elaka och nedlåtande. Lösningen menar hon, ligger i att 

separera individerna så mycket som möjligt och att “bryta ner de starka grupperna”. På detta vis 

skapar de nya relationer, utan redan formade interaktionsmönster. Förhoppningsvis kan även de 

gamla relationerna med tiden påverkas av den önskade kulturen och utgå från att de 

interagerande subjekten är deltagare, istället för skolkamrater.  
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5.3. Ledarroller 

Det framkom i nästintill samtliga intervjuer att de kvinnliga ledarna tenderar att ansvara över de 

allvarliga diskussionspassen, medan de manliga ofta tillskrivs rollen som den roliga ledaren som 

därmed får ansvara över lekpassen. Det framkom även att de kvinnliga ledarna tycks känna sig 

mer bekväma med att bygga en relation till varje deltagare. Jämförelsevis ansåg de manliga 

ledarna att de inte känner sig lika bekväma i byggandet av relationer, och att det är en bristande 

förmåga hos dem själva. Iakttagelser från intervjuerna har visat en vilja från både kill- och 

tjejledarna att försöka axla roller som de inte känner sig lika trygga med. Intervjupersonen nedan 

konkretiserar de olika ledarrollerna: 

”Men jag upplever också att ledarna lätt får de rollerna, att vi tjejledare ofta får ta förtroende från 

deltagarna, att de kommer på eget bevåg och vill prata och att det inte händer lika ofta för killarna 

som är ledare. Utan de får mer den här sköna ledarstämpeln, att det är killarna deltagarna går till 

om de vill fråga om de vill vara uppe längre och så där. Och då främst de unga killarna.” 

Intervjuperson 10 

Den “sköna ledarstämpeln” som intervjupersonen beskriver, tillskrivs oftast de manliga ledarna 

på gården. Den kan tolkas som en roll som är mer avslappnad och rolig än de andra. Denna 

stämpel innebär således att de manliga ledarna inte ses som lika strikta som de kvinnliga och att 

det ofta är till killarna deltagarna går till för att fråga om de får tillåtelse att göra något som inte 

är bland de föredragna deltagaraktiviteterna. Ansvariga på gården är medvetna om denna 

problematik och har arbetat förebyggande mot detta genom att exempelvis schemalägga 

lägerledarna på olika typer av pass, till skillnad från tidigare då ledarna fick välja fritt vilka pass 

de skulle vara ansvariga för. Trots denna medvetenhet, poängterar Intervjuperson 6 att ledarna 

lätt faller tillbaka in i dessa genustypiska roller under tidspress: 

“Men det är nog mycket mer att killarna hoppar in på att de kan ta guidning på bussresan så kan 

jag göra nån kul spexgrej. Jag tror att det är mycket som är uppstyrt för att det inte ska hamna så 

mycket i såna situationer. Men jag tror att under tidspress, absolut, att man faller in i det.” 

Intervjuperson 6 

Citatet nedan exemplifierar ytterligare hur majoriteten av intervjupersonerna såg på de olika 

ledarrollerna som tjejer respektive killar tar på sig: 
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“Så är det en tjej som är väldigt sportig eller utåtriktad så tror jag ingen tänker att det är en kille-

tjej-grej skulle jag säga. Men sen tror jag också att det är så himla systematiskt också. Asså vi gör 

grejer omedvetet utan att tänka på det att kanske tjejerna går upp och förbereder passet tio 

minuter innan, en kille släntrar in där… men den är det också såklart generaliserat det finns ju 

också dom som kommer upp och hjälper till, jag tror tjejer också generellt känner in gruppen 

mycket mer än vad killar kanske gör. Bara en reflektionsgrej.” Intervjuperson 5 

Citaten beskriver båda hur killarna och tjejerna ofta faller in i genustypiska roller. Fastän 

uppdelningen av ansvar är reglerat skapas tillfällen, i mer oorganiserade sammanhang, för 

ledarna att ta olika ansvar i stunden, vilket ofta mynnar ut i den uppdelning som beskrivits.  

