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This paper presents field theory and group perspective by Kurt Lewin. It 
also presents psychodynamic theory of small groups. Leadership and the 
leaders role in group change is in focus. In recent years there has been a 
renewed interest in Lewinian field theory. This paper argues that there are 
many similarities between Lewinian social psychology and psychodynamic 
theory about small groups. From a field theoretical perspective you can say 
that different fields (eg Lewinian social psychology and dynamic theory) 
are positive against a new gestalt.  
 
The paper also tries, with help from above presented theories, to answer the 
question; are leaders, or gatekeepers, capable of changing small groups? 
Both Lewinian and group dynamic theory says yes, but under different 
circumstances. Group dynamic theory focus is on the "life space" while 
focus in Lewinian field theory is on the "life space" and the "social space". 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
 " In recent years, a significant number of small group   
    practitioners and researchers, dissatisfied with general  
    systems theory, have shown renewed interest in  
    Lewinian field theory. The latter's parsimony and   
    relative simplicity was preferred to general system  
    theory's complexity, overly broad scope  
    (i. e., a theory of theories) and especially, it's tie to  
    biology and mathematics." 
    (Scheidlinger 1994, s 126).  
 
Citatet ovan betonar att det åter blivit intressant med Lewins tankar om 
olika fält som påverkar oss i vårt varande. I socialpsykologiska intro-
duktionsböcker lyfter man ofta fram Lewins stora påverkan på den 
experimentella socialpsykologin (Hogg & Vaughan, 1995). Han har även 
påverkat psykoanalytiska teoretiker och praktiker i deras arbete (De Board, 
1978) och inspirerat andra att utveckla hans tankegångar om grupper och 
hur man i grupp kan tränas i mänskliga relationer (Rogers, 1970). 
 
Någon gång under 1970-talet och framförallt under 1980-talet kom 
systemteorin att lyftas fram på ett sätt som gjorde att Lewins fältteori kom 
att hamna på de historiska bokhyllorna på biblioteken. I Sverige kom 
systemteorin att användas av socialarbetare i praktiskt nätverksarbete och 
till viss del av forskare i vetenskapliga studier. När jag under 1994, inför en 
kurs, gjorde en litteratursökning rörande systemteori visade det sig att det 
fanns mycket lite svensk text om systemteori. En skrift (Bergmark & 
Oscarsson, 1984) har gjort en teoretisk genomgång av systemteorin. Enligt 
denna skrift så tycks systemteorin mena att allt och alla påverkas av allt 
och alla. Från min egen praktiska verksamhet inom socialtjänsten har jag 
flera exempel på att systemteorin genom sin komplexitet givit legitimitet åt 
vitt skilda tolkningar och ansatser i praktiskt arbete. Denna mångfald av 
tolkningar kan ses som ett positivt tecken. Ibland verkar dock tolkningarna 
endast vara till för att legitimera förutfattade meningar om människors 
beteenden och bidrar inte till att undersöka vad som egentligen pågår.  
 
Artikeln av Scheidlinger (1994) gjorde mig nyfiken på Lewins fältteori, 
framförallt med avseende på människan som gruppvarelse. Den pekar 
också på möjligheten att kombinera Lewins teori med gruppdynamiska 
teorier. Texten som följer nedan ska ses som ett utforskande av de 
frågeställningar som väcktes i och med artikeln. Det skulle dock leda för 
långt att göra en översikt över alla Kurt Lewins arbeten och alla dynamiska 
gruppteorier. Avgränsningen har därför blivit att jag har koncentrerat 
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arbetet på att göra en översikt av teorier om små grupper och med fokus på 
ledarens betydelse för förändring av gruppens arbete.  



 3 

LEWINS SOCIALPSYKOLOGI 
 
Nedan sker först en redogörelse för Kurt Lewins biografi och hans fältteori. 
Därefter görs en redovisning av Lewins dynamiska grupperspektiv, 
framförallt utgående ifrån hans klassiska experiment tillsammans med 
Lippit och White om barngruppers arbete under olika ledares agerande  
(Lewin, Lippit, & White, 1939).  
 
 
Kort biografi 
 
Kurt Lewin föddes 1890 i en liten stad i Ostpreussen. Han kom i tjugoårs-
åldern att studera filosofi och psykologi vid Berlins universitet. Vid den ti-
den fanns det en grupp studerande på universitetet, bla Max Wertheimer 
och Wolfgang Köhler, som sedermera kom att forma den gestaltpsyko-
logiska skolan, en skolbildning som Lewin tog intryck av, men inte till-
hörde. Under första världskriget kom han att såras i strid och efter kriget 
återkom han till Berlins universitet. Motivation hos människor kom att bli 
hans intresseområde, till skillnad från gestaltpsykologernas intresse av 
perceptionen (Schellenberg, 1980).  
 
Enligt Schellenberg visar Lewins tidiga uppsatser på ett starkt intresse för 
tillämpad psykologi  och sociala reformer, ett intresse som varade livet ut. 
Hans klassiska "det finns inget så praktiskt som en god teori" visar att han 
inte såg någon motsättning mellan praktiska och teoretiska intressen utan 
snarare att det krävs teori för att riktigt förstå praktiken. Han var en 
inspirerande person som kom till sin rätt i informella gruppdiskussioner 
och han ledde informella och ostrukturerade seminarier, även på kaféer. 
Lewin möttes av respekt och erkännande även utanför Tyskland, vilket 
säkert spelade stor roll för det faktum att han fick fortsätta sitt arbete på 
universitetet även efter nazisternas maktövertagande. Efter ett tag insåg han 
dock att han inte kunde stanna i Tyskland och 1933 flyttade han till USA.  
 
