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GRUPPDYNAMIK OCH BASGRUPPSHANDLEDNING. 
 
Mats Strandell 
 
 
Den här texten försöker svara på frågan hur man kan använda ett gruppsykologiskt perspektiv 
för att underlätta samarbetet i basgrupper. Den utgår från William C. Schutz teori FIRO 
(Fundamental Interpersonal Relations Orientation) som också ligger till grund för avsnittet 
”Utvecklingsfaser i en grupp” i ”PM för basgruppshandledare”.  
 
FIRO beskriver interpersonella relationer, i t.ex. arbetsgrupper,  med utgångspunkt från tre 
begrepp: Tillhörighet, (eng.”Inclusion”, som också översatts med ”gemenskap”och ”vi-
känsla”), Rolltagande”, (eng. ”Control” som också översatts med ”kontroll”) och Öppenhet  
(eng. ”Openness”. Tidigare användes uttrycket ”Affection” som på svenska översattes med 
”närhet”.)  
 
   Tre aspekter av begreppen Tillhörighet, Rolltagande och Öppenhet kan vara värdefulla för 
den som skall leda en basgrupp:  
 
1. De svarar mot grundläggande psykologiska behov som måste vara tillgodosedda för att 
människor ska kunna leva och vara verksamma. Beteenden, stämningar, känslor och 
kommunikationsmönster människor emellan kan delvis förstås som resultat av dessa behov.  
 
2. Vi har stabila individuella mönster för hur vi hanterar dessa tre behov. 
 
3. Tillhörighet, Rolltagande och Öppenhet kan användas som en beskrivning av faser i en 
grupps utveckling. 
 
 
1. Tillhörighet, Rolltagande och Öppenhet som behov 
 
Tillhörighet är vårt behov av att tillhöra, dvs ”få vara med” att inkluderas (i motsats till att 
ställas utanför). 
Rolltagande är vårt behov av att ha kontroll över vår situation, vilket innebär att vara 
kompetent och ha en egen roll i det sammanhang vi befinner oss.   
Öppenhet avser vårt behov av närhet, att vara i en öppen och personlig relation till en annan 
person. Till skillnad från Tillhörighet är detta ett relaterande som bara förekommer med en 
person i taget. 
   Eftersom behoven alltid finns mer eller mindre närvarande i sociala situationer påverkar de i 
varierande grad människors samarbete oavsett vad detta handlar om. 
   Behoven kan både uttryckas som något övergripande som gäller hela livet och som något 
som också är aktuellt under en fikapaus på jobbet. I ett livsperspektiv kan t.ex. 
öppenhet/närhet beskrivas som att få uppleva att komma i första rummet för en annan person, 
på jobbet om att kunna ha ett givande personligt samtal. 
 
Användbarhet vid basgruppshandledning 
    I en arbetsgrupp där det finns tillräckligt med gemenskap (tillhörighet), där varje deltagare 
har en roll och en plats i gemenskapen (rolltagande) och där det är möjligt att ha personliga 
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och varma kontakter (öppenhet), binds inte deltagarnas energi och uppmärksamhet till att få 
dessa behov tillgodosedda. De kan istället arbeta mer koncentrerat med uppgifterna de har.  
 
 
   
2. Tillhörighet, Rolltagande och Öppenhet som beskrivning av individuella 
mönster 
 
Schutz forskning visade att människor har stabila individuella mönster för hur de  hanterar de 
tre behoven.  
   Varje individs preferenser kunde anges mellan polerna på tre skalor i dimensionerna 
Tillhörighet, Rolltagande och Öppenhet 
 
                                                                  Tillhörighet 
                                      
Osocial                                                                                                                                  Översocial 
 
 
                                                             
                                                                  Rolltagande 
Abdicrat                                                                                                                                Autocrat 
 
 
 
                                                                  Öppenhet 
Opersonlig                                                                                                                             Överpersonlig 
 
 
 
På  Tillhörighet-skalan betyder ”Osocial” att man aldrig försöker skapa, eller accepterar 
andras inbjudan, till gemenskap. ”Översocial” betyder att man har gemenskapen som sitt 
främsta uppmärksamhetsområde och främsta aktivitet. Man undviker på alla sätt att bli ensam.   
 
På Rolltagande-skalan betyder ”Abdicrat” att man aldrig markerar sin kompetens eller går i 
kamp för en position, man tar inte initiativ eller ansvar ens när det är nödvändigt. ”Autocrat” 
betyder att man är mycket angelägen om att markera sin kompetens och alltid försöker skapa 
hierarkier där man själv är överst.  
 