Såväl deltagare som ledare på stiftsgården kommer med tidigare erfarenheter från människor de 

stött på utanför gården. I enlighet med den typifiering som Berger och Luckmann (2003, s. 43) 

skriver om kan man hävda att det innan lägrets början funnits en förväntan på hur ledare ska 

vara, möjligtvis med basis på ledarnas genus, och att ledarna således faller in i dessa 

föreställningar. Författarna belyser att typifiering av roller i institutionaliseringsprocessen blir 

relevanta när flera personer får gemensamt kunskapsförråd (Berger & Luckmann, 2003, s. 91). 

Eftersom ledarna träffas flera gånger innan lägret och/eller har varit ledare för tidigare läger, har 

det gemensamma kunskapsförrådet tid att få sin form. Därför finns det möjlighet att rollerna 

typifieras. Denna typifiering och så även normerna för rollerna påvisas i citaten ovan. De 

kvinnliga ledarna förväntas agera enligt normerna för deras roll, medan de manliga ska agera på 

ett annat sätt.  

Om man ser till vad den tidigare forskningen visat i fråga om genus och ledarskap kan ytterligare 

en anledning till könsskillnader i ledarskapet upptäckas. Trumpy och Elliotts (2019) forskning 

visade att deltagarna under sin ledarutbildning upplevde att olika beteenden premierades av 

kursledarna beroende på deltagarnas kön. Detta skulle även kunna vara fallet inom den 

ledarutbildning som ungdomsledarna i denna studie genomgår innan de får börja arbeta. Om 

detta stämmer går särbehandlandet att spåra till den typifiering som berörs ovan.  

I många intervjuer poängterades inte endast skillnaden på ledarroller med basis på genus. Det 

framkom även att det finns en skillnad där ålder och erfarenhet på gården har en stor påverkan på 

vem av ledarna som tar vilket ansvar. Det är inte endast tjejerna som ansvarar för 

diskussionspassen. Även äldre killar med lång ledarerfarenhet får axla det ansvaret. 
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“Sen kan det som sagt, det finns ju en stor individuell variation men det blir ju lättare att ha 

auktoritet och pondus om man vet att man är typ fyra år äldre än de man är ledare för. Man är 

äldre och klokare, [...] folk ser en på ett annorlunda sätt från början så man har ett större försprång 

än folk som är mycket närmre deltagarna i ålder [...].” Intervjuperson 4 

“Sen tror jag absolut att det också handlar om erfarenhet. Att är man lite äldre så kanske man får 

lite mer ansvar eller tar lite mer ansvar automatiskt. Som det här innan med killar och tjejer, att 

man gör saker omedvetet, det kanske också handlar om erfarenhet, att så här man känner sig mer 

trygg i att ta mer ansvar.” Intervjuperson 5 

Citatet ovan kan också härledas till den typifiering av roller som sker på ledarna som beskrivits 

tidigare. De äldre och erfarna ledarna förväntas agera enligt normer utifrån ett visst 

handlingsmönster, oavsett kön. Det är även väsentligt att lyfta begreppet typifieringsschema. 

Vardagslivet består av typifieringsscheman där face-to-face-interaktioner kommer att påverka 

interaktionen (Berger & Luckmann, 2003, s. 43). Dessa uppfattningar hamnar i kategorier som 

exempelvis “en kvinna”, “en man”, “en äldre”, “en yngre” etcetera. Det är möjligt att såväl 

deltagare som ledare kommer till gården med redan förutbestämda typifieringar om människor 

vilket gör att det är en begränsad tid som dessa typifieringar sätts på prov. Antingen kommer de 

ålders- och genusbaserade typifieringarna av ledarna ifrågasättas, eller så kommer de fortsätta 

överensstämma med de initiala uppfattningarna. Utifrån studiens empiri kan det avläsas att 

typifieringarna inte ifrågasätts till den grad att de förändras. Skälet till att de kvarstår kan vara 

den korta tiden som ett läger utgör. 

Blumer (1997, s. 7) tangerar vid den typ av rollfördelning och typifiering som Berger och 

Luckmann diskuterar när han hävdar att det är interaktionen mellan människor som lägger 

grunden för förekomsten av roller och statuspositioner inom en grupp. Då individen anpassar sitt 

agerande efter vem eller vilka som denne interagerar med, baserat på vilka uppfattningar 

individerna har om varandra, skapas och befästs beteendemönster och därmed även en hierarki 

inom gruppen. Denna syn på skapandet av status och roller kan komplettera Berger och 

Luckmanns förklaring av köns-och åldersskillnader bland ledarna då det bör innebära att 

deltagarna och ledarna genom interaktionen kan befästa kategoriserande idéer kring ålder och 

kön. 

