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Abstracts  

People have a basic need to be part of a community, to feel group affiliation and to establish 
stable social bonds with other people. This need is achieved by an individual being part of 
different group constellations. The purpose of this study was to investigate high school 
students' self-reported experience of community and sense of group belonging. At the same 
time we looked at the covariation between the social ties between parents and young people's 
search for other group communities and possible norm-breaking behavior. A quantitative 
study has been conducted by collecting data through a survey. 106 answered questionnaires 
were taken through a convenience sample and analyzed using statistical analysis. Some 
well-proven theories in the field are social psychological theory and social control theory 
which were applied in the study through a number of relevant selected concepts. The results 
of the study showed that a lack of community in the home could contribute to young people 
being drawn to other groups, such as groups of friends and possibly developing a 
norm-breaking behavior. 
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Sammanfattning 

Människor har ett grundläggande behov av att ingå i en gemenskap, att känna 
grupptillhörighet och upprätta stabila sociala band till andra människor. Detta behov uppnås 
genom att en individ ingår i olika gruppkonstellationer. Syftet med denna studie var att 
undersöka gymnasieungdomars självrapporterade upplevelse av gemenskap och 
grupptillhörighetskänsla. På samma gång tittade vi på samvariationen mellan de sociala 
banden till föräldrarna och ungdomars sökande efter andra gruppgemenskaper samt eventuellt 
normbrytande beteende. En kvantitativ studie har genomförts genom insamling av data via en 
enkät. 106 besvarade enkäter har tagits in genom ett bekvämlighetsurval och analyserats med 
hjälp av statistisk analys. Några väl beprövade teorier inom området är socialpsykologisk 
teori samt social kontrollteori som tillämpades i studien genom ett antal relevanta utvalda 
begrepp. Av studiens resultat visade det sig att en utebliven gemenskap i hemmet kunde bidra 
till att ungdomar drogs till andra grupper som till exempel kamratgäng och eventuellt 
utvecklade ett normbrytande beteende.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Gemenskap, sociala band, gängtillhörighet och normbrytande beteende. 
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1. Inledning och problemformulering 
 

Skulle det kunna vara så att ungdomar som inte upplever gemenskap, har bristande sociala 

relationer och/eller grupptillhörighet hemma i familjen söker sig ut på stan för att hitta en 

gemenskap som i några fall inte är det bästa sällskapet att hamna i men som i alla fall är en 

sorts gemenskap? Alla människor är sociala varelser och vårt behov av att uppleva 

gemenskap, skapa långvariga och tillitsfulla sociala band och grupptillhörighet med andra är 

stark enligt forskningen (Baumeister & Leary, 1995).  

 

Våra frågeställningar i den här uppsatsen har uppkommit genom samtal med poliser, präster 

och socialarbetare under vår fritid, praktik eller arbete. Vid konserter i kyrkor, via 

webbinarier, TV-reklam och dokumentärer har olika professioner, politiker, organisationer 

och företag uttalat sig om den ökande oron över ungdomars uteblivna familjegemenskap och 

ökningen av kriminella ungdomsgäng. Forskningen framhåller att människor känner sig 

lyckligare om det finns en god familjegemenskap (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

Många forskare och teoretiker menar att det förmodligen är fundamentalt för oss människor 

att få uppleva gemenskap (Baumeister & Leary, 1995). Vi är sociala varelser och vill umgås, 

utbyta tankar, ideer och känslor samt göra saker tillsammans. För att vi överhuvudtaget ska 

kunna tala om gemenskap måste den betyda någonting för de inblandade. “Meningsfull 

gemenskap bildas och upprätthålls i interaktionen mellan människor” (Stenberg, 2011).  

 

Människan får erfarenheter av samvaro med andra individer och för det mesta finns det en 

föreställning om den goda gemenskapen som gör att individer känner sig delaktiga i ett 

socialt sammanhang där de får bekräftelse av personer de tycker om. Gemenskap utlöser en 

välbefinnande känsla av en samvaro kryddad med tillit, värme och närhet där man vågar yttra 

sina åsikter och uppfattningar. Sammanhanget utgörs av människor som under en längre 

tidsperiod står oss nära och stöttar oss i det som händer i livet vilket hjälper oss att sortera 

upplevelser i vår självförståelse. Upplever individen inte en god gemenskap kan den reagera 

skeptiskt till sociala sammanhang samt söka sig till andra gemenskaper med hopp om att där 

kunna förverkliga sina sociala ambitioner, så som att känna sig uppskattad, vilket är ganska 

vanligt under tonårstiden (Stenberg, 2011).  
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Forskarna Baumeister & Leary (1995) drar slutsatsen att människor har ett fundamentalt 

behov av att uppleva gemenskap samt en stark önskan att bilda och upprätthålla ett 

sammanhang. Detta görs genom sökandet efter positiva interaktioner inom ramen för 

långvariga och tillitsfulla relationer. Flera studier kring sociala relationer bekräftar att 

familjen är den största källan till glädje. Människan känner sig lyckligare om man har nära 

vänner och en god familjegemenskap (Angelöw & Jonsson, 2000). I den här uppsatsen var vi 

intresserade av att närmare studera vad som skulle kunna hända med de ungdomar som inte 

har en trygg familj att komma hem till samt engagerade föräldrar som bryr sig och stöttar i 

motgångar. Dras de till andra grupper med gemenskap?  

 

Just familjen där alla ställer upp för varandra i med- och motgångar kan vara ett bra exempel 

på en grupp där ungdomars starka sociala band skapas. När en människas relationer till andra 

individer är otillfredsställande och instabila innebär det istället att de sociala banden 

försvagas. Svaga band till familjen kan leda till att individen söker sig till andra grupper 

(Stenberg, 2011).  

 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) menar att grupper måste uppfattas som en inskränkning 

av individuella möjligheter. Grupper av till exempel ungdomar på stan uppstår genom att man 

söker en identitet som betonar något betydelsefullt, i vår teori gemenskap, och ignorerar 

något annat, såsom utanförskap. Det är möjligt att ungdomar söker sig till dessa grupper, så 

kallade ungdomsgäng, där de får gemenskap och känslan av tillhörighet och där de står upp 

för varandra i vått och torrt. 

 

Relevansen för det sociala arbetet är att många professioner som vi läst om och pratat med 

kommer i kontakt med kriminella ungdomar via sitt arbete (Estrada, 1999). Att ungdomar 

umgås i grupp behöver inte vara ett problem i sig. Det är först när det börjar handla om 

ungdomar som hamnar i ett normbrytande beteende som till exempel gängbrottslighet med 

inslag av hot, drogmissbruk, misshandel av helt främmande människor och vandalisering av 

skolor som problemen uppstår. Detta kräver mycket samhällsresurser i form av till exempel 

omfattande polisinsatser för att bevaka olika evenemang och för att undvika att våldsamma 

bråk uppstår där människor skadas. Samhällets institutioner sätter in mycket resurser för att 

bekämpa ungdomsbrottsligheten som ständigt ökar. Detta ska man inte se som ett 

misslyckande. Utan dessa insatser skulle brottsligheten antagligen eskalera. Estrada (1999, 
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s.81) framhåller i sin avhandling att det uppstått en stor oro och stort intresse i media för 

ovanstående beteenden som uppfattades som “nytt och ökande samhällsproblem”. 

 

Ganska ofta hör man starka reaktioner från allmänheten då framförallt andra ungdomar, 

kvinnor och äldre personer känner sig otrygga. I media framkommer det att ungdomar i tidiga 

grundskoleåldern rekryteras till kriminella gäng för att begå kriminella handlingar, 

exempelvis försäljning av sprit, narkotika eller stöldgods. Kontentan av detta brukar bli att de 

rekryterade slipper ta sitt fulla ansvar för det normbrytande beteendet på grund av sin ringa 

ålder. Ett tydligt exempel på att ungdomar som lever i dysfunktionella familjer kan hamna i 

gäng utanför den familjära kretsen är “Familjen” som härjade i Borlänge under 1990-talet där 

unga män spred skräck bland allmänheten genom sin kriminalitet och sitt drogmissbruk, 

något som Ulrika Vargtand skrev om i sin C-uppsats 2007 (Vargtand, 2007). I en artikel i 

Dagens Nyheter från 2002 kan man läsa om Joel Nordin, en av medlemmarna i “Familjen”: 

 

“Joel Nordin föddes på kvinnofängelset Hinseberg för tjugofyra år sedan, placerades på 

barnhem vid sju månaders ålder, placerades av socialtjänsten hos pappans nya fästmö som 

senare dömdes till nio års fängelse för grovt narkotikabrott, befann sig i fyraårsåldern på flykt 

runt i Europa tillsammans med sin efterlysta pappa, skickades hem, fosterhemsplacerades,” 

[...] “Ett kort tag fosterhem i Borlänge. ”Jag har inte haft någon ´olycklig barndom´ ”, säger 

Joel och apostroferna klingar sprött, ”jag har fått göra som jag vill. Det är inte någon som 

uppfostrat mig. Det har jag gjort själv.” (Odbratt, 2002). 

 

I en nyare artikel i Dagens Nyheter från 2020 diskuteras ungdomsgäng: “Gemensamma 

faktorer för dem som dras in är ofta misslyckad skolgång, problem med känslolivet och 

brister i föräldrarnas förmåga att sätta gränser, berättar Carina Eriksson Gadd, områdeschef 

på socialförvaltningen i Västra Hisingen i Göteborg.”[...] “– De här barnen är ju inne i vad de 

tycker är ett härligt liv, där man får bekräftelse, uppmärksamhet, tillhörighet - säger Monika 

Boström på socialförvaltningen i Örebro.” (Dagens Nyheter, 2020). 

 

Med denna undersökning undrade vi om det kunde finnas ett samband mellan utebliven 

gemenskap och känslan av otillräcklig tillhörighet hemma i familjen samt ungdomars 

benägenhet att söka sig till andra gemenskaper som kan ha inslag av normbrytande beteende 

som exempelvis ungdomskriminalitet och drogmissbruk. Genom denna bakgrund ville vi 

förmedla att gemenskap är ett väldigt komplicerat ämne att studera. Vår uppsats var tänkt att 
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studera ungdomars upplevda gemenskap, vikten av sociala band och grupptillhörighetskänsla 

samt risken att hamna i ett normbrytande beteende. Med hjälp av enkäten ville vi testa ett 

antal hypoteser om ungdomars behov av, samt sökande till, olika sociala gemenskaper, bra 

eller dåliga. 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv söka förståelse om 

ungdomars självrapporterade upplevelser av gemenskap och grupptillhörighetskänsla samt 

konsekvenser av de sociala banden till andra som eventuellt inverkar till att ungdomen 

uppvisar ett normbrytande beteende.  

1.2 Hypoteser 
 
För att kunna få svar på studiens syfte har vi ställt upp följande hypoteser: 

 

1. Ungdomar som har gemensamma middagar tillsammans med sina föräldrar upplever 

mer gemenskap, har starkare sociala band och grupptillhörighet till familjen. 

2. Ungdomar som inte känner stark grupptillhörighet hemma med sin familj tenderar att 

tillbringa mer tid ute med sina jämnåriga samt i högre grad känner grupptillhörighet 

med dem. 

3. Ungdomar som inte upplever stark grupptillhörighet med sin familj uppvisar oftare ett 

normbrytande beteende.  

 

1.3 Definitioner, centrala begrepp 

1.3.1 Gemenskap  

Gemenskap är en social enhet med gemensamma normer, religion, värderingar, seder eller 

identitet. En grupp människor som tillsammans delar någon sorts samhörighet/förbindelse/ 

sammanhang eller en känsla av samhörighet sägs uppleva gemenskap.  

