
Välkommen! 

Seminarium 15/1 
Grupputveckling och ledarskap 
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Agenda 
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• IMGD Wheelans grupputvecklingsteori 

– grundläggande om faserna/ledarskap/ 

– inkomna frågor  

• Dialog: erfarenhet  

• Avslutning 

 

 



Incheckning 
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Vad har jag för relation till grupputveckling? 

 



Gående dialog 
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1. Alla ställer sig i rummet.  

2. Den som vill börja kliver fram och göra ett tydligt uttalande (synvinkel 

idé eller förslag) kring det valda temat. 

3. Övriga visar sin relation till det sagda genom att gå nära den som 

sagt något, och längre bort om man inte håller med. Man får gärna 

ge sin nya nyans på det som sägs. 

4. Efter varje nytt uttalande visar övriga sin inställning till det sagda 

genom att gå närmare eller längre bort ifrån den personen. 

 

 



Fokus på faser 

och ledarskap 



Den integrerade modellen om gruppers 
utveckling 
The Integrative Model of Group Development, IMGD 
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Den integrerade modellen om 
gruppers utveckling 
The Integrative Model of Group Development, IMGD 

Verksamhetsprocess 
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Vad ger GDQ? 

• Information om gruppens mognadsgrad 

• Information om gruppens utvecklingsområden utifrån en 

grupputvecklingsteori 

• Information om hur effektiv gruppen är jämfört med ett 

stort urval andra grupper 

• Information om hur produktiv gruppen anser sig vara 

• GDQ är en intervention i sig! 
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Gruppers utveckling och prestationer 

Forskning visar att grupper som befinner sig i fas III och IV jämfört med grupper i 
fas I och II: 

• Har nöjdare kunder och chefer inom tjänstesektorn 
(Wheelan, Murphy, Tsumura & Fried Kline, 1998) 

• Producerar mer varor inom tillverkningsindustrin 
(Wheelan & Furber, 2006) 

• Har fler överlevande patienter inom intensivvården 
(Wheelan, Burchill & Tilin, 2003) 

• Har elever som presterar bättre på nationella prov inom skolans värld 
(Wheelan & Kesselring, 2005; Wheelan & Tilin, 1999)  

• Grupper med en dominans i fas 1 & 2 har sämre arbetstillfredsställelse, är mer 
stressade och har högre sjukfrånvaro 

 (Jacobsson et al, 2013) 

• Grupper med en dominans i fas 3 & 4 har högre arbetstillfredsställelse, är 
mindre stressade  och har lägre sjukfrånvaro 

( Jacobsson et al, 2013) 
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Fas I – tillhörighet och trygghet 

• Medlemmarna är beroende av ledarskap 

• Ledaren blir betrodd och beundrad 

• Medlemmarna fokuserade på acceptans, tillhörighet 

• Försiktighet, artighet präglar kommunikationen 

• Konflikter upplevs som hot mot gruppen 

• Mål och roller oklara 

 

Huvuduppgift: 

Tydliggöra mål, skapa struktur 

och öppen kommunikation 



Första fasen: Tillhörighet och trygghet 

Ledarens roll i detta stadium bygger på att skapa trygghet i 

gruppen och minska antalet orosmoment. Ge struktur, berätta 

vad och hur. 

• Var tydlig och strukturerad i din kommunikation 

• Anamma ett inkluderande förhållningssätt 

• Ge positiv feedback 

• Säkerställ att alla är med och får vara med 

• Sätt upp högpresterande normer 

• Var gruppens ansikte utåt 

 

Ta gruppen vidare… 

 

LEDARSKAPET 



Fas II – Opposition och konflikt 

• Ökande trygghet tillåter olikheter 

• Medlemmar utmanar varann och  

 ledaren 

• Subgrupper och koalitioner bildas 

• Ifrågasättande av mål och roller 

• Missnöje 

• Öppen konkurrens 

• Gruppen letar efter syndabockar 

• Konfliktlösning via omröstning eller hjälp utifrån 

 

Huvuduppgift: 

Uppmuntra sakkonflikter men inte personkonflikter.  

Lös konflikter genom att uppdatera och utveckla mål,  

roll och struktur.’ 



Andra fasen: Opposition och konflikt 

• Sträva efter att skapa en enhetlig kultur inom gruppen 

• Sker vanligtvis genom konflikter 

• Förutsätter en bra kommunikationsstruktur 

• Förvänta dig att din tidigare auktoritet som ledare ifrågasätts 

• Omfördela makten gradvis 

• Stötta gruppens strävan efter frigörelse från beroende av 

ledaren 

 

 

Ta gruppen vidare… 

 

LEDARSKAPET 

 



Fas III – Tillit och struktur 

• Ökad klarhet om mål och roller 

• Konsensus uppnås oftare 

• Mer flexibel kommunikation 

• Subgrupper och konflikter mindre hotfulla 

• Olikheter tillåts 

• Tilliten ökar som resultat av konfliktlösningen 

• Medlemmarna mer hängivna gruppens mål 

 

Huvuduppgift: 

Justera strukturer och rollfördelning 



Tredje fasen: Tillit och struktur 

• Uppmuntra medlemmarna att ta del av gruppens 

ledarskapsfunktion 

• Relationen mellan ledaren och gruppen förändras 

• Uppmuntra gruppen att göra förändringar av gruppstrukturen i 

syfte att öka produktiviteten 

• Ledarskapet bör överlag ta formen av en mer konsultativ karaktär i 

denna fas. 