Den påfunna skillnaden i status och legitimitet hos ungdomsledarna beroende på deras ålder 

känns igen från tidigare forskning inom ledarskap. I sin studie menar Kearney (2008) att de 
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yngre ledarna inte har en lika stark naturlig auktoritet i gruppen som de äldre, men endast när 

ledarna använder sig av transformativt ledarskap. För att kunna genomföra en koppling till 

uppsatsens undersökning måste det därför först diskuteras huruvida ungdomsledarnas arbete kan 

anses vara transformativt. I avsnittet rörande tidigare forskning kan det läsas att transformativt 

ledarskap grundas i att ledaren är karismatisk, anpassar sig efter gruppens känslor och intellekt 

och lyckas koppla samman individens och organisationens värderingar. Ledarnas arbetssätt på 

stiftsgården har starka likheter med detta. Sammanstrålningen av deltagarens och organisationens 

värderingar genom ledarens karismatiska förmåga känns igen, och likaså ledarens anpassning 

efter individens intellektuella och emotionella tillstånd, samt deltagarens starka tillit till ledaren. 

Om utgångspunkten är att det ledarna på gården använder sig av transformativt ledarskap, vilket 

det finns stöd för, går slutsatsen om ålderns påverkan på ledarens legitimitet hand i hand med 

Kearneys tes. Detta kan förklaras med hjälp av deltagarnas upplevda likhet med de yngre 

ledarna, och att de på grund av denna likhet anser att ledaren brister i sina kunskaper och istället 

bör ses på som en vän. 

Den tidigare forskningen visar att det finns skillnader i hur ledare arbetar, och denna studie visar 

främst två påverkande faktorer - ålder och kön. Både den tidigare forskningen och de 

resonemang som förts i analysen tyder på att ledarens agerande skapar ett ramverk för hur 

deltagarna beter sig. Vi kan därför hävda att de mönster som ledarna följer baserat på ålder och 

kön finner resonans i deltagarnas beteenden och därmed även den allmänna kulturen i gruppen.  

5.3.1 Anledning till att bli ledare 

Under varje intervjutillfälle ställdes frågan om anledningen till viljan att bli ledare. Några 

uttryckte då en tacksamhet till gården och att de därför ville ge tillbaka det som de själva fått ta 

del av som deltagare. Andra beskrev en längtan efter att få komma tillbaka till den starka 

kulturen som finns på stiftsgården. Den främsta anledningen intervjupersonerna lyfte var dock att 

deras egna ledare fungerat som starka förebilder och att de ville efterlikna dem.   

“Jag tror att det var att jag såg så mycket upp till mina egna ledare när jag var där. En av dem var 

verkligen min stora förebild genom livet, och jag ville liksom ta efter henne i allt. [...] Så jag tror 

delvis det var en tanke om att vilja bli så som min förebild men också att kunna få tillgång till att 

hänga där liksom, och tyckte att det verkade vara väldigt roligt typ. Så det var nog därför jag 

sökte mig till att bli ledare till en början.” Intervjuperson 6 
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Citatet sätter fingret på en av de legitimeringsprocesser som sker inom verksamheten, nämligen 

när ledarskapet förs vidare från en generation till en annan (Berger & Luckmann, 2003, s. 111ff). 

Genom att själva varit deltagare på gården har intervjupersonerna skapat sig en bild av hur en 

ledare bör vara. Då informanternas ledare till stor del fungerar som förebilder i 

intervjupersonernas egna ledarroller kommer de använda sig av liknande handlingar, aktiviteter, 

symboler och rutiner i sitt arbete, som sedermera blir vanemässiga och skapar legitimering till 

institutionen. På detta sätt lärs ett visst ledarskap ut indirekt och befästs på gården. Det går även 

att se detta som ett typifieringsschema. De nya ledarna har sett sina ledare och tagit på sig en 

förväntan om hur en viss människa ska vara som ledare. Genom detta är det möjligt att de 