I en tillvaro som innehåller närhet, tillit och värme finns bilden av en gemenskap där alla kan 

fritt uttala sig samt dela med sig av sina åsikter och övertygelser (Stenberg, 2011). 
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1.3.2 Sociala band 

Människors sätt att skapa och upprätthålla sociala relationer till varandra kallas sociala band.  

Det innebär bland annat att personer tillsammans i interaktion skapar ett meningsfullt 

sammanhang som de känner igen sig i. De sociala banden förändras med tiden, de 

omkonstrueras, omformuleras samt prövas genom personers kommunikation i de relationer 

de har till varandra (Stenberg, 2011; Scheff, 1990). Starka sociala band kan också definieras 

med nära och varma relationer till individer i dess omgivning (Ring 1999). 

1.3.3 Grupptillhörighet  

“En grupp består av ett vanligtvis mindre antal människor som samspelar med varandra 

utifrån roller som via normer reglerar handlingarna i det system som gruppen utgör; 

individerna upplever sig normalt som en enhet med i viss utsträckning gemensamma mål och 

det som sker karakteriseras av en ömsesidig påverkan” (Nilsson 1993, s. 25).  

Tillhörighet betyder att tillhöra något som kan vara en grupp eller en ägare och som i viss 

grad kan bli ersatt med något annat. Ända sedan tidernas begynnelse har människan varit ett 

flockdjur. Att tillhöra en flock och upprätthålla sociala band var mer gynnsamt då fler hittade 

mat och flocken tillsammans kunde försvara sig mot rovdjur som attackerade (Baumeister & 

Leary, 1995).  

1.3.4 Normbrytande beteende 

“Med normbrytande beteende avses negativa, destruktiva beteenden som på olika sätt innebär 

överträdelser mot lagar, regler eller normer” (Socialstyrelsen 2020a s. 13). 

En norm uppfattas dagligdags med vad som är rätt eller ett bra sätt att vara på eller uppträda 

gentemot andra. I den här uppsatsen avses med normbrytande beteende det som 

socialstyrelsen hänvisar till i det samhälle vi lever i (Socialstyrelsen 2020b). Exempel på vad 

ett normbrytande beteende är kan vara bryta mot föräldrars regler, stjäla, skolka, slåss, hota, 

missbruka olika substanser eller plåga djur. 
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1.4 Avgränsningar 
 
I vår studie undersökte vi endast ungdomarnas egna upplevelser av gemenskap, 

grupptillhörighetskänslor samt sociala relationer. Dessutom ville vi ta reda på om variationen 

i ungdomars upplevda gemenskap i familjen kunde leda till att de oftare rörde sig ute med 

sina jämnåriga och skaffade sig eventuella erfarenheter av missbruk och kriminalitet samt 

huruvida de hade vänner som rörde sig i dessa kretsar. Vi tog med statistik från 

myndigheterna BRÅ och CAN för att få del av kunskapsläget gällande ungdomsbrott och 

ungdomars alkohol- och narkotikakonsumtion. Både ungdomsgäng och kriminalitet är idag 

två stora forskningsområden. Tiden ungdomarna spenderar i skolmiljö undersöktes inte i 

denna studie då denna tid faller utanför föräldraansvarets definition i Föräldrabalk (SFS 

1949:381) 6 kap. 2 § 2 st. 
 
 

2. Teorier samt tidigare forskning 

2.1 Socialpsykologisk teori 
 
Socialpsykologisk teori ökar vår förståelse av grundläggande förhållanden i det sociala livet. 

Oavsett vilken social situation som vi befinner oss i till exempel i skolan, på arbetet, i 

familjen eller tillsammans med vänner så uppstår det en stämning som har direkta kopplingar 

till vårt känsloliv som gör att antingen så känner vi motstånd till det eller så upplevs det 

härligt (Aspelin 1996). Enligt Scheffs socialpsykologiska teori är människan socialt beroende 

och strävar efter att uppleva emotionellt samt intellektuellt samröre med andra människor. 

Likaså är människan en social varelse där personlig utveckling uppnås genom interaktion 

med andra individer. Betoning ligger på att den sociala verkligheten kan antingen vara 

verklig eller inbillad men att den mänskliga tillvaron inbegriper för det mesta relaterande till 

andra individer (Aspelin 1996).  

 

En annan aspekt som kännetecknar socialpsykologisk teori är emotioner som är kopplade till 

socialt samspel. Dessa emotioner eller intra-personella fenomen förstås som processer som 
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försiggår i människans inre. De känslorna som människor uppfattar när man är i ett socialt 

samspel är inte bara av bio-psykisk natur utan även “en mellanmänsklig koppling som går att 

härleda till och uttolka ur den sociala relationen och kommunikationen”. Känslor som 

uppkommer i interaktionen är sammanfogade med människors handlingar mot varandra 

(Aspelin 1996, s.73).  

 

Ytterligare en sak som utmärker socialpsykologisk teori är kommunikation eller framför allt 

emotionell kommunikation. Sociala band får sin prägel beroende på typ av kommunikation 

mellan människor, alltså formen på kommunikation, inte på innehållet. När man undersöker 

sociala band mellan människor är det inte bara vad de säger till varandra utan hur det sägs 

eller hur det framförs som är intressant och på så viss avgörs emotionaliteten i relationen, 

vilket utgör det sociala bandets grundläggande plattform  (Aspelin 1996).  

 

Socialpsykologi innebär samspel mellan människor, vilket också inbegriper samspel i både 

stora och små grupper samt relation mellan samhälle och individ (Nilsson 2015).  

De psykologiska faktorer som medlemmar av en grupp upplever utgör ett gruppmedvetande 

och gör att gruppen agerar mot gemensamma mål. Detta kallas även för kollektivt 

medvetande, det vill säga gemensamma psykologiska faktorer som omfattar medlemmar av 

en social grupp (Nilsson 2015). 

 

Forskningen bekräftar att ensamheten frisätter stresshormoner, ger ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar samt en högre risk att dö för tidigt. Änkor och änklingar riskerar därför att dö 

tidigare av ensamhet. Däremot har gemenskap och parrelationer en skyddande effekt. Inte 

bara vår fysiska hälsa blir lidande av ensamheten utan vi drabbas även av psykiska åkommor 

som ångest och nedstämdhet. Mest förvånande är att ensamheten har inverkan på våra 

kognitiva förmågor för när vi är ensamma fattar vi sämre beslut samt kan få minnesproblem. 

Allt detta kan motverkas av känslan av tillhörighet och starka sociala band (Strang, 2014). Vi 

tar upp fysiska effekter i uppsatsen och det finns även flera andra konsekvenser av brist på 

gemenskap vilket vi inte fördjupat oss i här.  
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2.1.1 Behovet av gemenskap 

Gemenskap är en social enhet med gemensamma normer, religioner, värderingar, seder eller 

identiteter och dess betydelse kan förstås genom en socialpsykologisk teori. 

Stenberg (2011) förklarar vad gemenskap ofta betyder för individer och vilka förhållningssätt 

som individerna i dagens samhälle, i västvärlden men i synnerhet i Sverige, rör sig mellan. 

Individen kämpar för att få till sociala förbindelser till “de andra” där gemenskapen blir 

viktigare än att tillgodose sina egna behov. Om däremot gemenskapen inte lever upp till de 

förväntningarna försöker individen förändra den eller så lämnar man den, vilket man kan se 

till exempel i familjer eller andra grupper som ungdomar tillhör. 

 

Utifrån utvecklingspsykologi vet vi att gemenskap var en överlevnadsfördel för våra förfäder, 

det vill säga människan är gjord för gemenskap. Exkludering ur gruppen kunde innebära 

livsfara. Individen gjorde allt för att återfå förtroende vilket var sammankopplat med 

överlevnad. Gruppen utgjorde det grundläggande skyddet för individen därför var det av 

största vikt att vara accepterad och inkluderad av andra medlemmar. Rädslan för exkludering 

var så stor att uteslutning från gruppen ansågs som det strängaste straffet människan kunde 

utsättas för (Stenberg, 2011).  

 

På kort tid har samhället förändrats mycket, urbaniseringen har gjort att antal relationer har 

vuxit och blivit mer komplexa vad gäller familj, grannar eller arbetskamrater. Relationerna 

har blivit fler men av helt annan art då informationssamhället gör att vi kommunicerar via 

telefon och sociala medier istället för direkta kontakter. Dessutom gör individualism, vilket 

avser enskilda människors initiativ till frihet, att människan är mindre beroende av gruppen 

där samhället har övergripande ansvar för invånarnas välfärd. Vardagen effektiviseras och vi 

har allt färre kontakter där vi möts ansikte mot ansikte och detta blir allt mindre personligt. I 

den här snabba utvecklingen hänger människans gener inte med då de är gjorda för 

gemenskap men vi lever i en individualistisk värld. Blir vi uteslutna från en gemenskap 

reagerar vi med ilska, ångest och nedstämdhet vilket är ett tydligt tecken på att dessa 

ursprungliga psykiska och kroppsliga reaktionerna. Gemenskap är viktig för vår överlevnad 

även i våra dagar, kanske lite mer på ett psykologiskt plan (Strang 2014). Utifrån detta har vi 

utformat en del av hypotes 1 som påstår att ungdomar som har gemensamma middagar med 

sina föräldrar upplever mer gemenskap till familjen.  
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2.1.2 Sociala band 
 
Relationerna betyder oerhört mycket för människans välbefinnande. När människor får 

rangordna de viktigaste sakerna i sitt liv kommer relationer, vänskap och kärlek högst upp i 

alla studieresultat. Fungerande relationer och en känsla av tillhörighet gör att vi mår bra och 

det här behovet följer oss från barndomen till ålderdomen (Strang, 2014).  
 

I Thomas J Scheffs (1990) teori finns begrepp som sociala band. Sociala band är ett diffust 

begrepp som kan vara svårt att förtydliga men i vår uppsats menar vi att det är något som 

kommer ur relationer mellan människor och som sammanfogar individer och grupper till en 

enhet. Därav finns sociala band med som en del i hypotes 1 där vi påstår att ungdomar som 

äter middagar tillsammans med sina föräldrar har starkare sociala band till sin familj. 

Distansen mellan olika individer pendlar hela tiden mellan nära och längre ifrån och stabila 

band byggs när till exempel ungdomar och föräldrar pendlar mellan detta avstånd (Aspelin, 

1996). J Scheff menar att sociala band bygger vi upp mellan människor i mötet med varandra 

och genom ritualer. Dessa sociala band finns inte inom och utanför oss själva utan uppstår 

mellan individer. Alla individer har ett grundläggande behov av sociala band där man får 

uppleva delaktighet i det sociala livet vilket är en förutsättning för kreativitet och livslust. 

Människor omges av mängder av sociala band som i möten med andra förstärks, befästs, 

utmanas, försvagas eller klipps av (Johansson & Lalander, 2018; Scheff, 1997).  

 

Hoffmann & Dufur (2018) tar i sin artikel upp att länken som finns mellan ungdomar och 

föräldrar också beror på kvaliteten av detta band och det spelar roll om gemenskapen ses som 

god eller inte. En god gemenskap med stabila sociala band kan bidra till att ungdomar får de 

normer och värderingar som ses som skydd för att inte hamna i ett normbrytande beteende. 

Barndomstiden, den sociala miljön och övriga situationer i samhället  är sällan oberoende av 

varandra då de innehåller både risk- och skyddsfaktorer som kan både motverka och 

medverka till sociala problem (Socialstyrelsen, 2020b). Överföringen av antisociala 

beteenden från föräldrar länkas även dem över till ungdomarna (Baumeister & Leary, 1995).  