I Förenta Staterna mognade hans teoretiska idéer och han blev snabbt sys-
selsatt med olika projekt som rörde sociala problem. Han fortsatte att föra 
livliga diskussioner med sina studenter, bla Roger Barker, Alex Bavelas, 
Dorwin Cartwright, Leon Festinger, John French Jr, Ronald Lippit, Ralph 
White, Herbert Wright och Alvin Zander. Det är anmärkningsvärt hur 
många av dessa som kom att bli ledande gestalter inom amerikansk social-
psykologi. Troligtvis inte bara för att han sprudlade idéer utan också för att 
han var en person som kunde transformera frågeställningar till kontroller-
bara experiment. Lewin kom att grunda flera institut och samarbetade 
bland annat med Margreth Mead om hur man kunde ändra amerikanska 
husmödrars inställning till mat. Under sina sista år i livet arbetade han med 
projekt som avsåg att angripa fördomar och förbättra harmonin mellan 
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olika grupper. Kurt Lewin dog hastigt i en hjärtinfarkt 1947 (Schellenberg, 
1980).  
 
  
 " He was an odd duck, trained in Germany by class-conscious 'Herr 
 Professors.' Unlike them, he was egalitarian with students, an eager 
 collaborator with anybody who had energy and ideas. He was an 
 inspired teacher and loyal friend, quick and full of nervous energy, 
 juggling so many projects his colleagues could hardly keep up. He 
 lived, ate, brethed psychology, often losing track of time, forgetting 
 to eat. Instead of specializing, he studied everything - child behavior, 
 industrial psychology, social services, war research, education, 
 community development. Insted of guarding his concepts, he freely 
 offered them to all." (Weisbord, 1987, s 73). 
 
Bland hans viktigaste verk återfinns en översättning till engelska av hans 
tidigare artiklar på tyska, A Dynamic Theory of Personality (1935), 
Principles of Topological Psychology (1936) och den postumt utgivna bo-
ken Field Theory in Social Sciences (1951, 1975). 
 
 
Lewins fältteori 
 
 " Any behavior or any other change in a psychological field depends     
only upon the psychological field at that time." 
    Lewin (1943,1975, sid 45). 
 
Ovanstående citat redovisar en central poäng i Lewins fältpsykologi. Den 
var ifrågasatt redan på hans tid och många har känt sig manade att ge tolk-
ningar. I det förnyade intresset för Lewins teorier de senaste åren har bla 
Gold (1992) kommenterat Lewins fältteoretiska teser (se uppräkning 
nedan). 
 
Fältteoretiska regler enligt Lewin (1942, 1975): 
        1. Metoden ska vara konstruktiv, inte artificiell. Lewin var inte intres-
 serad av enkla framträdelseformer (fenotyper) som kan summeras 
 statistiskt utan mer av den underliggande, bestämmande tendensen 
 (genotyper).  
      2. System är dynamiska (föränderliga) så till vida att om någon del  
 förändras, så har andra delar också en tendens att förändras. 
     3. Analysen ska börja med situationen som helhet. En princip från 
 gestaltpsykologin.     
     4. Bara förutsättningar i nuet kan förklara erfarenhet och beteende i 
 nuet. Vilket ibland har misstolkats som att teorin är ahistorisk. Den 



 5 

 säger däremot att många referenser inte är verksamma i nuet och 
 därmed i personens livsrum. 
      5. Psykologiska fenomen kan representeras matematiskt. Denna regel 
 uppmuntrar formalisering. 
     6. Teorin är psykologisk. Den vill visa på att vi upptar verkligheten i en 
 subjektiv psykologisk process. Inte utifrån orsak-verkan eller 
 stimulus-respons. 
 (Gold, 1992) 
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Lewin (1946, 1972) skriver om människor söker uppnå olika mål i livet 
och beskriver de begrepp och processer som är inblandade. För att kunna 
tydliggöra Lewins text kommer jag här kort att ta upp hans begrepp i 
relation till ett exempel som är uppdiktat:  
 
Lars vill tillhöra en grupp (målet ) som har en positiv position och status på 
hans skola, dvs gruppen har en positiv attraktionskraft (valens) för Lars. 
Viljan att tillhöra denna grupp är oehört stark hos honom. I Lars upplevel-
se av situationen vid denna tidpunkt (livsrummet) finns det flera olika kraf-
ter som samverkar. Av största vikt (potens) för hans vilja av att bli medlem 
i gruppen är att den har en stark attraktionskraft på flickorna i skolan. I 
skolan, liksom i det lilla samhället (det totala psykologiska fältet) som han 
bor i, ser man positivt på denna grupp då den är aktiv i idrottsklubben och 
på fritidsgården. Skolan och föräldrarna bortser ifrån att gruppen har lite 
bus för sig och dricker öl på helgerna . Lars position  på skolan och i 
samhället verkar inte vara till fördel för ett eventuellt medlemskap i grup-
pen. Han tillhör inte de duktiga idrottarna eller de roligaste på festerna och 
hans föräldrar umgås inte med gruppmedlemmarnas föräldrar då hans 
pappa är industriarbetare och hans mamma hemmafru medan gruppmed-
lemmarnas föräldrar är företagare och tjänstemän.  
 
