
När du arbetar i ditt företag eller något annat projekt vill du samarbeta med 
ett antal medarbetare som vill utvecklas individuellt och i grupp. Om du 
arbetar med en grupp personer kommer du inte, per automatik, att få till en 
bra gruppdynamik. Det är ditt ansvar att se till att gruppen utvecklas till ett 
team.

Starten är viktig
Det gäller att du och dina medarbetare förstår 1 syftet med er uppgift, 2 det 
förväntade resultatet samt att 3 samarbete är nyckeln till framgång. I alla 
teamrelaterade uppgifter finns stora möjligheter för alla  involverade att växa 
som individer och få nya erfarenheter och kunskap.

Du erhåller din belöning när du utvecklas i processen och levererar upp-
giften i rätt tid och med rätt kvalitet. Du positionerar helt enkelt ditt varumär-
ke gentemot dina medarbetare och din beställare.

Gruppen
Grupper är som snöflingor, det finns ingen som är den andra lik. Dock 
innehåller din grupp två eller flera personer som är ömsesidigt beroende  och 
som påverkar varandra genom  socialt samspel. Din grupp är ett levande 
system, som  genomgår ett antal faser i sin utveckling mot ett högpresterande 
team.

Relation i st f uppgift
När du arbetar med individer som vill [vågar] utvecklas kommer gruppen 
formas, växa och mogna till ett team som genererar synergieffekter, 1+1=3. 
Trygga medarbetare kommer vara grunden för ditt utvecklande team.

Tuckmans processteori
Bruce Tuckman, professor i psykologi, Ohio State University, publicerade 1965 
en modell om "Forming - Storming - Norming - Performing". På 1970 -talet 
lade han till den femte fasen - Adjourning. Modellen visar, i fem steg, själva 
processen som ett team genomgår från start till slut. Den förklarar än idag 
gruppers utvecklingsfaser och används över hela världen.

Forming [initial]
Gruppen startar med en stark känsla av engagemang och vilja.

Storming [konflikt]
Osäkerheten och motsättningarna blir i många fall fler och djupare.

Norming [normer skapas]
Gruppen accepterar varandra och arbetar mot gemensamma mål.

Performing [prestation]
Gruppen uppnår framgång som ett resultat av ”vi-känslan”.

Adjourning [avslut]
Gruppen avslutas och kan nu, nöjda och stolta över sitt arbete.
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