 

Forskare diskuterar om att man måste räkna in flera olika aspekter när det gäller förklaringen 

av sociala band och det svävar över gränserna till vilket begrepp inom socialpsykologin som 

bäst förklarar sambandet mellan en god gemenskap och risken för att hamna i ett 

normbrytande beteende. Den psykosociala teorin tar oss tillbaka till urmänniskan medan 
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teorin om sociala band mer handlar om samhällets goda normer men ingen av teorierna klarar 

sig utan den andra (Hoffmann & Dufur, 2018). 

 

Konsekvenser av uteblivna eller brutna sociala band kan vara en “social smärta” som kan 

definieras som övergivenhet, ensamhet eller utsatthet. Ett forskningsexperiment visar att 

ensamhet verkligen kan göra ont på så sätt att samma del av hjärnan aktiveras vid “social 

smärta” som vid fysisk smärta. Människans fysiska smärtsystem finns i den gamla delen av 

hjärnan och har en viktig funktion att varna vid hotande kroppsskada. Barn skulle inte 

överleva om de under lång tid inte togs om hand och beskyddades av vuxna, vilket skulle 

innebära att ett barn som hade förflyttats sig för långt bort från flocken var i fara. Just på detta 

vis har den “sociala smärtan” utvecklats. Ensamhetens ångest gjorde bokstavligen ont i 

kroppen och fick barnet att snabbt leta sig tillbaka till flocken. Idag använder människan 

samma områden av hjärnan både vid fysisk och social smärta. Att känna gemenskap och 

grupptillhörighet minskar upplevelsen av smärtan och är på så sätt viktigt för vår 

“överlevnad” eller psykiska välmående (Strang, 2014). 

 

2.1.3 Grupptillhörighet  

Människan har genom tiderna haft behov av att tillhöra, behov av sammanhang vilket gör att 

vi både medvetet och omedvetet, på det privata planet och i vårt arbetsliv bildar grupper. 

Människans behov av grupptillhörighet motverkar ensamhetskänslor (Strang, 2014). 

 

En grupp kan vara en familj, ett kamratgäng, en skolklass, personerna runt bordet eller ett 

arbetslag. Sista delen av hypotes 1 påstår att ungdomar som har gemensamma middagar 

tillsammans med sina föräldrar upplever mer grupptillhörighet till sin familj. Grupper 

fungerar på olika sätt och de är inte statiska utan ska snarare betraktas som en process än som 

en produkt. Grupper består av människor och det kan inte vara mindre än två personer i en 

grupp. Dock om antalet personer är över tjugo blir det svårt att hålla ett gemensamt socialt 

samspel i gång och då bildas undergrupper (Nilsson 1993). 

 

Grupper är även de sociala och levande system som uppstår och förändras med tiden för att 

senare försvinna. Grupper uppstår genom att individer med snarlika mål och intressen möts 

under antingen ordnade former och ibland även slumpmässigt (Angelöw & Jonsson 2000). 
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“Grupptryck innebär att en gruppmedlem påverkas av eller låter sig påverkas av andra 

gruppmedlemmars attityder, åsikter och beteende” (Nilsson 2015, s.108). I en grupp av 

kompisar vill man framstå som tuff inför varandra eller rentav överträffa andra utifrån 

normbrytande beteende för att inte förlora status och framstå som en som verkligen uppfyller 

gruppens normer (Sarnecki & Carlsson, 2020). 

 

När människan är för sig själv är hon rationell. Däremot om den personliga identiteten under 

gruppens inflytande minskar, genom att man tar över gruppens agerande, gör det att 

människor blir kapabla till destruktiva handlingar. Så när individen är en del av en grupp 

uppkommer det psykologiska processer som gör att individen kan uppvisa aggressivt 

beteende vilket aldrig skulle komma i fråga om personen var själv. Dessa överindividuella 

psykologiska processer är en konsekvens av att när människor samlas och ingår i en 

gemenskap då förlorar den enskilde sin individualitet och kan återgå till ett normbrytande 

beteende. När många människor, som uppvisar normlöshet och ansvarslöshet, uppstår i en 

folksamling bildas ett kollektivt medvetande vars inverkan personerna inte är medvetna om 

och på så sätt får alla en tillfällig personlighet (Nilsson 2015). 

 

Begreppet “gäng” kan definieras som: en grupp individer med speciella klädesplagg, 

tatueringar eller symboler för gängmedlemskapet. Det kan handla om specifik 

kommunikation till exempel speciella ord, graffiti eller territorium som gänget försvarar. 

Även där medlemmarna bor, säljer droger samt bedriver brottslighet som individerna 

engagerar sig starkt i kan anses vara målet för medlemskapet i gänget (Sarnecki & Carlsson, 

2020; Sarnecki, 2017). 

 

Gäng har blivit mer på tapeten i Sverige de senaste åren på grund av uppgörelserna med 

våldsinslag mellan de olika kriminella grupperna i storstäder. Dessa grupper kan variera 

mycket i sin karaktär gällande sammansättning, ledarskap och territorium. Det bildas en 

gruppidentitet som gör att varje individ i gruppen kan benämna sig som ett “vi”  och blir en 

enhetlighet med samma sätt att prata och uppträda inför andra (Nilsson, 1993). Utifrån detta 

har hypotes 2 utformats, som påstår att ungdomar som inte känner stark grupptillhörighet 

hemma med sin familj tenderar tillbringa mer tid ute med sina jämnåriga samt i högre grad 

känna grupptillhörighet med dem.  
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2.2 Social kontrollteori 
 
Det finns en hel del idéer om orsak till avvikande beteende där ”samhällelig normupplösning 

kan vara en viktig förklaring till att människor tappar fotfästet i tillvaron och börjar begå brott 

eller rentav tar livet av sig”. De band som binder samman individen och samhället är 

fundamentala för att förhindra att människor begår brott menar kontrollteorierna (Sarnecki & 

Carlsson, 2020 s. 227-228).  

 

Det kan betraktas som, i högsta grad rationellt, att människor begår brott för att brottsligheten 

förefaller belönande i flera olika avseenden, t.ex. materiell och social mening. Ungdomar kan 

lösa en del problem genom att begå brott, de kan få en känslomässig tillfredsställelse, för att 

inte tala om spänningen/kicken som de får uppleva i den stunden. Dock finns flera orsaker till 

att de flesta människor faktiskt avstår från att begå brott vilket är: ”den kontroll som det 

omgivande samhället och vi själva utövar över vårt beteende” (Sarnecki & Carlsson, 2020 s. 

228). Det är inte nödvändigt att bristande social kontroll leder till ett normbrytande beteende 

men sannolikheten är större att det uppkommer (Socialstyrelsen, 2020a).  

 

I utsatta områden kan sociala institutioner såsom familjen, skolan och idrottsföreningar vara 

försvagade eller i värsta fall icke-närvarande. Med andra ord kan man säga att den sociala 

kontrollen i dessa områden är låg och de människor som är bosatta där är inte ”inlemmade i 

prosociala, konforma relationer till några omgivande sociala institutioner”, vilket är den 

inverkande faktorn som gör det möjligt att begå brott (Sarnecki & Carlsson, 2020 s. 229). 

  

När ungdomar är i sin tonårsperiod ökar deras brottslighet för att sjunka igen när den 

perioden är över. Matza kallar det för ”drift”, ”en sorts gradvis glidning, strömning eller 

tendens i individens liv”. Detta sker hos de flesta unga när barndomen, som präglas av stark 

social kontroll, övergår till att ungdomen frigör sig från de omgivande vuxna. Under 

tonårstiden kan det hända att ungdomar söker sig mer till kamratgrupper som kan ha 

varierande förhållningssätt mot lagen. Detta uppstår när ungdomar befinner sig mitt emellan 

frihet och kontroll som föranletts av den försvagade social kontrollen. ”Brottsligheten har 

blivit möjlig, om individen så skulle önska” (Sarnecki & Carlsson, 2020 s. 234).  
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2.2.1 Sociala band i kontrollteori 

Hirschi (Sarnecki & Carlsson, 2020) studerade bland annat inlärningsteori, strainteori samt 

kontrollteori för att undersöka vilket av dem som bäst kunde ge förståelse för variationen i 

ungdomars brottslighet. Hirschi fann att teorin om sociala band bäst kunde ge en förklaring 

till detta samt att teorin är populär bland kriminologer. Han kallar relationer inom gruppen till 

vilken ungdomen tillhör för sociala band. De särskiljande elementen som avhåller ungdomar 

från brottslighet är: 

● Anknytning till sedvanliga personer eller aktiviteter, ex. föräldrar, skola, kamrater. 

● Åtaganden i förhållande till samhällsordningen, ex. utbildning, arbete, hederligt liv. 

● Delaktighet i aktiviteter, ex. engagemang i skola, arbete, föreningsliv. 

● Övertygelse om samhällsordningens legitimitet. Det vill säga en positiv inställning 

gentemot lagstiftning, rättsvårdande myndigheter och negativ attityd till brottslighet 

och missbruk. 

Ungdomar som har stark anknytning till samhällets institutioner eller trygga personer satsar 

på utbildning och arbete, engagerar sig i skolan och i föreningslivet samt ger helhjärtat stöd 

till den etablerade samhällsordningen. Brottslighet är inte någonting som ungdomen tvingas 

till eller behöver lära sig utan när de sociala banden försvagas hålls ungdomen inte längre 

inom lagens ramar (Sarnecki & Carlsson, 2020). 

2.2.2 Kritik mot social kontrollteori 

Det finns de som kritiserar den sociala kontrollteorin. Vissa menar att teorins tjusning ligger i 

att den är enkel och rak på sak då den beskriver vilka faktorer som kan leda till ett 

normbrytande beteende. Teorin anses av många vara den teori som det gjorts flest empiriska 

undersökningar med då den går i linje med de orsaker till brott bland ungdomar som 

människor i allmänhet har en grundad intuition till. Teorin anses också vara enklare att pröva 

än andra teorier. En del forskare vill sätta ett likhetstecken mellan laglydnad och att du följer 

givna regler. Ungdomar blir, enligt kritikerna, kriminella för att de inte är laglydiga. Forskare 

har svårt att tolka sambandet mellan laglydighet och normbrytande beteende (Ring, 1999). 

2.2.3. Normbrytande beteende 
Det används många olika benämningar på ett normbrytande beteende i forskningen och i 

praktiken som till exempel utagerande beteende, kriminalitet, brottslighet eller antisocialt 

beteende (Socialstyrelsen, 2020b). Några anledningar till ett normbrytande beteende på 
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individnivå är ungdomens egna egenskaper och beteenden. På familjenivå är samspelet 

mellan föräldrarna och deras egna problem samt uppfostringsmetoder betydelsefulla för barn 

upp till 12 år. Under tonårstiden har sociala band till familjen samt kamratrelationer en större 

betydelse för om barnet utvecklar normbrytande beteende eller inte (Socialstyrelsen, 2020a).  

 

Utifrån detta har vi utformat hypotes 3 som påstår att ungdomar som inte upplever stark 

grupptillhörighet med sin familj uppvisar oftare ett normbrytande beteende. Föräldrar har ett 

stort ansvar att ge sina barn en god fostran och en trygg start i livet. Föräldrarnas roll är 

avgörande för barnets utveckling därför menar regeringen att det ska erbjudas stöd för de 

familjer där det finns barn som har ett normbrytande beteende. Likaså ska barn inte växa upp 

i familjer där det förekommer hot eller våld (Socialstyrelsen, 2020b). 

