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Abstract 
 
Hammar Chiriac, E. (1999). Steiner's theory of group processes and 
productivity. (FOG-report no 48). Linköping: Department of behavioural 
sciences, Linköping university.  
 
The main purpose of this report is to describe and scrutinize Steiner’s 
(1972) theory of group processes and productivity.  
 
Group work is not just one simply defined activity but several activities 
with different conditions. Steiner (1972) has, based on type of problems, 
identified different forms of group work; additive disjunctive, conjuctive, 
discretionary, compensatory or complementary group work. Sjödin (1991) 
and Granström & Einarsson (1995) show in an expansion of Steiner’s 
theory that a group may handle a task in line with Steiner’s different forms 
of group work. 
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BAKGRUND 
 
Gruppens arbete och produktivitet är något som fascinerat forskare i nästan ett sekel. 
Redan 1913 genomförde Ringlemann sina berömda repdragningsexperiment11 som 
fortfarande är aktuella (Brown, 1988; Forsyth, 1990; Kravitz & Martin, 1986). 
Ringelmann intresserade sig för förhållandet mellan produktivitet per individ i grupper 
jämfört med gruppens produktivitet som helhet. Hans forskning har gett upphov till den 
sk Ringelmanneffekten, vilken innebär att gruppens resultat blir allt sämre med ökad 
gruppstorlek än vad man kan förvänta sig utifrån de enskilda gruppmedlemmarnas 
individuella förmåga. Produktivitet i grupper har intresserat många gruppforskare 
(Andersson, 1996; Blumberg, 1994; Brown, 1988; Collins & Guetzkow, 1964; Davis, 
1996; Forsyth, 1990; Jern, 1998; Kravitz & Martin, 1986; McGrath, 1978; Nilsson, 
1993; Sjödin, 1991; Steiner, 1966, 1972, 1976, 1986; Tindale & Anderson, 1998; Witte 
& Davis; 1996; Wittenbaum, Vaughan & Stasser, 1998; Zander, 1979) och 
Ringelmanns experiment kan betraktas som typisk för den forskning som bedrevs 
angående gruppers prestation fram till första världskriget.  
 
I början av 1950-talet ändrades dock forskningstrenden från att ha fokuserat på 
individers prestationer i grupper till att mer fokusera på vilka processer i grupper som 
gör att de blir produktiva (Brown, 1988; Collins & Guetzkow, 1964; Davis, Laughlin & 
Komorita, 1976; Egerbladh & Sjödin, 1986; Forsyth, 1990; Levine & Moreland, 1990; 
Roby & Lanzetta, 1958; Sjödin, 1991; Steiner, 1972, 1974, 1976, 1983, 1986; Stroebe, 
Diehl & Abakoumkin, 1996; Witte & Davis; 1996; Wittenbaum, Vaughan & Stasser, 
1998).  
 
Fenomen i grupper som studerats är exempelvis conformity (Forsyth, 1990; Hare, 
Blumberg, Davies & Kent, 1994; Kent, 1994a; McGrath & Kravitz, 1982; Shaw, 1976), 
bystander effect (Kent, 1994b; McGrath, 1978; Steiner, 1974, 1986), social facilitation, 
(Brown, 1988; Forsyth, 1990; Helmreich, Bakeman & Scherwitz, 1973; Kent, 1994b; 
McGrath, 1978; McGrath & Kravitz, 1982; Tindale & Anderson, 1998; Steiner, 1983; 
Zander, 1979) och social inhibition även benämnt social loafing (Brown, 1988; Forsyth, 
1990; Kent, 1994b; Steiner, 1966, 1972, 1976). Processerna är ofta omedvetna och så 
starka att gruppmedlemmarna dras med utan att vara medvetna om vad som pågår. De 
processer som uppstår i grupper kan vara stödjande och konstruktiva, såväl som 
hindrande och destruktiva för gruppen och gruppens arbete.  
 
Forskningsresultaten angående gruppens produktivitet som överlägsen individens är 
motsägelsefull. Det tycks finnas flera orsaker till varför individernas prestationer både 
kan öka och minska i gruppsammanhang, exempelvis arten av grupp och gruppuppgift. 
Kartläggning och typologisering av olika former av grupper och grupparbeten är därför 
intressanta inom detta område. Flera forskare har gjort försök att kategorisera olika 
                                                 
1  Kravitz & Maritn (1986) som granskat Ringelmanns originaltexter ställer sig frågande till om det 
verkligen var repdragning som försökspersonerna var engagerade i men eftersom experimentet är mest 
känt som ett repdragningsexperiment har jag valt att fortsätta använda den benämningen.  
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problemtyper, exempelvis Collins & Guetzkow (1964), Hackman & Morris (1978), 
Laughlin (1980) samt Roby & Lanzetta (1958). En av de forskare som har utarbetat en 
typologi baserat på typ av grupparbeten är Steiner (1972). Han är av den åsikten att man 
inte kan separera produktivitet och processer när man studerar grupparbeten utan menar 
att dessa variabler är relaterade till varandra. Dessutom ställs vissa krav på en grupp när 
de tillförs en uppgift. Steiners teori om grupprocess och produktivitet är ett försök att 
betona samverkan mellan uppgiftens krav och grupprocesserna samt hur detta påverkar 
gruppens produktivitet.  
 
Ivan Steiner är inspirerad av olika arters överlevnadsstrategier som ofta innebär någon 
form av kollektiv handling och han menar att alla levande ting överlever kollektivt, så 
även människan. Skillnaden mellan människan och andra arter är att människan är mer 
flexibel i sina kollektiva handlingar och har förmågan att tänka ut nya och mer effektiva 
sätt att kombinera sina ansträngningar på. Vissa kollektiva handlingar eller allianser 
kommer att vara mer eller mindre produktiva medan andra blir dysfunktionella. Steiner 
(1972) exemplifierar detta med några välkända ordspråk: 
 
 Två huvuden är bättre en ett. 
 Ju fler kockar desto sämre soppa. 
 Ju fler desto roligare. 
 Tre är en samling. 
 Om du vill ha något gjort ordentligt, gör det själv. 
 En kedja är inte starkare än sin svagaste länk mm (s 4). 
 
Även om dessa citat framställer en motsägande bild av hur grupper och deras produkter 
värderas visar de på den kunskap eller visdom som människan samlat på sig genom 
tiderna. Alla är dessutom korrekta på sitt sätt. Den motsättning som finns beror på att 
man inte har specificerat under vilka omständigheter som de är valida.  
 
Steiner (1966, 1972, 1974, 1976, 1983, 1986) anser att forskningen fram till andra 
världskriget främst fokuserat på individen. När grupper inkluderades i forskningen 
handlade det främst om vilka effekter gruppen hade på individen. I samband med andra 
världskriget började dock forskare att intressera sig för produktivitet i grupper, utan att 
ta hänsyn till uppgiftens krav eller grupprocesser. I början av 1950-talet svängde dock 
pendeln över och man började intressera sig mer för processer och allt mindre för 
produktivitet. Steiner uppfattar att man har undersökt produktivitet i grupper utan att 
undersöka processen som gör att grupper blir produktiva. Dessutom är han av den 
åsikten att när gruppen tillförs en uppgift medför det vissa krav på gruppen. 
Forskningen har inte heller uppmärksammat vilka krav som ställs på gruppen när den 
tillförs en uppgift. Steiners teori om grupprocess och produktivitet är ett försök att 
betona samverkan mellan uppgiftens krav och grupprocesserna, som i sin tur påverkar 
gruppens produktivitet.  
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STEINERS TEORI OM GRUPPROCESS OCH 
PRODUKTIVITET 
 
Steiners (1972) teori handlar om processer och produktivitet i små uppgiftsorienterade 
grupper. Även om kollektivt beteende finns på tre nivåer: (a) gruppen, (b) 
organisationen och (c) samhället anser Steiner att den lilla gruppens agerande färgar av 
sig på de andra två större enheterna och att man därför bör börja med att studera den 
lilla gruppen. Med detta menar han inte att de andra nivåerna på något sätt skulle vara 
ointressanta, utan att de också borde studeras närmare, men han avstår från detta. 
Steiner anser att man skall betrakta en grupp som en samling ömsesidigt engagerade 
individer, en organisation som en uppsättning sinsemellan engagerade grupper och 
samhället som en samling ömsesidigt engagerade organisationer. Det är då lättare att se 
distinktionerna mellan de tre nivåerna och varför man bör börja med att studera 
gruppen. Steiner betraktar gruppen som ett system där processerna i gruppen blir det 
oumbärliga bandet som knyter ihop gruppmedlemmarnas relationer och transformerar 
gruppen till en kvalitativ helhet. Han definierar en liten grupp som en grupp där man 
kan interagera ansikte med ansikte med alla gruppmedlemmar. Alla grupper är inte 
uppgiftsorienterade utan grupper kan variera i inriktning på ett kontinuum där polerna 
är "fullständigt inriktad på att utföra en uppgift" och "fullständigt inriktad på 
socioemotionella aspekter". Endast ett fåtal grupper befinner sig i de yttersta polerna. 
Steiners teori fokuserar dock enbart på uppgifts- orienterade grupper, även om de också 
kan ha socioemotionella inslag.  
 

Faktorer som bestämmer en grupps prestation 
 
Steiner (1966, 1972, 1976) anser att en grupps prestationer bestäms av tre faktorer; (a) 
uppgiftens krav, (b) resurserna i gruppen och (c) grupprocesser. 
 

Uppgiftens krav   

 
Uppgiftens krav kan liknas vid en arbetsbeskrivning, ett recept (om man ska laga mat) 
eller en byggnadsritning (om man ska bygga ett hus). Arbetsbeskrivningens krav anger 
(a) vilka resurser (kunskap, begåvning, färdighet eller verktyg) som är relevanta för 
uppgiften, (b) hur mycket av varje resurs som behövs för att kunna genomföra 
uppgiften på ett optimalt sätt samt (c) hur de olika resurserna ska kombineras för att nå 
bästa möjliga resultat. Det handlar om vem som ska göra vad och när, men också vem 
som ska göra vilken del av gruppens totala uppgift, en slags "social kombinationsregel". 
För alla uppgiftstyper finns det dock inte en klar arbetsbeskrivning men uppgiften i sig 
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själv fodrar en speciell form av social kombinationsprocess. Om gruppen kan 
genomföra den uppgift som åläggs den beror på hur uppgiften ser ut.  
 
