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Forord

I denne bog beskriver vi fra mange vinkler nogle almene erfarin-
ger med at være i grupper af varierende størrelse. Filosoffen Arthur 
Schopenhauer (1788-1860) beskriver i fabelen om pindsvinene en 
central oplevelse i forbindelse med disse erfaringer. Den handler om 
både at længes efter nærheden i gruppen og efter at lægge afstand 
til den: 

En kold vinterdag samledes en gruppe pindsvin. De lagde sig rigtig tæt 
for at varme hinanden, således at de ikke frøs ihjel. Straks kom de imid-
lertid til at mærke hinandens pigge, og det fik dem til at fjerne sig fra 
hinanden. Dette førte til et behov for at blive varmet igen og gjorde, at 
de nærmede sig hinanden, men det samme ubehag ved de andres pigge 
gentog sig, og således vekslede de mellem at føle ubehag på grund af 
piggene og manglen på opvarmning. Til sidst fandt de en tilpas afstand, 
der gjorde, at de kunne udholde ubehaget fra begge situationer.

Schopenhauer beskriver gruppen som en nødvendighed for overle-
velse, hvilket imidlertid indeholder en eksistentiel opgave, der går 
ud på at finde ud af, hvordan vi kan udholde kontakten med de 
andre i gruppen. Vi synes dog at ’udholde’ er et for pessimistisk ord 
at bruge om deltagelse i gruppefællesskaber, for heldigvis er det for 
langt de fleste af os også forbundet med glæde at være sammen i en 
gruppe. Samtidig er det ikke muligt at se bort fra, at det tit også er 
svært.

Den dobbelthed har også mange gruppeteoretikere fat i. En del 
af dem introduceres i det følgende, og desuden gives der eksempler 
på, hvordan teorierne kan belyse relationer i og mellem konkrete 
grupper. Den røde tråd er det spørgsmål, som Schopenhauer præ-
senterer i sin fabel: hvordan kan vi håndtere nærhed og distance, 
jeg-følelse og vi-følelse, i alle de grupper, vi indgår i til daglig? Det 
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håber vi, at læserne bliver klogere på efter at have stiftet bekendt-
skab med bogen.

Kapitlet om forskellige aspekter af gruppers dynamik skal læses 
som inspiration til videre fordybelse. De efterfølgende kapitler ind-
drager temaer, der kort introduceres i dette kapitel, og visse præsen-
tationer vil derfor blive gentaget. De forskellige forfattere refererer 
til mange af de samme teoretikere, og der er således også et teoretisk 
overlap i kapitlerne. Imidlertid skulle dette gøre det muligt udeluk-
kende at læse de kapitler, der har læserens særlige interesse.

Åse Høgsbro Lading Bent Aage Jørgensen
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Åse Høgsbro Lading og Bent Aage Jørgensen

Hvorfor en bog om grupper?

N o man is an Island, entire of itself; every man is a piece of the 
Continent, a part of the main«1 skrev digteren John Donne i 1624. 

Det er altså ikke en ny idé, at mennesker skal ses i forhold til de re-
lationer og grupper, de indgår i. Men det er relativt nyt, at teoreti-
seringer over fænomenet gruppe optager en så stor plads inden for 
både de sociologiske og psykologiske videnskaber og i hverdagsli-
vets sammenhænge. Samtidig tales og skrives der i dag også meget 
om individualisering som et vigtigt udviklingstræk, i det mindste i den 
vestlige verden. Dermed har man fat i to centrale tendenser. På den 
ene side frisættes mennesker i stigende grad fra deres traditionsbårne 
geografiske og familiemæssige bindinger, men på den anden bliver 
de dermed også mere afhængige af samfundets institutioner og eks-
pertviden samt af venskabs- og netværksgrupper. 

I denne proces indgår tre områder, som ifølge den engelske historiker 
Eric Hobsbawm (1995) har haft fundamental betydning for udviklingen i 
det tyvende århundredes Europa: bevægelsen fra land til by, kvindernes 
indtog på arbejdsmarkedet og uddannelseseksplosionen. Hvis han havde 
inddraget begyndelsen af det 21. århundrede, ville han nok også have 
fremhævet globalisering og udviklingen inden for de teknologiske medier 
som endnu to skelsættende træk. Samlet betyder disse historiske skred, at 
tidligere tiders selvfølgeligheder er blevet udfordret af alternative perspek-
tiver på virkeligheden. Religionen, traditionen, stedet og autoriteterne har 
ændret status i den enkeltes liv. Der er ikke opbygget stabile normer for, 
hvordan de mange og forskelligartede sociale krav skal indfris, og dermed 
stilles der øgede krav til mennesker om at klare tilværelsens udfordringer 
selv. I forlængelse deraf rettes der i stigende omfang opmærksomhed mod 
individets psykologi. En almen forestilling er nemlig, at en persons place-