 

2.2.3.1 Ungdomar och kriminalitet 

Forskningen bekräftar att det är under ungdomstiden flest brott utförs. Majoriteten av de barn 

och ungdomar som begår någon form av brott utför dessa under en väldigt kort fas i livet för 

att sedan sluta och därefter leva som en fullt fungerande vuxen (Socialstyrelsen, 2020b).  

I detta sammanhang genomför BRÅ en undersökning av skolelevers inblandning i kriminella 

handlingar. Av de 5826 elever som tillfrågats 2019-2020 såg man i rapporten att det inte är 

ovanligt att elever i årskurs nio är delaktiga i brott. Närmare 52 procent av eleverna har begått 

något brott vid minst ett tillfälle det senaste året vilket är jämförbart med tidigare 

undersökningar. Det finns dock en överrepresentation av killar vid samtliga brottstyper 

(stöld-, vålds-, narkotikabrott). Elever med skilda föräldrar eller elever med föräldrar som 

saknar högre utbildning är också något överrepresenterade i rapporten (BRÅ, 2020).  

 

I en norsk artikel belyses sambandet mellan ett eget kriminellt beteende och en gemenskap 

med vänner med ett problematiskt beteende. Hela 60 procent av de som uppvisade ett 

kriminellt beteende hade vänner med problem, vilket var en ökning med det dubbla i den 

aktuella undersökningen utifrån tidigare årtionde (Pape & Falck, 2003). Detta bekräftas också 

i Jerzy Sarneckis kapitel Nätverk eller gäng? i boken Medbrottslingskap hos ungdomar. 
“...Ungdomarna påverkar varandra till att begå brott”, där det framgår att föräldrar är oroliga 

att deras barn ska hamna i “dåligt sällskap” på grund av barnens relationer till andra 

(Sarnecki, 2017 s. 149). Forskarna inom socialt arbete menar att om kontakten med vuxna är 

bristfällig eller rent av dålig samt att ungdomar inte får den omsorg och kärlek som dom 
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behöver kan detta leda till ett avvikande beteende hos ungdomar samt kriminalitet (Ohlsson 

& Swärd, 1994). 

 

Det finns ingen teori som fullständigt kan förklara varför ungdomar utvecklar normbrytande 

beteende. Det som vi vet är att det finns flera olika orsaker till varför ungdomar utvecklar ett 

sådant betende och att det finns flera olika riskfaktorer som förklarar samma typ av 

normbrytande beteende (Socialstyrelsen, 2020b).  

 

2.2.3.2 Ungdomar och narkotikavanor 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomför regelbundet undersökningar om skolungdomars 

narkotikavanor. Från november 2019 till februari 2020 genomfördes den senaste av dessa 

undersökningar. I den undersökningen deltog cirka 6000 elever. I rapporten kunde man utläsa 

att en mindre del av eleverna men dock 8 procent uppgett att de under 2019 begått någon 

form av narkotikabrott. Detta är ungefär samma som vid tidigare undersökningar med den 

skillnaden att antalet ökat bland tjejerna (BRÅ, 2020;CAN, 2019). Henrik Tham (2017) 

beskriver att om ungdomar tenderar att uppvisa narkotikamissbruk är det ett viktigt tecken på 

en ökad risk för framtida brottslighet och bland till exempel forskare betonas vikten av att 

åtgärder sätts in tidigt för att förebygga brott och andra normbrytande beteende.  

 

3. Metod 

3.1 Inledning 
 
Vår undersökning handlar om gemenskap, sociala band, känslan av grupptillhörighet och 

normbrytande beteende. Utifrån detta ställdes bland annat frågor om gemensamma middagar 

i familjen, ungdomars fritid samt alkohol/narkotika vanor och eventuell kriminalitet. 

Avsikten med vår studie var att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka om 

ungdomars upplevelser av en god gemenskap samt grupptillhörighetskänsla med sin familj 

kan påverka i vilken grad de söker sig till och spenderar tid med sina kompisar. Vi ville också 

titta på om variationen i upplevd gemenskap i hemmet kan resultera i konsekvenser som att 

hamna i ett normbrytande beteende. Med ungdomar menar vi personer i åldern 15-19 år som 

går i gymnasiet.  
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I nedanstående kapitel beskriver vi själva forskningsmetoden som vi använt oss av.  

 

3.2 Val av metod 
 
För att lyckas med den här undersökningen drog vi slutsatsen att en kvantitativ 

forskningsmetod  var den bästa för vårt syfte. I en kvantitativ undersökning deduceras en 

hypotes från en teori för att sedan prövas, det vill säga att logiskt härleda hypoteser till en 

teori. I vår studie har vi använt tre hypoteser som vi grundat i teorier och tidigare forskning 

och utifrån dessa har vi samlat in data samt provat dem för att se om hypoteserna stämmer 

eller ej (Bryman, 2018).  

 
Vi har övervägt flera olika tillvägagångssätt för att undersöka fenomenet i vår studie och drog 

slutsatsen att det är mest lämpligt är att genomföra den kvantitativa undersökningen med 

hjälp av enkäter för vår datainsamling. Med enkäter, som är ett strukturerat instrument, fick 

vi in ganska mycket data på relativt kort tid och på så sätt fick vi möjlighet att få svar på våra 

hypoteser.  

 

Fördelen med att använda sig av enkäter är att de är billigare att administrera framförallt när 

man har respondenter som är utspridda geografiskt vilket var fallet i vår studie. Våra enkäter 

kunde vi distribuera i stort antal. Ytterligare positivt med enkäter är att de medförde ingen 

intervjuareffekt, det vill säga intervjuarens kön, sociala bakgrund eller etnicitet påverkar inte 

respondentens svar. Det som var negativt med denna metod är att man aldrig vet när man får 

tillbaka enkäterna (Bryman, 2018). Då vi endast distribuerade ut en enkätlänk till olika skolor 

kunde vi inte veta när alla som fått del av länken hade besvarat enkäten. Däremot satte vi upp 

ett slutdatum för insamlandet. Vi tänkte att det var positivt för vår undersökning var att vi 

valde att använda oss av enkäter då det finns några känsliga frågor som kunde väcka känslor 

eller ångest, ex. “Är du dömd för något brott?” och “Har du testat några droger?”  
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3.3 Utformande av enkäter  

 
Det finns flera olika typer av onlinesajter som kan användas för att utforma en enkät. När 

enkäten är klar kan man till exempel skicka ut en länk via mail som de tilltänkta 

respondenterna klickar på och sedan styrs till enkäten (Bryman, 2018). Då vi bestämt oss för 

att vi ville ha cirka 300 svar gjorde de kommersiella enkätsajternas egenskaper att det kostade 

en ansenlig summa för att hämta in svar och vi bestämde oss därför att använda universitetets 

egna program Sunet Survey (Lunds Universitet, 2020). Sunet Survey används inom 

universitetet till både forskning och kvalitetsarbete.  

 

När vi utformade frågorna i enkäten inspirerades vi av BRÅ`s skolundersökning om brott 

2017 (BRÅ, 2018) och formulerade om några av frågorna så de passade in i vårt syfte med 

vår undersökning. Vi använde oss huvudsakligen av slutna frågor där respondenterna 

kryssade i det eller de svarsalternativ som passade in (Bryman, 2018). Se exempel nedan: 

 
3. I vilken typ av stad/ort bor du i? 

⚪     Storstad 
⚪     Mindre ort 
⚪     Landsbygd 
 

Vår ambition med utformandet av vår enkät var att få så bred helhetsbild som möjligt 

gällande ungdomars självupplevda gemenskap. Fokus skulle ligga på ungdomarnas egna 

erfarenheter. Slutna frågor ökar svarsvariationernas jämförbarhet och med det validiteten, 

som innebär att vi mätte det vi ville mäta, eftersom frågorna ser likadana ut för alla 

respondenter och därmed inte ändras under arbetets gång. Detta underlättade analysen av 

svaren vilket ökade reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i mätningen av vår studie 

(Barmark & Djurfeldt, 2020). Ett annat sätt att öka vår studies reliabilitet och validitet var att 

när vi utformade enkäten så provade vi den på våra bekanta innan vi använde den (Barmark 

& Djurfeldt, 2020). På så sätt fick vi veta hur de upplevde enkätfrågorna, ifall 

svarsalternativen överlappade varandra eller om det inte fanns rätt variation i 

svarsalternativen (Bryman, 2018). Därigenom säkerställde vi att frågorna var utformade så att 

vi skulle mäta det vi ville mäta på ett tillförlitligt vis. Vi anser att vår enkät, som utformats i 

syfte att mäta ungdomarnas upplevda gemenskap i hemmet, sambandet mellan utebliven 

gemenskap i hemmet och att ungdomar söker sig till andra gemenskaper och därmed 

21 



 

eventuellt hamnar i ett normbrytande beteende, mätte just detta. I enkäten fanns bland annat 

en direkt fråga om ungdomars upplevda gemenskap i hemmet med familjen samt frågor om 

ungdomar har testat att använda några droger eller är dömda för något brott. Vi har även 

använt oss av frågor från tidigare studier, dvs. utprovade frågor som styrker studiens 

reliabilitet, såsom SCB, vilken räknas som en tillförlitlig källa. 

 

När respondenterna svarade på enkätfrågorna så fanns vi inte närvarande utan de skulle läsa 

och besvara frågorna på egen hand. Av den här anledningen hade våra enkäter inga öppna 

frågor. Utformningen var lätt att förstå och följa. Enkäten hade därmed ett kortare format för 

annars fanns risken att ungdomarna inte svarade på alla frågor då långdragna enkäter tenderar 

att trötta ut respondenter (Bryman, 2018). När vi utformade enkäten använde vi oss av enkla 

slutna frågor med tydliga svarsalternativ för att minimera risken för att respondenterna 

missförstår frågan. Nackdelen med slutna frågor är att intressanta svar från respondenter inte 

ryms inom enkätsvaren samt att alla tänkbara svar inte finns redovisade i enkäten (Bryman, 

2018). 

 

Enkätkonstruktionen berörde först grundläggande information såsom ålder, kön och 

bosättningsort. Därefter gick den in på familjebilden och gemenskapen i hemmet. Vi frågade 

även om ungdomarnas fritid, familjens gemenskapsintressen samt hur ofta ungdomen träffade 

sina kompisar och deras känsla av tillhörighet till dessa. Några frågor om skolsituationen 

finns också med. Nästa avsnitt handlade om upplevt våld och drogerfarenheter. Slutligen 

frågade vi om ungdomars nöjdhet med familj och kompisar gällande relationer. Se bilaga.  

 

När vi hittade teorier som passade till vårt syfte och hypoteser kunde vi översatta de 

teoretiska begreppen i vår studie till frågor och svarsalternativ i vår enkät, vi 

operationaliserade våra begrepp i nedanstående tabell (Barmark & Djurfeldt, 2020). När vi 

formulerat om eller tagit en fråga från en annan källa står det angivet i tabellen. 

 
Tabell 1. Operationalisering av frågorna med nyckelord kopplat till utskriven fråga. 
Nyckelord                 Fråga i enkät  
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Gemenskap Vilken/vilka måltider brukar ni äta tillsamman där du och minst en 
föräldern är närvarande? 
Vilka samtalsämnen tar ni upp vid ert köksbord i samband med 
gemensamma måltider? 
Upplever du att ni har en god gemenskap hemma? 



 

*Tagen eller omformulerad fråga från BRÅ 2020. 