Uppgiftens krav kan, i sin tur, karaktäriseras av tre aspekter. Det första kriteriet handlar 
om huruvida kraven är delbara (devisible) eller sammanhållna (unitary) (Steiner 1972). 
Om kraven är delbara kan uppgiften lätt eller lönsamt delas in i underuppgifter, som 
kan fördelas mellan gruppmedlemmarna. Tillsammans kan deltagarna i gruppen lösa 
uppgiften även om ingen av gruppmedlemmarna kan klara av hela arbetet själv. Ett 
exempel på en delbar uppgift är om en grupp ska lösa tio matematiska uppgifter, då 
gruppen lätt kan dela upp de olika talen mellan medlemmarna. Ibland kan dock en 
uppgift bestå av underuppgifter som är så ömsesidigt beroende av varandra att det inte 
är lönsamt att behandla uppgiften som delbar, exempelvis läsa en text. Två 
gruppmedlemmar som läser var sin del av texten kommer inte att förstå innehållet bättre 
än vad en läsare skulle göra. Delbara uppgifter kan kräva att gruppmedlemmarna (a) gör 
var sin del, (b) använder turordning, men gör alla deluppgifterna, eller (c) att 
gruppmedlemmar specialiserar sig och gör den uppgift som de är bäst på eller har 
tilldelats. När medlemmarna delar upp underuppgifterna mellan sig måste 
deluppgifterna på något sätt matchas mot individerna. Uppdelningen av arbetsuppgifter 
kan enligt Steiner ske på fyra olika sätt; (a) specificerad matchning med specificerad 
underuppgift (viss gruppmedlem gör viss deluppgift), (b) ospecificerad matchning med 
specificerad underuppgift, (någon individ i gruppen gör en specifik deluppgift), (c) 
ospecificerad matchning med ospecificerad underuppgift (vem som helst i gruppen kan 
göra vilken deluppgift som helst) eller (d) specificerad matchning med ospecificerad 
underuppgift (viss gruppmedlem gör vilken deluppgift som helst). Matchningen handlar 
alltså om hur en gruppmedlem tilldelas en underuppgift. Delbara uppgifter skiljer sig 
också åt i flera avseenden; (a) hur många underuppgifter som finns, (b) hur de fördelas, 
(c) hur gruppen kombinerar sina ansträngningar och (d) hur delprodukterna kan 
kombineras till en grupprodukt.  
 
Andra uppgifter förhindrar uppdelning och betraktas därför som sammanhållna, 
exempelvis om det bara är ett matematiskt tal som gruppen ska lösa tillsammans så 
vinner inte gruppen något på att en person tänker och en skriver. Grupprodukten vid en 
sammanhållen uppgiftstyp måste antingen hanteras av en enskild individ eller som en 
kombination av flera medlemmars bidrag. De flesta uppgifter som innefattas i 
grupproduktivitetsforskningen är av den sammanhållande typen, där varje person måste 
genomföra alla faser av ett jobb för att bidra till grupprodukten. Uppgifterna är alltså 
olika i den meningen att den bestämmer hur gruppmedlemmarna kan kombinera sina 
individuella bidrag till gruppens produkt. 
 
Den andra faktorn som bestämmer gruppens prestation behandlar huruvida kraven är 
maximerande (maximizing) kontra optimerande (optimizing). Om uppgiftens krav är 
maximerande innefattar uppgiften mer av kvantitet och högt tempo. Prestationen består 
i att man ska göra så mycket som möjligt av något eller klara av en uppgift så snabbt 
som möjligt. Ringelmanns (Kravitz & Martin, 1986) repdragningsexperiment är ett 
klassiskt exempel på en maximerande uppgift. En optimerande uppgift ska istället 
anpassas till någon förutbestämd standard, exempelvis mål eller normer. Ett exempel på 
en optimerande uppgift kan vara att uppskatta ett rums temperatur. Den optimala 
prestationen blir den uppskattning som bäst svarar mot rummets verkliga temperatur.  
 



 6 

Den tredje faktorn som är avgörande för prestationen handlar om hur gruppen 
kombinerar sin satsning, kraft och ansträngning på arbetet. Steiner (1966, 1974, 1976) 
har identifierad sex olika typer av uppgifter. Uppgiften kan vara (a) additiv, vilket 
innebär att alla gruppmedlemmars individuella prestation vid ett och samma tillfälle 
adderas samman, (b) av "antingen eller" karaktär där endast ett svar representerar 
gruppens prestation, dvs disjunktiv, (c) konjunktiv, där det krävs att alla i gruppen klarar 
av uppgiften, (d) valfri, när gruppen själv får bestämma hur individerna ska kombinera 
sina satsningar för att genomföra uppgiften, (e) kompensatorisk, då alla individuella 
gruppmedlemmars uppfattningar vägs samman och genomsnittet av dessa uppfattningar 
blir gruppens resultat samt slutligen (f) komplementär, där alla individer genomför var 
sin del av uppgiften och grupprodukten blir summan av alla medlemmars delar.  
 

Gruppens resurser 

 
Gruppens resurser inkluderar relevant kunskap, begåvning, färdighet eller verktyg som 
innehas av den grupp som ska utföra uppgiften (1972, 1976) Dessutom innefattas 
distributionen av resurserna inom gruppen. För att gruppen ska kunna utnyttja sin 
maximala förmåga till produktivitet måste resurser utnyttjas och koordineras på bästa 
tänkbara sätt.  
 
Gruppsammansättningen har därför betydelse för vilka resurser som finns i en grupp 
(Steiner, 1972). Om gruppen består av heterogena eller homogena gruppmedlemmar 
med avseende på uppgiftsrelevant kunskap eller socioemotionella kvalitéer har 
betydelse för prestation och avgörs av medlemmarnas resurser, attityder och 
egenskaper. Betydelsen av dessa faktorer varierar dock beroende på uppgiftstyp. Till 
exempel kan en heterogen gruppsammansättning med avseende på uppgiftsrelevant 
kunskap ha en positiv inverkan på gruppens potentiella förmåga att optimalt lösa en viss 
typ av uppgift (exempelvis disjunktiv) medan det motsatta gäller för en alternativ 
uppgiftstyp (konjunktiv). Två aspekter av gruppsammansättning med avseende på 
uppgiftsrelevant kunskap poängterar Steiner (1972) som kritiska för huruvida en grupp 
lyckas eller misslyckas med en uppgift: (a) om gruppmedlemmarna innehar relevanta 
resurser eller har vissa specifika egenskaper som krävs för att lösa uppgiften samt (b) 
om av gruppmedlemmarnas genomsnittliga förmåga är viktigast eller enskilda 
individers kompetens. Heterogenitet med avseende på ett visst attribut  kan förstärka 
potentiell produktivitet men medför ofta en mer komplex process för att nå full 
potential. Exempelvis kan det bli komplicerat att genomföra matchningsprocedurer eller 
differentiera mellan olika medlemmars bidrag i gruppen. Generellt gäller att en 
heterogen gruppsammansättning med avseende på uppgiftsrelevant kunskap tenderar att 
skapa en hög potentiell produktivitet vid disjunktiva och komplementära uppgifter 
medan det har motsatt effekt vid en konjunktiv uppgift. Vid additiva, valfria och 
kompensatoriska typer av uppgifter har gruppsammansättningen ingen betydelse 
(Tabell 1).  
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Tabell 1 
Gruppsammansättningens, med avseende på uppgiftsrelevant kunskap, betydelse för 
potentiell produktivitet vid olika typer av uppgifter 
 
Gruppsammam-
sättning med 
avseende på 
uppgiftsrelevant 
kunskap 

Additiv Disjunk-
tiv 

Konjunk-
tiv 

Valfri Kompen-
satorisk 

Komple-
mentär 

Heterogen = + - = = + 

Homogen = - + = = - 
 
I tabellen visas hur typ av uppgift och gruppsammansätning, med avseende på 
uppgiftsrelevant kunskap, tenderar att påverka den potentiella produktiviteten.   
 
Steiner (1972) intresserade sig inte speciellt mycket för den socioemotionella sidan av 
gruppen och gruppens arbete. Han menar dock att om gruppsammansättningen är 
homogen eller heterogen med avseende på medlemmarnas socioemotionella kvaliteter 
har betydelse för hur individerna fungerar i gruppen och med gruppens arbete. Det finns 
däremot ingen verifierad koppling mellan arbetstillfredsställelse och gruppsamman-
sättning med avseende på dessa kvalitéer. Den avgörande faktorn för effekten av en 
heterogen eller homogen gruppsammansättning med avseende på socioemotionella 
kvalitéer är, precis som vid uppgiftsrelevant kunskap, typen av uppgift.  Denna aspekt 
kommer inte att beaktas vidare när Steiners uppgiftstypologi beskrivs närmare (under 
rubriken Steiners typologi) eftersom Steiner inte utreder denna aspekt annat än i 
generella termer.  
 
Ett stort problem enligt Steiner angående homogena respektive heterogena 
gruppsammansättning, med avseende på både uppgiftsrelevant kunskap och 
socioemotionella kvalitéer hos gruppmedlemmarna, är att tolkningarna angående vad 
som är heterogent respektive homogent kan göras på olika sätt. En grupp kan också 
vara homogen i någon aspekt men heterogen i en annan. Det finns alltså en viss risk för 
snedvridning av resultatet beroende på tolkning. 
 
Gruppstorleken påverkar också vilka resurser som finns i gruppen. Steiner (1966, 1972) 
anser att om en produktivitetsförbättring beror på ökad gruppstorlek avgörs av samma 
faktorer som är ansvariga för om en grupp presterar bättre än en enskild individ. Om 
ökad gruppstorlek medför högre potentiell produktivitet utan att för dens skull skapa 
allvarliga processförluster (se nedan) kommer ökningen av antal gruppmedlemmar att 
vara förklaringen till den förbättrade grupprestationen. Det motsatta gäller också, dvs 
om en ökning av antalet gruppmedlemmar endast leder till minimal ökning av potentiell 
produktivitet men stora processförluster kommer ökningen av gruppstorleken att leda 
till minskad produktivitet. Generellt gäller att i en liten grupp finns färre resurser att 
tillgå men å andra sidan blir processförlusterna mindre, vice versa gäller för en stor 
grupp. Beroende på typ av uppgift, den initiala gruppstorleken samt medlemmarnas 
individuella resurser kan ökad gruppstorlek få någon av dessa konsekvenser. I takt med 
att gruppstorleken ökar minskar också prestationen och inflytande per medlem. 
Kontentan är att en grupp är mest framgångsrik när den innehåller det antal 
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gruppmedlemmar som maximerar den positiva diskrepansen mellan potentiell 
produktivitet och processförluster.  
 