På Öppenhet – skalan betyder ”Opersonlig” att man alltid undviker en personlig kontakt t.ex. 
genom att vara kylig och formell eller opersonligt trevlig. ”Överpersonlig” betyder att man 
alltid söker en personlig och nära kontakt. Man är possessiv och stänger andra ute. 
 
Användbarhet vid basgruppshandledning 
   Handledaren kan ha nytta av att fundera på var han/hon själv befinner sig på skalorna för att 
kunna agera på bästa sätt i gruppen. 
Exempel: 
  Tillhörighet: Brukar jag själv ta initiativet till att skapa gemenskap i sociala situationer eller 
föredrar jag att någon annan gör det? 
   Vet jag med mig att jag inte spontant är den som skapar gemenskap får jag göra en extra 
ansträngning om jag är handledare för en alldeles ny grupp.  
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   Rolltagande: Hur brukar jag göra i situationer när det uppstår konkurrens om roller och 
kompetens. Blir jag påstridig och angelägen att vinna eller söker jag kompromisser? – Eller 
drar jag mig undan? 
   Vet jag med mig att jag gärna konkurrerar om att få sista ordet i gruppsituationer behöver 
jag vara uppmärksam på mig själv så att jag lämnar utrymme för gruppmedlemmarna att 
interagera utan för mycket inblandning från mig. 
  Öppenhet: När vill jag ha nära och personliga relationer? Känns det för påträngande eller är 
det tvärtom det personliga jag i första hand försöker skapa i sociala situationer?   
   Om jag vet att jag ogärna går in i en mer personlig kontakt får jag vara uppmärksam så att 
jag inte hindrar andra från att ha sådana relationer.   
 
  
3. Tillhörighet, Rolltagande och Öppenhet som faser i gruppers utveckling 
 
Tillhörighet (gemenskap, vi-känsla), är den första frågan som blir aktuell i början av en 
bekantskap och hanteras oftast med en allmän trevlighet. Man är vänlig och mer ytlig, men 
angelägen att hitta det gemensamma. Tillhörighet beskrivs därför som den första fasen när en 
arbetsgrupp bildas. 
   När gruppen väl etablerat en ”vi-känsla”, kommer nästa fråga naturligt för de deltagande 
individerna: vilken plats kan jag ta i den här gemenskapen? Vad får jag för roll? Blir jag 
respekterad för den jag är och det jag kan? Man faller kanske varandra i talet, diskuterar, 
debatterar. Rolltagande (kontroll) blir därför den andra fasen. 
  Den tredje fasen Öppenhet (närhet) förutsätter att gruppdeltagarna har en trygghet i att man 
”får vara med” i en gemenskap och att man är respekterad för den man är i den gemenskapen. 
Då kan man vara ogarderad och öppen i samtalen samtidigt som man har full koncentration på 
den uppgift man har tillsammans. 
 
Användbarhet vid basgruppshandledning 
    Att se Tillhörighet, Rolltagande och Öppenhet som faser som förutsätter varandra i en 
grupps utveckling kan vara till hjälp för handledaren när det gäller att förebygga 
samarbetsproblem.  Kämpar gruppdeltagare om makt och dominans (Rolltagande) i en grupp 
som inte har någon gemenskap (Tillhörighet) skapar det splittring och osäkerhet.  Uttrycker 
två gruppdeltagare ett personligt intresse bara för varandra (Öppenhet) innan de övriga 
deltagarna känner en gruppgemenskap, där de har en egen roll, leder det ofta till att det 
uppstår ”en grupp i gruppen” som utesluter de andra. Det bromsar gruppens utveckling mot 
mer samarbete.  Genom att vara uppmärksam på vilken fas som är aktuell kan handledaren 
underlätta utvecklingen. När en grupp har fastnat i Rolltagande-fasen med t.ex. munhuggning 
i stället för samtal och diskussion kan det bero på att deltagarna inte har några upplevelser av 
gemenskap och därför inte är så trygga att de kan bjuda varandra på samtalsutrymme.  Då kan 
de ha hjälp av sådant som hör till Tillhörighets-fasen. En väl genomförd utvärdering kan fylla 
den funktionen: Man tittar tillsammans tillbaka på arbetet. Handledaren kan betona det 
gemensamma genom att tala om dem som grupp, speciellt om han/hon har något positivt att 
säga. 
   Man kan också göra något tillsammans som inte handlar om prestation. (Irritationer i 
Rolltagande - fasen brukar handla om prestation.). Gemensamma fikapauser kan vara en enkel 
åtgärd för att betona att man är en grupp.  Även om handledaren inte kan kommendera folk att 
ha trevligt tillsammans vid kaffet kan han/hon visa på betydelsen av det tillfället genom att 
inte själv utföra egna ärenden i telefon eller vara borta på sitt tjänsterum just då. 
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   Det är viktigt att komma ihåg att faserna inte är entydiga anvisningar över i vilken ordning 
händelser i en grupp skall inträffa, utan en beskrivning av vad som brukar hända i sociala 
relationer. Utvecklingen kan ske på andra sätt också. Till exempel kan en lyckad lösning av 
ett problem typiskt för Rolltagande-fasen leda till en förbättrad Tillhörighet (gemenskap) som 
i sin tur gör att framtida problem i Rolltagande-fasen har bättre förutsättningar att hanteras. 
  De flesta grupper utvecklas spontant i att skapa en god atmosfär och handledaren behöver 
inte leda utvecklingen, men väl vara uppmärksam och underlätta om den stannar upp. 
  Det finns mycket en handledare kan säga eller göra för att underlätta gruppens utveckling i 
de tre faserna. Men alla repliker och ageranden passar naturligtvis inte alla handledare lika bra 
och vill man tillägna sig ett nytt sätt att agera, tar det tid innan det blir naturligt. 
  Alla har vi dock utvecklat sätt att hantera ett socialt samspel. Man kan tänka igenom hur man 
brukar göra för att få människor att känna att de är välkomna (Tillhörighet), att de duger och 
har en roll i sammanhanget (Rolltagande) och att de vågar vara tillräckligt öppna och 
personliga (Öppenhet).   
 
