
Systemperspektiv på  
grupputveckling  

och  
processledning 

 



Syfte 

Syftet med dagen är att 
utveckla förståelse och metodik 
för gruppers utveckling 



Program 

10.00  
Syfte och agenda 
Systemisk perspektiv på grupper och grupputveckling 
Hur skapa effektiva grupper med Susan Wheelans 
utvecklingsteori IMGD-modellen 
Gruppens kommunikationsmönster 
Interventions- och observationsteknik 
16.00 Tack för nu 

                
 



Berätta för din granne 

Vilka är dina bästa erfarenheter med grupper?  
 
Vad upplever du som utmanande i relation till att leda 
grupper? 
 



 

 

 

 

 

 

It’s not about leading particles, 
it’s about leading space 

 
 

 



 

 

 

 

 

Socialkonstruktionism och grupper 

 
Människors uppfattningar om världen är konstruktioner byggt på det vi 

uppfattar.  
 
Konstruktionerna är socialt funderade och ett försök till att skapa 

mening. 
 
Konstruktionerna är historiskt och kulturellt betingade. 
 
Vilka konstruktioner som är mest framträdande är en fråga om makt.  

 
 
 



 

 

 

 

 

Kontextens betydelse för mening och handling 

Handlingar förstås genom att se på den kontext de utspelar sig i 
 
”Vi kan inte förstå det andra förstår men genom att dela våra historier 
kan vi samordna våra individuella förståelser” 
 
Positionering och re-positionering påverkar kontexten 
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Linjär förståelse 
•  Hjälper oss att samla in kunskap 
och information runt ett arbete som 
ska påbörjas och ramas in i relation 
till: 
-  Tid för uppgiften 
-  Resurser 
-  Involverade  
 

 
 
 

 

Cirkulär förståelse 
•  Sätter fokus på relationer, 

meningsskapande och nyfikenhet 

Cirkulär förståelse – en inbjudan till att se mönster 
och samband 



 

 

 

 

 

Linjär förståelse 
•  Om A kommer före B så är A orsak 

till B 
•  Söka efter orsak–verkan 
•  För att kunna ändra och utveckla 

systemet/gruppen måste vi hitta 
orsaken 

 

 
 
 

 

Cirkulär förståelse 
•  A och B är skapat tillsammans. 

Orsakskedjan vänder bägge vägar 
•  För att starta en förändring i 

systemet/gruppen räcker det att en 
av oss börjar göra något på ett nytt 
sätt 

Cirkulär förståelse – en inbjudan till att se mönster 
och samband 



 

 

 

 

 

Cirkulära frågeställningar 

•  Vad ser jag när jag står och ser på den grupp, den 
organisation jag är en del av? 

•  Vilka behov får jag syn på? 
•  Vilka dynamiker är på spel? 
• Hur vore det om …..? 
• Hur kan vi tänka kring ett nästa steg? 
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Utvecklingsfaser och 
kommunikationsmönster i 

gruppen 



 
       Forming  Storming  Norming  Performing  Adjourning 

Bruce Tuckman (1965) 



Ledaren och                                                                           Uppgiften i centrum 
relationer i centrum 

Opposition  
& Konflikt 

Tillit & 
Struktur 

Arbete & 
Produktivitet 

Tillhörighet 
& Trygghet 

I II III IV 

Gruppers utveckling enligt IMGD –modellen (Wheelan) 



 
”Om medlemmarna i ett team inte känner till eller förstår 
gruppdynamik och hur grupper utvecklas så kommer det att bli 
mycket svårt för deras arbetsgrupp att bli ett högpresterande 
team. Det krävs kunskap och skicklighet hos både medlemmar 
och ledare för att deras arbetsgrupp ska bli produktiv.” Susan 
Wheelan 

Orealistiska förväntningar på ledaren 



 
Skapa en känsla av tillhörighet och en början till förutsägbara 
interaktionsmönster 
Skapa en miljö där medlemmarna kan känna sig tillräckligt 
trygga för att våga lägga fram idéer och förslag  
 

FAS 1 – TILLHÖRIGHET OCH TRYGGHET 
MÅL 



1. Tillhörighet och trygghet 

Medlemmarna… 
•  Försöker lära känna varandra och 

är artiga 
•  Visar ett stort behov av att bli 

accepterade av gruppen 
•  Tar upp få eller inga allvarliga 

konflikter 
•  Försöker förstå gruppens mål och 

regler 
•  Önskar ordning och struktur 
•  Tar få personliga risker 
•  Visar stort beroende av ledaren 
 
 

Ledarens roll 
•  Skapa en känsla av trygghet och 

tillhörighet 
•  Skapa ramar och tydliggöra dem – 

varför är vi här? 
•  Säkerställa att gruppens 

medlemmar lär känna varandra  
•  Styra och leda gruppen 
•  Tydliggöra mål, arbetsfördelning 

och samarbete 
•  Tydliggöra normer och spelregler 
•  Se till att gruppen går vidare… 
 



Spelplanen och hörnflaggorna 

Vision 
 

Mål 

Strategi Kultur 



Ett verktyg för god mötesledning 
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Reflektion med grannen 

Hur relaterar det här till mina erfarenheter av att leda 
och vara en del av grupper? 
 