Vid de grupparbeten där tillförsel av nya gruppmedlemmar medför att grupprestationen 
förbättras finns det ofta ett högsta tak för hur många nya medlemmar som kan tillföras 
innan den motsatta effekten uppstår, sk ”ceiling effect”. Vid vissa grupparbeten finns 
också en tröskeleffekt (threshold effect) vilket innebär att det krävs ett visst antal 
individer i en grupp för att arbetet överhuvudtaget ska kunna genomföras. Exempelvis 
kan uppgiften bestå av att man ska skjuta bort en lastbil som fått motorstopp i en 
vägkorning. En eller två personer kan inte genomföra uppgiften utan det krävs flera 
personer för att klara av uppgiften, en ökning av antal personer (till en viss gräns) kan 
också medföra att uppgiften genomförs fortare.  
 
En ökad gruppstorlek kan påverka den potentiella produktiviteten positivt utan att för 
dens skull ha samma effekt på den faktiska produktiviteten. Vilken inverkan 
gruppstorlek har på faktisk produktivitet är en funktion av dess effekt på potentiell 
produktivitet samt effektiviteten i procedurerna genom vilka gruppens resurser 
omvandlas till en grupprodukt.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att det finns anledning att anta att det finns en viss kritisk 
nivå för gruppstorlek vid de flesta typer av uppgifter samt att alla grupper inte alltid 
uppnår sin potentiella produktivitet på grund av hindrande processer i gruppen.  
 

Grupprocesser  

 
Processerna i gruppen innefattar alla de åtgärder som utvecklas i gruppen  när de 
konfronteras med en uppgift. Det inkluderar alla de intrapersonella och interpersonella 
ageranden genom vilka människor förvandlar sina resurser till en produkt samt de icke 
produktiva handlingar som uppstår genom frustration, differentierad motivation, 
bristfällig förståelse, fel gruppstorlek eller fel gruppsammansättning. Detta innebär 
exempelvis (a) alla intellektuella och kommunikativa interaktioner genom vilka 
gruppmedlemmarna utvärderar, sammanför och uppbådar gruppens resurser, (b) 
bestämmer vem som ska göra vad, (c) differentierar värdet av olika bidrag samt (d) 
uppmuntrar varandra att delta fullt ut i gruppens uppgiftsorienterade aktiviteter. Att 
gruppen utvecklar en väl fungerande kommunikation är något som Steiner framhåller 
om gruppen vill nå maximal produktivitet. Ett bristfälligt eller dåligt nätverk i gruppen 
kan leda till stora processförluster medan en väl fungerande kommunikation kan 
underlätta beslutsfattande, matchningsproceduren och att gruppen utnyttjar sina 
inneboende resurser på optimalt sätt. Även om det inte finns något verifierat samband 
mellan hur olika kommunikationsnätverk påverkar potentiell produktivitet uppstår det 
oftare ovälkomna grupprocesser i grupper med bristfällig kommunikation, vilket i sin 
tur kan leda till minskad produktivitet.    
 
Individen i en grupp kanske inte anstränger sig lika mycket i en gruppsituation som han 
skulle ha gjort om han var ensam. Att försöka öka motivationen hos individerna i 
gruppen är därför viktigt. Hur bra en grupp faktiskt kommer att prestera beror på (a) 
gruppmedlemmarnas inställning till att bidra till gruppens gemensamma produktion 
samt (b) hur gruppen koordinerar sina gemensamma ansträngningar. Närvaron av 
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andra som arbetar med samma uppgift i en gruppsituation kan antingen fungera 
stödjande eller hindrande för individuell prestation. Farhågan att bli utvärderad, 
upplevelsen av konkurrens och tävlan samt olika förebilder föranleder ofta en viss mått 
av upphetsning vilket medför att individer beter sig annorlunda i grupp än enskilt. 
Dessa upplevelser kan vara en hjälp eller börda för individen beroende på vilken 
riktning de tar, i uppgiftens riktning eller bort från uppgiften. Närvaron av andra kan 
alltså vara en motivationsfaktor som påverkar en grupps faktiska produktion.  
 
En viktig princip är att människor presterar det som de blir belönade för, eller som de 
tror de blir belönande för. Om man vill att en person ska genomföra en uppgift får man 
se till att det är värt något för honom. Belöningssystem som belönar hela gruppens 
prestation kan leda till att enskilda individer inte ”gör sitt bästa” utan presterar 
jämförbart med resterande gruppkamrater (Steiner, 1972, 1976). Å andra sidan kan ett 
sådant belöningssystem främja samarbete i gruppen och är därför lämpligt vid vissa 
typer av uppgifter (additiv, konjunktiv, kompensatorisk). Gruppmedlemmarna kan 
sägas vara positivt ömsesidigt beroende av varandra (promotively inderdependence) när 
tilldelad belöningen till en gruppmedlem (pengar, personlig tillfredsställelse, prestige) 
är positivt korrelerad med de övriga gruppmedlemmarnas tilldelning. Ett 
belöningssystem som belönar gruppmedlemmar för sin specifika del av gruppens 
uppgift kan också leda till negativa effekter på grupprestationen, eftersom det kan 
uppmana till tävling och konkurrens inom gruppen men kan å andra sidan fungera som 
ett stöd för gruppmedlemmarna att våga visa upp sina  specifika kunskaper som i sin tur 
kan leda till positiva effekter för hela gruppens prestation (disjunktiv, komplementär). 
När belöningen är negativt korrelerad kan gruppmedlemmarna sägas vara negativt 
ömsesidigt beroende av varandra (contriently interdependent). Effekten av tilldelningen 
av belöning kan antingen skapa ett gruppklimat där man antingen är positivt eller 
negativt beroende av varandra. Att använda belöningssystem för att öka motivationen 
kan vara effektivt. Effektiviteten beror dock på om belöningssystemet motsvarar den 
typ av uppgift som gruppen ska genomföra.  
 
Två andra faktorer som också påverkar grupprocesserna är normsystemet och 
ledarskapet i gruppen (Steiner, 1976). Normerna innefattar beteende regler som 
specificerar vad man får och inte får göra i en viss situation och gäller för alla i 
gruppen. I normsystemet innefattas också rollerna, som i sin tur identifierar lämpligt 
beteende hos specifik gruppmedlem i viss situation. Ett väl utvecklat normsystem kan 
underlätta processerena i gruppen och medföra att gruppen kan arbeta optimalt. 
Ledarskapet kan också påverka grupprocesserna. Gruppens förmåga att nå ett så 
optimalt resultat som möjligt är, som nämnts flera gånger tidigare, bland annat beroende 
av hur man koordinerar gruppens resurser till ett kollektivt agerande. En av ledarens 
uppgifter kan vara att fungera som en slags ersättare för ett icke existerande rollsystem 
och som ledare uppmuntra ”rätt person” att göra ”rätt sak” vid ”rätt tidspunkt”. Steiner 
nämner tre olika ledarroller: (a) expertledare, som bidrar mycket med uppgiftsrelevant 
kunskap och (b) socioemotionell ledare, vilken är inriktad på det socioemotionella 
klimatet i gruppen och försöker bevara harmoni, vänskap och oproblematisk interaktion 
i gruppen. Den tredje formen av ledarskap benämner Steiner för (c) procedurledare. 
Hans/hennes uppgift är att övervaka de uppgiftsrelaterade processerna i gruppen och 
vara ”instrumentet” som bestämmer vem som ska göra vad och när. Alla tre 
ledarrollerna är ömsesidigt beroende av varandra och behövs, enligt Steiner, för att 
gruppen ska kunna utföra sin tilldelade uppgift. Exempelvis har procedur- och 
socioemotionella ledaren helt motsatta funktioner i gruppen men båda är beroende av 
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att den andra finns och fungerar tillfredsställande. De olika ledarrollerna utförs 
troligtvis av olika personer i gruppen och ibland kan man ifrågasätta om de verkligen 
förekommer simultant eller om disparata ledarroller får olika stort utrymme i olika 
skeden av grupparbetet. Steiner menar att en grupp utan explicita normer kommer att 
fungera bäst och vara mest produktiva om alla tre ledarrollerna finns representerade i 
gruppen. Eventuellt kan även gruppen ha fördel av om det finns flera expertledare, detta 
beror i så fall på typ av uppgift.  
 
 
Gruppen kan alltså störas av felaktiga eller bristfälliga processer, som 
koordinationsproblem och social dynamik mellan gruppmedlemmarna (Steiner, 1966, 
1972, 1976). Detta gör att gruppens faktiska produktivitet består av potentiell 
produktivitet minus förluster på grund av felaktiga processer i gruppen, så kallad social 
loafing, enligt följande formel: 
 
 Faktisk produktivitet = Potentiell produktivitet - förluster på grund av felaktiga 
 processer (Steiner, 1972, s 9). 
 