Nya och gamla grupper 
  Det finns en viktig skillnad för handledaren mellan att leda en nykonstituerad grupp och att 
själv komma ny till en gammal, redan etablerad, grupp. 
   I en ny grupp är det handledaren som anger ramarna för vad som skall göras, något som 
deltagarna i det läget behöver eftersom de inte känner vararandra eller hittat sina roller i 
gruppen. 
  I en redan etablerad grupp med en ny handledare har gruppdeltagarna redan en tillhörighet 
där de också utvecklat olika roller i samspelet. Gruppen är ofta sig själv nog och en 
handledare som med sin auktoritet försöker ange nya ramar för en sådan grupp utmanar den. 
Det kan då uppstå irritation eller maktkamp där fokus blir mer på handledaren än på gruppen.   
   Även om handledaren trumfar igenom sitt perspektiv och till och med får gruppens 
uppskattning för det, är det inte säkert att det långsiktigt är bra. Det är studenternas 
handlingskraft och förmåga att ta ansvar som ska utvecklas, inte handledarens. Utvärdering av 
arbetet efter varje möte, gruppkontraktet och handledarens frågor är handledarens redskap. 
  Utmana gärna en gammal grupp med frågor om den inte fungerar bra, men var försiktig med 
att ensidigt bestämma om nya spelregler. 
 
 
Hur ser man om arbetsklimatet är bra eller dåligt och vad kan man göra åt 
det? 
 
Vanligt för samarbetshinder och konflikter i grupper är att de har funnits länge innan de blivit 
tydliga. Ser jag, som handledare, tecken på dem i tid kan jag många gånger undvika att 
plötsligt ställas inför ett dåligt arbetsklimat eller en öppen konflikt, vars bakgrund och orsaker 
jag inte vet något om och inte vet vad jag skall göra med.  
   .  
   Här beskrivs några situationer och fenomen som kan vara mer eller mindre tydliga signaler 
om hur stämningen är mellan deltagarna i en grupp. Genom att se dem i FIROs termer kan 
man som handledare hitta vägar att agera konstruktivt. 
   Förhoppningsvis kan förslagen nedan vara en utgångspunkt för diskussion mellan 
handledare. Som nämnts har varje handledare sin stil och det som passar en handledare passar 
inte alltid en annan. 
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Tillhörighet 
Underliggande frågeställning: Är jag med? 
 
Beteenden som signalerar problem med Tillhörighet. 
 
-Deltagarna kommer för sent eller går för tidigt.  
Om detta sker okommenterat från deltagarnas sida kan det vara ett tecken på att det är osäkert 
om gruppen känner sig som en grupp. 
 
Förslag: Som handledare ska man i denna fas tydligt ange ramarna för arbetet och att alla är 
med från start till avslutning ingår i basgruppsarbetets förutsättningar. Det behövs ofta små 
medel för att påminna om detta. När gruppen är ny är handledaren, mer än annars, modell för 
hur man beter sig mot varandra, och det brukar räcka med att han/hon själv kommer i tid och 
är med till slutet i arbetet för att resten av gruppen skall göra det.   
   Om någon eller några ändå tenderar att bryta tidsramarna behöver man kommentera det om 
ingen annan gör det, för att undantaget inte skall förvandlas till regel. Försök undvika att det 
uppfattas som personlig kritik när du gör det. Grundbudskapet är att deltagarna är önskvärda, 
betydelsefulla och välkomna i gruppen. 
 
