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SAMMANFATTNING 

 

Det här är en litteraturstudie som beskriver hur en grupps storlek kan påverka gruppens 

resultat/prestation på grund av de olika grupprocesser som kan uppstå när människor bildar 

grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om varför storleken påverkar 

prestationen och om det finns en optimal gruppstorlek oavsett uppgiften, som är gruppens 

primära mål samt att jämföra skillnader mellan små och stora grupper. 

 

En litteraturstudie gjordes under fem veckors tid där information ur tre olika böcker 

analyserades och sammanställdes. 

 

Resultatet visade att gruppens bästa storlek beror på uppgiften och att det blir tydligt att 

mindre grupper har bättre kommunikation och en större gruppsammanhållning jämfört med 

stora grupper. Risken för subgruppsbildning är stor och gruppsammanhållningen är lägre i 

större grupper på grund av att antalet relationer som kan finnas i en stor grupp blir för många 

för att alla ska kunna lära känna varandra på ett meningsfullt sätt. En stor grupp behöver lägga 

mer tid på att formaliseras och struktureras medan mindre grupper kan vara mer flexibla. 
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1 INLEDNING 

Grupper skapas för att de har ett gemensamt syfte, de ska prestera och utföra en uppgift. 

Arbetsgruppen har uppstått för att utföra ett arbete [3]. Men vad händer om gruppen är för stor 

i relation till gruppens uppgift eller tvärtom?  

 

Denna rapport syftar till att utreda hur storleken på en grupp påverkar gruppdynamiken och 

om det finns en optimal storlek på en grupp. Små grupper och stora grupper jämförs i en 

komparativ studie med hjälp av tre utvalda böcker för att se brister och styrkor hos de båda 

grupperna. 

 

Metoden som valts är litteraturstudie och arbetet har utförts under endast fem veckor vilket 

gjort det viktigt att avgränsa arbetet. 

 

1.1 BAKGRUND 

Vi människor lever i grupper, i familjen, i skolan, i fotbollslaget och på arbetsplatsen och 

ända sedan efter andra världskriget har intresset att förstå grupper och gruppdynamik varit 

stort. Några av de mest kända forskarna inom ämnet har kommit fram till flera olika teorier ur 

olika synvinklar [1, 3]. 

 

Man har bland annat funnit att grupper som innehåller för många medlemmar, där antalet 

relationer blir för många för att alla ska kunna lära känna varandra på ett meningsfullt sätt, 

kan det skapas kommunikationssvårigheter, rollkonflikter och lägre prestationsförmåga [2]. 
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1.1.2  VAD ÄR EN GRUPP? 

 

Enligt Lenéer Axelsson och Thylefors [3] är en grupp är en samling människor med bestämda 

relationer till varandra som samverkar för att nå ett gemensamt mål. 

 

Här beskrivs även begreppet arbetsgrupp. En arbetsgrupp utgörs av tre eller flera personer 

som: 

 

1. Har ett gemensamt mål 

2. Är ömsesidigt beroende av varandra 

3. Är medvetna om varandra och har en relation 

4. Uppfattar sig själva som en grupp 

 

1.1.3 PROCESSFÖRLUSTER OCH SYNERGIEFFEKTER. 

 

Granér och Granér beskriver en modell enligt Steiner. Han menade att något som kallas för 

processförluster och synergieffekter uppstår i grupper. Det är processer som antingen hindrar 

eller ökar gruppens prestation. De här processerna är inte alltid medvetna [2]. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med denna rapport är att jämföra små och stora grupper och att ta redan på om antalet 

gruppmedlemmar påverkar gruppens resultat/prestation på något sätt. Syftet är också att 

identifiera vilka processer som uppstår i till exempel en stor grupp, som kan förhindra 

prestationen och om det finns en bästa storlek för en arbetsgrupp, oavsett uppgift.  
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Frågeställningarna är: 

 

• Vilka skillnader finns det mellan en stor och en liten grupp? 

• Vad blir effekten av en för stor grupp? 

• Finns det en bästa storlek för en arbetsgrupp oavsett uppgiften gruppen har? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Gruppsykologi är ett stort och brett ämne med många olika inriktningar och fokusområden. 