kvinnliga respektive manliga ledarna sett på sina motsvarande ledare i typiska könsroller och då 

tagit efter detta och bildat en typifiering på hur man ska agera, beroende på om man är tjej eller 

kille. 
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6.0. Slutdiskussion 

6.1. Summering i relation frågeställning och syfte 

Denna uppsats har ämnat besvara frågeställningen: Hur skapar och formar unga ledare en 

gruppkultur i en deltagargrupp? Syftet har varit att undersöka ungdomsledares arbetssätt i 

ledandet av grupper i lägersammanhang, samt att få en vidare förståelse för de relationsbyggande 

aspekter som ingår i ledaruppdraget. 

Studien har visat att kulturen i en deltagargrupp på stiftsgården tar avstamp i en redan etablerad 

gårdskultur. De relationer som byggs mellan deltagarna och de beteenden som förekommer 

skapas därför inom en viss förutbestämd ram. Ledarna har en otroligt stor påverkan i denna 

process, vilken tas i uttryck både indirekt genom deras egna beteende och direkt genom olika 

temapass och aktiviteter. Genom att använda gemensamma symboler, utföra aktiviteter 

tillsammans samt förankra gården till dess historia med hjälp av traditioner, skapas en stark 

känsla av gemenskap både inom deltagargruppen och med andra gårdsaktiva. Genom umgänge 

inom deltagargruppen skapas även nya symboler och gemensamma värderingar, ibland specifika 

för gruppen. 

Det har framkommit skillnader i ledarnas relationsbyggande arbete med deltagarna som främst 

tycks bero på ledarens ålder och kön. Likaså finns en viss skillnad i ansvarsfördelningen. De 

kvinnliga ledarna har lättare att skapa en stark relation med enskilda deltagare och tar hellre 

ansvar för diskussionspassen. De manliga ledarna, å andra sida, har svårare för förtroendesamtal 

och tycks ha lättare att bjuda på sig själva och leda lekar. Dessa mönster tycks gå oförändrade 

från generation till generation, trots försök till att minska dem. 

6.2. Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare 

forskning 

Redogörelsen för tidigare forskning inom området har visat på att både ledarskap och grupper är 

väl beforskade ämnen. Det går ändå att hävda att denna studie bidrar med ett nytt perspektiv på 

dessa två. Det beror främst på två saker: det verksamhetsspecifika upplägg som råder i den 
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organisation intervjupersonerna arbetat inom, samt teorivalen som legat till grund för analysen 

av intervjumaterialet. 

Studiens induktiva ansats har lett in uppsatsförfattarna på ett bredare, mer allmänt teoretiskt 

ramverk än den tidigare forskningen i regel har. Ramverket landade i allmänna teorier om 

interaktion och institutioner. Den tidigare forskningen har istället fokuserat på en specifik del 

inom antingen ledarskap (så som transformativt ledarskap eller ålderns påverkan (Bass, 1990; 

Kearney 2008)), eller grupper (exempelvis grupprocessen eller gruppstruktur (Schutz, 1958; 

Sherif, 1988)). Genom att använda bredare sociologiska teorier har studien kunnat beröra både 

ledarskapsdelen och gruppdelen av forskningsämnet och möjliggjort analyser av resultaten 

utifrån samma teoretiska ramverk. Förhoppningsvis har detta för läsaren bidragit med en mer 

sammanhängande läsning och förståelse för de två delarna av uppsatsens frågeställning och 

syfte. 

Uppsatsen berör ledarskap, grupper och kultur inom ett mycket specifikt sammanhang, nämligen 

en lägerverksamhet. Denna verksamhet skiljer sig från andra grupp- och ledarsammanhang på 

många sätt, varav vissa nämns i diskussionen kring metodens påverkan på resultatet. Dock bör 

vissa aspekter även nämnas här. Den första är den intima relationen som ledarna och deltagarna 

har med varandra på de läger som de intervjuade ledarna har arbetat på. Då gruppen delar vardag 

under en bestämd tid skapas mycket intressanta förutsättningar både för gruppens kultur och för 

ledarnas arbete. Ledarna har en stor insyn i den grupp de leder och de tillhörande individernas 