 

Självdeklarationsmetodiken innebär att man ber ungdomar att i vår enkät besvara frågor om 

sitt avvikande beteende eller sin egen kriminalitet, även frågor om familjesituation och 

skolsituation förekom. Tillvägagångssättet var att en länk till enkäten delades ut till elever i 

skolan där de sedan fyllde i den självständigt och skickade in utan någons inblandning för att 

garantera anonymitet (Sarnecki & Carlsson, 2020). Metodiken används flitigt främst i den 

kriminologiska forskningen för att bl.a. empiriskt testa kontrollteorin och jämföra 

23 

Arbetar dina föräldrar?* 
Känner du starkare gemenskap med dina kompisar än med din 
familj? 

Sociala band Upplever du att du får praktiskt stöd och hjälp av dina föräldrar? 
Upplever du att dina föräldrar förstår dig känslomässigt? 
Hur ofta gör du någonting trevligt med din familj?* 
Vet dina föräldrar var du är om du går ut på kvällen/helgen?* 
Vet dina föräldrar vilka du ska träffa om du går ut på 
kvällen/helgen?* 
Hur tror du dina föräldrar skulle reagera om du skolkade från skolan 
ett par dagar?* 
Är du nöjd med dina social relationer i din familj? 

Grupptillhörighet Känner du stark tillhörighet med din familj? 
Hur många kvällar i veckan brukar du träffa dina kompisar?* 
Känner du starkare tillhörighet med dina kompisar än med din 
familj? 
Känner du att dina kompisar förstår dig bättre än dina föräldrar och 
att du kan prata med dem om allting? 
Är du nöjd med dina sociala relationer med dina kompisar? 

Normbrytande 
beteende 

Har under de senaste 12 månaderna någon med avsikt slagit dig, 
sparkat dig eller utsatt dig för annat våld?* 
Har du under de senaste månaderna avsiktligt slagit någon, sparkat 
någon eller utsatt någon annan för annat våld?* 
Har dina kompisar under de senaste 12 månaderna avsiktligt slagit 
någon, sparkat någon eller utsatt någon annan för annat våld?* 
Är du dömd för brott?* 
Är någon av dina kompisar dömda för brott?* 
Röker eller snusar du regelbundet?* 
Har någon erbjudit dig att testa droger? 
Använder du själv droger regelbundet?* 
Hur många av dina kompisar har testat/ använder droger 
regelbundet? 
Använder någon i din familj droger?* 
Har du själv sålt droger?* 
Har någon av dina kompisar sålt droger som du vet om? 



 

ungdomsbrottslighetens omfattning samt karaktär i olika områden och länder. Denna metod 

medför en mängd svårigheter som man ska ta hänsyn till, som det var i fallet med vår studie 

gällande de känsliga frågorna om normbrytande beteende. Det kan hända att respondenterna 

undanhåller informationen om sin egen narkotikaanvändning eller brottslighet då de inte litar 

på anonymitet för deras del eller så kan ungdomarna uppge större bruk av narkotika och 

kriminalitet än de verkligen använt/begått (ibid.) 

 

Självrapporteringsundersökningar påverkas av ungdomarnas minnesfel då de mest kriminella 

ungdomarna tenderar att glömma mindre allvarliga brott som de begått. Med denna 

rapportering kunde vi undersöka/söka samband mellan ungdomars upplevda gemenskaper 

och skillnader i narkotikabruk, kriminalitet samt normbrytande beteende. Resultaten i andra 

studier avspeglar inte bara eventuellt missbruk och brottslighet men även attityder, självsyn 

och värderingar (Sarnecki & Carlsson, 2020) men detta är något vi valt att inte undersöka i 

vår studie. 

 

Vår avsikt var att ha så tillförlitligt datamaterial som möjligt. Genom att vi fick svar från 

ungdomarna själva fick vi en aktuell bild om hur de egentligen har det hemma eller med 

kompisar samt en bild av deras eventuella normbrytande beteende. Då syftet med 

undersökningen var att se om det fanns samband med utebliven/bristande gemenskap i 

hemmet och det att ungdomar tenderar att söka sig till sina kompisar och på så sätt eventuellt 

hamna i ett normbrytande beteende anser vi att självdeklarationsmetodiken i detta fall var en 

mycket tillförlitlig undersökningsmetod som ökade validiteten i vår studie. 

 

3.4 Urval 
Vår ambition med studien var att få svar från cirka 2000 elever som går på gymnasieskolor. 

Vi hade inte möjlighet tidsmässigt att genomföra undersökningen av samtliga dessa elever. 

Följden blev att vi bestämde oss för att begränsa antalet till 300 andraårselever, cirka 2-3 

klasser på varje skola, alltså cirka 60 respondenter från vardera av dessa gymnasieskolor. 

 

Vi hade intentionen att genom en tvärsnittsstudie kontakta olika kommunala gymnasieskolor 

med både praktisk och teoretisk utbildning i både storstad, mindre orter samt landsbygd. 

Utifrån dessa kriterier valde vi ut 6 skolor i vår geografiska närhet och mailade dem 
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(201105). När 2 av dessa skolor tackade nej till att deltaga, samt några kuratorer på andra 

skolor förklarade undervisningsläget nu i coronatider, där elever vistas hemma med 

distansundervisning och en redan utmanande situation för både skola och elever gjorde att de 

tackade nej till att vara behjälpliga med enkätförmedlingen, började vi bli stressade. Då gick 

vi in på gymnasieguiden.se (201109) och sökte efter kontaktuppgifter till rektorer och 

kuratorer på skolor runt om i hela Sverige, 167 skolor kontaktades via mail i detta läget. 

Några svarade nej direkt och några svarade ja. De flesta fick vi inte ens ett svar ifrån. En 

vecka senare hade vi bara 36 enkätsvar registrerade. Vi gick återigen ut på 

gymnasieguiden.se (201126) och skickade ut ca 100 förfrågningar till via mail, denna gången 

till privata skolor. Vi kontaktade även våra vänner på Facebook och bad dem förmedla 

enkäten till personer i deras närhet i rätt åldersgrupp.  

 

Ett urval är aldrig samma sak som att undersöka hela populationen eller som i vårt fall 

ungdomar som går i gymnasiet i Sverige (Edling & Hedström, 2003).  

Vi precis som alla forskare som använder kvantitativa metoder ville sträva efter att komma i 

kontakt med ett representativt urval som skulle kunna representera “och på så sätt fungera 

som en mikrovärld” för hela populationen (Bryman, 2018 s. 32). Urvalsmetoden som vi 

använde oss av är istället ett bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet är respondenter 

som vi fann tillgängliga för oss, vilket tyvärr innebär att det är omöjligt att generalisera 

resultaten till en större population.Därför är vi tveksamma till att andra forskare skulle kunna 

genomföra nya studier med samma metod och resultatet skulle bli detsamma (Bryman, 2018).  

 

Vi räknade med att det skulle förekomma en del bortfall av respondenter som kom att vägra 

samarbeta och inte svara på vår enkät. Bortfall är “en felkälla som inte rör själva 

urvalsprocessen och som kan uppstå då individerna väljs ut” (Bryman, 2018 s. 227).  

I vår studie fanns det ett externt bortfall i två nivåer, både skolnivå och elevnivå. Gällande 

skolnivån så handlade det om skolor som har fallit bort på grund av uteblivet svar på mailet 

eller att de tackade nej till att medverka. På elevnivå beräknades bortfallet på de elever som 

hade möjlighet att svara men som av olika anledningar inte gjorde det eller inte slutförde 

enkäten och tryckte på “skicka in” knappen (Barmark & Djurfeldt, 2020). På grund av att vi 

endast skickade ut en enkätlänk till skolorna kunde vi inte mäta vilka elever som hade 

möjligheten att besvara enkäten men som inte gjorde det. Vi kunde däremot se vilka som 

börjat svara på enkäten men valt att inte skicka in den (46 st). Vårt främsta hinder för att få 
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svar på enkäten låg på skolnivå och/eller lärarnivå då vi överhuvudtaget inte kunde veta exakt 

hur många elever som nåtts av enkäten.  

 

Eftersom vi utformat enkäten så att alla frågor är obligatoriska kunde det inte finnas något 

mätbart internt bortfall, vilket innebär att respondenten inte svarar på alla frågor eller kryssar 

in på flera rutor än de som behövs och att man därför inte kan utläsa ett korrekt svar 

(Barmark & Djurfeldt, 2020). 

 
Tabell 2. Beskrivning av respondenternas kön, ålder och bostadsort i antal och procent (n=106)  

 

Dagen då vi avslutade insamlingen av vår enkät (201208) hade vi fått in 106 svar. Se tabell 2 

ovan. 
 

3.5 Förberedelse och litteraturunderlag 

 
Vi har gjort litteratursökningar på LUBSearch, Libris och Google men även på myndigheters 

hemsidor. Vi har också använt litteratur från tidigare kurser och andra studenters 

litteraturlistor. Vår handledare gav oss tips på avhandlingar och forskning som vi kunde 

använda oss av. Under workshopen med bibliotekarien fick vi tips på hur man kan söka, 

värdera och använda information i uppsatsarbetet. När vi har sökt efter litteratur har vi använt 

oss av följande sökord: gemenskap, sociala band, grupptillhörighet, ungdomskriminalitet och 

normbrytande beteende. Vi sökte även på de engelska orden community, social bonds, belong 

och belongingness.  
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Kön Tjej 
Kille 

Annan 

58 (54,7%) 
47 (44,3%) 

1 (0,9%) 

Ålder -16 
17 
18- 

5 (4,7%) 
75 (70,8%) 
26 (24,5%) 

Bostadsort Storstad 
Mindre ort 
Landsbygd 

30 (28,3%) 
50 (47,2%) 
26 (24,5%) 



 

3.6 Analysmetod 
 
Det finns några grundläggande tekniker för analys av kvantitativ data och de kan med fördel 

implementeras i ett statistiskt dataprogram till exempel SPSS, Statistical Package for the 

Social Sciences (Barmark & Djurfeldt, 2020; Bryman, 2018). När vi fått in och fört över vårt 

datamaterial från Sunet Survey till SPSS (IBM, 2020) började vi analysera materialet med 

hjälp av frekvenstabeller (procentuella andelar av vald variabel) på alla frågor för att se 

svarsfrekvensen på varje fråga, det vill säga att vi gjorde univariata analyser. Vi gick igenom 

våra hypoteser för att bestämma vilka frågor som bäst hjälpte oss att besvara dessa.  

 

För att analyserna skulle bli så överskådliga som möjligt fick vi i flera fall transformera våra 

variabler, det vill säga dikotomisera dem, vilket betyder att slå ihop flera svarsalternativ till 

en och samma kategori/variabelvärde, så att varje kategori inte skulle bli alltför liten 

(Barmark & Djurfeldt, 2020; Bryman 2018).  Vi fick även skapa ett summerande index av 

alla normbrytande beteende för att kunna mäta indikationer av dessa beteenden på ett bra sätt. 

Detta gjordes för att det i högsta grad är en fråga om validitet (Barmark & Djurfeldt, 2020). 

 

Den information man får genom frågorna kan variera då det kan vara svar i form av tal eller 

siffror, “ja/ nej” svar eller kategorifrågor, vilka transformeras om till siffror i en statistisk 

analys. Dessa siffror analyserade vi sedan via både univariat analys, det vill säga analys av en 

variabel i taget samt via bivariat analys som kännetecknas av en analys av två variabler i taget 

i syfte att visa hur de relaterar till varandra (Bryman, 2018). 

 

Med vår kvantitativa forskning eftersträvar vi kausalitet, som är en viktig faktor om varför 

saker och ting är som de är. Detta är inte att förväxla med korrelation då det är sambandet 

mellan två variabler som man undersöker och där man inte kan dra slusats om att “x” orsakas 

av “y”, det vill säga en viss variabel orsakar en annan (Bryman, 2018). Vi kunde dock bara 

visa en samvariation mellan ungdomars upplevda gemenskap, sociala band och 

grupptillhörighet för att kunna säga något om förekomsten av normbrytande beteende. 