Bland annat täcker gruppsykologi in gruppdynamik, konflikter i grupp, olika typer av grupper, 

grupprocesser och kommunikation. Detta arbete har avgränsats till att jämföra stora grupper 

med små för att få en bild av vad antalet medlemmar i en grupp kan ha för betydelse för 

resultatet på gruppens uppgift. 

 

1.4 METOD 

I denna rapport används en litteraturstudie för att besvara frågeställningarna.  

En litteraturstudie är en tolkning av ett urval av relevant publicerad eller opublicerad 

information som finns tillgängligt i ett specifikt ämne. En litteraturstudie behöver inte 

begränsas till enbart böcker utan kan även genomföras via samtal, observationer och 

bilder/videor. Detta innebär att man summerar, utvärderar och tolkar information [4]. 

 

Många böcker har skrivits om gruppsykologi och gruppers dynamik. Därför är en 

litteraturstudie en passande metod för att svara på frågeställningarna i denna rapport. 

 

Litteraturen som valts ut är tre böcker som tar upp ämnet på ett lättförståeligt och relevant 

sätt. Ämnet som undersöks tas upp på ett snarlikt sätt i alla tre böckerna, vilket ger ett 

tillförlitligt resultat. 
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2 GENOMFÖRANDE 

En litteraturstudie genomfördes på de tre böckerna som valts ut. En liten grupp och en stor 

grupp jämförs i en komparativ studie för att se brister och styrkor hos de båda grupperna. 

Information gällande stora grupper och små grupper ställs mot varandra och diskuteras sedan i 

relation till upplevda, av forskaren, förhållanden under arbete i olika stora grupper. 

 

3 RESULTAT 

3.1 HUR STOR ÄR EN GRUPP? 

 

Vad gäller gruppstorlek kan man läsa sig till att den minsta gruppstorleken anser de flesta är 

tre medlemmar men det finns även de som utgår från att två personer är en grupp till exempel 

som beskrivet av Svedberg [4]. 

 

Den övre gränsen är mer odefinierbar. Om den ska uppfylla kraven på ömsesidighet och att 

alla ska kunna ha en relation, som nämnt ovan, så kan den alltså inte innehålla för många 

medlemmar. Möjliga relationer och kommunikationsvägar ökar drastiskt med varje ny 

medlem. Ju större gruppen är, desto mer minskar alltså möjligheten för medlemmarna att lära 

känna varandra på ett meningsfullt sätt [1, 2]. 

 

3.2. DYADEN OCH TRIADEN 

 

Dyaden består av 2 medlemmar. Den har tre storheter enligt Svedberg, jag, du och ett vi. Att 

dela livsrymd med en annan människa innebär anpassning [1]. Så snart två eller flera 

människor är tillsammans för arbete eller umgänge uppträder ett antal fenomen. Dessa krafter 
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eller processer är bra att känna igen för att förstå vad som påverkar en grupp och dess enskilda 

medlemmar [2]. I dyaden kan det bara finnas en relation, den mellan person A och person B. 

 

I triaden finns det totalt tre personer och därmed kan det finnas tre relationer mellan person A, 

B och C. A har en direkt relation med B och en annan med C. Relationen mellan B och C ses 

ur person A synvinkel som indirekt. Enligt Svedberg [1] är tre personer den nedre gränsen för 

en grupp, då den indirekta relationen kan uppstå. Två personer är således inte en grupp 

eftersom det inte förekommer någon indirekt relation i dyaden. 

 

3.3. DEN LILLA GRUPPEN OCH DEN STORA GRUPPEN 

 

Varje individ ställs inför att ge plats åt flera andra och ta sin egen plats i gruppen när den 

ökar. Vissa hanterar detta genom att vara passiva, ge plats och att lyssna på de andra och vissa 

svarar med att vara väldigt aktiva och ta stor plats. Varje medlem vill få sitt ansikte, sin plats, 

och sin roll i gruppen.  

 

När slutar en grupp att vara liten? Svedberg [1] menar att det beror på gruppens uppgift, 

situationen och medlemmarna. Så fort en ny medlem ansluter till gruppen blir det påtagligt att 

antalet relationer som kan finnas i en grupp ökar drastiskt. Detta kan beskrivas med formeln 

n(n-1)/2, där n är antalet medlemmar i gruppen.  