1  Intet menneske er en ø, fuldstændig i sig selv; ethvert menneske er et stykke af kontinen-
tet, en del af helheden.



10 IntroduktIon

ring i samfundet er resultat af helt individuelle valg, af den indsats, den 
enkelte som et selvberoende individ er i stand til at yde. 

Det er imidlertid hovedsynspunktet i denne bog, at på trods af at bl.a. 
det danske samfund tilbyder det enkelte menneske en bredere vifte af mu-
ligheder sammenlignet med for blot 50 år siden, så hænger måden, hvorpå 
de forskellige mennesker er i stand til at bruge mulighederne, både sam-
men med, hvor og hvordan de er placeret i den store samfundsgruppe 
og en række individuelle forhold. Forestillinger og tanker, som kan tage 
sig ud som individets helt egne opfindelser, forstås som skabt i interak-
tion med andre i de gruppekonstellationer, den enkelte er en del af. Og 
her tænker vi både på familiegrupper, arbejds- og venskabsgrupper og de 
samfund, som mennesker lever i. Dermed handler bogen om den fælles 
livsbetingelse, der består i, at alle er og har været – villigt eller modvilligt, 
tilfældigt eller planlagt, marginalt eller centralt – en del af de kollektive 
sammenhænge, som vi i det følgende indkredser som grupper. Grupper 
er på én gang tiltrækkende og angstprovokerende. De kan tilbyde varme, 
tilhørsforhold og accept, men samtidig kan man også ’blive væk’ i dem. 
De er støttende og meningsgivende, men også centre for magtkampe.  
De giver identitet til gruppemedlemmer, men ikke altid en identi-
tet, de ønsker at få. De skaber et ’vi’, som somme tider kan understøt-
te et ’jeg’, men også være truende for ’jegets’ oplevelse af autonomi.  
De etablerer et ’vi’, men afgrænser sig fra ’dem’. Det modsætningsfyldte 
ved grupper gør dem spændende at udforske, og det, man finder ud af i 
sin udforskning, kan ideelt bruges til at gøre grupperne til bedre steder at 
være. Derfor har vi villet skrive og redigere en bog om dette emne.

Teoretiske afsæt 

Fænomenet gruppe opstod i tiden omkring 1900 som et særligt in-
teressant videnskabeligt emne. Den svenske socialpsykolog Johan 
Asplund (1983) hævder, at når gruppen omkring dette tidspunkt 
blev genstand for teoretisering, var det, fordi integrering i grupper 
i stigende grad blev oplevet som problematisk. Industrialiseringen 
og bylivet betød, at folk befandt sig i nye sammenhænge, og for de 
fleste mænd og efterhånden også for en del kvinder blev der i denne 
proces etableret skel mellem familiegruppen og grupper på arbejdet 
og i det sociale liv i øvrigt. Hvordan mennesker forholdt sig til de 
nye normer i andre grupper end de vante, og hvordan de håndterede 
de forskellige roller, der var knyttet dertil, præsenterede nye socio-
logiske og psykologiske spørgsmål. Det var på det tidspunkt også 
relativt nyt, at arbejdere som en samlet bevægelse og efterhånden 
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også som parti fik politisk betydning, og dette forstærkede navnlig 
hos mændene en følelse af at være en del af noget større. For en lille 
del af kvinderne gav kampen for stemmeret ligeledes en kollektiv 
bevidsthed. 

De enkelte gruppeteorier arbejder ud fra forskellige grundan-
tagelser og anvender forskellige begreber samt kriterier for, hvad 
der er relevant, når man skal beskæftige sig med gruppefænomenet. 
Men fælles for dem alle er, at gruppen ses som afgørende for grup-
pedeltagernes opfattelse af sig selv og omverdenen. Bogens behand-
ling af grupper som emne forudsætter en selektion af teorier, og i 
sidste instans vil denne selektion afspejle redaktørernes opfattelse 
af, hvad der for dem giver teoretisk og praktisk mening.