 

För att signifikanstesta resultaten från korstabellsanalyserna använde vi Fisher`s Exact test, 

som är speciellt ämnat för analyser gjorda på relativt få observationer (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). I hypotes 3 har vi genomfört en medelvärdesanalys där två medelvärden 
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jämfördes med varandra för att se hur svaren är fördelade mellan de två kategorierna. 

Medelvärden i tabell 4 och 10 räknade vi ut med hjälp av SPSS programmet och en bivariat 

analys där vi jämförde tillhörighet till familjen med normbrytande beteende. För att 

signifikanstesta jämförelsen mellan två medelvärden redovisade vi dels p-värdet från ett 

vanligt, Independent Samples t-test, dels p-värdet från ett Mann Whitney U test vilket är ett 

icke parametrisk signifikanstest för att få fram om våra resultat var tillräckligt robusta för att 

användas i våra analyser (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Eftersom vi hade en liten 

svarsfrekvens bestämde vi oss för att det räcker med att vi är 90 % säkra för att säga att 

resultatet är signifikant vilket är en indikation till att våra resultat är säkra och tillförlitliga 

(Bryman, 2018). 

 

3.7 Forskningsetiska principer och överväganden 
 
Vi tyckte det var viktigt att ungdomarna i vår studie skulle få vara anonyma och känna sig 

trygga med att delta i undersökningen. Då enkäten berörde känsliga frågor om till exempel 

våld, brottslighet och droganvändning var det också viktigt att ingen från skolan skulle kunna 

ta del av enkätsvaren. I vår uppsats har vi tagit hänsyn till olika etiska principer 

(Vetenskapsrådet, u.å.). För att utesluta personlig skada för våra respondenter har vi valt att 

helt undvika insamlandet av personuppgifter såsom namn och personnummer. De 

mailadresser som vi använt oss av är till rektorer samt kuratorer som hjälpt oss att ombesörja 

att förmedla enkätlänken till studenterna. Efter detta har vi av anonymitetskäl inte fått eller 

velat veta vilka elever som fått ta del av enkäten. I presentationen av vår studie har vi 

noggrant poängterat att det är en kandidatuppsats samt tydligt framlagt studiens syfte som var 

att vi hade för avsikt att studera ungdomars gemenskaper med familj och kompisar samt deras 

upplevda tillhörighetskänsla. I inledningen till enkäten informerade vi respondenterna att det 

inte var obligatoriskt att besvara enkäten och svaren var anonyma. När eleverna tryckte sig 

vidare in till enkätfrågorna gav de samtidigt sitt samtycke till att delta i undersökningen. 

Respondenterna hade under hela enkäten möjligheten att avstå från att svara på frågorna och 

inte skicka in enkäten. Något om vi uppmärksammat under insamlingen då cirka 50 

ungdomar valde att inte skicka in enkäten. Vi eller någon annan har inte kunnat trycka på om 

någon ska svara på enkäten eller inte och inte heller kunde någon få reda på vilka elever som 

svarat. Då respondenternas svar är helt anonyma har vi som studerande forskare inte kunnat 

härleda några svar tillbaka till specifika elever eller skolor (Vetenskapsrådet, u.å.)  
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4. Resultat och analys 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv söka förståelse om 

ungdomars självrapporterade upplevelser av gemenskap och grupptillhörighetskänsla samt 

konsekvenser av de sociala banden till andra som eventuellt inverkar till att ungdomen 

uppvisar ett normbrytande beteende. I det här kapitlet kommer den insamlade empirin från 

enkäterna att presenteras för att testa våra hypoteser.  

 

Inledningsvis presenterar vi fördelningen i våra variabler med hjälp av frekvenstabeller för att 

få en överblick över hur våra variabler som förekommer i hypoteserna är fördelade. Våra 

frågor var obligatoriska därav finns svar på alla frågor av samtliga respondenter. 

 
Tabell 3. Frågor och svarsfördelningen i undersökningen. (n=106) 
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Fråga Antal personer (st) Procent (%) 

Middagar som äts tillsammans 98 92,5 

Middagar som INTE äts tillsammans 8 7,5 

Totalt 106 100,0 

   

Upplevd god gemenskap hemma i familjen 76 71,7 

Inte/ibland upplevd gemenskap hemma i familjen 30 28,3 

Totalt 106 100,0 

   

Nöjdhet med sociala relationer i familjen 69 65,1 

Inte/ibland nöjd med sociala relationer i familjen 37 34,9 

Totalt 106 100,0 

   

Känsla av stark tillhörighet till familj 79 74,5 

Inte/ibland känsla av stark tillhörighet till familj 27 25,5 

Totalt  106 100,0 

   

   

Träffar kompisar ofta 24 22,7 



 

 

I tabellen ovan framkommer att 92,5% av våra respondenter äter middag tillsammans med 

minst en föräldern närvarande och 7,5% äter inga middagar tillsammans med sin familj, 

vilket visar att det är en betydande andel som äter middag tillsammans med någon vuxen 

närvarande. Det är 71,7% av våra respondenter som upplever en god gemenskap hemma med 

sin familj och 28,3% uppger att de inte gör det. Här ser vi en något lägre siffra än i tabellen 

ovanför och det betyder att även om de sitter ner tillsammans med en vuxen och äter betyder 

inte det automatiskt att man upplever en god gemenskap i sammanhanget. 

 

Nöjda med sina sociala relationer i sin familj är 65,1% av ungdomarna som besvarade 

enkäten och 34,9 % anger att de inte/ibland är nöjda med sina sociala relationer i familjen. 

Dessa siffror visar ännu en lägre siffra på ungdomar som är nöjda med sina sociala relationer 

i familjen. 

 

På frågan om känslan av en stark tillhörighet till sin familj känner 74,5% av ungdomarna att 

de upplever det och 25,5% upplever inte det. Så även om en mindre procent av ungdomarna 

är nöjda med sina sociala relationer till sin familj så känner de ändå en stark tillhörighet till 

sin familj. 

 

Slutligen är det 22,7% av ungdomarna som träffar sina kompisar dagligen/ofta och 74,5% 

som träffar sina kompisar mindre ofta. Vi ser här att det är en lägre andel som träffar sina 

kompisar dagligen eller ofta. Dessa siffror inrymmer inte de kvällar som man träffar sina 

kompisar i någon organiserad fritidsaktivitet.  
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Träffar kompisar mindre ofta 79 74,5 

Totalt 103 97,2 



 

Tabell 4. Korsanalys med indikationer på normbrytande beteende. (n=106) 

Indikationer på normbrytande beteende utan inbördes ordning: 1 - våld, 2 - dömd för brott, 3 - röker, 4 - snusar, 5 - alkohol, 
6 - lätta droger, 7 - tunga droger, 8 - receptbelagda medel, 9 - regelbunden användning av droger, 10 - drogförsäljning.  
 
 
Diagram 1. Antal personer som ägnat sig åt normbrytande beteende. (n=106). 

 

I diagrammet ovan ser vi att 7 ungdomar har under de senaste månaderna avsiktligt slagit 

någon, sparkat någon eller utsatt någon annan för våld. 2 ungdomar är dömda för brott. 13 
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Känner du en stark tillhörighet 
med din familj? 

Ja  
(Antal & Procent) 

Nej och Ibland 
(Antal & Procent) 

Normbrytande beteende 0/10 13 
16,5% 

3 
11,1% 

1/10 44 
55,7% 

12 
44,4% 

2/10 12 
15,2% 

6 
22,2% 

3/10 8 
10,1% 

0 
0,0% 

4/10 1 
1,3% 

0 
0,0% 

5/10 0 
0,0% 

4 
14,8% 

6/10 1 
1,3% 

2 
7,4% 

Medelvärde 1,29 2,07 



 

ungdomar röker och 11 ungdomar snusar. Så många som 89 ungdomar har testat öl, vin eller 

sprit. När det gäller droger ser vi att 17 ungdomar har testat lätta droger såsom hasch eller 

marijuana (cannabis) samt 6 ungdomar har testat tunga droger såsom amfetamin, heroin, 

kokain eller ecstasy. Vi ser också att 9 ungdomar har testat receptbelagda medel utan 

läkarordination. En ungdom har uppgett att hen själv använder droger regelbundet samt tre 

ungdomar har själv sålt droger. 

 

4.1 Hypotes 1 
 
Ungdomar som har gemensamma middagar tillsammans med sina föräldrar upplever en god 

gemenskap, har starkare sociala band och grupptillhörighet till familjen. För att kunna testa 

vår hypotes hade vi använt oss av dessa frågor i tabellen nedan. 

 
Tabell 5. Resultat av korstabellsanalys redovisat till antal procent där den oberoende variabeln är gemensamma middagar med 

föräldrarna och beroende variabeln är gemenskap hemma. Signifikanstest med Fisher's Exact test. (n=106) 
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 Brukar äta middag 
tillsammans med 
minst en förälder 

Brukar INTE äta 
middag tillsammans 
med minst en 
förälder 

Fisher´s Exact test 

Upplever god 
gemenskap hemma  
 
Upplever inte god 
gemenskap hemma 

73  
74,5% 

 
25 

25,5% 

3 
37.5% 

 
5 

62,5% 

 
 

0.039 

Totalt 98 
100% 

8 
100% 

 



 

Tabell 6. Resultat av korstabellsanalys redovisat till antal procent där den oberoende variabeln är gemensamma middagar med 

föräldrarna och beroende variabeln är sociala band i familjen. Signifikanstest med Fisher's Exact test. (n=106) 

 

 

Tabell 7. Resultat av korstabellsanalys redovisat till antal procent där den oberoende variabeln är gemensamma middagar med 

föräldrarna och beroende variabeln är stark grupptillhörighet med familjen. Signifikanstest med Fisher's Exact test. (n=106) 

 

 

Bland dem som äter middag tillsammans med minst en förälder närvarande är det ungefär 

75% som upplever en god gemenskap hemma men det är cirka 26% som inte upplever god 

gemenskap hemma. Av dem som INTE äter middag med minst en förälder närvarande 

upplever cirka 38% en god gemenskap hemma och cirka 63% av ungdomarna upplever inte 

en god gemenskap hemma. Den här tabellen visar på signifikans enligt Fisher´s Exact test då 

p= 0.039. 

 

I tabell 6 ser vi att bland dem som äter middag tillsammans med minst en förälder närvarande 

är det cirka 65% som är nöjda med sina sociala relationer i familjen och det är cirka 35% som 
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 Brukar äta middag 
tillsammans med minst en 
förälder 

Brukar INTE äta middag 
tillsammans med minst en 
förälder 

Fisher's Exact Test 

Nöjd med sociala 
relationer i familjen 
 
Inte/ibland nöjd med 
sociala relationer i 
familjen 

64  
65,3% 

 
34  

34,7% 

5 
62,5% 

 
3  

37,5% 

 
 

1,0 

Totalt 98 
100% 

8 
100% 

 

 Brukar äta middag 
tillsammans med minst en 
förälder 

Brukar INTE äta middag 
tillsammans med minst en 
förälder 

Fisher´s exact test 

Stark 
grupptillhörighet 
med sin familj 
 
 
Inte/ibland stark 
grupptillhörighet 
med sin familj 

76  
77,6% 

 
 

              22 
           22,4% 

3  
37,5% 

 
 
5 

62,5% 

  
 
 
          0.024 

Totalt 98 
100% 

8 
100% 

 



 

inte eller ibland är nöjda med sina sociala relationer i familjen. Av de som enligt tabellen 

INTE brukar äta middag tillsammans med minst en förälder är det cirka 63% som är nöjda 

med sina sociala relationer i familjen och cirka 38% som inte eller ibland är nöjda med sina 

sociala relationer i familjen. Signifikansen på denna tabell enligt Fisher´s Exact test visar på 

p=1,0.  