Steiners formel har bland annat kritiserats för att bara ta hänsyn till de hindrande 
grupprocesserna (Forsyth, 1990). Grupprocesser kan också fungera stödjande för 
gruppen, så kallad social facilitation, så att gruppens faktiska produktivitet ökar. Några 
forskare menar till och med att en stödjande grupprocess kan göra att gruppen faktiska 
produktivitet kan nå högre än den potentiella produktiviteten, som alltså bestäms av 
gruppens resurser och uppgiftens krav. En av de forskare som beskriver dessa 
produktivitetsförhöjande inslag är Hackman (i Forsyth, 1990). I Hackmans normativa 
modell för gruppeffektivitet beskrivs två uppsättningar inskjutna variabler som har stor 
betydelse för utförandet, nämligen organisationskontext och gruppens design. Dessa två 
faktorer, beroende på hur de samverkar, avgör gruppens ansträngningar, kunskap och 
strategier som används för att genomföra uppgiften. Ovan nämnda aspekter avgör alltså 
gruppens effektivitet under förutsättning att gruppen för övrigt har nödvändiga resurser 
för att klara av att utföra uppgiften. Följande formel skulle då vara mer passande för att 
beskriva gruppens faktiska produktivitet: 
 
 Faktisk produktivitet = Potentiell produktivitet - förluster från grupprocesser + 
 vinster från grupprocesser (Forsyth, 1990, s 227). 
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Steiners (1972) teori specificerar ett antal 
komponenter av betydelse för gruppens arbete. Uppgiftens krav, anger vilka och hur 
mycket resurser som behövs. Resurserna specificerar vilka och hur mycket resurser 
som gruppen faktiskt har. Processen innefattar alla individuella eller kollektiva 
ageranden i gruppen. Uppgiftens krav och deltagarnas resurser avgör den högsta 
möjliga produktivitet som gruppen kan uppnå, potentiell produktivitet. De 
grupprocesser som uppstår avgör hur väl gruppens faktiska produktivitet matchar 
gruppens potentiella produktivitet. Uppgiftens krav bestämmer hur individuella bidrag 
värderas och kombineras men också på vilket sätt medlemmar måste värdera och 
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kombinera sina bidrag för att den faktiska produktiviteten ska motsvara den potentiella 
produktiviteten. Uppgiftens krav och resurserna kan, till skillnad mot processerna, 
mätas och utvärderas innan gruppens arbetet startar. Steiners teori har fått kritik för den 
endast tar hänsyn till förluster på grund av felaktiga processer men negligerar vinster 
som grupprocesserna kan medföra. En möjlig tolkning av Steiners teori är att 
grupprocesserna alltid är hindrande och aldrig stödjande för gruppens arbete. Det är 
emellertid inte enbart krav, resurser och grupprocesser som påverkar gruppens arbete. 
Själva uppgiftens utformning har också betydelse. Detta utvecklas i nästa avsnitt.  
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STEINERS GRUPPTYPOLOGI 
 
Olika typer av uppgifter går att kombinera på flera olika sätt utifrån de tre faktorerna 
(uppgiftens krav, resurser i gruppen och grupprocesser) som bestämmer gruppens 
prestation. Steiner har identifierat sex olika typer av uppgifter men han beskriver främst 
fyra av dessa; additiv, disjunktiv, konjunktiv och valfri. De sista två uppgiftstyperna, 
kompensatorisk och komplementär beskriver han kortfattat vid sidan om de andra, som 
verkar vara mest betydelsefulla. Alla sex typerna är dock intressanta och nedan kommer 
var och en av de olika typerna av uppgift att beskrivas närmare.  
 

Additiv uppgift 
 
Om uppgiften är additiv adderas alla gruppmedlemmars individuella prestation, vid ett 
och samma tillfälle och det sammanlagda resultatet utgör gruppens produktion (Steiner 
1972, 1976). Alla bidrag värderas lika högt och ska genomföras samtidigt i samma 
riktning för att karaktäriseras som additiv. Gruppens produkt kan inte tillföras av någon 
individuell gruppmedlem utan är en adderad kombination av alla gruppmedlemmars 
sammanlagda bidrag. Varje medlems bidrag ökar gruppens gemensamma prestation. En 
additiv uppgift är alltid sammanhållen och Steiner ger inget exempel på någon additiv 
uppgift som inte är maximerande. En additiv sammanhållen och maximerande uppgift 
är repdragning. Ringelmanns klassiska repdragningsexperiment har visat att gruppens 
faktiska produktivitet inte motsvarar gruppens potentiella produktivitet, dvs 
gruppmedlemmarna drog inte lika hårt i repet vid en gruppsituation som summan av 
alla gruppmedlemmars individuella bidrag (social loafing). Detta blir ännu mer tydligt 
ju större gruppen blir. Grupprocesserna som uppstod i repdragningsgruppen 
överensstämde alltså inte helt med de föreskrivna processerna för en additiv uppgift. Att 
inte den faktiska produktiviteten överensstämde med den potentiella produktiviteten 
förklarar Steiner med att (a) några medlemmar inte drog så hårt de kunde eller att (b) 
alla inte drog samtidigt. Gruppens prestation överstiger dock den bästa 
gruppmedlemmens individuella prestation. I en additiv uppgift är det alltså inte någon 
garanti att medlemmarna deltar efter bästa förmåga utan snarare lite mindre. I verkliga 
livet är fullständigt additiva uppgifter ovanligt, ofta får uppgifterna en disjunktiv 
karaktär på grund av att man måste välja ut några gruppmedlemmar som får göra 
arbetet. Detta kan exemplifieras av om Ringelmann i sitt experiment haft åtta personer i 
varje grupp men endast fyra fick dra i repet samtidigt.  
 
Forsyth (1990) visar på att det finns olika sätt att minska effekterna av social loafing. 
Man kan exempelvis bestämma att (a) vars och ens bidrag tydliggörs, (b) utvärdera 
arbetet, (c) involvera gruppmedlemmarna i högre grad i arbetet, (d) öka förtroendet i 
gruppen samt (e) kontrollera hur arbetsfördelningen ser ut mellan gruppmedlemmarna. 
Hackman ( i Forsyth, 1990) tar inte upp träning och tidigare erfarenhet av grupparbete 
som sätt att minska effekterna av social loafing. Man kan dock anta att träning i att 
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arbeta i grupp kan medföra att effekterna av social loafing kan minska, eftersom 
gruppmedlemmarna har ökat sin förståelse för hur grupparbeten fungerar.  
 
Vid en additiv uppgift är förhållandet mellan ökad gruppstorlek och potentiell 
produktivitet rak och linjär, medan förhållandet mellan faktisk produktivitet och 
gruppstorlek är mera osäkert beroende på att processförlusterna ökar i takt med 
gruppstorleken (Steiner, 1972). Det blir alltså svårare för gruppen att nå upp till 
potentiell produktivitet ju större gruppen blir. Motivation och belöningssystem som 
motsvara uppgiftens krav kan öka gruppen faktiska produktivitet. Forskningen visar att 
gruppmedlemmarna föredrar stora belöningar framför små och att belöningarna ska 
vara rättvisa. Med rättvisa belöningssystem menas att belöningen ska fördelas i 
förhållande till hur mycket var och en har bidragit till grupprodukten. Om man sätter 
ihop en heterogen eller en homogen grupp med avseende på uppgiftsrelaterade 
färdigheter har ingen effekt på den potentiella produktiviteten vid en additiv uppgift. 
Det motsatta gäller dock för den faktiska produktiviteten där Steiner menar att under 
vissa omständigheter kan en heterogen gruppsammansättning minska motivationen, dvs 
öka processförlusterna och därmed den faktiska produktiviteten.  
 
Sammanfattningsvis kan man fastslå att vid en additiv uppgiftstyp är gruppens 
potentiella prestation alltid bättre än den bästa gruppmedlemmens individuella 
prestation.  
 

Disjunktiv uppgift 
 
Uppgiften är av "antingen eller" karaktär där endast ett svar eller en produkt 
representerar gruppens prestation (Steiner 1972, 1976,). Gruppen måste acceptera ett 
svar som gruppens produkt genom att förkasta alla andra svar. En gruppmedlems svar 
är utslagsgivande och blir betydelsefull medan alla andra svar blir betydelselösa. Den 
disjunktiva uppgiftstypen, såväl som den konjunktiva (se nedan), kan vara antingen 
maximerande eller optimerande. Den disjunktiva uppgifter kan också vara av heureka 
karaktär eller icke heureka karaktär 22 .. En uppgift av heureka karaktär innehåller något 
moment av "aha" upplevelse. När man väl kommer på det rätta svaret är det väldigt 
tydligt att det är just det svaret som är rätt men det kan vara svårt att logiskt bevisa hur 
man kommit fram till det. Konstateras kan att den disjunktiva uppgiften alltså kan 
variera med avseende på flera aspekter och därför ges några exempel på olika 
disjunktiva uppgifter.  
 
Ett exempel på en sammanhållande, optimerande disjunktiv uppgift av heureka 
karaktär är följande: 
 
 På en sida av en å står tre män och deras tre fruar. Alla männen men ingen av 
 fruarna kan ro. Få dem över ån med en roddbåt som bara tar tre personer. Ingen 

                                                 
2  Jag har funnit det. Enligt traditionen Arkimedes utrop när han upptäckt metoden att bestämma en 
orgelbunden kropps volym. 
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 man tillåter att hans fru är i närheten av en annan man om inte han också är där 
 (Steiner, 1972, s 19)3. 
 
För att kunna lösa den här uppgiften räcker det med att en i gruppen har resursen att 
lösa uppgiften, dvs kommer på svaret ofta genom en ”aha” upplevelse (heureka, 
disjunktiv). Svaret ska överstämma med "det rätta svaret" (optimerande) och de olika 
stegen för att få över alla personerna till andra sidan ån är oskiljaktiga dvs uppgiften är 
sammanhållande. För att ytterligare förtydliga  skillnaden mellan uppgifter av heureka 
och icke heureka karaktär följer nedan ett exempel på en sammanhållen, optimerande 
disjunktiv uppgift av icke heureka karaktär: 
 

En man köpte en häst för 16 000 kr och sålde den för 17 000. Sen köpte han 
tillbaka hästen för 18 000 kr och sålde den för 19 000 kr. Hur mycket pengar 
tjänade mannen på hästaffären (Steiner, 1972, s 22)4. 

 
Detta är en typisk problemlösningsuppgift som flera olika forskare använt i sina 
experiment angående beslutsfattande i grupp (exempelvis Thomas & Flink, 1961 samt 
Maier & Soleman, 1952 redovisade i Steiner, 1972 och 1976). Uppgiften går att lösa 
logiskt och innefattar inte någon form av aha-upplevelse (icke heureka). Det finns ett 
rätt svar och gruppen måste lösa uppgiften gentemot det kriteriet (optimerande). Att 
dela upp hästförsäljningsuppgiften mellan gruppmedlemmarna skulle inte vara lönsamt 
utan det räcker med att en medlem i gruppen kan räkna ut det rätta svaret.  
 