Livsrummet är världen som individen upplever den vid en given tidpunkt 
och det totala psykologiska fältet (eller det sociala rummet) är allt fysiskt, 
socialt och kulturellt som påverkar individens livsrum. Enligt Lewin går 
det att beskriva livsrummet med hjälp av relativt få (kanske 12) relaterade 
konstruktioner eller fält ( Lewin, 1946, 1972). Lewin ritade ofta ovala 
figurer som skulle symbolisera livsrummet. För att beskriva olika krafter 
använde han sig av pilar och plus (+) för att visa en positiv kraft eller 
minus (-) för att beskriva en negativ. I fältet ritade han sedan in olika fält 
som var av vikt för livsrummet. Nedanstående figur är ritad enligt Lewins 
förlagor.            

 
 

+
G

livsrummet

det totala psykologiska fältet
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Figur 1. Ett positivt centralt fält (G) som samverkar med andra fälts        
positiva valens. 
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Här ska kommenteras att de olika fälten i livsrummet ovan kan innehålla 
såväl historiskt som medvetet eller omedvetet material. Samspelet mellan 
individ och omgivning förändras ständigt. För att förstå beteende och upp-
levelser måste man analysera varje särskilt fall. Beteendet är vid varje tid-
punkt en produkt av livsrummet. För att förstå en individs beteende måste 
vi därför känna till totaliteten av de krafter som är verksamma på det psy-
kologiska fältet. Det är det totala fältet, inte de isolerade elementen, som 
producerar individens beteende (Schellenberg, 1980).  
 
 "Within the realm of facts existing at a given time one can   
 distinguish three areas in which changes are or might be of interest 
 to psychology: 
 1. The ´life space´; i. e. the person and the psychological 
 enviroment as its exists for him. 
 2. A multitude of processes in the physical or social world, which do 
 not affect the life space of the individual at that time. 
 3. A ´boundary zone´of the life space: certain parts of the physical or 
 social world do affect the state of the life space at that time." 
 (Lewin, 1943, 1975, s 57). 
 
Lewin skriver om gränser (boundaries) och gränsvakter (gatekeepers) och 
att det är vid gränsen mellan individens livsrum och omvärlden som 
förändringsagenter (change agents) kan agera. Pedagoger, psykologer, etc 
kan här intervenera för att skapa förändring. Gold (1992) hävdar att vi i dag 
har mycket att lära av Lewins tankar. För att öka vår förståelse av 
människors "gränser" måste vi öka vår förståelse för vad som händer i 
livsrummet och i det sociala rummet (det totala psykologiska fältet). Här 
inbegriper Gold sådana fenomen som gruppatmosfär och gränsvakter. Som 
exempel tar han att vi inte kan "klandra offret" som använder sig av sin 
beprövade erfarenhet även när förändringar i det sociala rummet har skett 
och som gör att tidigare använda beteenden blir inadekvata. Istället borde 
vi, enligt Gold, använda socialpsykologin till att undersöka vilken kombi-
nation av livsrum och socialt rum som kan skapa förändring. 
 
 " Beyond adequate diagnosis of the situation both within and beyond 
 the life space, the field-theoretical perspective can help specify 
 where and what kind of barriers to goals need to be lowered or 
 erected. What this perspective cannot do is prescribe whether certain 
 barriers ought to be lowered or erected. Such decisions involve 
 social values with which we, as scientist in and supported by a 
 society, ought to be concerned, but which our scientific tools are 
 inadequate to determine."  
 (Gold, 1992, s 76) 
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Lewin kom efter hand att behandla gruppens livsrum och totala psykolo-
giska fält  på samma sätt som han behandlade individens livsrum och totala 
psykologiska fält, även om han gav upp försöken att rita gruppens livsrum 
då det skulle bli en alltför komplicerad figur. 
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Lewins grupp-perspektiv 
 
 " Med tanke på Lewins känsla för demokratiska beslut, hans intresse 
 för social handling och hans eget sätt att arbeta med grupper, är det 
 inte överraskande att han allt mer inriktade sig på studiet av 
 gruppdynamik under sina år i USA." 
 (Schellenberg, 1980, s 69) 
 
Lewin ansåg i god gestaltpsykologisk anda att en grupp inte är en samling 
individer utan snarare en mängd relationer mellan individer. Olika kraftfält 
gör sig också här påminda. Dels egna, individuella krafter och dels från 
andra krafter i omgivningen, inom gruppen och utanför gruppen. Ibland 
talade Lewin om gruppens livsrum (Schellenberg, 1980). 
 
 " Only by considering the groups in question in their actual setting, 
 can we be sure that none of the essential possible conduct has been 
 overlooked."  
 (Lewin, 1947, 1975, s 201). 
 
Det finns många kopplingar mellan Lewins fältteori och hans tankar om 
grupper. Det är kanske inte så underligt med tanke på att han ansåg att in-
dividens beteende, tankar och känslor styrs av det sociala rum som hon be-
finner sig i. Han hade sett och upplevt vad social påverkan och grupptryck 
kan innebära för vad en människa tänker och gör, exempelvis nazisternas 
påverkan på vanliga medborgare. Han försökte på sitt sätt vända denna på-
verkan till att kunna användas i demokratins tjänst. I detta intog grupper en 
framträdande betydelse.  
 