emotionella tillstånd och relationer. Detta gör att ledarna lättare kan anpassa gruppens aktiviteter 

efter vad gruppen enligt dem behöver för att bli en starkare grupp och för att individerna ska 

kunna känna sig trygga och sedda. Detta har inte varit gällande i de studier kring grupper eller 

ledarskap som redogjorts för i avsnittet om den tidigare forskningen. Hersey (2001), Bass (1990) 

och Kearney (2008) skriver om ledarskap inom företag och hur detta ledarskap bör utformas för 

att nå bästa resultat. Dessutom har dessa ledare, eller mer passande uttryckt chefer (se skillnaden 

i avsnitt 2.1.1), mycket mindre insyn i de individer som ingår i gruppen och vad de behöver för 

att uppleva en trygghet och samhörighet med gruppen. Fines forskning (2012) grundar sig i olika 

grupper som ses några gånger i veckan eller månaden för att tillsammans utföra ett visst intresse. 

Liknande upplägg hade den verksamhet som låg till grund för Sherifs (1988) studie kring 

lägerpojkar. Liksom de tidigare nämnda ledarstudierna har dessa verksamheter ett upplägg där 
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den ledda gruppen (och i de fall där ledare förekommer, även dem) separeras för att sedan mötas 

igen. Det gäller inte för uppsatsens lägerverksamhet, där gruppen är med varandra alla timmar av 

dygnet i, som längst, tre veckor. Denna studie bidrar därför med ett annat perspektiv, nämligen 

hur grupper och ledare fungerar i mer isolerade situationer än den tidigare forskning som 

redogörs för i denna studie. 

Ytterligare en säregen aspekt som hör till lägerverksamheten är att gruppen inte arbetar mot ett 

uttalat mål och att ledarna inte är ute efter att deltagarna ska bli en effektiv grupp. Den valda 

lägerverksamheten fungerar som ett exempel på en grupp som kan uppnå stark gruppgemenskap 

och önskvärd gruppkultur även utan en uttalad kollektiv målsättning. Jämförelsevis kan man se 

att detta skiljer sig från många av de verksamheter som legat till grund för den tidigare 

forskningen, däribland Sherifs idé om att starka gruppstrukturer uppkommer då det finns ett 

gemensamt tilltalande mål för deltagarna. Även ovan nämnda studier av exempelvis Bass och 

Hersey faller inom denna kategori. Dock är det viktigt poängtera att omständigheterna för Sherifs 

experiment och denna studie skiljer sig avsevärt, inte minst då Sherifs resultat vilade på en 

konstruerad verklighet inom ett experiment, medan stiftsgårdens arbete pågått under en mycket 

längre tid, oberoende av denna studie. Därför kan en jämförelse mellan de två vara en aning 

missvisande. 

Trots de resonemang som förts ovan finns framförallt mycket likheter mellan studiens resultat 

och övrig forskning som bedrivits inom ämnet. Studien har visat på tydliga kopplingar mellan 

symboler och framväxten av gruppkultur. Detta finner starkt stöd i den tidigare forskning som 

presenterats. Framförallt finns samband i synen på symboler och traditioners påverkan på en 

grupps sammanhållning. Symbolerna kan, som Lalander och Johansson (2017) hävdar, vara allt 

från emblem till jargong, vilket återfinns på gården. Fines (2012) resonemang kring idioculture 

passar även den väl in på den gruppkultur som påvisats i denna studie. Synen på gruppens 

gemensamma historia och dess starka påverkan på gruppkulturen har även den resonans i 

gårdens verksamhet, och förstärks ytterligare genom traditioner som påminner gruppen om 

gårdens historia. Även ledarnas sätt att arbeta har kopplingar till delar av tidigare forskning. 

Ledarnas tillvägagångssätt stämmer överens med den ledarstil som Bass (1990) förespråkar, 

nämligen det transformativa ledarskapet. Ledarna anpassar sitt agerande efter individen och 

skapar starka band med deltagarna, vilket bland annat bidrar till en enad värdegrund. Fastän 
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ledarna anpassar sitt agerande efter situationen, så som att vara glada när man leker och 

allvarliga när man leder samtalspass, gör de det dock inte på samma vis som Hersey och 

Blanchard (2001) förespråkar i det situationsanpassade ledarskapet. 

