
63

”Teambuilding” som begrepp, dök upp
på konferensmarknaden för cirka sju år
sedan och gjorde med tiden förvirring-
en total. 

Jag ska därför försöka  klargöra
begreppet ”teambuilding” utifrån ett
utvecklande, gruppsykologiskt perspek-
tiv. Ett perspektiv som gör att du faktiskt
kan ”räkna hem” din utbildningsinves-
tering i form av en effektivare och mer
produktiv grupp.

Mycket forskning läggs ned på att

mäta gruppers effektivitet. Försvarshög-
skolan har räknat fram att en ny grupp,
i situationer där man samverkar med
varandra, lägger 80 procent av sin tota-
la energi på relationsfrågor, frågor som
rör det känslomässiga.  Endast 20
procent läggs på de faktiska arbetsupp-
gifterna. De är prestationsmässigt myck-
et ineffektiva. En fullt utvecklad grupp
däremot, som har löst alla medlems- och
rollfrågor, lägger ungefär 80 procent av
sin totala energi på arbetsrelaterade

frågor och 20 procent på relations rela-
terade.

Se där det första skälet till att satsa på
äkta teambuilding.

En ny grupp präglas av starka känslor
av osäkerhet, en osäkerhet som rör
medlemskapet i gruppen. Kommer jag
att bli accepterad och omtyckt i grup-
pen? Kommer man att lyssna på mig när
jag talar? Vill jag vara med i den här
gruppen? Och vilken roll kommer jag att
spela? Grupper utvecklar nämligen

Från
puppa
till fjäril
Hur individer kliver ur sitt skal 
och börjar samarbeta
Idag har ”teambuilding” för många kommit att

bli ett beskrivande ord för allt man gör i grupp

utomhus. ÖB är vårt senaste och kanske mest

förvånande exempel på den okunnighet som

präglar ”teambuilding-marknaden”. Kreativa

broschyrförfattare har på de mest märkliga sätt

lyckats uppgradera såväl byggande av fågel-

holkar, chokladprovning, matlagning och utslag-

ningstävlingar till teambuilding.
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under resans gång en inofficiell hierar-
ki som är helt oberoende av den
ursprungliga formella strukturen. Vem
kommer att ta ledningen? Hur skall jag
i så fall förhålla mig till henne? Vem av

oss har de bästa förut-
sättningarna? Det här
är mycket väsentliga
frågor i nya grupper.
Och det är med dem
och andra mål och
normrelaterade frågor

man arbetar i ett teambuildingprogram.
Ett genomtänkt program ska ge grup-
perna instrument och möjlighet att
börja besvara och lösa dessa frågeställ-
ningar.

FFrraammggåånnggssffaakkttoorreerr vviidd tteeaammbbuuiillddiinngg

Teambuilding handlar om att skapa en
varaktig effekt i arbetsgruppen och att
frigöra kraft genom att stärka grupper
och enskilda individer. Det uppnår man
inte genom ett par timmars samarbets-
övningar ute i skogen. Inte heller genom
att valla runt dem på roliga aktiviteter
runt kursgården. Vuxna människor i en
arbetsrelaterad teambuilding ska  mötas
på sin egen professionella nivå. Inte
behandlas som dagisbarn på utflykt. I så
fall är ”teambuilding-investeringen”
bortkastad och kommer inte att leda till
någonting mer än lycka över ett par
timmars semester från kontoret.

Arbetssätten vid teambuilding/grup-
putveckling är skiftande. En av de nyare
metoderna som väckt stort intresse hos
både forskare och ledande auktoriteter
inom grupputveckling sker utomhus.
Anledningen till att de skapat sådan
uppmärksamhet – är att inlärningsef-
fekten är så hög. (Något ni kommer att
få läsa mer om i nästa artikel som hand-
lar om inlärning.)

Oavsett om man väljer att utveckla
gruppen inne i en kurslokal eller ute i
skogen så ska handledaren arbeta med
deltagarnas känslor och gruppens rela-
tioner. Eftersom det är känslorna som
styr vårt agerande

Lika svårt som det är att lära sig spela
piano eller fotboll genom att lyssna på
föredrag, lika svårt är det att skapa
välfungerande grupper enbart med hjälp
av kloka tankar och teoretiska föreläs-
ningar.