Lewins mest berömda gruppexperiment är det som han inspirerade Ronald 
Lippit och Ralph White att göra i Iowa City 1939 (Lewin, Lippit, & White, 
1939). Det föregicks av ett experiment av Lippit (1939) där två fritids-
klubbar av 10-åringar bildades för att göra teatermasker. En grupp fick en 
demokratiskt inriktad ledare och en fick en auktoritärt inriktad ledare. 
Grupperna träffades 11 gånger och fyra tränade observatörer förde nog-
granna observationer. Resultaten visade på stora skillnader i gruppklimat 
mellan grupperna. Barnen i gruppen med demokratiskt ledarskap talade om 
vi och våra saker medan den auktoritärt ledda gruppen pratade om jag och 
mina saker. Forskarna drog också slutsatsen att under auktoritärt ledarskap 
skapades syndabockar av gruppen, då de inte kunde angripa ledaren. 
Intressant är att Lippit kunde visa på experimentets resultat som helhet 
genom att visa på hur beteendet hos två flickor förändrades efter det att 
dom bytte grupp och ledarskapsstil (efter 7 träffar), från auktoritärt till 
demokratiskt och vice versa (Lewin, 1939, 1948).  
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När sedan Lewin, Lippit och White (1939) gjorde förberedelserna inför sitt 
experiment och tränade ledarna för grupperna i olika ledarskapsstilar upp-
täckte Lewin en person som hade tolkat demokratiskt ledarstil som att han 
inte skulle lägga sig i vad deltagarna gjorde. Detta fick Lewin att reagera då 
han hävdade att demokratiskt ledarskap är aktivt och han fick då idén att ta 
med en tredje ledarskapsstil, laissez-faire eller låt-gå ledaren (McCoby, 
1992). Tabell 1 nedan visar på de olika ledarskapsstilar som ledarna 
tränades i och använde i experimentet.  
 
Tabell 1. Ledarbeteende och positioner 
      (Från Lewin, Lippitt & White, 1939) 
____________________________________________________________________________________ 
 
AUKTORITÄR   DEMOKRATISK  LAISSEZ-FAIRE (låt gå)  
____________________________________________________________________________________ 
 
Inriktningen på arbetet bestäm- Beslut om inriktning på arbetet  Komplett frihet för grupp eller  
des av ledaren.   skedde efter gruppdiskussion. individuella beslut utan ledarens 
        inblandning. 
 
Metod och aktiviteter dikterades Framtida aktiviteter togs fram  Olika material tillhandhölls av 
av ledaren, en åt gången, så att  under den första diskussions- ledaren som gjorde klart för delta- 
deltagarnas framtida steg alltid  perioden. Allmänna steg mot  garna att han endast gav informa- 
var höljda i dunkel.  gruppmål skisserades och när tion när han blev tillfrågad. Han  
    råd om metoder behövdes före- deltog annars inte alls i arbets- 
    slog ledaren två eller tre alter- diskussionerna. 
    nativ som underlag till beslut. 
 
Ledaren brukade diktera varje Medlemmarna var fria att  Ledaren deltog inte alls. 
medlems arbetsuppgifter och  arbeta med vem de ville och  
samarbetspartner.  uppdelning av arbetsuppgift-  
    er lämnades till gruppen. 
 
Ledaren var personlig i sitt  Ledaren var objektiv eller  Mycket oregelbundna 
kommentarer 
beröm och sin kritik av varje fakta-inriktad i sitt beröm och  från ledarens sida om medlemm- 
medlems arbete men höll sig försökte vara en gruppmedlem  arnas aktiviteter förutom vid  
ifrån aktivt gruppengagemang i anden utan att göra för mycket förfrågan, och han försökte att 
förutom vid tillsägelser. Han  av arbetet.   att inte delta eller blanda sig i vad  
var vänlig och opersonlig     som hände. 
snarare än öppet aggressiv.          
____________________________________________________________________________________ 
 
Vid intervjuerna efter experimentet kommenterade några pojkar ledarens 
beteenden med; "han tillät oss inte göra det som vi ville göra"(om den 
auktoritäre ledaren),  "han var en bra kompis, arbetade tillsammans med 
oss och tänkte på samma sätt som vi" (om den demokratiske),  "vi kunde 
göra vad vi ville" (om låt-gå ledaren) . 
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Experimentet genomfördes genom att fyra jämförbara grupper av pojkar 
samlades vid 19 tillfällen för att bedriva fritidsaktiviteter. Skifte av ledare 
och ledarskapsstil skedde vid 7:e och 14:e träffen enligt schemat i tabell 2 
nedan. Med denna design kunde man utesluta felkällor av typen personlig 
stil hos ledare och gruppers olikhet.   
 
 
 
 
Tabell 2. De olika gruppernas ledarskapsstilar och ledare 
____________________________________________________________ 
Grupp  Första perioden   Andra perioden  Tredje perioden    
 
1  Demokratisk  Auktoritär  Demokratisk 
  Adler   White   McCandless 
 
2  Auktoritär  Demokratisk  Auktoritär 
  McCandless  Lippit   Adler 
 
3  Laissez-faire  Auktoritär  Demokratisk 
  White   McCandless  Lippit 
 
4  Auktoritär  Laissez-faire  Demokratisk 
  Lippit   Adler   White 
____________________________________________________________________________________ 
 
Detaljerade observationer gjordes under hela tiden. Resultaten har ofta 
tagits fram för att visa på det demokratiska ledarskapets fördelar, se tabell 3 
nedan. Experimentet visade i stort att genuint samarbete och deltagande 
från pojkarnas sida underlättades av demokratiskt ledarskap men att det kan 
finnas individer som kan vara mer eller mindre opåverkade av annat 
ledarskap än det som de är vana vid, och uppfostrade med. En pojke som 
hade en far som var militär föredrog under hela experimentet auktoritärt 
ledarskap och kunde inte identifiera sig med demokratiskt ledarskap som 
de andra pojkarna. Demokratiskt ledarskap, i sig, är alltså inte tillräckligt 
för att skapa en demokratisk anda hos en person, i en grupp. Tabell 3 visar 
de övergripande effekterna av de olika ledarskapsstilarna.   
 