I båda exemplen ovan måste också gruppen acceptera det svar som arbetas fram som 
gruppens produkt (Steiner, 1972, 1976). Det räcker alltså inte med att någon i gruppen 
har rätt svar han måste också övertyga resten av gruppen om att det är just det svaret 
som är det rätta. Detta kan vara speciellt svårt när uppgiften är av heureka karaktär, 
eftersom det kan vara lite komplicerat att bevisa resonemanget och att svaret är korrekt. 
Status i gruppen och med hur stor säkerhet den mest kompetenta gruppmedlemmen 
presenterar sitt svar har stor betydelse för om han får igenom sitt svar som gruppens 
produkt. Forskning visar dessutom att ju flera gruppmedlemmar i gruppen som har de 
nödvändiga resurserna för att lösa en disjunktiv uppgift desto större chans att gruppen 
att löser uppgiften.  
 
Steiner (1972) pekar på flera anledningar till varför en grupp kan misslyckas med att 
lösa en disjunktiv uppgift. Gruppen kommer att misslyckas om (a) inte någon 
gruppmedlem har resurserna för att lösa uppgiften, (b) om processerna inte 
överensstämmer med uppgifts beskrivningen. Den senare kan bero på att den 
gruppmedlem som innehar resurserna för att lösa uppgiften inte använder dem för en 
sammanhållen uppgift eller att de andra medlemmarna inte accepterar det svar som 
resursinnehavaren ger.  
 
När gruppen arbetar med en disjunktiv uppgift beror gruppens potentiella produktivitet 
av resurserna hos den mest kompetenta gruppmedlemmen. Om åtminstone en 
gruppmedlem har kunskapen att lösa uppgiften perfekt har gruppen potential att lösa 
                                                 
3  Svar 7 roddturer behövs. Man A ror över sin fru till andra sidan ån. Man A återvänder därefter och 
hämtar par B: När han rott par B över ån tar han sin fru med sig tillbaka till ursprungsplatsen och lämnar 
henne där medan har ror par C över ån. Man A återvänder därefter till ursprungsplatsen för att hämta sin 
fru. Slutligen ror Man A över sin fru och sig själv. 
4  Svar 2000 kr. 
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uppgiften korrekt. En gruppsammansättning där gruppmedlemmarna är heterogena med 
tanke på uppgiftsrelaterad kunskap främjar alltså potentiell produktivitet. Detta är mest 
tydligt om uppgiften är svår. Gruppstorlek kan alltså ha betydelse eftersom i en större 
grupp kan det finnas fler medlemmar som har de nödvändiga resurserna att lösa 
uppgiften. Den faktiska produktiviteten kan dock bli lägre än den potentiella 
produktiviteten om processerna i gruppen avviker från de föreskrivna processerna. 
Felaktiga processer kan lätt uppstå om (a) gruppmedlemmarna initialt favoriserar ett 
svar som inte kommer från gruppens mest kompetenta medlem. Att den mest 
kompetenta medlemmen (b) har låg status, (c) inte är så säker på sin egen förmåga att 
lösa uppgiften eller (d) inte presenterar sitt svar på ett bestämt sätt och därför inte får 
stöd från resten av gruppen. Om uppgiften är av heureka karaktär är sannolikheten 
högre att processerna inte kommer att vara så effektiv. Motivation genom ett adekvat 
belöningssystem kan minska processförlusterna. Belöningssystemet ska fylla tre syften: 
(a) medföra att alla individer i gruppen producerar sitt bästa, (b) motivera alla att 
utvärdera individuella produkter på ett opartiskt sätt samt (c) uppmuntra accepterandet 
av den mest kompetenta medlemmens produkt.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att gruppens potentiella produktivitet vid en 
disjunktiv uppgift av heureka karaktär kommer att vara jämställd med den bästa 
individuella produkten medan en disjunktiv uppgift av icke heureka karaktär kommer 
att vara sämre än den bästa individuella prestationen. 
 

Konjunktiv uppgift 
 
Vid en konjunktiv uppgift krävs att alla deltagare i gruppen klarar av uppgiften (Steiner, 
1972, 1976). Gruppen är beroende av sin svagaste medlem. Gruppen kan liknas vid en 
kedja som inte är starkare än sin svagast länk. Konjunktiva uppgifter är oftast 
optimerande men kan var maximerande samt både delbara och sammanhållna. Exempel 
på  sammanhållna, optimerande konjunktiva uppgifter som förekommer är en grupp 
bergsbestigare eller en grupp marscherande soldater. Båda grupperna ska nå ett 
förutbestämt mål (optimerande) och alla gruppmedlemmarna ska nå målet tillsammans 
(sammanhållen), dvs gruppen har inte genomfört uppgiften förrän dess svagaste 
medlem också nått målet (konjunktiv). Många konjunktiva arbetsuppgifter i verkliga 
livet är inte sammanhållna utan delbara, till exempel arbete vid löpande band. För att en 
arbetsenhet vid ett löpande band ska producera en viss produkt exempelvis en radio 
(optimerande), delas de olika momenten upp mellan arbetstagarna (delbar) men för att 
det verkligen ska bli en funktionell radio måste även den minst kompetenta 
arbetstagaren klara av sitt delmoment vid det löpande bandet (konjunktiv).  
 
Om gruppen ska klara av uppgiften beror på varje individ i gruppen. Dessutom är 
framgången hos respektive individ beroende av de andra medlemmarnas förmåga och 
vilja att klara av uppgiften. Gruppens potentiella produktivitet är beroende av resurserna 
hos den minst kompetenta gruppmedlemmen. Om varje gruppdeltagare använder sina 
resurser fullt ut kommer gruppens faktiska produktivitet att motsvara gruppen 
potentiella produktivitet eftersom varje individs bidrag automatiskt kommer att 
kombineras på det enda möjliga sättet. Steiner (1972, 1976) påpekar att konjunktiva 
arbetsuppgifter inte alltid är beroende av den minst kompetenta deltagaren utan att 
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uppgiften ibland begränsas av andra regler, som till exempel tillgång till redskap eller 
arbetsutrymme. Om en grupp på fyra personer ska förflytta sig från en sida av en å till 
den andra sidan i en roddbåt och det bara finns två åror kommer resultatet att vara 
beroende av de medlemmarna som är bäst och näst bäst på att ro. Produktiviteten hos en 
grupp som arbetar med en konjunktiv typ av uppgift bestäms oftast varken av den bästa 
eller den sämsta gruppmedlemmen.  
 
Vid en konjunktiv arbetsuppgift kommer ökad gruppstorlek att medföra minskad 
potentiell produktivitet och desamma gäller för faktisk produktivitet, eftersom 
processförlusterna kommer att öka. Att gruppens sammansättning är så homogen som 
möjligt med avseende på individernas uppgiftsrelevanta färdigheter är att föredra då 
detta medger hög potentiell produktivitet samt minskar missnöjet hos överlägsna 
gruppmedlemmar. Det gäller också att motivera till samarbete, i stället för att tävling 
inom gruppen. Belöningssystemet måste också förespråka samarbete.  
 
Slutsatsen är att vid en konjunktiv samverkande uppgift kommer gruppens potentiella 
produktion att vara jämställd med den bästa gruppmedlemmens individuella prestation 
medan vid en konjunktiv delbar uppgift kommer gruppens potentiella produktivitet att 
vara bättre än den sämsta individuella prestationen. 
 

Valfri uppgift 
 
Den fjärde av Steiners (1972, 1976) uppgiftstyper benämns valfri, dvs att gruppen själv 
får bestämma hur individerna ska kombinera sina resurser och processer för att 
genomföra uppgiften. Optimerande uppgifter tillåter ibland sådan frihet medan 
maximerande uppgifter aldrig tycks medge en sådan frihet. Typen av uppgift 
sanktionerar alltså gruppen att själv välja hur de ska arbeta. Om gruppen ska uppskatta 
en rumstemperatur kan man låta alla individer uppskatta temperaturen, men istället för 
att använda medelvärdet (kompensatorisk uppgift, se nedan) som gruppens produkt 
applicerar man en egen matematisk formula för att räkna ut gruppens svar. Gruppen kan  
exempelvis tilldela individuella gruppmedlemmars svar olika stort värde och 
genomslagskraft eller välja att kombinera svaren på olika sätt. Gruppen kan i stor 
utsträckning använda vilken process man vill. Vid en optimerande valfri uppgift är 
gruppens faktiska produktivitet beroende av vilken process gruppen väljer. Om 
processen stödjer arbetet kommer den att uppväga dåliga individuella bidrag och den 
faktiska produktiviteten kommer att motsvara potentiell produktivitet. Om 
grupprocessen däremot är hindrande kommer gruppens faktiska produktivitet att hamna 
under den potentiella produktiviteten. Hur gruppens process ser ut kommer att vara 
beroende av fördelningen och kombinationen av individuella bidrag samt vilka kriterier 
som gäller angående vad som är korrekt.  
 
Gruppstorlek har ingen betydelse för arbete med en valfri uppgift. Inte heller kommer 
den potentiella produktiviteten att påverkas av gruppsammansättningen eftersom 
gruppen alltid kan kompensera för avvikande individuella bidrag. Ett belöningssystem 
som uppmuntrar självintresset parallellt med gruppintresset kan öka motivationen och 
därmed den faktiska produktiviteten.  
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Kontentan är att vid en valbar uppgiftstyp är gruppens potentiella prestation i 
förhållande till individuella bidrag helt beroende av hur gruppen väljer att kombinera 
sina resurser. 
 