 

När vi tittar på siffrorna i tabell 7  ser vi att bland dem som brukar äta middag tillsammans 

med minst en förälder är det cirka 78% som känner en stark grupptillhörighet med sin familj 

och cirka 22% som inte eller ibland känner stark grupptillhörighet med sin familj.  Bland de 

ungdomar som INTE brukar äta middag med minst en förälder är det cirka 38% som känner 

stark grupptillhörighet med sin familj och cirka 63% som inte eller ibland känner stark 

grupptillhörighet med sin familj. Signifikansen i denna tabell enligt Fisher´s Exact test är p= 

0,024, vilket innebär att resultaten är robusta. 

 

Detta visar att vi kan förkasta nollhypotesen som säger att det inte finns något samband 

mellan upplevd gemenskap och grupptillhörighet med familjen. I fallet med sociala relationer 

med familjen så är det för liten skillnad mellan procenttalen för att vi ska vara säkra på att 

sambandet mellan gemenskap vid matbordet och nöjdheten med sina sociala relationer med 

familjen finns då det enligt Fisher´s Exact test inte visar någon signifikans i det fallet. Man 

ska då vara extra försiktig med att generalisera resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 



 

4.2 Hypotes 2 
 
Ungdomar som inte känner stark grupptillhörighet hemma med sin familj tenderar att 

tillbringa mer tid ute med sina jämnåriga samt känner i högre grad grupptillhörighet med 

dem. 

 
Tabell 8. Resultat korstabellsanalys redovisat till antal procent där den oberoende variabeln är känslan av stark grupptillhörighet 
till sin familj och beroende variabeln är antal kvällar i veckan som ungdomarna träffar sina kompisar. Signifikanstest med Fisher's 
Exact test. (n=106) 

  

 

Tabell 9. Resultat av korstabellsanalys redovisat till antal procent där den oberoende variabeln är känslan av stark 
grupptillhörighet till sin familj och beroende variabeln är ungdomars upplevda stark grupptillhörighet till sina kompisar. 
Signifikanstest med Fisher's Exact test. (n=106) 
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 Stark 
grupptillhörighet 

med sin familj 

Känner INTE stark 
grupptillhörighet 

med sin familj 

Fisher's Exact Test 

Ungdomar träffar 
sina kompisar ofta 
 
 
Träffar sina 
kompisar mindre 
ofta 
 

15 
19,5% 

 
 

62 
80,5% 

9 
34,6% 

 
 

17 
65,4% 

 
 
 

0,178 

Totalt 77 
100% 

26 
100% 

 

 Stark 
grupptillhörighet till 
familj 

INTE stark 
grupptillhörighet till 
familj 

Fisher's Exact Test 

Stark 
grupptillhörighet till 
kompisar 
 
Inte stark 
grupptillhörighet till 
kompisar 
 

27 
34,2% 

 
52 

65,8% 

24 
88,9% 

 
3 

11,1% 

 
 
 
         0,000 

Totalt 79 
100% 

27 
100% 

 



 

Resultaten visar att cirka 35 % av de ungdomar som inte känner grupptillhörighet med sin 

familj träffar sina kompisar ofta medan cirka 65 % träffar sina kompisar mindre ofta. Av de 

som dock känner stark grupptillhörighet med sin familj är det cirka 20 % av ungdomarna som 

träffar sina kompisar ofta och cirka 81 % som träffar sina kompisar mindre ofta. Enligt 

Fisher´s Exact test visar sig signifikansen vara p=0,178 och eftersom vi satt gränsen för 

signifikansen på 0,1 så är detta resultat ej att betrakta som statistiskt signifikant.  

 

Av de ungdomar som inte känner stark grupptillhörighet till sin familj är det cirka 89 % som 

känner en stark grupptillhörighet till sina kompisar. Andelen av de ungdomar som inte känner 

stark grupptillhörighet till sin familj är det endast cirka 11 % som inte heller känner någon 

stark grupptillhörighet till sina kompisar. Ungdomar däremot som känner stark 

grupptillhörighet till sin familj känner cirka 34 % även en stark grupptillhörighet tills sina 

kompisar. Även bland de ungdomar som känner en stark grupptillhörighet till sin familj är det 

cirka 66 % som inte känner stark grupptillhörighet till sina kompisar. Här visar Fisher´s Exact 

test att p=0,000 vilket innebär att vi kan lita på att resultaten är robusta. 
 

4.3 Hypotes 3 

 
Ungdomar som inte upplever stark grupptillhörighet med sin familj uppvisar oftare ett 

normbrytande beteende.  

 
Tabell 10. Resultat av en multivariatanalys redovisat till antal procent där den oberoende variabeln är stark grupptillhörighet med 
sin familj och beroende variabeln är indikationer på normbrytande beteende utan inbördes ordning. 
Signifikanstest med ett icke parametriska testet Mann Whitney U. Medelvärdesanalys mellan två grupper av tillhörighet med 
familjen. (n=106) 
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 Känner stark 
grupptillhörighet med familj 

Känner INTE en stark 
grupptillhörighet med familj 

Normbrytande beteende 
0/10 

13 
16,5% 

3 
11,1% 

1/10 44 
55,7% 

12 
44,4% 

2/10 12 
15,2% 

6 
22,2% 

3/10 8 
10,1% 

0 
0,0% 



 

Indikationer på normbrytande beteende utan inbördes ordning: 1 - våld, 2 - dömd för brott, 3 - röker, 4 - snusar, 5 - alkohol, 
6 - lätta droger, 7 - tunga droger, 8 - receptbelagda medel, 9 - regelbunden användning av droger, 10 - drogförsäljning.  
* p-värdet för independent samples t-test = 0,048. p-värdet för Mann-Whitney U test = 0.082. 
 
 

Tabellen visar att cirka 11% som inte känner en stark grupptillhörighet till sin familj har 0 av 

10 normbrytande beteenen, medan mottsvarande siffra av de ungdomar som känner stark 

grupptillhörighet till sin familj är cirka 17%. Cirka 44% av ungdomarna som inte känner en 

stark grupptillhörighet till sin familj uppvisar 1 av 10 normbrytande beteende, motsvarande 

siffra för den som känner stark grupptillhörighet till sin familj är lite högre det vill säga cirka 

56%. Av de ungdomar som uppvisar 2 av 10 normbrytande beteende är det cirka 22% som 

inte känner en stark grupptillhörighet till sin familj och cirka 15% som känner en stark 

grupptillhörighet till sin familj. I kolumnen känner inte en stark grupptillhörighet till sin 

familj förekommer ingen vid kategorin 3 eller 4 av 10 normbrytande betende. Däremot i 

kolumnen där ungdomar känner stark grupptillhörighet till sin familj är det cirka 10% som 

uppvisar 3 av 10 normbrytande beteende samt cirka 1%  som uppvisar 4 av 10 normbrytande 

beteende. Bland de ungdomar som inte känner en stark grupptillhörighet till sin familj är det 

cirka 15% som uppvisar 5 av 10 normbrytande beteenden medans bland dem som känner 

stark grupptillhörighet med sin familj så uppvisar ingen 5 av 10 normbrytande beteenden. Till 

sist ser vi att bland ungdomar som inte känner stark grupptillhörighet till sin familj är det 

cirka 7% som uppvisar 6 av 10 normbrytande beteende och cirka 1% bland de ungdomar som 

känner stark grupptillhörighet till familj uppvisar  6 av 10 normbrytande beteende. 

 

Detta ger oss ett medelvärde på 2,07 för de ungdomar som inte känner en stark 

grupptillhörighet med sin familj och motsvarande siffra för de ungdomar som känner en stark 

grupptillhörighet med sin familj är medelvärdet 1,29,  vilket är i linje med vår hypotes som 

säger att har man inte en stark grupptillhörighet med familjen så har man i högre utsträckning 

hållit på med normbrytande beteenden.  
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4/10 1 
1,3% 

0 
0,0% 

5/10 0 
0,0% 

4 
14,8% 

6/10 1 
1,3% 

2 
7,4% 

Medelvärde 1,29 2,07* 



 

Signifikans testet enligt Mann Whitney U visade 0,082 och då vi har bestämt oss att vi vill 

vara 90% säkra på resultatet för att kunna generalisera visade detta test att våra resultat är 

robusta och att man kan lita på dem.  

 

 

5. Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv söka förståelse om 

ungdomars självrapporterade upplevelser av gemenskap och grupptillhörighetskänsla samt 

konsekvenser av de sociala banden till andra som eventuellt inverkar till att ungdomen 

uppvisar ett normbrytande beteende. Detta syfte resulterade i tre hypoteser. Vissa av våra 

resultat var inte signifikanta, även när vi gick djupare i signifikansmätningarna. Detta kan 

bero på ett lågt svarsunderlag men resultaten redovisas ändå här, vilket vi vet är 

begränsningen i vår studie. De allra flesta resultat i studien ligger i linje med de hypoteser 

som vi ställt upp.  

 

Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter och det var 106 

elever i gymnasieskolan som svarade på enkäten. Nedan i diskussionsdelen har vi 

sammanfattat de viktigaste resultaten från studien och diskutera några innebörder av 

resultaten. Vi diskuterar även en rad begränsningar med den här studien.  

 

5.1 Hypotes 1 

 
Ungdomar som har gemensamma middagar tillsammans med sina föräldrar upplever mer 

gemenskap, har starkare sociala band och grupptillhörighet till familjen. 

 

Utifrån den socialpsykologiska teorin är människan socialt beroende och strävar efter 

intellektuellt samröre med andra människor. En personlig utveckling uppnås genom 

interaktion med andra individer. Utifrån våra enkätfrågor var det majoriteten av våra 

respondenter som åt middag tillsammans med minst en förälder närvarande. Detta resultat 

visade på att middagsgemenskapen var en viktig del för ungdomarnas del. Att gemenskapen 

anses som god hemma bekräftades även det av resultaten i enkäten då nästan tre fjärdedelar 
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av ungdomarna upplevde att de hade en god gemenskap hemma. Av studien framgår att 

ungdomar som åt gemensamma middagar tillsammans med minst en förälder närvarande 

upplevde mer gemenskap till familjen.  

 

Relationer betyder mycket för människans välbefinnande och känslan av grupptillhörighet 

gör att vi mår bra. Det här behovet följer oss genom hela livet. Sociala band byggs upp 

mellan människor i mötet med varandra och genom ritualer inom familjen. Enligt teorin kan 

dessa sociala band förstärkas och återskapas vid gemensamma middagar. Därför är det viktigt 

att skapa och bibehålla sociala relationer i familjen vilket fastställs genom vår fråga om 

sociala relationer i familjen där fler än hälften är nöjda med sina sociala relationer i familjen. 

Cirka en tredjedel svarade nej eller att de tyckte att de sociala relationerna i familjen kunde 

vara bättre vilket visar att människans behov av gemenskap och sociala band är fundamental. 

Även här visade studien att de ungdomar som hade gemensamma middagar tillsammans med 

sina föräldrar hade starkare sociala band till familjen. 

 

Alla människor har behov av att tillhöra och behov av ett sammanhang, både på det privata 

planet och i skolan/arbetslivet och det kan ske både medvetet och omedvetet. Den 

självrapporterade grupptillhörigheten ungdomar upplever till sin familj är hög. I enkäten 

svarade tre fjärdedelar att de har en känsla av stark grupptillhörighet till sin familj. Endast en 

tredjedel svarade nej eller ibland på samma fråga. Därmed visade studien att ungdomar som 

hade gemensamma middagar tillsammans med sin familj upplevde grupptillhörighet till 

familjen. 