 

Om en grupp har 6 medlemmar medför det 15 olika relationer för varje medlem. Varje 

gruppmedlem har då 5 relationer varav 10 indirekta relationer, se tabell nedan. [1] 

 

Gruppstorlek 2 3 6 15 20 30 

Antal relationer 1 3 15 105 190 435 
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För många medlemmar är det inte självklart hur man ska förhålla sig till sitt utrymme i 

gruppen. Som nämnt ovan blir vissa passiva och andra mer aktiva. Beroendet av en ledare blir 

mer synligt och icke-medvetna processer blir mer synliga. 

 

När blir en grupp då en stor grupp? Nedanför beskrivs några skillnader som uppstår när man 

tittar på små och stora grupper. Här kan man också identifiera några av Steiners 

processförluster och synergieffekter som Svedberg beskriver [1]: 

 

Kohesion, (Latin: cohaesio, sammanhållning) [5] i dyaden och triaden har varje medarbetare 

en relativt stor del av utrymmet i gruppen som underlättar gemenskap och möjligheten till 

inflytande. Så fort gruppstorleken ökar minskar individens andel, det personliga 

engagemanget tenderar att minska och därmed gruppens sammanhållning [1]. Enligt Granér 

och Granér kan en för dålig sammanhållning i gruppen leda till processförluster. Även allt för 

hög sammanhållning kan leda till processförluster. De menar att för hög 

gruppsammanhållning kan leda till överskattning av gruppens egna förmåga och de tar där 

med inte till sig relevant information, kritik och förmågan att tänka i nya banor begränsas [2].  

 

Social loafing (engelskans loaf har två betydelser, limpa eller gå och dra, driva omkring [1]) 

förekommer när den individuella prestationen inte kan identifieras, uppmärksammas eller 

belönas. Många tenderar då att anstränga sig mindre, vilket i slutändan går ut över gruppens 

prestation [2]. I Svedbergs Gruppsykologi beskrivs detta med ett exempel: 

 

En publik applåderar. Ingen märker om man klappar mjukt eller bara låtsas klappa. Den stora 

gruppen är mer anonym än den lilla och den enskildes engagemang mindre uppenbart. En del 
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personer tenderar alltså att anstränga sig mindre när de vet att flera håller på med samma 

uppgift [1].  

 

Beroende på gruppens uppgift kan det då finnas medlemmar som inte kan bidra och de 

medlemmarna kommer inte uppleva att de är delaktiga i uppgiften. De kommer således att 

tappa motivationen. Motsatsen till social loafing kallas enligt Granér och Granér för social 

förstärkning. Han menar att i mindre grupper där man faktiskt kan särskilja vem som gjort vad 

och att man får chans att visa upp sig uppstår mer sannolikt detta fenomen, som i slutändan 

påverkar gruppens prestation positivt. Social loafing är i det här fallet en processförlust och 

social förstärkning blir en synergieffekt. [2] 

 

I den lilla gruppen finns goda möjligheter till kommunikation och feedback. Alla kan få tid 

och ges plats till att fråga och diskutera. I takt med att gruppens storlek ökar blir möjligheten 

till feedback begränsad. Avståndet mellan medlemmarna ökar vilket försvårar 

kommunikationen och möjligheten till ögonkontakt, vilket annars skulle hjälpa till med att 

läsa av de andras ansiktsuttryck och göra kommunikationen mindre opersonlig än om man 

vore en stor grupp. Att skapa likartade mentala modeller för hur man till exempel ska lösa 

konflikter kan bli svårare. Motstridiga mentala modeller skapar processförluster. [1, 2] 

 

Struktur: Ju större en levande organism är, desto kraftigare behöver dess skelett vara. Den 

stora gruppen behöver alltså lägga mer fokus på att formaliseras och om inte strukturen är 

tydlig, till exempel om man är oense om vilka roller som finns i gruppen, kan det uppstå 

rollkonflikter. En rollkonflikt beskrivs som en processförlust enligt Granér och Granér efter 

Steiners modell. [1, 2] 
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Man frågar sig om det finns en optimal gruppstorlek? Man anser sig att ha funnit att 

effektivitet, produktivitet och problemlösningsförmåga har ett samband med gruppstorlek. 

I en liten grupp ska en medlem kunna särskilja övriga medlemmar på ett nyanserat sätt. Enligt 

Svedberg (Miller 1956) kan en människas hjärna bara kan hålla isär 7 variabler åt gången. 