Upplevelsebaserad Inlärning får inte
förväxlas med naturupplevelser och
farligheter i äventyrsform. Det är en
pedagogikform där deltagarna är enga-
gerade i upplevelsen istället för att som
traditionellt, tala om och lyssna till teori-
er om gruppsamverkan och ledarskap.
Programmen skapar en hög nivå av
engagemang, glädje och möjligheter. Å
andra sidan kräver de mer uppoffring
och engagemang än en traditionell före-
läsning. Men, det är den mest effektiva
formen för att skapa varaktiga effekter
hos individer och i grupper.

OOmm hhaannddlleeddaannddeett oocchh ttrryygggghheetteenn

Det finns alltid  människor som är
förväntansfulla men det finns också de
som inte ville vara med på upplevelsen.
Människor som är misstänksamma och
rädda. Därför är en av handledarens
viktigaste uppgifter att på ett tidigt stadi-
um i programmet skapa ett klimat av
trygghet i gruppen. Ju större trygghet i
gruppen, desto mer vågar deltagarna
engagera sig. En hög nivå av trygghet
kan ta ett teambuildingprogram till
oanade nivåer. En klok handledare
lämnar därför plats för diskussioner om
förväntningar och farhågor. Det är
viktigt att deltagarna pratar med varan-
dra om sina tankar inför dagarnas
gemensamma övningar. Farhågorna
minskar i styrka när man väl givit luft åt
dem och ventilerat vad man känner.

”En pojke upptäckte  på en av sina ensamma upptäcktsfärder i

skogen  en fjärilspuppa. Formen fascinerade honom. Han visste

inte vad som dolde sig därinne, men han förstod att den innehöll

liv och han blev nyfiken.

Varje morgon, så fort han fått på sig sina kläder, rusade han ut

i skogen, till puppan. Han såg hur puppan långsamt

började sin mödosamma utveckling.

Så plötsligt – en morgon då solens strålar bröt igenom det

täta lövverket såg han en liten spricka i puppan.

Han fylldes av glädje och han satte sig ner för att

vänta…”

” De finns få aktiviteter som är så 

splittrande för en grupp som att låta

dem tävla mot varandra.”
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EEnnggaaggeemmaanngg oocchh ttäävvlliinnggaarr

Det finns få investeringar med så hög
ränta som den man får som aktiv delta-
gare i ett grupputvecklingsprogram. Det
är också viktigt att övningarnas karaktär
(vid utomhusprogram) är av sådan art
att alla – oavsett ålder och fysiska förut-
sättningar – på ett tryggt och säkert sätt
ska kunna delta. Det får inte finnas några
moment av utslagning i övningarna. De
får heller inte vara av tävlingskaraktär.
De finns få aktiviteter som är så splitt-
rande för en grupp som att låta dem
tävla mot varandra. Det skapar ”vi och
dom-känslor” i stället för den ”vi-anda”
man vill  skapa i alla arbetsgrupper. 

Det är också viktigt att övningarna
engagerar deltagarna i förhandlingar,
diskussioner, identifiering av personliga
mål och gruppmål. Genom att engage-
ra deltagarna i denna process påminns
de om kraften i att fullt utnyttja grup-
pens olikheter och styrkor.

IInnfföörr hheemmkkoommsstteenn

Vi lär alla på olika sätt och vad som
passar mig – kanske inte passar dig. Man
måste anpassa utbildningsprogrammen
så att de tillfredsställer alla olika inlär-
ningsstilar. Det handlar också om att
skapa känslominnen. Minnen från
utbildningen som dyker upp när man
som bäst behöver dem. Det handlar
också om att ta ansvar för det man lär.
De flesta av oss tar inte ansvar för annat
än sådant vi verkligen tror på. Och det vi
tror mest på, är de insikter som kommer
ur oss själva – i situationer där vi lär om
oss själva och andra. 

Teambuildingprogram såsom de
beskrivits här väcker tankar hos delta-

garna. Tankar som sedan börjar växa
och utvecklas för att slutligen landa på
rätt plats vid rätt tillfälle. När jag som
bäst behöver dem.

PPåå hheemmmmaappllaann

Att ta ansvar för det man lär, blir grup-
pens sista uppgift innan de lämnar
kursen. När de återvänder till arbets-
platsen kommer de att vara effektivare
än när de åkte. Många av medlemsfrå-
gorna har fått svar. En del återstår att
lösa. De har kommit närmare varandra
och de har utvecklat ett klimat av grund-
läggande trygghet i sina relationer. De
har fått en viss förståelse för varandras
olikheter och styrkor. De har skapat en
plattform där de kan mötas. En platt-
form som instrument för att skapa
respekt, förståelse och delaktighet.
Gruppen har goda förutsättningar att
utvecklas lugnt och fridfullt. Individer-
na är på väg att börja lämna puppan.