De fyra typer av uppgifter som återges ovan är de som Steiner (1972) betonar i sin teori 
och analyseras mer ingående. De två sista uppgiftstyperna, kompensatoriska och 
komplementära (som beskrivs nedan) har inte Steiner utvecklat i samma omfattning 
men finns ändå med i hans färdiga teori. Detta är en skillnad från hans tidigare tankar 
(1966) där den kompensatoriska och komplementära uppgiftstypen har samma status 
som den additiva, disjunktiva och konjunktiva typen av uppgift. Dessutom finns inte 
den valfria uppgiftstypen representerad överhuvudtaget i den tidigare versionen. Man 
kan ifrågasätta Steiners kategorisering på vissa punkter. Är det så att den valfria 
uppgiftstypen framträtt allteftersom arbetet med typologiseringen framskred och varför 
”försvann” den kompensatoriska och komplementära? Är den valfria uppgiftstypen 
verkligen en egen kategori eller är den inte bara en del av de övriga kategorierna? Den 
valfia typen av uppgift innefattar ingen distinkt variabel som utskiljer den från de 
övriga typerna av uppgifter. Tvärtom kan alla de övriga typerna av uppgifter (om man 
inräknar den kompensatoriska och den komplementära uppgiftstypen) passa in på 
beskrivningen av den valfria uppgiften. Dessutom är det svårt att tänka sig en 
arbetsinriktad grupp som ska utföra en uppgift, vare sig den är optimerande eller 
maximerande, där gruppen har full frihet att bestämma hur man ska bete sig i gruppen 
eller hur man ska nå potentiell produktivitet. De flesta typer av uppgifter innehåller 
någon form av ”anvisningar” eller ”föreskrivningar” för grupparbetet och hur det bör 
genomföras, exempelvis (a) samarbete eller inte, (b) om alla ska bidra eller inte, samt 
(c) syftet med grupparbetet. Min hypotes är att om Steiner hållit fast vid och 
vidareutvecklat de två sista typerna av uppgifter, kompensatorisk och komplementär, 
hade den valfia uppgiftstypen uteslutits ur typologin, vilket är den linje som jag 
fortsättningsvis väljer. Nedan beskrivs de två kvarvarande uppgiftstyperna.  
 

Kompensatorisk uppgift 
 
Vid en kompensatorisk uppgift vägs alla individuella gruppmedlemmars uppfattningar 
samman och ett genomsnittet av dessa uppfattningar blir gruppens resultat (Steiner, 
1972, 1976). En grupp kan till exempel få i uppgift att uppskatta temperaturen i ett rum. 
Uppgiften kan beskrivas som en sammanhållen, optimerande kompensatorisk uppgift. 
Gruppen ska ge ett gemensamt svar och vinner inget på att dela upp uppgiften i 
underuppgifter och karaktäriseras därför som sammanhållen. Det finns ett rätt svar, 
temperaturen i rummet, vilket medför att uppgiften är optimerande. Alla medlemmar får 
uppskatta rumstemperaturen och sen använder man genomsnittet av uppskattningarna 
som gruppens svar, dvs ett kompensatorisk arbetssätt. Steiner påpekar dock att det finns 
många olika sätt att räkna ut genomsnittet på. Även om flertalet uppgifter inte är rent 
kompensatoriska så det ett vanligt arbetssätt för grupper. Gruppens faktiska 
produktivitet kommer att bli bättre än de flesta individuella produkterna eftersom 
medelvärdet utjämnar för både de sämsta och de bästa individuella svaren. Forsyth 
(1990) menar att vid en kompensatorisk uppgift kommer gruppens bedömning vara 
bättre än 80% av de individuella bedömningarna.  
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Steiner (1972) diskuterar inte gruppstorlek, gruppsammansättning eller motivation i 
förhållande till en kompensatorisk uppgift. Utifrån Steiners övriga resonemang kan man 
dock anta att gruppstorlek inte har någon större betydelse för den potentiella 
produktiviteten. Om gruppen består av homogena eller heterogena gruppmedlemmar 
med avseende på uppgiftsrelevant kunskap borde inte heller ha någon större betydelse 
eftersom man hela tiden tar genomsnittet och på så sätt jämnar ut eventuella avvikande 
svar. Belöningssystemet borde avpassas så att samarbete uppmuntras. 
 
Detta motsägs dock till viss del i Steiners tidigare arbete (1966) angående relationen 
mellan gruppstorlek och potentiell produktivitet. Steiner menar, i denna 
naturvetenskapligt och statistiskt inspirerade artikel, att i en allför liten grupp, som inte 
kan anses baseras på slumpmässigt urval55   eller motsvara normalfördelning6 kan en 
snedvridning av resultatet uppstå vid en kompensatorisk uppgift. Detta beror på att när 
gruppen har så få medlemmar kan gruppmedlemmarnas resultat ha en benägenhet att 
snedvridas åt ”samma håll” och därför inte kompensera varandra. Om man fortsätter det 
resonemanget så borde det bli ännu tydligare (eller mer ensidigt snedvridet) om den lilla 
gruppen var homogent sammansatt och vice versa. Enligt detta resonemang skulle alltså 
en ökad gruppstorlek (till en viss nivå) ha en positiv effekt på precisionen av gruppens 
medelvärde, dvs gruppens produkt, och symetrisk eller normalfördelad snedvridning av 
individuella uppskattningar. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid en kompensatorisk uppgift kommer 
gruppens potentiella produktivitet att vara bättre än de flesta gruppmedlemmarnas 
individuella prestationer.  
 

Komplementär uppgift  
 
Slutligen finns också en komplementär uppgiftstyp (Steiner, 1972). Den komplementära 
uppgiften bygger på alla gruppmedlemmars individuella bidrag. Grupprodukten består 
av summan av alla individers bidrag och en enskild individ kan inte prestera gruppens 
resultat. Den komplementära uppgiften påminner mycket om den additiva men 
skillnaden är främst att gruppmedlemmarna inte behöver genomföra uppgiften 
samtidigt. Steiner menar att vid en komplementär uppgift koncentrerar sig varje individ 
på den del av uppgiften som hon är bäst på. De flesta delbara uppgifter i verkliga livet 
är utformade som komplementära uppgifter. Ett idealiskt belöningssystem ska belöna 
individerna för att de gör olika saker, även om det är svårt att få igenom. Den här typen 
av uppgift diskuterar Steiner mer i förbigående och tas inte alltid upp av andra forskare 
när de använder Steiners typologi (Brown, 1998, Forsyth, 1990; Jern; 1998; Wilke & 
Meertens, 1994). 
  
Ett exempel på en delbar, optimerande komplementär uppgift kan vara när en grupp 
tillsammans skriver en antologi. De olika författarna skriver var sin del (delbar) och 

                                                 
5 I det här sammanhanget syftar slumpmässigt urval till den statistiska termen som betyder att varje 
individ i populationen ska ha samma chans att komma med i urvalet. 
6 I det här sammanhanget syftar normalfördelning till den statistiska termen som betyder att ytan under 
kurvan mellan två variabelvärden anger frekvensen för de olika värdena i intervallet. 
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delarna tillsammans blir boken som är gruppens resultat (komplementär). Att skriva en 
antologi är troligtvis en optimerande uppgift eftersom kvalitén är viktigare än kvantitet. 
Om man fortsätter Steiners resonemang och överför det på den komplementär uppgiften 
kan man anta att gruppstorlek har betydelse upp till en viss storlek, för att därefter avta. 
(Detta fenomen benämns takeffekt). En heterogen grupp av författare borde ha lättare 
än en homogen grupp att skriva en antologi då var och en bör vara bäst på just sin 
textdel (gruppsammansättning). Detta under förutsättning att de författarna har unik 
kunskap som just han/hon kan skriva om (Steiner, 1966). Om alla författarna däremot 
har en delad gemensam kunskap blir förhållandet annorlunda. Gruppstorlek tillsammans 
med kunskap och kompetens har därför stor betydelse vid en komplementär uppgift7. 

Motivation och belöningssystem bör utformas så att alla får belöning för sin del. 
Potentiell produktivitet bör överstiga varje individs potentiella produktivitet.  
 
Avslutningsvis kan fastslås att vid en komplementär uppgift är gruppens potentiella 
prestation bättre än den bästa gruppmedlemmens individuella prestation.   
 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Steiner (1972) i sin typologi främst 
beskriver fyra olika grupptyper; additiv, disjunktiv, konjunktiv och valfri, även om man 
kan ifrågasätta den valfria grupptypens berättigande som en egen kategori. Dessutom 
identifierar han en kompensatorisk och en komplementär uppgiftstyp. Tillsammans 
bildar dessa en uppgiftstypologi där uppgiftstypen inte bara beskriver vilken process 
som tillåts i arbetet utan också föreskriver vilken process som måste användas om 
gruppen vill nå maximal produktion. Exempelvis tillåter en disjunktiv uppgift att en 
gruppmedlems svar är utslagsgivande medan alla andra blir betydelselösa. Men 
maximal framgång kan endast nås om den utslagsgivande rösten ges till den mest 
kompetenta gruppmedlemmen. Steiners teori inkluderar även aspekter såsom 
gruppstorlek, gruppsammansättning och motivation. Det huvudsakliga resultatet av 
denna genomgång blir dock att typen av uppgift har större betydelse än gruppstorlek, 
gruppsammansättning och motivation.  

                                                 
7  Ett vanligt exempel, som visar på att både gruppstorlek och sammansättning är viktigt, är Jack Sprat 
och hans fru. ”Jack Sprat could eat no fat; his wife could eat no lean. And so you see, between the two, 
they licked the platter clean” (Steiner, 1972, s 40). 
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ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV 
TYPOLOGIN  
Steiner har inte själv summerat sin typologi men det finns andra forskare som arbetat 
vidare med uppgiftstypologin och försökt summera de viktigaste resultaten (Forsyth, 
1990; Wilke & Meertens, 1994). I tabell 2 presenteras en summering av Steiners (1972) 
antaganden om en grupps prestation baserat på uppgiftens krav, resurserna i gruppen 
och interaktionerna i gruppen.  
 
Tabell 2: En summering av Steiners uppgiftstypologi (Fritt efter Forsyth, 1990, s 262 
och Wilke & Meertens, 1994, s 129) 
 
Fråga 
 

Svar Uppgifts- 
typ 

Exempel 

Kan uppgiften brytas 
ner i deluppgifter eller 
är en uppdelning av 
uppgiften olämplig? 

Deluppgifter kan 
identifieras 
 
 
Inga deluppgifter finns 

Delbar 
 
 
 
Samman- 
Hållen 
 

Spela fotboll, bygga ett hus, 
förbereda en fyra rätters middag 
 
Repdragning, läsa en bok, lösa ett 
matematiskt problem 
 

Vilket är viktigast: 
producera kvantitet 
eller kvalitet på 
prestationen 

Kvantitet 
 
 
 
Kvalitet 

Maximerande 
 
 
 
Optimerande 

Generera många idéer, lyfta den 
tyngsta vikten, springa flest lopp 
 
Generera den bästa idén, få fram 
det rätta svaret, lösa ett 
matematiskt problem 
 

Hur förhåller sig 
individernas 
satsningar till 
gruppens produkt 

Individernas insats 
adderas ihop 
 
Gruppen väljer pro-
dukten från en upp-
sättning av individuella 
medlemmars 
bedömningar. 
 