Tabell 3. Ledarskapsstilar och deras effekter 
  (Från Lippit & White, 1943) 
____________________________________________________________________________________ 
LEDARSKAPS-    EFFEKT      
STIL   Deltagarnas för-  Gruppatmosfär  Produktivitet 
   hållande till ledaren      _______  
 
Auktoritär  Tyckte inte om ledaren  Aggressiv, beroende, Hög(ledare närvarande) 
      själv-orienterad   Låg (ledare frånvarande) 
 
Demokratisk  Tyckte om ledaren Vänlig, grupp-centrerad, Relativt hög (inga föränd- 
      uppgifts-orienterad ringar om ledare var när- 
         varande eller ej) 
 
Laissez-faire  Tyckte inte om ledaren Vänlig, grupp-centrerad, Låg (ökade när ledaren  



 13 

(låt gå)      lek-orienterad  inte var närvarande)    
____________________________________________________________ 
 
Intressant att notera är att grupp 3 som började med laissez-faire ledaren 
hade ett beteendemönster där barnen sprang omkring och inte gjorde så 
mycket produktivt. Detta beteendemönster tog denna grupp med sig även 
när de hade andra ledare/ledarskapsstilar. Vilket inte skedde med den grupp 
(grupp 4) som började med auktoritär stil för att sedan byta till laissez-faire 
och sist demokratisk. Det verkade alltså som att det är viktigt att inte låta 
barnen vara utan ledarskap i en grupps början då gruppbeteendet senare blir 
svårt att ändra. Något som säkert många lärare känner igen. 
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Lewin har i en senare kommentar (Lewin, 1943, 1975, s 50) till studien 
skrivit att man måste studera en grupp under en längre tid för att avgöra 
vad som är gruppens upplevelse av den aktuella situationen (actual setting, 
se citat ovan). Lewin skrev kort före sin död en uppsats där han gör ned-
anstående summering av sina fynd om grupper. 
 
 " Group decision is a process of social management or self 
 management of groups. It is related to social channels, gates and 
 gatekeepers; to the problem of social perception and planning; and to 
 the relation between motivation and action, and between the 
 individual and the group." 
 (Lewin, 1947, 1975, s 211). 
 
Lewins fältteori, som kan ses som en form av systemteori, har enklare 
begrepp och tillämpningar än vad man vanligtvis förknippar med 
systemteorin. Lewin tar sikte på de fält och rum som påverkar människan 
mest, i situationen. Han är stadigt förankrad i ett socialpsykologiskt synsätt 
med allt vad det innebär av försök att förklara en minst sagt komplicerad 
verklighet. Här tycker jag också att hans storhet ligger, i sättet att förenkla 
utan att tappa verklighetens mångfald. I gruppklimats-experimenten, som 
är redovisade ovan tycker jag att man kan se detta.  
 
 
GRUPP-DYNAMISK TEORI 
 
Dynamisk gruppsykologi utgår från Freuds psykoanalytiska teori (Freud, 
1921). Ofta är de teoretiska fundamenten, precis som hos Freud, sprungna 
ur erfarenheter från en terapeutisk relation. Nedan kommer jag först att ut-
gå ifrån en artikel av Foulkes (1957) som utreder relationen mellan Freuds 
teorier och psykoanalytisk gruppteori, därefter tar jag kort upp Bions 
(1961) tankar om grupper. Min avgränsning till en dynamisk gruppsyko-
logi där man ser gruppen som en helhet (eg Foulkes, 1957 och Bion, 1961) 
är inte en heltäckande beskrivning av dynamisk gruppsykologi, men kan 
ändå anses som ett av de viktigaste teoretiska fundamenten i dynamisk 
gruppsykologi av i dag (Mac Kenzie, 1992). Referensverk om grupp-
psykoterapi och psykoanalytiska gruppteorier brukar också beskriva Kurt 
Lewins arbeten och teorier, som en del i utvecklingen av den dynamiska 
gruppsykologin (DeBoard, 1978).  
 
Enligt dynamisk gruppsykologi finns alltid medvetet, förmedvetet och 
omedvetet material närvarande i en grupp. Den kommunikation som finns i 
en grupp speglar detta på ett komplicerat sätt. I den dynamiska traditionen 
ser man gruppen som en gestalt med individer som framträder mot en bak-
grund (gruppen). Projektioner är allorstädes närvarande, dvs omedvetet 
material överförs mellan gruppmedlemmarna; till gruppens ledare, 
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gruppen, eller andra objekt. Man ser mer till processen i gruppen än vad 
som verbalt uttrycks, och gruppen ses som ett medium för individer att lära 
sig att förstå sig själv och andra. Kommunikationsprocessen i gruppen är en 
möjlighet att göra omedvetet material hos individerna medvetet och 
verbaliserat.  
 