 



 Att utveckla en gemensam uppsättning mål, värderingar 
 och operationella procedurer 

FAS 2 – OPPOSITION OCH KONFLIKT 
Mål 





2. Opposition och konflikt 

Medlemmarna.. 
•  Formerar undergrupper och visar 

mindre gruppkänsla 
•  Visar mer öppet konkurrens 
•  Ökar konflikternas frekvens och 

intensitet 
•  Försöker ta eller undvika ledarskapet 

med hjälp av andra 
•  Försöker lösa konflikter som uppstår 

genom omröstning, kompromiss eller 
någon utifrån 

•  Försöker påverka eller forma 
värderingar och normer som passar 
egna syften 

•  Ger varandra feedback som är bitsk  
•  Visar stora skillnader i aktivitet i 

gruppen 
 
 

Ledarens roll 
•  Hantera opposition och konflikt 
•  Klara ut delegering och rollfrågor 
•  ”Gå efter bollen” – inte efter spelaren 
•  Undgå allianser – och vara uppmärksam 

på dem som uppstår  
•  Ta ansvar for konfliktlösning – involvera 

och visa förtroende 
•  Våga fråga, sammanfatta och förklara 
•  Avdramatisera och uppmuntra 

diskussioner 
•  Tydliga regler för feedback och 

återkoppling 
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FAS 3 – TILLIT OCH STRUKTUR 
Mål 

Att stärka positiva relationer bland medlemmarna 
Att ingå i mognare förhandlingar om roller och 
organisatoriska procedurer 



3. Tillit och struktur 

Medlemmarna börjar att.. 
•  Öka klarheten om vilka mål som ska 

uppnås 
•  Roller och uppgifter anpassas till att 

passa de uppgifter och mål gruppen 
har 

•  Hantera konflikter allteftersom de 
uppstår 

•  Visa synergier och ställa krav på 
konsensuslösningar 

•  Öppet delge varandra idéer, känslor, 
åsikter och feedback 

•  Visa att de är nöjda med sin roll i 
gruppen 

•  Försvara gruppidentiteten internt och 
externt 

•  Ställa höga krav på grupplojaliteten  
 
 

Ledarens roll 
•  Fokusera på målet och visa tillit och 

struktur 
•  Delegera ansvar och ta vara på allas 

kompetens  
•  Belöna initiativ och uppmuntra 

ifrågasättande 
•  Sätta ord på (artikulera) de känslor 

och frustrationer som eventuellt finns i 
gruppen  

•  Säkerställa att konflikter löses 
•  Ge varandra konstruktiv feedback – 

ökad tillit 
 



Att få arbetet väl utfört 
Att fatta informerade och välgrundade beslut 
Att bevara sammanhållningen samtidigt som man uppmuntrar 
till uppgiftsrelaterade konflikter 
Att fortsätta vara högpresterande på långt sikt 

FAS 4 – ARBETE OCH PRODUKTIVITET 
Mål 



4. Arbete och produktivitet 

Medlemmarna fortsätter med att.. 
•  Uppfatta uppgifter och mål som 

gruppens ansvar  
•  Uppfatta konflikter som möjlighet till 

vidareutveckling 
•  Använda feedback för att utveckla 

gruppens och effektivitet 
•  Förstå och acceptera egen och andras 

roll/-er och status  
•  Visa värme och gemenskap utan krav 

på äganderätt 
•  Tillåta undergrupper som bidrar till det 

gemensamma 
•  Kommunicera med varandra direkt, 

öppet och ärligt 
•  Fatta beslut genom diskussioner och 

uppmuntra ifrågasättande  
 
 

Ledarens roll 
•  Stödja arbete och produktivitet genom 

att delegera till gruppen 
•  Coacha och ge feedback 
•  Koordinera och informera om resultat 

och utveckling 
•  Hitta nya utmaningar och optimera 

gruppens resultat 
•  Säkerställa att dina medarbetare har 

tid och resurser att arbeta vidare! 
 



FAS 4 – Avslut 
Mål 

Att hålla fokus tills insatser är avslutade 
Att säkra ett bra avslut för alla involverade 



5. Gruppens upplösning 

Medlemmarna..  
•  Några börjar mentalt flytta sig vidare 

till nya projekt, nya samarbeten 
•  Andra vill hålla kvar gruppen som den 

är och skjuta upp en avslutning 
•  De sista tre metrarna för uppgifter kan 

vara svåra att ro i land 

Ledarens roll 
•  Hålla fokus på uppgiften – när ingen 

annan gör det 
•  Avsluta aktiviteter eller insatser 
•  Kvalitetssäkra de leveranser som ska 

levereras 
•  Se till att stänga ordentligt – avsluta 

och fira! 
Utvärdera: 

•  Hur framgångsrik var gruppen? 
•  Hur väl har gruppen fungerat? 
•  Vad kan vi göra bättre nästa gång? 
•  etc 

 





Reflektion med grannen 

Finns det faser som är lättare för dig att leda och vara 
i än andra? 
 
Vilken utmanar dig mest, som medlem, som ledare? 
 
Vilka tankar väcker det? 





 

 

 

 

 

Observera processen 

•  Kommunikationsmönster 
•  Hur fattas beslut i gruppen?   
•  Hur hanteras och löses oenigheter?  
•  Hur är energi nivån i gruppen?  
•  Hur är gruppdynamiken? 
•  Vem tar vilka roller/hur positionerar man sig? 
•  Hur relaterar och positionerar sig gruppen i förhållande till 

omgivningen?  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

5 viktiga saker att tänka på i grupprocesser 

1.   Fungerar det – blanda dig inte 
2.   Om resultatet står på spel – intervenera 
3.   Timing och precision är viktigt 
4.   Var uppmärksam på parallella processer 
5.   Använd gruppen 
 
 
 
 



Reflektion 

Vilka tankar väcker det systemiska 
perspektivet kring det att leda och utveckla 
grupper och samarbeten? 
 
Vad betyder det för mig? 
 
Vad blir viktigt? 
 



 

 

 

 

 

Brené Brown, http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability 
Carsten Hornstrup m. fl., Systemiskt ledarskap och organisationsutveckling 
Edgar Schein, Process consultation volume 1 & 2 
 

Tips  