Det vil næppe undgå læserens opmærksomhed, at vi i vores ud-
vælgelse af gruppeteorier har en præference for psykodynamiske 
teorier. Vi har mødt både studerende og erhvervsaktive, der har un-
dret sig over, at vi interesserer os for sådan nogle gammeldags teorier. 
Her tænker de især på, at Freud udviklede sine teorier fra slutningen 
af 1800-tallet og frem til sin død i 1939 – og fra det tidspunkt synes 
der at være en lang vej til år 2010. Arbejdet med disse teorier ophørte 
imidlertid ikke med Freud. En række teoretikere har senere hen dis-
kuteret og revideret hans analyse af bl.a. gruppefænomener, og vi 
tager her først og fremmest afsæt i andre end Freud selv, samtidig 
med at vi anerkender, at de forskellige omfortolkninger af psyko-
analysen alle står i gæld til Freud. Den gæld består bl.a. i teorien om 
det ubevidste. Dermed henvises til psykiske strukturer og processer, 
der ligger uden for bevidstheden, men som alligevel har indflydelse 
på individets og gruppers tanker, følelser og adfærd. 

Det er blevet opfattet sådan, at Freud opdagede det ubevidste 
på tilsvarende måde som Columbus opdagede Amerika, dvs. som 
noget, der altid har eksisteret, men som den etablerede videnska-
belige verden først fik kendskab til, da videnskaben fandt et hid-
til uopdaget kontinent. Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe (1981) 
fremhæver imidlertid i deres store værk om Freuds psykoanalyse, 
at psykoanalysen er en nyere teori om subjektet, der udvikles, fordi 
der i forlængelse af familiens udgrænsning fra det samfundsmæs-
sige skabes et nyt subjekt. I den moderne tids kernefamilie voksede 
børnene op i tættere kontakt med forældrene, hvilket betød en ind-
byrdes stærkere følelsesmæssig tilknytning, som igen skabte grund-
laget for stærkere identifikationsprocesser og inderliggørelse af 
forældrenes (faderens) normer i det, Freud betegner som overjeg’et. 
Gennem overjeg’ets overvågning af den enkeltes tanker og handlin-
ger udskilles en række lystgivende følelser og handlinger som ikke-
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acceptable, og aktiveringen af sådanne følelser bliver så angstbesat, 
at de fortrænges og lever videre i det ubevidste. Som sådan er de 
ikke direkte tilgængelige for det tænkende og handlende jeg, men 
på subtile måder griber det fortrængte ind i subjektets funktions-
måder og begrænser jeget i dets handlefrihed (Peter Olsén, 1986). 
Det ubevidste er ikke blevet fundet, men derimod beskrevet af littera-
ter, filosoffer og psykologer, efterhånden som menneskers tidligere 
oplevelses- og væremåder er blevet afløst af andre, der er blevet de 
dominerende i moderne samfund i den vestlige verden. 

Bogens emnemæssige opdeling

Selv om vi hævder, at individer ikke står alene, og at deres liv og 
arbejde skal ses i en historisk og social kontekst, kommer vi allige-
vel til at fokusere på en række enkeltpersoner, der repræsenterer 
vigtige udviklinger inden for gruppeteorierne. Første del af bogen 
indeholder teoretiske fremstillinger af store og små gruppers dy-
namik. Den første handler om samfundet som gruppe, og i forlæn-
gelse deraf præsenteres bl.a. Vamik Volkan, der gennem en sam-
fundsmæssig og psykologisk optik redegør for ubevidste processer 
i internationale konflikter, eksemplificeret med krigen på Balkan. 
Dernæst følger en introduktion til sociologen Norbert Elias, der ud 
over at have foretaget en omfattende forskning i og teoretisering 
over psykologiske og sociale aspekter af den historiske udvikling 
fra middelalderen til i dag også har beskrevet modsætninger mel-
lem befolkningsgrupper inden for et snævert geografisk område. 
Grupper i et teoretisk mikroperspektiv beskrives ud fra W.R. Bion 
og S.H. Foulkes. De er som de øvrige teoretikere i afsnittet inspire-
ret af psykoanalysen, men der er dog vigtige forskelle imellem dem 
som gruppeteoretikere og -terapeuter.

Med baggrund i en naturvidenskabelig opfattelse af forskning 
har psykologer foretaget en række eksperimenter med gruppead-
færd, og nogle af disse eksperimenter – der har fået omfattende me-
diemæssig opmærksomhed – gennemgås og kommenteres i anden 
halvdel af bogens teoriafsnit. Her præsenteres desuden Irving Ja-
nis, der har foretaget en kritisk kommunikationsteoretisk analyse af 
gruppeprocesser i bl.a. et storpolitisk rådgivningsteam. 