Gruppmedlemmar kan också omedvetet tilldelas roller som härstammar 
från detet, jaget eller överjaget hos enskilda. I detta sammanhang kan 
nämnas människors tendens till att utse syndabockar i och utanför grup-
perna. Vi ingår i en mängd olika grupper och i överföringsnivån hittar vi 
oftast familjeobjekt (Foulkes 1957, 1992). Med detta menas att de männi-
skor och grupper som vi ingår i speglas mot vår ursprungsfamilj. Vår 
ursprungsfamilj, och dess individer, bildar på det sättet prototypen för 
senare relationer.  
 
 " In conclusion, I would like to stress the difference in emphasis 
 between psychoanalysis and group-analytic psychotherapy. 
 Psychoanalysis, at any rate in its historical aspect, has laid great 
 emphasises on the psychogenisis of illness. In group analysis we are 
 more concerned with the outlook for change and the direction and 
 means whereby to ensure it."  
 (Foulkes, 1957, 1992, s 127) 
 
En viktig person i utvecklandet av psykodynamiska gruppteorier är Wilfred 
Bion. Han byggde vidare på Freuds teorier och Melanie Kleins teori om 
objektrelationsutvecklingen i de tidiga barnaåren (Klein, 1960, 1988). 
Klein menar att vi först söker oss till delobjekt, som moderns bröst, och att 
då se människor (objekt) som goda eller dåliga och att vi först efter det att 
vi kommit en bit i vår psykiska utveckling, kan se, och framförallt uppleva 
objekten (människorna) som hela objekt med både goda och dåliga sidor. 
För att någon ska bli ett helt objekt för oss måste vi investera känslor 
(psykisk energi) i honom eller henne. Det betydelsefullaste objektet för oss 
är enligt Klein modersgestalten (Klein, 1960, 1988). 
 
Bion (1961) ansåg, liksom Freud (1921), att ledaren intar en betydelsefull 
roll som objekt för olika projektioner från deltagarnas sida. Enligt honom 
är gruppen en enhet, eller gestalt, som är något mer än summan av 
individuella funktioner eller beteenden. Han såg på medlemskap i en grupp 
som att individer  inte fysiskt behöver vara närvarande i gruppen för att 
vara medlem i, och påverkande i gruppen. Individen, i gruppen, har också 
en inre, historisk objektsvärld inom sig, som kan påverka gruppsituationen 
(Stiwne, 1995). Däremot måste man delta i en grupp för att gruppfenomen 
ska kunna demonstreras.  
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Bion såg att en grupp kan fungera som en arbetsgrupp men också växlar 
regressivt till att vara en grundantagandegrupp. Det vanligaste sättet att 
fungera som grundantagandegrupp är att gruppen hamnar i en kamp eller 
flyktsituation. Andra sätt är att vara extremt beroende av en ledare eller att 
någon gruppdeltagare, i parbildning, tillsammans med någon annan 
förmodas  kunna ordna allt till rätta (Bion, 1961). 
 
 
Som vi har sett är de redovisade dynamiska teorierna inriktade mot olika 
objektrelationer, som i sin förlängning kan härledas till familjen. Dessa ti-
diga objekt spelar sedan en stor roll för vårt beteende i andra grupper i vårt 
liv. Freud (1921) tog framförallt fasta på att rivalitet och känslor gentemot 
fadern spelade en stor roll. Senare teoretiker som Foulkes, Klein och Bion 
ser mer till hela familjens roll. Detta att vi speglar oss mot tidiga objekt i 
vårt liv och använder oss av beteenden som har sitt ursprung i tidigare 
relationer är ett genomgående tema i gruppdynamiska teorier.  
 
Till den gruppdynamiska skolan hör också vissa begrepp som avser att  för-
klara en del fenomen som uppkommer i grupper. Foulkes (1957, 1992) 
beskriver syndabocksfenomenet som en process där gruppdeltagarna kol-
lektivt projicerar (eller förlägger) omedvetet material till en annan delta-
gare. Ofta är det känslor av hat som är riktat mot ledaren men det kan också 
drabba andra gruppmedlemmar. Även andra känslor kan projiceras, 
exempelvis ömhet och kärlek som projiceras på en lärare eller behandlare. 
 
  " Projektionen har många återverkningar. Vi är benägna att tillskriva 
 andra människor - man skulle kunna säga att vi stoppar in i dem - en 
 del av våra egna känslor och tankar; det är tydligt att det beror på hur 
 välbalanserade vi är och hur förföljda vi känner oss om denna 
 projektion är vänlig eller fientlig till sin natur."  
 (Klein, 1960, svensk översättning 1988) 
 
Den omvända processen, introjektion, där personen, eller gruppen, tar in 
objekt i omvärlden, goda såväl som onda,  och införlivar det i 
personens/gruppens inre verklighet förekommer också. Begreppsmässigt 
nära introjektion ligger identifikation. Den är ofta förknippad med goda 
objekt som införlivas och hjälper individen, eller gruppen, i sin strävan 
efter en egen identitet.  
 
Klyvning av objekt i onda och goda delar är en förutsättning för projektiv 
identifikation (Klein, 1960,1988). Projektiv identifikation är en process 
som inte är lätt att beskriva och som också har getts olika tolkningar (se ex 
Moxnes, 1995). Genom projektiv identifikation projicerar gruppen delar 
(oftast onda) av sin identitet på andra objekt (individ eller grupp).  Objektet 
utsätts för ett interaktionellt tryck som leder till att objektet lever upp till de 
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föreställningar som är projicerade. Vilket inte sker vid projektion. De onda 
delarna kommer då att uppfattas av gruppen, och objektet, som tillhörande 
objektet. Den projektiva identifikationsprocessen kan vara oehört intensiv 
och stark. Så stark att exempelvis vanligtvis stabila ledare kan börja bete 
sig i enlighet med den projicerade föreställningen, något som de annars 
aldrig skulle göra. Inom gruppen kan också subgrupper bildas som kan få 
representera onda delar av gruppen. Att förlägga onda delar av gruppen till 
andra grupper eller personer utanför den egna gruppen eller organisationen 
förekommer också .  
 