 

5.2 Hypotes 2 

 

Ungdomar som inte känner stark grupptillhörighet hemma med sin familj tenderar att 

tillbringa mer tid ute med sina jämnåriga samt i högre grad känner grupptillhörighet med 

dem. 

 

Den socialpsykologiska teorin slår fast att människan har ett behov att tillhöra en grupp vilket 

alla strävar efter att tillgodose för att inte känna sig ensamma. I de fall som ungdomar inte 

upplever grupptillhörighet med sin familj söker de sig till andra grupper där de delar attityder, 
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mål och beteenden. I enkäten var det en tredjedel som inte kände en stark grupptillhörighet 

till sin familj som träffade sina kompisar ofta. Om människan blir utesluten ur en gemenskap 

reagerar man med ilska, ångest och nedstämdhet då behovet av finnas i ett sammanhang finns 

inom människan både medvetet och omedvetet. Då vi såg att den delen av ungdomarna som 

inte kände en stark grupptillhörighet till sin familj kände majoriteten stark grupptillhörighet 

till sina kompisar. Den socialpsykologiska teorin menar att grupper är sociala och levande 

system som uppstår, förändras och kan så småningom försvinna. Är föräldrarna medvetna om 

detta finns en möjlighet att de kan göra något för att gruppen familjen ska bli starkare igen. 

 

I resultaten kunde vi utläsa tendenser till att de som inte känner stark grupptillhörighet till sin 

familj tenderade att tillbringa mer tid ute med sina kompisar då en tredjedel av ungdomarna i 

enkäten svarade att de träffar sina kompisar ofta varje vecka och två tredjedelar träffade sina 

kompisar mindre ofta varje vecka. Resultaten bekräftade att hypotesen stämde och 

anledningen till detta var att signifikansen var hög. 

 

5.3 Hypotes 3 
 
Ungdomar som inte upplever stark grupptillhörighet med sin familj uppvisar oftare ett 

normbrytande beteende.  
 
I den sociala kontroll teorin framgår det att det band som binder samman individen och 

samhället är fundamentala för att förhindra att människor begår brott. Orsaken till att 

människor faktiskt avstår att begå brott är den sociala kontrollen. När den sociala kontrollen 

såsom i familj, skola eller idrottsföreningar är svaga kan det vara en inverkande faktor till att 

ungdomar väljer att begå brott. Undersökningen visade att de ungdomar som inte upplevde 

stark tillhörighet med sin familj i genomsnitt uppvisade fler normbrytande beteenden än de 

som upplevde stark grupptillhörighet till sin familj.  

 

Samtidigt har föräldrarna ett stort ansvar att ge sina barn en god fostran och en trygg start i 

livet då föräldrarnas roll har avgörande betydelse för barnets utveckling. Tonårstiden då 

ungdomar ska frigöra sig och blir självständiga individer är relativt kort och under just denna 

tid utförs flest brott för att därefter leva som laglydiga vuxna. Detta kan upplevas 

motsägelsefullt för både ungdomen och den vuxne. Det ingår i föräldraansvaret att utöva 
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social kontroll samtidigt som föräldrarna ska släppa sina ungdomar till vuxenlivet och på 

andra sidan har vi ungdomen som ska bli vuxen men samtidigt har föräldrar som håller dem i 

ett gummibandsgrepp.  

 

5.4 Slutsatser  
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv söka förståelse om 

ungdomars självrapporterade upplevelser av gemenskap och grupptillhörighetskänsla samt 

konsekvenser av de sociala banden till andra som eventuellt inverkar till att ungdomen 

uppvisar ett normbrytande beteende. Resultatet kunde bara till en viss del bekräfta att 

ungdomar tenderar att tillbringa mer tid ute med sina jämnåriga om de inte känner stark 

grupptillhörighet med sin familj. Detta kunde kanske bero på att den höga procenten med 

gemensamma middagar som självrapporterades gör att ungdomar upplevde mer gemenskap, 

hade starkare sociala band och grupptillhörighet till familjen.  

Familjen utgör en stor skyddsfaktor då det är viktigt att föräldrarna engagerar sig i ungdomen 

och dess sociala interaktioner, i skolarbete och i fritidsaktiviteter. Den sociala kontrollen är 

en förebyggande faktor mot ett utbrett normbrytande beteende. Det är viktigt att politiker ser 

behovet och förtjänsterna av förebyggande arbete med stöd till ungdomar och föräldrar och 

ser till att sådana insatser inom socialtjänsten blir lättillgängliga och anpassade efter 

individuella behov. Föräldrar med normbrytande betende utgör en riskfaktor för ungdomar 

enligt den socialpsykologiska teorin. Baumeister & Leary (1995) förklarar att antisociala 

beteende hos föräldrar förs över till ungdomarna. 

 

Vi upplevde att det fanns ett mörkertal i vår studie. Att vissa frågor som upplevdes känsliga 

kanske ungdomarna valde att inte svara ärligt på. Vi såg i enkätsvaren att 17 ungdomar hade 

testat lätta droger och 6 ungdomar testat tunga droger men bara 2 är dömda för brott. Enligt 

kontrollteorin tyder detta på att de har en positiv syn på brottslighet och missbruk samt att de 

har en svag anknytning till samhällets institutioner vilket gör att dessa ungdomar inte håller 

sig inom lagens ramar. Som en anonym källa uttryckte sig, ”allt är lagligt tills polisen tar 

dig”. 
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Ett tydligt exempel på en obefintlig social kontroll är Joel Nordins intervju i inledningen av 

vår uppsats. Han uppger ”jag har fått göra som jag vill. Det är inte någon som uppfostrat mig. 

Det har jag gjort själv.”(Odbratt, 2002). 

Resultaten ger stöd för Örebros socialtjänstens uttalande som menar att ungdomar som 

uppvisar ett normbrytande beteende ofta har en misslyckad skolgång och föräldrar som 

brister i förmågan att sätta gränser. Ungdomarna vill ha bekräftelse, uppmärksamhet och 

tillhörighet och det får dom hos andra ungdomar om det inte finns att få hemma i familjen 

(Dagens Nyheter, 2020). 

 
Den sociala kontrollen enligt teorin utgör en skyddsfaktor. Vår undersökning visade att den 

sociala institutionen familjen är närvarande även om ungdomen är i fas att frigöra sig från 

omgivande vuxna. Föräldrarna eller andra viktiga vuxna har en viktig roll i ungdomarnas liv 

och att teorin om social kontroll låg i linje med vår undersökning. 

 

När föräldrar diskuterar ungdomars upplevelser eller något som är aktuellt för ungdomen i 

samband med gemensamma middagar kan detta ses som en möjlighet att stärka gemenskapen 

men även att utöva social kontroll från föräldrarnas sida. Familjen kan utgöra en positiv 

grupp där föräldrarnas konstruktiva åsikter och attityder tas över av ungdomarna och den 

personliga identiteten ökar samt de negativa ungdomsgruppers inflytande, som gör unga 

kapabla till destruktiva handlingar, minskar. Föräldraansvaret gör att ungdomar inte hamnar i 

ett normbrytande beteende och på så sätt riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet som 

just nu anses som ett stort socialt problem i vårt samhälle. 

 

Socialpsykologins syfte är att förklara och förstå människors handlingar samt meningen till 

dessa handlingar i det samspel som förekommer. Både sociala och psykologiska processer 

påverkar människans beteende, exempelvis hur andra människors närvaro eller frånvaro 

påverkar ens handlingar (Nilsson 2015). 

 

Då det är poliser, socialarbetare och präster som möter dessa ungdomar med utbrett 

normbrytande beteende och när media fokuserar på negativa nyheter om ungdomars leverne, 

verkar det vara ett stort samhällsproblem. Men vi får inte glömma att dessa yrkesgrupper 

oftast arbetar med dessa problem, ser en vinst i upplaga och oftast inte ser den fungerande 

ungdomen som går i skolan, håller sig på rätt sida av lagen, har engagerade föräldrar och 

umgås med väl fungerande kamrater. Vissa av dessa professioner ser bara sin del av de 
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sociala problemen och försöker lösa dem. Det är därför viktigt att vi socionomer ser helheten, 

att det är viktigt att knyta in hela livssituationen och inte glömma att fokusera på de positiva 

sakerna och skyddsfaktorerna runt varje enskild individ.  

 

Vår undersökning visade trots ett lågt deltagande att det var en liten procent av ungdomarna 

som uppvisar ett utbrett normbrytande beteende. När man studerar socialpsykologi studerar 

man indirekt sig själv och vi som forskare kan omedvetet påverkat resultatet på studien 

eftersom vi lyssnar på andra professioner och nås av medias brus.  

 

En intressant reflektion som vi fick av en av lärarna och som samtidigt skulle kunna vara en 

intressant framtida studie utifrån våra resultat var att ”de som behöver delta i den här 

undersökningen mest är ju inte här”, vilket vi helt och hållet håller med om. Vi har inte tagit 

reda på hur många elever som har varit frånvarande vid lektionstillfällena och med tanke på 

det resultat som vi fått undrar vi hur situationen ser ut för de elever som inte var närvarande, 

om denna lärare har rätt i sin reflektion? 

 

 

 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan 

hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först 

och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet 

mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta 

hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att 

detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte 

hjälpa någon."  

Søren Kierkegaard 
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7. Bilagor 
Bilaga 1  

Hej! 

Vi är två studenter från Socialhögskolan, Lunds Universitet, som läser “Sociala arbetets 

organisering” samt “Kunskapsproduktion i socialt arbete” på termin 6. För en vecka sedan 

började vi arbeta med vår C-uppsats och har för avsikt att komma i kontakt med ett flertal 

gymnasieskolor i Skåne.  

Uppsatsens syfte är att ur ett socialpsykologiskt samt kontroll teorier undersöka om huruvida 

ungdomar upplever den goda gemenskapen hemma i familjen. Om de upplever att de inte 

känner den gemenskap samt tillhörighet hemma finns det då risk att de allt oftare hamnar i 

missbruk eller kriminalitet när de söker sig att tillhöra någon annan gemenskap, exempelvis 

ungdomsgäng eller liknande. 

Tillvägagångssättet är att vi vill göra en enkätundersökning av ca. 300 elever i åk 2, som går 

i både teoretiska och praktiska gymnasieprogram. Vi har för avsikt att enkäten ska besvaras 

av elever på 6 gymnasieskolor både i storstäder och i mindre orter. Ni själva får välja ut  ca. 

60 elever, det blir ca. 2 klasser som ni anser har möjlighet utbildningsmässigt att svara på 

våra enkäter. 

Gällande sekretess används allt material enbart för C-uppsatsens ändamål och kommer att 

förstöras då C-uppsatsen är godkänd. Detta innebär att C-uppsatsen kommer att läggas ut 

på Internet och användas under ett seminarium. Ungdomars svar i enkäterna kommer att 

vara anonyma i uppsatsen.  

Handledare från Socialhögskolan är Lisa Walander och kan kontaktas för eventuella frågor 

kring uppsatsarbetet. Vi hoppas att få höra av er de närmsta dagarna med ett positivt svar. 

Vi vill tacka er för delaktighet och sänder gärna ett färdigt exemplar av uppsatsen, via mail 

om ni så önskar. 

 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Agnes Frimell & Annika Wulff  
076-2042441 
073-3368228 
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Bilaga 2  
 

Enkät 
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