Bogens anden del består af artikler, hvor gruppeteorierne viser 
deres berettigelse i analyser af konkrete forhold i en nutidig kon-
tekst. Den er opdelt i fem afsnit.
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Det første handler om terapi og personlig udvikling i grupper. 
Christian Jacobsen redegør for, hvordan gruppeterapi med afsæt i 
S.H. Foulkes’s teorier bedrives; Poula Jakobsen tager udgangspunkt 
i Wilfred Bions teorier i sin fremstilling af personlig udvikling i re-
fleksionsgruppen, og Ole Thofte skriver om praksis i gruppebehandling 
af alkoholikere. 

Det andet afsnit drejer sig om det organisatoriske område: Karin 
Borg skriver om team og ledelse og Klaus Stagis om organisatoriske 
beslutningsprocesser i grupper; Ulla Charlotte Beck om den vanskeli-
ge gruppe, og Karin Assendrup, Jan Jensen og Jens Karstoft beskriver 
vejen fra kollega til leder.

Det tredje afsnit belyser gruppemæssige sammenhænge, der på 
hver deres måde har stor personlig betydning for mennesker. Steen 
Visholm indleder med en artikel om familien, og Kristoffer Lande 
Andersen skriver om venskabsgruppen. 

Det fjerde afsnit handler om skoler. De første to artikler handler 
om den samfundsmæssige institution, som alle danskere har erfarin-
ger fra, nemlig folkeskolen, og her præsenteres analyser ud fra dels 
en psykodynamisk, dels en systemteoretisk vinkel på klassen som 
gruppe, skrevet af Cecilie Bindslev Jørgensen og Kjeld Sten Iversen. 
I en artikel om lærerne forsamlet i et gymnasiums pædagogiske råd 
redegør Åse Høgsbro Lading for relationer i den større gruppe. 

Bogens femte og sidste afsnit omfatter to artikler med fokus på 
aktuelle politiske temaer. Med afsæt i en analyse af Ungdomshu-
set som system i København Kommunes større system analyserer 
Bent Aage Jørgensen og Åse Høgsbro Lading, hvordan grupper om-
kring Ungdomshuset på Jagtvej i København udviklede sig internt 
og i forhold til andre grupper. Bogens sidste artikel er skrevet af Åse 
Høgsbo Lading. Den handler om autoritetsrelationer i Kommuni-
stisk Arbejdskreds (KAK), som var en gruppe, der agerede i 1970’er-
ne og var en forløber for Blekingegadegruppen. 

Som baggrundslæsning for alle bogens kapitler vil vi imidlertid 
i det følgende først fremlægge forskellige vinkler på fænomenet 
gruppe for derefter at foretage en selektiv og hurtig rejse rundt i det 
tyvende og enogtyvende århundredes gruppeorienterede landskab.
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Åse Høgsbro Lading og Bent Aage Jørgensen

Forskellige aspekter af  
gruppers dynamik

I det følgende beskæftiger vi os med, hvordan man kan definere en 
gruppe, samt med de dynamikker, der kan udvikle sig i og mel-

lem grupper. Grupper ændrer sig med den historiske og geografiske 
kontekst, men gruppeteoretikere henviser sjældent eksplicit til, at 
grupper i deres form og indhold er afhængige af den tid og det sted, 
de er dannet i og har udviklet sig på. I denne indledende fremstil-
ling beskæftiger vi os heller ikke nærmere med gruppers historiske 
aspekter, men med generelle træk, sådan som de kan iagttages i 
grupper i den moderne vestlige verden. Vi vil dog fremhæve nogle 
samfundsmæssige omstændigheder som betydningsfulde for den 
moderne oplevelse af at være en del af en gruppe. For det første er 
grupper relativt ustabile. De etableres, men lever med forestillingen 
om, at medlemmer kan udskiftes, eller at gruppen kan gå i opløs-
ning. For det andet er hver enkelt deltager medlem af et varierende 
antal andre grupper, som hver især konkurrerer om vedkommendes 
tid og interesse. For det tredje betyder den øgede geografiske og so-
ciale mobilitet, at tilhørsforhold til bestemte grupper både følelses-
mæssigt og praktisk bliver løsere (R. Sennett, 1998). Endelig har det 
øgede individuelle ansvar for liv og lykke samt et arbejdsmæssigt 
pres – og ved arbejdsløshed manglen på samme – gjort deres til, at 
mennesker psykologisk synes at have sværere ved at udholde de 
konflikter og dilemmaer, de præsenteres for i samværet med andre. 
(Carsten René Jørgensen, 2002, 2008). 