 
Samtliga dessa processer grundläggs enligt Klein (1960, 1988) tidigt i vår 
barndom och är verksamma under hela vårt liv, även om de tidigaste upp-
levelserna av processerna verkar vara grundläggande för vårt sätt att hand-
skas med dessa processer senare i livet. De ger personer valens, dvs 
beredskap eller benägenhet för ett visst agerande, i olika situationer, under 
resten av livet (Bion, 1968).  Man kan i detta sammanhanget fundera över i 
vilken utsträckning individer med likartad valens för beteenden söker sig 
till specifika arbetsplatser eller arbeten och på så sätt ger gruppen en stark 
valens för vissa beteenden.  
 
 
JÄMFÖRELSE OCH DISKUSSION 
 
Min avsikt i denna del är att jämföra Lewins grupperspektiv med dynamisk 
gruppsykologi och att diskutera ledarens betydelse för förändring av 
gruppers beteenden enligt dessa synsätt. 
 
Scheidlinger (1994) skriver att det är lätt att integrera Lewins fältteori med 
psykodynamisk gruppsykologi och hänvisar bla till Foulkes och Bion. Han 
hänvisar också till White (1992), en fd medförfattare till Lewin som hävdar 
att Lewins fältteori i detta avseende har en svaghet, då den inte räknar med 
det omedvetnas påverkan. Redan på 1930-talet gjorde Brown (1936) en 
jämförelse mellan Lewins fältteori och Freuds psykoanalytiska teori. 
 
 " He (Brown, 1936: min anm) enumerated the following essential 
 similarities between these two ideologies: (a) both mantain a Gestalt 
 view of the organism, (b) both view the individual as being in 
 constant state of interaction with the enviroment, (c) both stressed 
 the evolution and differentation of the personality out of primary 
 wholes, (d) both aim at an integration of unitary psychological 
 factors into broader theorethical systems; and (e) both believed in 
 psychic determinism and in the uniformity and continuity of 
 psychological elements in humans." 
 (Scheidlinger, 1994, s 125-126). 
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Scheidlinger anser att en utvecklad fältteori mycket väl kan användas som 
en förklaringsmodell till gruppsykologi, förutsatt att man inkluderar psy-
kets omedvetna del. Weisbord (1987) hävdar att Lewins psykologi skiljer 
sig på ett avgörande sätt ifrån Freuds teorier genom att inte ta med histo-
riska influenser. Däremot pekar Weisbord på Lewins starka påverkan av 
det psykoanalytiskt orienterade Tavistock Institute i England, framförallt 
när det gäller människans svårigheter med kvarvarande, olösta problem, 
exempelvis från barndomen. 
 
För Lewin var ledarskapet viktigt. Han såg ledaren som en som kunde 
forma gruppkulturen och som en garant för demokrati (Weisbord, 1987).  
 
 
Överhuvudtaget är gruppen, och ledaren, viktiga enligt Lewin. Hans eget 
ledarskap och arbete med olika typer av grupper, visar bla på detta. Ledar-
skapet för de psykodynamiska teoretikerna som behandlas i denna uppsats 
är mer inriktat mot att vara, och finnas till för olika typer av projektioner 
och härbärgerande av omedvetna mekanismer. Både Lewin och 
psykodynamikerna ser dock gruppen som en arena där "verkligheten" 
återupprepas och gestaltas.  
Frågan är om gruppens arena kan påverkas av tidiga objektrelationer? Ser 
vi till vad Lewin skriver mot slutet av sitt liv så visar det sig att han då 
ansåg att det finns historiska referenser som påverkar gruppens här och nu 
situation. En tolkning av Lewin (1946, 1972) kan därför bli att han inte för-
nekar att historiskt material kan påverka gruppens här och nu situation men 
att det finns mycket erfarenhet hos människan som inte påverkar situatio-
nen (livsrummet). Detta motsäger inte psykodynamikerna som hävdar att 
det är vissa historiska erfarenheter som har större influens på nuet än andra.  
 
Som vi har sett ovan finns det många aspekter av Lewins teorier som sam-
manfaller med de i uppsatsen beskrivna psykodynamikernas teorier. De 
sammanfaller genom att vara dynamiskt, gestalt, interaktionistiskt, ledar, 
socialpsykologiskt, deterministiskt, historiskt och genotypiskt orienterade. 
Skillnaderna ligger då snarast i om man anser att "det finns", eller "inte 
finns", omedvetna mekanismer hos människan (White, 1992). Som ett svar 
på detta kan vi se vad Lewin (1946, 1972, s 205) skrev om beteende-
observationer; " The observation of behavior permits not only the determi-
nation of conscious goals but also of ´unconscious goals, ´as Freud uses the 
term." Detta citat visar att Lewin accepterade att det finns omedvetna me-
kanismer hos människor.   
 
 
Kan ledare förändra gruppers beteende? 
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Det finns en annan aspekt på teorierna som inte framkommit och som en-
ligt mitt sätt att se har en avgörande betydelse för hur man arbetar med, och 
i grupper. Frågan jag vill ta upp är, kan ledare eller gränsvakter förändra 
grupper?  
 