DDeenn ffoorrttssaattttaa uuttvveecckklliinnggeenn

Alla gruppers utveckling går inte lika
lugnt och fridfullt. Vissa grupper utveck-
las heller inte längre än så här. Några
fastnar på vägen. För när de kommer
längre i sin utveckling förändras myck-
et av gruppens känslor. Utvecklingsre-
san är lång och innehåller ofta inslag av
smärta. Följande artiklar kommer att ta
upp de problem och möjligheter grup-
per i allmänhet konfronteras med på sin
resa mot att bli vackra fjärilar på stolta
vingar.

Mimmi Dahlström - 

Äventyrens Ö / Dahlström & Partners.

OOrrddfföörrkkllaarriinnggaarr::
Teambuilding
Är ett beteendevetenskapligt utvecklings-
program vars syfte är att utveckla grup-
pen och dess individer genom samtal,
övningar och lärande reflktioner. Det skall
fokusera på deltagarnas behov och vara
relationsinriktat. 

Upplevelsebaserad Inlärning
Lärande genom konkreta upplevelser
kopplat till reflekterande samtal, genera-
liseringar (Verklighetsåterkoppling) och
teoretiska förklaringsmodeller. Det är en
metodik där jag ges möjlighet att testa
nya beteenden.

”Samling den 10/4 kl.08.00 på Nybrokajen. Packa ner varma oömma
fritidskläder, sovsäck och liggunderlag. Vi kommer att sova utomhus.
Begränsade hygienmöjligheter”. Så stod det i inbjudan. Två dagars team-
building på programmet. De hade varit på teambuilding förut. Flera
gånger. De hade varit på chokladprovning en gång och mjölkat papper-
skor en annan. 

Den nya chefen – han hade bara föraktfullt fnyst och sagt att det inte
var teambuilding de gjort. Frågat vad de lärt sig om varandra av det? Hur
mycket bättre hade samarbetet blivit? Och i sanningens namn kunde
de nog också erkänna att de inte blivit speciellt mycket bättre på att
samarbeta av det.  Men roligt hade det i alla fall varit. Den här gången
har de fått veta att det inte är lekar och femkamper de ska ägna sig åt.
Den nya chefen, han som vet hur det ska gå till, han har bokat riktig
teambuilding. Ute i skogen… I två dagar..

De unga grabbarna dyker upp. Förväntansfulla och adrenalinstinna.
Iklädda militärkläder och utrustade med överlevnadsknivar. Det ”spor-
tiga gänget” står också där. Iförda moderiktiga friluftskläder, lite trötta
men nyfikna. Längst bort står gänget som absolut inte vill åka. De som
hellre hade stannat hemma med familjen. Några som aldrig skulle ha
kommit på idén att sova utomhus. Som hatar småkryp. 

Där står också de som tycker hela upplägget är fullständigt befängt.
Teambuilding… Prata relationer och hur vi påverkar varandra! I skogen!
I två dagar!? Komplett vansinne!!12 individer på Nybrokajen en tidig
morgon i slutet av oktober. Med helt olika förutsättningar och förvänt-
ningar. Under två dygn ska de börja resan mot att bli en effektiv grupp
och skapa förutsättningar som gör det möjligt att börja krypa ur puppor-
na för att visa sig för varandra.

WWiillll SScchhuullttzz PPhh..DD.. upphovsman till FIRO, Fundamental Inter-
personal Relationship Orientation, har gjort en modell som
beskriver gruppers utveckling i tre olika faser. Den första
fasen heter ”Tillhöra”

TTIILLLLHHÖÖRRAAFFAASSEENN
GGrruuppppeennss ffookkuuss
Medlemskap (in eller ut) ?

GGrruunnddkkäännssllaa
Beroende av de andra

VViikkttiiggaa ffrrååggoorr
Är jag accepterad? Accepterar jag de övriga?
Passar jag in i gruppen?

VViillkkaa äärr ddee öövvrriiggaa ppeerrssoonneerrnnaa ii ggrruuppppeenn??  
Vill jag vara med dem? Får jag vara med dem?

VVaannlliiggtt bbeetteeeennddee
Prata för mycket eller vara överdrivet öppen
Dra sig undan och vara tyst
Kontrollera behörighet och kompetens
Berätta ”fiske”-historier
Kontrollera ledarnas behörighet och kompetens
Ifrågasätta gruppens mål och normer


