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Hur du som chef lyckas skapa högpresterande, effektiva team
Idag krävs allt som oftast att vi samarbetar med andra inom organisationen för att skapa resultat och
nå uppsatta mål. Tidigare hierarkier lämnar plats åt plattare organisationsstrukturer samtidigt som
tydligt avgränsade avdelningar ersätts av projekt- och matrisorganiserade grupper som ska lösa
komplexa, tvärfunktionella uppgifter. Men för att det ska ge resultat så räcker det inte att vi människor
bara är experter på våra specifika arbetsområden. Vi måste även ha förmågan att kunna samarbeta
med andra människor där förhoppningen är att vi ska bilda högpresterande, effektiva team. Detta är
dock svårare än många inser, där studier pekar på att 90 % av alla grupper har svårt att prestera. Men
vad är det som gör att vissa arbetsgrupper blir effektiva team medan andra misslyckas med detta? Och
vad kan du som ledare göra för att öka sannolikheten att skapa effektiva team?
I vårt långa arbete med teamutveckling har vi sett stora skillnader mellan högpresterande team och de
arbetsgrupper som inte når samma grad av effektivitet. Vad som är tydligt är att grupper likt människor
behöver gå igenom ett antal perioder för att nå mognad. Det avgörande är hur du tar dig igenom dessa
perioder och att grupputvecklingen inte stannar av längs vägen. Här ser vi att alla har ett ansvar och
en viktig roll där gruppmedlemmarnas insats och förståelse självklart är fundamentalt, samtidigt som
ett anpassningsbart ledarskap från dig har stor påverkan under utvecklingsresan. Grupper går i sin
utveckling igenom fyra stadier: (1) Tillhörighet och trygghet, (2) Opposition och konflikt, (3) Tillit och
struktur och (4) Arbete och produktivitet. Gruppens prestation och resultat kan kopplas till vilket
stadium gruppen befinner sig på och illustreras nedan.

Grupputvecklingens fyra stadier.
Din grupp går igenom dessa stadier i olika omfattning på sin resa mot att bli ett högpresterande team.
Om gruppen inte nått hela vägen till Stadium 4 så är risken alltså stor att den i stället har fastnat på
något av de tidiga stadierna i utvecklingen. Det innebär inte att gruppen aldrig kan bli högpresterande,
utan istället kan gruppen ta sig vidare i utvecklingen genom att du identifiera var ni befinner er och
göra konkreta och passande åtgärder för att ta sig vidare. Nedan går vi igenom respektive steg för att
se vad du som ledare kan tänka på för att öka chanserna till snabbare grupputveckling.
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Stadium 1: Tillhörighet och trygghet
Vid en arbetsgrupps bildande så ligger fokus bland dina gruppmedlemmar främst på att accepteras av
övriga gruppen. Medlemmarna är ofta passiva och väntar på att du som ledare ska ta initiativ till
diskussion och beslut. De undviker avvikande åsikter för att inte skapa konflikt och ökar därigenom
sannolikheten att accepteras av gruppen.

Stadium 2: Opposition och konflikt
Konflikt uppfattas av de flesta som någonting negativt och någonting som man helst undviker, men
detta steg sker då gruppmedlemmarna känner sig tillräckligt trygga i gruppen för att våga lyfta fram
avvikande åsikter. Det är alltså ett naturligt och viktigt steg för att tillit inom gruppen ska kunna byggas.
I detta steg utmanar gruppmedlemmar varandra och dig som ledare.
För att lyckas nå målet i det här stadiet krävs att gruppen diskuterar och att medlemmar kompromissar
för att komma överens. Konflikter relaterat till detta är nödvändiga för att skapa tillit och ett klimat
inom gruppen som gör att medlemmarna känner sig fria att lägga fram åsikter som inte alltid behöver
gå i linje med de andra i gruppen. Detta är även viktigt för att gruppen ska lyckas bli effektivt och
produktivt. Problem uppstår om konflikterna blir personliga, då det kan göra så att tilliten inom
gruppen upphör och gruppens utveckling stannar upp eller går tillbaka. Bevara därför fokus på
arbetsuppgifterna och undvik personliga eller olösbara konflikter. Genom att lösa konflikterna kring
uppgifterna och skapa en gemensam bild av gruppens syfte och procedurer så skapar du
förutsättningarna för ett effektivt samarbete.
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Stadium 3: Tillit och struktur
När gruppen klarat av att arbeta sig igenom de oundvikliga konflikterna i det andra stadiet så kommer
gruppmedlemmarnas tillit, engagemang och vilja att samarbeta att öka. Det tredje stadiet Tillit och
struktur präglas av en öppen kommunikation och högre fokus på den aktuella uppgiften. Du som ledare
går på detta stadium från att vara styrande till att bli mer konsultativ och gruppens kommunikation
blir mer uppgiftsorienterad. Mindre tid läggs på frågor kring status, makt och inflytande. Istället förs
mogna förhandlingar om roller, organisation och operativa procedurer, samtidigt som medlemmarna
aktivt försöker stärka relationerna till varandra.

Stadium 4: Arbete och produktivitet
Det fjärde stadiet innebär att teamet uppvisar hög effektivitet och produktivitet. Det är inte lätt att
komma till det här stadiet och en majoritet av alla grupper når inte hit. Problemlösningen som gjorts i
de tidigare stadierna innebär att teamet nu kan fokusera på att genomföra de faktiska uppgifterna och
nå mål uppsatta av gruppen eller organisationen. Medlemmarnas roller matchar deras förmågor,
kommunikationen är öppen och stödjande, konflikter är kortvariga och sammanhållningen är stark.
Subgrupper erkänns och belönas av teamet. Du har fortfarande en konsultativ ledarroll vid behov, men
då gruppen i hög grad är självgående kan du delta tillsammans med medlemmarna i arbetet för att nå
målen och göra gruppen framgångsrik. I det här stadiet tycker teammedlemmarna med stor
sannolikhet att det är otroligt kul och givande att samarbeta. Utmaningen för gruppen blir att behålla
det driv och fokus som krävs och undvika att återgå till något av de tidigare stadierna.
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Fokusera på det viktiga
Att samverka och samarbeta med andra är någonting vi människor förväntas behärska, både i privatliv
och på arbetsplatsen. Trots detta fokuserar ofta utbildning och lärande på att utveckla tekniska
kompetenser inom särskilda områden och för individer snarare än kollektivet. Detta är dock allt som
oftast fel väg att gå för dig som vill skapa högpresterande team. Forskning pekar nämligen på att
högpresterande grupper inte har något tydligt samband med varken den individuella tekniska
kompetensen, personlighetsdrag eller homogena personligheter. Istället är det de grupper som förstår
hur grupper och grupparbete fungerar som faktiskt presterar bäst. Fokusera därför på insatser som ger
effekt i en ökad förståelsen för grupputveckling och grupparbete, istället för att försöka skapa ”det
perfekta laget”. På så sätt förbättrar du med stor sannolikhet både produktiviteten och gruppens
inställning till samarbete – och därigenom kan din grupp ta en plats bland de 10 % som faktiskt lyckas
bli högpresterande.
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