Han talar om ett magiskt tal, 7±2. Han menar att detta är det antalet enheter hjärnan samtidigt 

kan hålla isär. [1] 

  

3.3 SUBGRUPPER 

 

En subgrupp är en mindre grupp inom en stor grupp. Oftast ses förekomsten av subgrupper 

som ett uttryck för att den större gruppen inte fungerar men så behöver det inte vara. I större 

grupper ökar möjligheterna för att subgrupper ska uppstå på både gott och ont. En risk med 

subgrupper är att det uppstår ett ”vi och dem”-tänkande inom gruppen, att gruppen splittras. 

Detta kan förebyggas med ett starkt och sammanhållande ledarskap som ger möjlighet till att 

kontakten upprätthålls över gruppgränserna [3]. 

 

4 DISKUSSION 

Jag ställde mig frågan om det finns en optimal storlek på en grupp oavsett uppgift men har 

inte kunnat få fram något bra eller förståeligt svar. Jag tolkar det som att det inte finns någon 

bestämd bästa gruppstorlek, utan att det beror helt på uppgiften.  

 

Däremot har jag fått fram att en allt för stor grupp ibland kan påverka motivationen hos en 

individ, om uppgiften är sådan att det blir svårt för alla att medverka. Jag har jobbat och gjort 

praktik i både större grupper (20+ medlemmar), medelstora grupper (10-20 medlemmar) och i 

mindre grupper (4-10 medlemmar) och idén till den här rapporten kom till när jag märkte 

skillnad på motivationen hos medlemmarna i de olika grupperna. I de större grupperna har jag 
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upplevt många av de gruppdynamiska fenomen som beskrivs i den här rapporten. I en mindre 

grupp där jag gjorde praktik fanns inte de här fenomenen alls, åtminstone inte synligt. Inte 

heller fanns de i lika stor utsträckning i en medelstor grupp där jag gjorde min praktik. Frågan 

jag ställde mig var: Vad är det som motiverar till prestation i en grupp men inte i en annan? 

 

Efter att ha fått fram alla fakta om min undersökning kan jag tydligt se ett samband mellan 

gruppens prestation och dess storlek (antal medlemmar). Alla tre böcker jag har använt mig av 

beskriver hur många medlemmar får svårt att kommunicera i grupp på grund av att antal 

relationer man kan ha ökar drastiskt med varje ny medlem. 

 

Jag kan relatera till resultatet på många sätt då jag är en av de som ofta blir passiv i större 

grupper och inte riktigt vet hur jag ska föra mig. Det är svårt att kompromissa i större grupper 

då det finns många olika viljor och det är ofta lätta att känna sig utanför om informationen 

inte når fram på rätt sätt. Bildandet av subgrupper är också ett faktum då vi-känslan inte 

infinner sig i en för stor grupp, då är det så lätt att skapa vi-känsla med ett fåtal personer 

istället. 

 

Det här är ett ämne som jag tror kan diskuteras i evighet eftersom att det är så stort och det är 

väldigt svårt att både avgränsa och hålla kortfattat. Jag inser nu med facit i hand att jag borde 

ha specificerat mitt arbete ytterligare och tittat på en speciell grupp, och kanske jämfört två 

stycken grupper inom samma område. Vidare kände jag också att det var svårt att referera till 

tre böcker som sa i princip samma sak om ämnet. För att göra det hela enklare borde jag ha 

valt ut en bok eller flera med olika synvinklar.  
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Jag tycker att det här ämnet alltid är aktuellt och viktigt att diskutera och känna till eftersom 

kunskapen om detta kan underlätta i arbetslivet vare sig du är medarbetare eller ledare inom 

arbetslivet.  
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5 SLUTSATSER 

Det blir tydligt att mindre grupper har bättre kommunikation och en större 

gruppsammanhållning jämfört med stora grupper. Risken för subgruppsbildning är stor och 

gruppsammanhållningen är låg i större grupper på grund av att antalet relationer som kan 

finnas i en stor grupp blir för många för att alla ska kunna lära känna varandra på ett 

meningsfullt sätt. En stor grupp behöver lägga mer tid på att formaliseras och struktureras 

medan mindre grupper kan vara mer flexibla. Processer som påverkar gruppens resultat och 

prestation uppstår lätt i större grupper. 
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