En intressant iakttagelse som gjordes under intervjuernas gång var att ledarna under sin 

utbildning introduceras för en av de modeller som ingår i avsnittet 2.2.2 Skapandet av grupper, 

nämligen Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Ledarna arbetar mycket med denna 

modell under sin utbildning och diskuterar under lägrets gång i vilken fas av modellen de anser 

att gruppen befinner sig i. När de fick frågan om en grupps utveckling refererade många till 

modellen, och även de som inte nämnde FIRO använde ord och förklaringar som var tätt 

sammanlänkade med vad som kan utläsas av modellen. Om detta beror på att modellen påverkar 

ledarnas sätt att se på gruppen eller om deltagargrupperna faktiskt följer modellens upplägg på 

detta precisa sätt är svårt att veta. 

6.3. Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Samtidigt som de valda teorierna har möjliggjort en djupare granskning och analys av ämnet har 

teorierna även satt gränser för vad som varit relevant att diskutera och inte. Detta är aktuellt trots 

det induktiva förhållningssättet, då ingen teori är exakt i sin koppling till nytt empiriskt material. 

Det är heller inte uppsatsens syfte att finna teorier som kan förklara allt intervjumaterial. Därför 

har studien gått miste om att beröra vissa annars intressanta aspekter av den verksamhet som 

undersökts. Ett ämne som återkom i majoriteten av intervjuerna var att den grupp individer som 

söker sig till gården är mycket homogen. En övervägande del av de som kommer till stiftsgården 

är personer utan invandrarbakgrund med hög socioekonomisk status. Därutöver har många 

deltagare sedan tidigare en koppling till Svenska Kyrkans verksamhet, exempelvis genom att 

föräldrarna är yrkesverksamma inom organisationen. Framförallt beror denna homogenitet, 

enligt ledarna, på en kombination av den höga lägerkostnaden och att det inte sker någon 

marknadsföring för gården. Därför krävs det kontakter för att ens ha vetskap om att 

verksamheten finns. Det hade varit mycket intressant att finna teorier med empiriskt belägg för 

huruvida det finns en skillnad mellan homogena och heterogena grupper. En slutsats hade då 

kunnat dras kring gruppens individuella beståndsdelar och dess påverkan på gruppen som helhet. 
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Då dessa aspekter inte nämns i de valda teorierna har denna del av empirin tyvärr behövts 

frångås. 

Det hade även varit fördelaktigt att använda teorier som berör ledarens roll i skapandet av en 

grupp eller en gruppkultur. På detta vis hade vissa paralleller varit simplare att genomföra, och 

vissa resonemang hade byggt på en starkare grund. Samtidigt har det varit intressant att 

undersöka på vilket sätt ledarna möjliggör och sätter ramverket för gruppens upplevelse och 

därmed dess kultur, samt att upptäcka att mycket av det som förekommer i de valda teorierna 

även förekommer i empirin. 

6.4. Diskussion av relationen mellan resultat och metod  

De metodologiska övervägningar som gjordes i studiens inledande skede visade sig vara 

gynnsamma. Syftet uppfylldes och frågeställningen besvarades. Detta möjliggjordes genom 

kvalitativa intervjuer med unga ledare från lägerverksamheten och studiens induktiva ansats. 

Intervjuernas semistrukturerade upplägg bidrog till att intervjuarna fick fram nödvändiga svar 

samt framtagandet av viktiga aspekter som var relevanta att analysera. Den induktiva ansatsen 

tillät materialet att tala för sig själv för att på så vis finna lämpliga teorier. Teorivalen tillkom 

efter materialet samlats in, vilket gjorde att teorierna som var mest lämpade för studien var de 

som användes i analysarbetet. 