 

 

 Ta gruppen vidare… 

LEDARSKAPET 

 



Fas IV – effektivitet och produktivitet   

• Mål och roller är klara och tydliga 

• Roller och uppgifter fördelas efter kompetens 

• Öppen kommunikation, alla blir hörda 

• Subgrupper är funktionella och flexibla 

• Energi, trivsel, arbetstillfredsställelse höga 

• ca 80% av tiden är effektivt arbete 

 

Utmaning: 

Skapa förnyelse 



Fjärde fasen: Arbete och produktivitet 

Som ledare bör du här ta ett steg tillbaka och mer ta rollen av en 

expertmedlem i gruppen. 

•  Var uppmärksam på störningar i gruppen (ex. medlem slutar, 

gruppens mål förändras) 

•  Granska organisationens stöd regelbundet 

• Föregå med gott exempel – var en effektiv teammedlem 

 

 Upprätthåll gruppens mognad 

 

 

 

LEDARSKAPET 



När inträffar de olika stadierna? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

FAS 1 

FAS 2 

FAS 3 

FAS 4 

MÅNAD 



Faser och teman i grupper 

 

Fas I: Tillhörighet 

och trygghet 

Fas II: Opposition 

och konflikt 

Fas III: Tillit och 

struktur 

Fas IV: Arbete och 

produktivitet 

Mål Antar att det finns 

gemensamma mål, men ej 

undersökt. 

Målen oftast oklara och 

individuella. 

Målen klarnar och slipas 

på, mer av gemensamma 

mål. 

Har gemensamma mål 

som är tydliga för 

medlemmarna. 

Roller Oklara, men få bekymrar 

sig. 

Otillfredsställelse med 

roller vanligt 

Roller klarnar och slipas 

på. 

Klara roller baserad på 

funktion för gruppen. 

Chef-/ 

ledarskap 

Har stor 

betydelse, 

förväntas vara 

tydligt. 

Utmanas som 

regel. 

Ledaren kan 

delegera mer. 

Ledarskap 

utspritt bland 

medlemmar. 

Chefen mer en 

auktoritet. 

Kommunikation Trevligt, socialt prat med 

få åt gången. 

Frustration uttrycks, 

splittrad kommunikation. 

Uppskattning börjar 

uttryckas mer avspänt och 

öppet. 

Öppen kommunikation av 

fakta och känslor kopplat 

till hur vi löser uppgifterna. 

Normer och 

värderingar 

Oklara i början, söker 

minsta gemensamma 

nämnare och letar efter 

likhet. 

Börjar klarna, men har ofta 

svårt att hitta det 

gemensamma. Hittar och 

finner olikhet. 

Börjar att hitta en 

gemensam plattform, vad 

som gäller i denna grupp. 

Har gemensamma normer 

och värderingar för kvalitet 

och kvantitet.  

Konflikter Förekommer knappt. Förekommer rikligt, risk för 

personkonflikter. 

Klingar av, gruppen har 

hittat sitt sätt att hantera 

konflikter sakinriktat. 

Förekommer fortfarande, 

men kopplat till sak – inte 

person. 

Problemlösning och  

beslutsfattande 

Som regel enskild 

problemlösning, beslut 

fattas oftast av ledaren. 

Svårt för gemensam 

problemlösning. 

Lättare för gemensam 

problemlösning och 

delegering av beslut. 

Kan använda gruppen för 

gemensam 

problemlösning och 

beslutsfattande. 



Du som HR-specialist 
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• Grupputveckling är inte lika med en GDQ-mätning 

• Ge begrepp och teori till chefer 

– Normalisering, en väg som alla måste vandra, det tar tid att utveckla 

grupper 

• Lättare att nysta i konflikter 

• Lättare  

• Kan initiera insatser och åtgärder  

• Kan genomföra insatser och åtgärder 

 

 

 



Dialog 
Erfarenheter 



Dokumentation: erfarenheter 
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• Så här jobbar vi med grupputveckling i vår 

förvaltning 

– I mån av tid, finns för lite tid 

– Konsulterar chefer, men ej i grupper, kan 

påminna medarbetare om 

anställningsskyldighet 

– Jobbar med GDQ 

– Vi jobbar brett 

– Jobbar med psykoedukation, övningar och 

kartläggning av beteendemönster 

– Inte aktivt 

 

• Vilket stöd skulle ni vilja ha av CLU 

– Modeller, verktyg, föreläsning för 

chefsgrupper 

– Fler utbildningstillfällen kring grupputveckling 

för HR-specialister 

– Grupputveckling för arbetsgrupper i 

verksamheterna vid behov 

– Sammankallande i nätverk för de som jobbar 

med grupputveckling (2 gånger / år) 

– Hjälp med interventioner utifrån olika ansatser 

– Mer praktiska kurser om interventioner efter 

kartläggning med GDQ 

– GDQ-certifiering till HR-specialister på avd 

– Bollplank vid arbete med ”svåra” grupper (när 

man kör fast) 

– Föreläsningar för chefer och kollegor, nätverk 

för HR 

 



Hejdå! 



Kontakt: 

 

Anna Krook   031-378118 

anna.krook@intraservice.goteborg.se  

 

Kristina Belfrage  031-378128 

kristina.belfrage@intraservice.goteborg.se  

 

Tony Ullgren    031-378126  

tony.ullgren@intraservice.goteborg.se  
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