Alla medlemmar måste 
bidra till produkten 
 
Grupprodukten är 
medelvärdet av 
individuella bedömningar 
 
 
Individernas individuella 
bidra summeras ihop 

Additiv 
 
 
Disjunktiv 
 
 
 
 
 
Konjunktiv 
 
 
 
Kompen-
satorisk 
 
 
Komple- 
mentär 

Repdragning 
 
 
Frågor med typ ja/nej, 
antingen/eller svar ex mate-
matiska problem, gåtor, och val 
mellan olika alternativ 
 
 
Begsbestigning, äta en måltid, 
soldater som marscherar i rad 
 
Medelvärdet av individers 
uppskattning av antal bönor i en 
burk, vikt på ett objekt, 
rumstemperatur 
 
Skriva en antologi, stafettlopp, 

 
Den komplementära uppgiftstypen finns inte med i Forsyths och Wilke & Meertens 
summering utan har tillförts av mig i tabellen. Det motsatta gäller för den valfria 
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uppgiftstypen, som lyfts ur tabellen eftersom den, enligt min mening, inte fyller någon 
funktion.   
 
Nästa tabell visar på de viktigaste faktorerna som påverkar en grupps prestation. En av 
anledningarna till att Steiner och andra kategoriserat olika typer av grupparbeten är just 
att försöka analysera under vilka förhållanden en grupps prestation blir maximal. 
Forsyth (1990) och Wilke & Meertens (1994) har kopplat ihop antaganden om 
gruppens prestation med typ av uppgift och med individuell prestation. Återigen har 
den komplementära uppgiften tillförts tabellen medan det motsatta gäller för den 
valfria. 
 
Tabell 3  
Gruppens potentiella prestation beroende av uppgift (Fritt efter Forsyth, 1990, s 267 
och Wilke & Meertens, 1994, s 134) 
 
Uppgift/ 
Motivation 

Grupproduktivitet Beskrivning 
 

Additiv 
 

Bättre än den bästa Gruppens prestation är bättre än den bästa 
gruppmedlemmens individuella prestation 
 

Disjunktiv  
(Icke heureka) 

Sämre än den bästa Gruppens prestation kan jämföras med  
den bästa gruppmedlemmens individuella 
prestation men förlorar ofta 
 

Disjunktiv  
(Heureka) 
 

Jämställd med den bästa 
 

Gruppens prestation är jämställd med den bästa 
gruppmedlemmens individuella prestation 
 

Konjunktiv 
(Samverkande) 
 

Jämställd med den 
sämsta 

Gruppens prestation är jämställd med den sämsta 
medlemmens individuella prestation 

Konjunktiv 
(Delbar med 
matchning) 
 

Bättre än den sämsta Gruppens prestation kan bli bättre än individuella 
prestationer om deluppgifterna anpassas till 
gruppmedlemmarnas förmåga.  
 

Kompensatorisk 
 

Bättre än de flesta Gruppens prestation är bättre än en stor  
del av gruppens medlemmars individuella 
prestationer 
 

Komplementär  Bättre än den bästa Gruppens prestation är bättre än den bästa 
gruppmedlemmens individuella prestation 

 
Tabellen visar bland annat att vid additiva, disjunktiva (heureka och icke heureka), 
kompensatoriska och komplementära uppgifter är gruppens potentiella produktivitet 
högre än de flesta gruppmedlemmars individuella produktivitet. Det är bara vid 
konjunktiva uppgifter som gruppen förlorar i potentiell produktivitet jämfört med de 
flesta gruppmedlemmarnas individuella produktivitet. Slutsatsen blir att grupparbete 
kan vara ett bra sätt att höja produktiviteten men att det gäller att välja rätt typ av 
uppgift.   
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VIDAREUTVECKLING AV TEORIN  
 
Oavsett om typen av uppgift föreskriver en viss typ av process i gruppen för att nå 
maximal produktivitet är det inte säkert att grupperna tar sig an uppgiften på det 
påbjudna sättet. En av anledningarna kan vara att ett grupparbete inte är en enhetlig 
aktivitet utan flera aktiviteter under olika skeden av arbetet. Dessutom är det sällan som 
grupper är enbart uppgiftsinriktade. Det är mera vanligt att grupper, i varierande 
omfattning, både är uppgifts- och socioemotionellt inriktade. Sjödin (1991) och 
Granström & Einarsson, (1995) har utifrån Steiners uppgiftstypologi identifierat fem 
sätt som grupper tar sig an olika former av grupparbeten. Grupparbetena kan av 
gruppen hanteras som; additiva, disjunktiva, konjunktiva, kompensatoriska eller 
komplementära grupparbeten. Oavsett hur uppgiften är formulerad kan alltså en grupp 
välja att hantera grupparbetet på något av dessa fem olika sätt. Varken Sjödin eller 
Granström & Einarsson har med den valfria uppgiftstypen, vilket kan ha sin naturliga 
förklaring i att alla grupper "väljer" att ta sig an sin uppgift på något sätt och att de olika 
tillvägagångssätten tar sig uttryck i någon av de andra fem uppgiftstyperna. Detta 
styrker även mitt antagande om att den valfria uppgiftstypen inte är en egen kategori. I 
tabell 4 visas de fem olika tillvägagångssätten som Sjödin samt Granström & Einarsson 
identifierat att grupper använder sig av vid grupparbeten. 
 
Ur tabellen på nästa sida, kan utläsas att de tillvägagångssätt som grupper väljer att ta 
sig an en uppgift har stor överensstämmelse med Steiners (1972) antaganden om hur 
typen av uppgift styr en grupps process. Verkligt grupparbete skulle alltså vara av 
kompensatorisk eller konjunktiv karaktär, dvs grupparbete som kräver gemensamma 
ansträngningar, samlat utnyttjande av gruppens kompetens samt någon form av 
problemlösning och/eller reflektion (Sjödin, 1991; Granström & Einarsson, 1995; 
Granström, & Hammar Chiriac, 1997). Verkligheten visar dock att inom skolans värld 
förekommer det mest grupparbeten som har karaktären av summering av individuella 
prestationer snarare än en gemensamt bearbetad produkt. Även om en gruppuppgift är 
utformad på ett visst sätt garanterar det ju inte att gruppen hanterar uppgiften på det sätt 
som var meningen, andra faktorer kan spela in när gruppen väljer tillvägagångssätt, 
såsom socioemotionella aspekter eller irrationella beteenden.  
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Tabell 4  
Typologi för hur grupper kan arbeta med grupparbeten 
 
Typ av 
grupparbete 
 

Karakteristiska 

Additiv  Vid en additiv uppgift behövs hela gruppens prestation. Resultatet 
beror på summan av alla gruppmedlemmars individuella 
ansträngningar/prestation. Varje individuellt bidrag ökar gruppens 
gemensamma prestation. 
Exempel dragkamp 
 

Disjunktiv Vid en disjunktiv uppgift behöver inte alla gruppmedlemmar sam-
arbeta för att lösa uppgiften. Det räcker med att den bästa/duktigaste 
medlemmen i gruppen klarar uppgiften/finner lösningen på problemet 
och presenterar den. Den disjunktiva uppgiften innebär ett  s k 
"antingen eller" beslut. Gruppen kan bara acceptera ett av gruppens 
möjliga individuella prestationer som gruppens resultat och utesluta 
alla andra. En medlems prestation får stor (all) betydelse medan 
gruppens andra individuella prestationer inte får någon betydelse alls.  
Exempel problemlösning 
 

Konjunktiv Vid en konjunktiv uppgift behöver alla gruppmedlemmar samarbeta 
för att lösa uppgiften. Gruppen inte är klar förrän alla förstått eller 
klarat uppgiften. Gruppens prestation är beroende av den sämsta 
medlemmen klarar uppgiften. Gruppen kan liknas vid en "kedja som 
inte är starkare än den svagaste länken". Gruppens produktion 
avspeglar vad gruppen kan producera tillsammans. 
Exempel bergsbestigning. 
 

Kompensatorisk 
  

Vid en kompensatorisk uppgift måste gruppen väga samman alla 
medlemmars uppfattningar och bidrag för att få fram gruppens 
genomsnittliga uppfattning, som utgör resultatet. 
Exempel utse Lucia i en klass 
 

Komplementär  Vid en komplementär uppgift behövs hela gruppens prestation. 
Grupparbetet bygger då på arbetsdelning mellan gruppmedlemmarna, 
där var och en tar ansvar för sin del. Resultatet blir summan av alla 
medlemmars delar. En komplementär uppgift bygger på arbets-
delning, där var och en gör sin avgränsade del som sedan häftas ihop.  
Exempel antologi 
 

 
 
Sjödin (1991) har också studerat hur faktorerna gruppstorlek, gruppsammansättning 
(begåvning och kön), gruppnorm (samarbete, tävling eller fri norm) och problemtyp 
(problem med hög respektive låg tillgänglighet) påverkar problemlösningsförmågan i 
grupp. Resultatet visar att alla faktorerna har betydelse för problemlösningsförmågan. 
Gruppstorlek tycks vara den faktor som var mest utslagsgivande och interagerar även 
med de övriga faktorerna. Grupproduktiviteten är, enligt Sjödin, till stor del ett resultat 
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av ett inrteraktivt förhållande mellan faktorerna gruppstorlek, gruppsammansättning, 
gruppnorm och problemtyp.  
 