Hvad er en gruppe?

Hvad er karakteristisk for sammenhænge, der kan betegnes som 
grupper? Den enkleste gruppedefinition, vi kender til, er R. Donelson 
Forsyths fra 1990: »En gruppe er to eller flere gensidigt afhængige 
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individer, som påvirker hinanden i et socialt samspil.« Dermed un-
derstreges gruppens interne forbundethed og oplevelsen af et dy-
namisk fællesskab, men to udgør ikke en gruppe, hvor forbundne 
de end er. Der kan i vores optik kun være tale om en gruppe, når 
den består af mindst tre personer. Begrundelsen er, at der skal være 
mulighed for, at gruppemedlemmer både kan indtage rollerne som 
interagerende i gruppen og som observatør af andres interaktion, og 
dette forudsætter mindst tre personers deltagelse. Dermed etableres 
en indre dynamik, som er et væsentligt træk ved gruppefænome-
net. Men angivelse af antal og samhørighed er i sig selv ikke en fyl-
destgørende definition på en gruppe. Det indhold, som personerne 
forbinder med gruppen, deres indbyrdes relationer samt relationer 
til andre grupper er ligeledes vigtige sider af gruppelivet. Aldefer 
(1986, s. 202) har udformet en definition af gruppen, der tager højde 
for disse aspekter. Ifølge ham er en gruppe: 

[…] en samling af individer, (1) som har vigtige gensidige relationer til 
hinanden, (2) som opfatter sig selv som en gruppe, og som skelner imel-
lem, hvem der er medlemmer og ikke er medlemmer af gruppen, (3) 
hvis identitet anerkendes af ikke-medlemmer, (4) som, når de handler 
alene eller i fællesskab, har vigtige gensidige relationer til andre grup-
per, og (5) hvis roller i gruppen derfor er funktion af forventninger fra 
dem selv, fra andre gruppemedlemmer og fra ikke-gruppemedlemmer. 
(Aldefer 1986:202)

Denne definition bygger på antagelsen om gruppen som et system, 
der er placeret blandt andre systemer, og hvor der er gensidige re-
lationer i og mellem de forskellige systemer. Skabelse af en fælles 
identitet, dvs. afgrænsningen af gruppen som enhed, fremhæves 
som en central side af gruppetilhørsforholdet, og dette knyttes til 
et begreb om forventninger fra egen gruppe og andre. Forventnin-
gerne antages at sætte sig igennem som oplevelse af tilhørsforhold, 
som opfordringer til en rollefordeling og en bestemt praksis blandt 
gruppedeltagerne. Tilhørsforholdet til gruppen understreges af, at 
deltagere skelner klart mellem, hvem der er i, og hvem der er uden 
for gruppen, og at dette skel håndhæves gennem inklusion og eks-
klusion. I citatet henvises der ikke direkte til samfundet som kon-
tekst, men ud fra Aldefers definition kan samfundet forstås som 
repræsenteret af de (større) grupper, som den individuelle gruppe 
har »vigtige relationer til«, og som den afgrænser sig fra, men også 
interagerer med. 
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I modsætning til Aldefer inddrager W.J. Sprott (1958) i sin klassiske 
kulturanalytiske fremstilling af gruppen følelsesmæssige aspekter. 
Han fremhæver således, at 

[e]nhver gruppe […] implicerer følelsesmæssige relationer, der hand-
ler om sympatier og antipatier blandt medlemmerne. Den udvikler 
sine egne, særskilte normer, og den udvikler et prestigehierarki, som 
ofte kulminerer i, at en person får dominerende indflydelse i gruppen. 
Desuden adskiller grupper sig fra hinanden i sammenhængskraft, og i 
hvor høj grad alle medlemmer deltager i gruppens aktiviteter. (Sprott, 
1958:138)