 " Lewin compared social change to altering a river's course not by 
 damming it but by digging a new channel, taking advantage of the 
 flow instead of fighting it." 
 (Weisbord, 1987, s 90) 
 
Denna tolkning är i överensstämmelse med Lewins tankar om att det gäller 
att hitta sociala kanaler, grindar och gränsvakter. Han hyste en tilltro till att 
man kan förändra grupper, och därmed  individer, med hjälp av människor 
som intervenerar. Förutsättningen verkar dock vara, som Weisbord (1987) 
påpekar, att det finns jordmån för förändring. Psykodynamiker som 
Foulkes (1957, 1992) skriver att  man i gruppen kan bearbeta de historiska 
relationerna (här och nu) genom överföringen till personer (framförallt le-
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daren) och individen kan därför hitta nya sätt att relatera till andra männis-
kor som inte är så tyngda av historien.  
 
Det finns en rad teoretiska likheter mellan de gruppdynamiker som här är 
redovisade och fältteoretikern Lewin när det gäller synen på att skapa 
förändring i grupper. Men hur ska en ledare gå tillväga för att förändra 
gruppers beteende? Vi kan anta att det i grunden finns fyra olika sätt : 
 
 1. Genom arbetsledarens arbete i gruppen.  
 2. Genom någon utifrån kommande konsult som vägleder,       
     handleder, eller behandlar gruppen under en längre tid. 
 3. Genom att någon utifrån kommande konsult studerar gruppen och      
gruppens arbete för att därefter komma med förslag som föreläggs      
gruppen och där gruppens medlemmar själva bestämmer vad som               
ska hända . 
 4. Genom att vidta yttre (fysiska och sociala) förändringar i        
     förutsättningarna för gruppens arbete. 
 
Om vi förenklar det hela till att gälla olika roller kan vi säga att det finns 
fyra olika ledarroller för förändring av grupper som svarar mot ovanstående 
fyra punkter; chefen, katalysatorn, vetenskapsmannen och ingenjören.  
 
Bion och Lewin pekar på det praktiska i att agera utifrån en konsultroll, att 
beslut om, och genomförandet av, arbetet läggs på arbetsgruppen. 
Skillnaderna skulle vara att fältteoretikern (vetenskapsmannen Lewin) 
stannar utanför gruppen medan grupp-dynamikern (katalysatorn Bion) ger 
sig in i gruppen. Därmed blir den ena sedd som en utomstående och den 
andre som en deltagare i gruppen. Frågan är då snarast om Bion kan stå 
utanför grupptrycket tillräckligt mycket för att kunna använda sin kunskap, 
och om Lewin kan uppbåda tillräckligt med kunskap och förståelse för 
gruppsituationen då han mer distanserar sig från gruppens påverkan. Mot 
slutet av sitt liv arbetade Lewin med olika projekt som avsåg att förändra 
grupper. Även om han inte kunde utveckla denna del av sitt arbete i någon 
större omfattning, andra fick göra det efter honom, pekar det ändå på att 
han hade ambitionen att göra det.  
 
Både "katalysatorn Bion" och "vetenskapsmannen Lewin" menar att det går 
att förändra gruppers beteenden. Bion utgår ifrån gruppdeltagarnas 
(inklusive sin egen) förmåga att söka kunskap om situationen (livsrummet) 
och vägar till en ny situation. Lewin försöker skaffa sig en bred kunskap, 
om  livsrummet (situationen) och det totala psykologiska fältet (det sociala 
rummet), för att kunna hitta nya vägar för gruppen, och individen. Genom 
fokus på personer och relationer (gruppens och individernas) och inte lika 
mycket det sociala rummet (utanför gruppen), verkar det som att Bion inte 
arbetar lika mycket med det sociala rummet.  
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Enligt ovanstående resonemang och teorier kan man svara ja på frågan om 
det genom ledare går att förändra grupper. De båda teoretiska fundamenten 
har visat sig överensstämma på ett stort antal punkter även om inte alla är 
helt överensstämmande. Det verkar dock vara en teoretisk metodfråga som 
skiljer dem åt. Nämligen om man förlitar sig till livsrummet eller om man 
också måste ta med det sociala rummet utanför gruppen, i studiet över vilka 
förutsättningar det finns för förändring i gruppen (Gold, 1992). Slutsatsen 
är kanske inte helt oväntad då den ena inriktningen har sitt ursprung i prak-
tiskt terapeutiskt arbete och den andra utgår från mer experimentella 
sammanhang.  
 
Avslutningsvis vill jag återgå till Scheidlinger (1994). Historiskt sett har 
psykodynamiker ofta tagit hjälp av systemteori för att försöka hitta, och 
skapa, förklaringsmodeller som ser bortom individen och gruppen 
(DeBord, 1978, Stiwne, 1983). Det kanske är dags att se till de gemen-
samma grunderna mellan den ovan redovisade gruppdynamiska skolan och 
den fältteoretiska skolan. Jag har efter arbetet med denna uppsats svårt att 
se varför det inte har funnits en större samverkan mellan de två teorierna, 
då de verkar komplettera varandra på ett positivt sätt. Eller som Lewin 
kanske skulle sagt; olika positiva fält samverkar mot ett mål och därmed 
skulle en ny gestalt uppstå. En gestalt med olika fält, eller kun-
skapsområden, som bildar en större helhet. 
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