Slutsats 
 
Slutsatsen av ovanstående genomgång av Steiners (1972) uppgiftstypologi och 
vidareutvecklingen av Sjödin (1991) samt Granström & Einarsson (1995) angående hur 
grupper tar sig an olika arbetsuppgifter, är att typen av uppgift och gruppers 
tillvägagångssätt vid en tilldelad gruppuppgift är  identiska. Dessutom har Sjödin 
empiriskt visat att faktorerna gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och 
problemtyp interagerar med varandra och har betydelse för grupproduktiviteten. Detta 
skulle tyda på att teorin har empirisk relevans. Typen av uppgift (additiv, disjunktiv, 
konjunktiv, kompensatorisk eller komplementär) styr processerna i en 
uppgiftsorienterad grupp men det finns ingen garanti för att gruppen kommer att hantera 
uppgiften på det sätt som uppgiften kräver, dvs om gruppen i praktiken hanterar en viss 
typ av uppgift på föreskrivet sätt eller inte. Det kan ju tänkas att grupper hanterar 
uppgifter på andra sätt än det som föreskrivs av uppgiftstypen men att det 
tillvägagångssättet fortfarande faller inom ramen för uppgiftstypologin. Ett exempel kan 
vara när en lärare anser att gruppuppgiften är konjunktiv (dvs kräver gemensamma 
ansträngningar och samlat utnyttjande av alla medlemmars kompetens) men där 
gruppen väljer att hanterar uppgiften   disjunktiv (kräver inget samarbete utan en 
medlem står för gruppens prestation medan övrigas bidrag blir betydelselösa). Genom 
att närmare granska gruppernas arbetssätt kan man öka förståelsen för vilka processer 
som fungerar stödjande respektive hindrande vid grupparbetet. Oavsett vilken form av 
grupparbete som genomförs pågår dynamiska processer inom gruppen men även i 
relation till andra grupper. Dessa processer kan var medvetna eller omedvetna, 
konstruktiva eller destruktiva (Stiwne, 1995). Vid alla grupparbeten är det önskvärt att 
minimera de destruktiva processerna och vice versa. För att kunna stimulera och ”lyfta 
fram” de konstruktiva processerna krävs en ökad medvetenhet om vilka processer som 
sker i grupper. Steiners teori om grupprocess och produktivitet tillsammans med 
Sjödins (1991) samt Granström & Einarssons (1995) vidareutveckling av hur grupper i 
verkliga livet tar sig an gruppuppgifter kan vara ett redskap för att öka förståelsen för 
vad som händer i små uppgiftsinriktade grupper. 
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AVSLUTANDE SAMMANFATTNING OCH 
DISKUSSION 
 
Syftet med rapporten är att granska och beskriva Steiners teori (1972) om grupprocess 
och produktivitet i grupper och i viss mån även se hur teorin håller i verkligheten. Det 
senare genom att syna Sjödins (1991) och Granström & Einarssons (1995) 
vidareutveckling av teorin.  
 
Steiners teori om grupprocess och produktivitet i grupper är ett försök att betona 
samverkan mellan uppgiftens krav och grupprocesserna samt hur det påverkar gruppens 
produktivitet. Steiner (1972) anser att en grupps prestationer bestäms av tre faktorer; (a) 
uppgiftens krav, (b) resurserna i gruppen och (c) grupprocesser. 
 
Uppgiftens krav kan, i sin tur, karaktäriseras av tre aspekter. Det första kriteriet handlar 
om huruvida kraven är delbara (devisible) eller sammanhållna (unitary). Om kraven är 
delbara kan uppgiften lätt eller  lönsamt delas in i underuppgifter, som kan fördelas 
mellan gruppmedlemmarna medan en sammanhållen uppgift är omöjlig att dela upp. 
Den andra faktorn som bestämmer gruppens prestation behandlar huruvida kraven är 
maximerande (maximizing) kontra optimerande (optimizing). Om uppgiftens krav är 
maximerande innefattar uppgiften mer av kvantitet och högt tempo än en optimerande 
uppgift, som ska anpassas till någon förutbestämd standard eller önskvärt resultat. Den 
tredje faktorn som är avgörande för prestationen handlar om hur gruppen kombinerar 
sin satsning, kraft och ansträngning på arbetet.  
 
Gruppens resurser inkluderar relevant kunskap, begåvning, färdighet eller verktyg som 
innehas av den grupp som ska utföra uppgiften. Dessutom innefattas distributionen av 
resurserna inom gruppen. För att gruppen ska kunna utnyttja sin maximala förmåga till 
produktivitet måste resurser utnyttjas och koordineras på bästa tänkbara sätt.  
 
Processerna i gruppen innefattar alla de åtgärder som gruppen vidtar när de 
konfronteras med en uppgift. Det inkluderar alla de intrapersonella och interpersonella 
ageranden genom vilka människor förvandlar sina resurser till en produkt samt de icke 
produktiva handlingar som uppstår genom frustration, differentierad motivation, 
bristfällig förståelse, fel gruppstorlek eller fel gruppsammansättning. Detta gör att 
gruppens faktiska produktivitet består av potentiell produktivitet minus förluster på 
grund av felaktiga processer i gruppen, så kallad social loafing. Steiner har bland annat 
kritiserats för att bara ta hänsyn till de hindrande grupprocesserna (Forsyth, 1990). 
Grupprocesser kan också fungera stödjande för gruppen, så kallad social facilitation, så 
att gruppens faktiska produktivitet ökar. En möjlig tolkning av Steiners teori är att han 
anser att grupprocesserna alltid fungera hindrande och aldrig stödjer gruppens arbete. 
 
Grupparbete är inte en enhetlig aktivitet utan flera aktiviteter under olika förhållanden. 
Steiner (1972) har baserat på typ av uppgift identifierad sex olika typer av uppgifter; 
additiv, disjunktiv, konjunktiv, valfri, kompensatorisk och komplementär. Uppgiften kan 
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alltså vara (a) additiv, vilket innebär att alla gruppmedlemmars individuella prestation 
vid ett och samma tillfälle adderas samman, (b) av "antingen eller" karaktär där endast 
ett svar representerar gruppens prestation, dvs disjunktiv, (c) konjunktiv, där det krävs 
att alla i gruppen klarar av uppgiften, (d) valfri, när gruppen själv får bestämma hur 
individerna ska kombinera sina satsningar för att genomföra uppgiften, (e) 
kompensatorisk, då alla individuella medlemmars uppfattningar vägs samman och 
genomsnittet av dessa uppfattningar blir gruppens resultat samt slutligen (f) 
komplementär, där alla individer genomför var sin del av uppgiften och grupprodukten 
blir summan av alla medlemmars delar. Viss tveksamhet föreligger dock om den valfria 
uppgiftstypen verkligen är en egen kategori eller om den inte bara en del av de övriga 
kategorierna? Den valfia typen av uppgift innefattar ingen distinkt variabel som 
utskiljer den från de övriga typerna av uppgifter. Tvärtom kan alla de övriga typerna av 
uppgifter passa in på beskrivningen av den valfria uppgiften. Min hypotes är att om 
Steiner vidareutvecklat och beskrivit den kompensatorisk och den komplementär 
uppgiftstypen i större omfattning hade den valfia uppgiftstypen uteslutits ur typologin.  
 
Slutsatsen av genomgången av Steiners teori om grupprocess och produktivitet i 
grupper blir att typ av uppgift har störst betydelse för gruppens produktivitet. 
 
Sjödin (1991) och Granström & Einarsson (1995) har vidareutvecklat Steiners teori 
genom att undersöka hur grupper i verkligheten tar sig an olika typer av uppgifter. De 
har utifrån Steiners uppgiftstypologi identifierat fem sätt som grupper tar sig an olika 
former av grupparbeten. Grupparbetena kan av gruppen hanteras som; additiva, 
disjunktiva, konjunktiva, kompensatoriska eller komplementära grupparbeten. Oavsett 
hur uppgiften är formulerad kan alltså en grupp välja att hantera grupparbetet på något 
av dessa fem olika sätt. Varken Sjödin eller Granström & Einarsson har med den valfria 
uppgiftstypen, vilket kan ha sin naturliga förklaring i att alla grupper "väljer" att ta sig 
an sin uppgift på något sätt och att de olika tillvägagångssätten tar sig uttryck i någon 
av de andra fem uppgiftstyperna. Detta styrker även mitt antagande om att den valfria 
uppgiftstypen inte är en egen kategori. 
 
Slutsatsen av ovanstående genomgången av Steiners (1972) uppgiftstypologi och 
vidareutvecklingen av Sjödin (1991) samt Granström & Einarsson (1995) angående hur 
grupper tar sig an en arbetsuppgift, är att typen av uppgift och gruppers 
tillvägagångssätt vid en tilldelad gruppuppgift är identiska, vilket skulle tyda på att 
teorin har empirisk relevans. Typen av uppgift (additiv, disjunktiv, konjunktiv, 
kompensatorisk eller komplementär) styr processerna i en uppgiftsorienterad grupp men 
det finns ingen garanti för att gruppen i praktiken hanterar en viss typ av uppgift på 
föreskrivet sätt. Genom att närmare granska gruppernas arbetssätt kan man öka 
förståelsen för vilka processer som fungerar stödjande respektive hindrande vid 
grupparbetet. För att kunna stimulera och ”lyfta fram” de konstruktiva och stödjande 
processerna krävs en ökad medvetenhet om vilka processer som sker i grupper. Detta 
kan vara ett redskap för att öka förståelsen för vad som händer i små uppgiftsinriktade 
grupper. 
 
Med utgångspunkt i Steiners teori kan de olika ordspråken som presenterades 
inledningsvis ges sin naturliga förklaring: ”Två huvuden är bättre en ett”, stämmer om 
uppgiften är sammanhållen, optimerande och kompensatorisk eller delbar, optimerande 
och komplementär. Ordspråket ”Ju fler kockar desto sämre soppa” är också en korrekt 
beskrivning av en optimerande sammanhållen disjunktiv typ av gruppuppgift medan 
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citatet ”Ju fler desto roligare” beskriver en typiskt additiv, sammanhållen och 
maximerande uppgift. ”Om du vill ha något gjort ordentligt, gör det själv” 
överensstämmer med en sammanhållen optimerande eller maximerande disjunktiv 
uppgift av icke heureka karaktär till skillnad mot ”Tre är en samling”, som är av 
heureka karaktär (i övrig lika), där gruppmedlemmen som löst uppgiften genom en 
”aha” upplevelse har svårt att få igenom sitt svar som gruppens svar. Det sista citatet 
”En kedja är inte starkare än sin svagaste länk” är en beskrivning av en sammanhållen 
optimerande konjunktiv uppgift. Alla citaten stämmer också in på den valfria typen av 
uppgift, vilket återigen förstärker mitt antagande om att den valfria uppgiften inte är en 
egen kategori utan en del av de övriga. Den motsättning som finns i ordspråken 
angående hur grupper och deras produkter värderas kan alltså förklaras utifrån Steiner 
teori. Alla citaten är således korrekta om man specificerar under vilka omständigheter 
de är valida. 
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