Sprott gengiver her en opfattelse, der var dominerende i tiden, nem-
lig at alle grupper som oftest udvikler en leder. Med baggrund i et 
mere autoritært og autoritetstro samfund forekom det ham indly-
sende, at alle grupper er opbygget som et hierarki. Senere har den 
generelle udvikling gjort, at ’dominerende indflydelse’ og ’hierarki’ 
ikke nødvendigvis er de ord, der bedst beskriver en gruppes opbyg-
ning. Ikke desto mindre er det vigtigt ikke kun – som Aldefer – at 
beskæftige sig med formelle træk ved gruppen. De følelsesmæssige 
lag i grupper, som handler om formelle og uformelle magtrelationer,  
om adfærdsnormer og forskelle i involvering, er stadigvæk lige re-
levante at beskæftige sig med. Gruppens interne dynamik er i vidt 
omfang knyttet til de følelsesmæssige relationer mellem de forskel-
lige deltagere: forskellige personer allierer sig eller rivaliserer med 
hinanden, ser nogle i gruppen som uberegnelige og andre som til-
lidsvækkende. Enkelte overses eller fremhæves, andre slutter sig 
sammen i subgrupper, og endnu andre placerer sig eller placeres 
som singletons (Turquet, 1998), dvs. som marginaliserede i forhold 
til gruppefællesskabet. Disse processer foregår i samspillet mellem 
indre forestillinger og ydre begivenheder. Måske er de umiddelbart 
kraftigste dynamiske elementer i gruppen ønsket om at blive inklu-
deret og angsten for at blive ekskluderet. Set i forlængelse deraf er 
gruppen både kilde til frygt og tryghed.

Også i modsætning til Aldefer fokuserer Sprott ikke på gruppen 
som et færdigt system, men på de udviklingsprocesser, der sker i 
gruppens liv både her og nu og i et længere tidsrum. De interne 
relationer og forholdet til omverdenen ændres, efterhånden som 
gruppen får flere erfaringer sammen, hvilket medfører en øget for-
nemmelse af at være en del af gruppen – paradoksalt nok også når 
gruppen forbindes med overvejende negative oplevelser. I denne 
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proces bliver nogle grupper mest optaget af de personlige relatio-
ner, andre af udførelsen af den fælles opgave. Et ensidigt fokus på 
det ene eller andet aspekt skaber generelt dårlige betingelser for en 
konstruktiv udvikling. 

Især i managementverdenen er der forsøgt opstillet lovmæssige 
normer for gruppers udvikling. F.eks. har Bruce Tuckman i 1965 ud-
formet en meget populær model for en gruppes udvikling, der an-
tages at forløbe over fire stadier, som på engelsk formuleres lydligt 
ensartet: forming, storming, norming, performing. Dermed henvi-
ses til en etableringsfase (forming), en konfliktfase (storming), en 
fase med etablering af normer (norming) og endelig en fase, hvor 
gruppen viser sig samarbejdsduelig (performing). Der er dog ikke 
belæg hos gruppedynamikere som bl.a. Wilfred Bion og S.H. Foul- 
kes for, at dette er en universel lovmæssighed. Også ifølge vores 
personlige erfaring forløber gruppers udvikling forskelligt og ret 
uforudsigeligt.

Konformitet, gruppepres og solidaritet

I de fleste sammenhænge, hvor emnet er grupper, melder der sig 
hurtigt spørgsmål om, hvordan på den ene side gruppepres og 
konformitet og på den anden solidaritet og konstruktivt fællesskab 
udvikles. Interessen for disse temaer udspringer af den almene er-
faring med, at man i grupper orienterer sig mod hinanden og fø-
ler sig tilskyndet til også at have fælles meninger og opfattelser af 
virkeligheden, men også at man har sin egen stemme, der kræver 
et udtryk. I andre af bogens kapitler kan man mere uddybende læse 
om dette tema i forskellige former for fællesskaber, men sammenfat-
tende peger både teori og praksis på, at oplevelsen af gruppeaccept 
og tilhørsforhold er grundlæggende for engagementet i livet, og at 
mennesker af både praktiske og socialpsykologiske grunde ofte vil 
gå langt for at opnå accepten. Set fra individets side kan social ind-
ordning være udtryk for en solidaritet med det fælles, hvilket både 
politisk og personligt kan give udvikling og forandring, men det 
samme kan også være motiveret af angst for eksklusion og mere el-
ler mindre bevidst blive oplevet som en tvang til underkastelse un-
der gruppens dominerende antagelser og stemninger.

Filosoffen Alex Honneth (2003) har med udgangspunkt i et begreb 
om anerkendelse i forskellige sfærer udviklet en teori om, hvordan 
juridisk, kognitiv og følelsesmæssig anerkendelse af den enkeltes 