Metodvalet hade dock även sina begränsningar. Den främsta begränsningen har tidigare 

diskuterats under rubriken 4.2.6. Metodologiska överväganden. Där berördes det faktum att en 

intervjustudie inte ger samma förståelse för ledarnas arbete som en observationsstudie. En 

observationsstudie hade gett intervjumaterialet mer grund att stå på, samt bidragit med ett utanför 

perspektiv på hur ledarna praktiskt utför sitt arbete med att forma en gruppkultur. En ytterligare 

begränsning tillkom under Covid-19 utbrottet. Ett flertal intervjuer behövdes genomföras via 

videolänk istället för den föredragna intervjusituationen där intervjupersonen och intervjuledaren 

möts i en bekväm miljö, ansikte mot ansikte (se 4.2.4. Intervjusituationen). Det är svårt att veta 

den egentliga påverkan detta kan ha haft på intervjumaterialet. Den samlade bedömningen landar 

i att det inte har haft en tillräckligt stor inverkan på det slutgiltiga materialet så att det inte skulle 

kunna ses som tillförlitligt. 
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Ytterligare en relevant aspekt att nämna i diskussionen kring relationen mellan metod och 

resultat är valet av verksamhet. Fastän en stor del av alla lägerverksamheter är uppbyggda av 

liknande beståndsdelar finns det många verksamhetsspecifika aspekter som kan ha spelat en 

avgörande roll i studiens resultat. Lägret är ett övernattningsläger. Detta innebär att gruppen 

aldrig separeras mer än tiden mellan påskveckan och de tre veckorna på sommaren. Därmed 

störs inte grupprocessen av händelser eller relationer som pågår utanför gården. Att gården 

befinner sig på en isolerad plats bidrar till detta. Att verksamheten är kopplad till Svenska kyrkan 

påverkar lägrets innehåll samt vilka värderingar som lärs ut. Slutligen är även gruppens 

sammansättning säregen då gruppen, vilket nämnts tidigare, är mycket homogen i fråga om 

socioekonomisk status. Om individernas förutsättningar skilde sig mer i dessa aspekter skulle 

verksamheten möjligtvis påverkas. 

6.5. Implikationer för forskning och praktik 

I studien har det påvisats att det främsta tillvägagångssättet för unga ledare att skapa och forma 

en gruppkultur är genom att fostra en transparent och inbjudande miljö. Genom ett öppet klimat 

försöker ledarna forma gruppstrukturen och till viss del även de enskilda deltagarna med 

aktiviteter såsom lek- och diskussionspass. För att skapa en stark sammanhållning mellan alla 

som befunnit sig på gården återkommer verksamheten till vissa gårdsspecifika symboler och 

traditioner, och de enskilda grupperna bygger vidare på dessa med egna symboler och 

återkommande aktiviteter som deltagargruppen skapar och upplever tillsammans. Denna 

verksamhet har inget framträdande behov av att arbeta mot ett gemensamt mål för att uppnå den 

önskade gruppdynamiken, utan de tidigare aspekterna, tillsammans med en redan stark allmän 

gårdskultur, räcker ofta för att gruppen ska utvecklas tillsammans. 

Dessa slutsatser kan förhoppningsvis bidra med en ökad förståelse för hur unga ledare arbetar för 

att uppnå en transparent grupp med en stark sammanhållning. Studien kan även bidra till 

felsökningen efter vad som är anledningen till att den önskade gruppkulturen inte framkommer 

inom (läger)grupper. Framförallt kan arbetets slutsatser och diskussion appliceras på liknande 

organisationer som har samma eller någorlunda liknande förutsättningar och omständigheter som 

stiftsgården. 



55 

 

Framtida forskning inom liknande ämnen uppmanas att inte endast använda den intervjumetod 

som legat till grund för denna studie. Istället hänvisas forskningen till att använda sig av en 

kombination av intervju och observation. En observation skulle nämligen utöka förståelsen för 

det ovan nämnda och bidra med nya infallsvinklar som endast tillkommer när forskaren är 

närvarande under verksamhetens gång.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Informationsbrev till intervjupersoner 

 

Vi, Elin Bergström och Maria Sjöstedt, skriver denna termin vår kandidatuppsats i kursen 

Sociologi C vid Sociologiska institutionen på Uppsala Universitet. Uppsatsens ämnar till att 

undersöka hur unga ledare skapar och formar en gruppkultur i en lägergrupp. 

 

Studiens material kommer bestå av intervjuer. Intervjun kommer vara i cirka 45 minuter. Ditt 

deltagande i denna intervjustudie är frivilligt och du har rätt att ta tillbaka ditt deltagande 

närsomhelst. Studien kommer behandla dina personuppgifter konfidentiellt, dvs. att ingen 

obehörig kommer ha tillgång till dem, samt att intervjutranskriptionerna kommer anonymiseras. 

Materialet från intervjun kommer endast att användas för den här uppsatsens syfte. I uppsatsen 

kan diverse citat från intervjun komma att användas men även detta kommer behandlas 

konfidentiellt och extra beaktande kring din anonymitet kommer att tas. Vidare kommer 

uppsatsen publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), vilket är ett arkiv där såväl 

forskare som studenter lägger upp sina arbeten och kan även laddas ned av vem som helst.  

 

Med tanke på den rådande situationen där viruset Covid-19 sprider sig i samhället finns 

möjligheten att du som informant själv får besluta om intervjun hålls ansikte mot ansikte eller via 

videolänk.  

 

För att kunna genomföra denna studie är det fundamentalt att vi får höra dina egna erfarenheter 

och tankar som en ung ledare för en lägergrupp. Därmed är förhoppningen att du finner 

intervjutillfället trevligt och givande. Likaså hoppas och tror vi som intervjuar, att detta kommer 

möjliggöra denna studie och kunna vara ett bidrag till forskningsfältet. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss författare. Nedan finner du 

våra kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till vår handledare. 

 

Kontaktuppgifter 

Elin Bergström, elin.bergstrom.4645@student.uu.se, 073-XXX XX XX. 

Maria Sjöstedt, maria.sjostedt.1122@student.uu.se, 070-XXX XX XX. 

Handledare: Reza Azarian, reza.azarian@soc.uu.se. 

 

mailto:elin.bergstrom.4645@student.uu.se
mailto:Maria.Sjostedt.1122@student.uu.se
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide - Hur skapar och formar ledare kulturen i en deltagargrupp? 

Återigen nämna: 

- Informationskravet: Studiens syfte, undersöka hur en ledare skapar en gruppkultur. Rätt 

att avbryta medverkan, att det är en C-uppsats för UU, ska publiceras. 

- Samtyckeskravet: frivilligt deltagande, rätt att ta tillbaka det 

- Konfidentialitetskravet: Anonymt, avidentifiering av materialet. Det enda vi eventuellt 

kommer ha med är ålder och kön. 

- Nyttjandekravet: Kommer förstöra inspelning och transkribering efter godkänd uppsats.  

 

Bakgrund 

- Ålder 

- Kan du berätta lite kort om den lägerverksamhet som du arbetat inom? (gården i sig, 

vilket sorts läger osv) 

- Vilka ledaruppdrag har du haft i X? 

- Hur kommer det sig att du blev ledare? 

 

Tema 1: Gruppen 

- Vad är det för personer som kommer till gården?  

- Hur brukar en grupp se ut? 

- Finns det något uttalat mål med lägret? Dels vad ni ledare bestämt tillsammans, dels om 

något nämns för deltagarna.  

- Vilka utmaningar stöter ni på inom gruppen under lägrets gång? Hur tacklar du det? Även 

mer individuella utmaningar utifrån gruppens förhållningssätt till ledaren (auktoritet osv).  

- Har du märkt av att vissa av deltagarna tagit specifika roller, på vilket sätt, vilka roller? 

Hur ser du på det, och hur eventuellt hanterar du det? 

 

Tema 2: Kulturen 

- Vad har ni för målsättning med kulturen på lägret/gården och hur ser kulturen på gården 

ut generellt? 

- Hur arbetar ni för att skapa den önskade kulturen på lägret/gården? Använder ni er av 

några strategier? (symboler, ritualer, traditioner?) 

- Tycker du att gruppen förändras över tid? På vilket sätt? (Kan det också skilja mellan 

korta och långa läger?) 

 

Tema 3: Ledare 

- (Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er ledare?) 

- Hur ser arbetet i ledarteamet ut? (uppdelning av ansvar, kulturen i ledarteamet osv.) 
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- Hur gör du för få ihop gruppen enligt eventuell målsättning? Hur jobbar ledarna 

tillsammans för att få ihop det? 

- Hur ser du på din ledarroll? Hur ser du på din roll i lägret och gruppkulturen? Anpassar 

du din roll och ditt ledarskap efter gruppens utveckling, eller de roller som skapas?  