- Subgrupper, t.ex. två ”bästisar” som stänger ute de övriga och bara kommunicerar med 
varandra. 
Speciellt i början av en grupps existens bromsar detta kommunikationen inom hela gruppen. 
 
Förslag: Ofta är beteendet uttryck för osäkerhet. Handledaren kan få in dem i det 
gemensamma samtalet med frågor. Gör man det i ett tidigt skede hinner inte irritationen att 
växa sig stark. 
  
- Deltagare som sätter sig utanför den övriga gruppen 
Kan vara en icke-verbal signal om att inte ingå i gruppens ”vi” som gruppledare ofta kan 
missa medan han/hon koncentrerar sig på ämnet för gruppens arbete.   
 
Förslag: Förbered arbetsrummet så att det kommer så nära runda-bords-formen som möjligt. 
Eftersom alla kan se varandra då, underlättar det kommunikationen i hela gruppen. Dra med 
den som sitter utanför i samtalet. Var uppmärksam på fler signaler från den personen. 
 
- Tidiga positionsmarkeringar. 
När deltagare i början av sin bekantskap på ett offensivt sätt markerar vilken position de vill 
ha i sällskapet är gruppen oftast inte mogen för det. Hinner det inte uppstå någon stämning av 
tillhörighet och gemenskap finns det inte tillräckligt med sammanhållande krafter som kan 
balansera den irritation som uppstår när någon är alltför angelägen om att ha hög status i 
gruppen.  
 
Förslag: Använd metoden att gå runt och fråga alla vad de tycker i olika frågor. Det minskar 
utrymmet för den/de som tenderar att dominera. Det ger också förtroende för din avsikt att 
vilja ha alla med. 
 
- Frånvaro utan känd orsak. 
Inför frågan om Tillhörighet har det mindre betydelse om frånvaron är formellt giltig eller ej 
utan mer om medlemmarna är tillräckligt engagerade i varandra för att ta reda på varför någon 
är borta. 
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Om ingen i gruppen känner till varför någon är borta kan det vara ett tecken på att deltagarna 
tillmäter relationer och ömsesidigt intresse liten betydelse för gruppen.  Det kan också betyda 
att den frånvarande deltagaren inte ”är med” även de gånger han/hon är fysiskt närvarande. 
 
Förslag: Fråga alltid om någon vet något om vad som hänt den som är borta. 
 
Rolltagande  
Underliggande frågeställning: Får jag utrymme för min person? Är jag respekterad? Duger 
jag? 
 
Här skiljer sig olika typer av grupper åt. Det finns sammanhang där man utan hämningar 
kämpar om sitt personliga utrymme. Positionsmarkeringar kan då vara tydliga och entydiga 
och det råder ingen tvekan om vad som pågår. Det vanligaste är ändå att i konkurrensen om 
en position i gruppen blir människor inte helt öppna med vad de önskar. Det är sällan socialt 
acceptabelt att sätta frågan om sin egen plats framför det gemensamma arbetet. Det leder ofta 
till att de här stämningarna inte heller får öppna uttryck i samspelet och det kan vara svårt för 
en handledare att se när deltagarna är mer upptagna med vilken plats de har i gruppen, än med 
uppgiften.  
   När konkurrensen om utrymmet och inflytandet i gruppen tar bort gemenskapen leder det 
inte alltid till öppen splittring som gör att gruppen slutar träffas. I en studiesituation handlar 
det ju mycket om obligatoriska möten.  Ofta försöker man dölja irritationen för att inte 
förstöra arbetet.  
   Grupper kan också lösa sina rollproblem genom att skapa en rigid rangordning. Vanligt är 
att någon har ett outtalat mandat att dominera samtalet eller fälla de avgörande replikerna och 
att någon annan sällan får tala till punkt eller ens får sina inlägg uppmärksammade. Ibland 
riskerar man som handledare att alltför lätt acceptera att rangordningen speglar vad deltagarna 
har att tillföra samtalet. 
 
Andra beteenden att uppmärksamma när det gäller Rolltagande : 
 
- ”Bara” trevlighet.  
Trevlighet kan sopa eventuella olikheter under mattan. Trevlighet är värdefullt när behovet av 
Tillhörighet är aktuellt. Den ”vi- känsla” som behövs inför det gemensamma arbetet uppstår 
ju inte så lätt om samtalet ständigt handlar om kontroverser.  
   Om däremot en kamp- eller konkurrenssituation växer sig stark under ytan klingar 
trevligheten tom och krampaktig och det blir svårt att få en meningsfull dialog om arbetet.  En 
sådan här stämning brukar ofta kännas uppfordrande för alla närvarande att delta i, eftersom 
den som inte gör det kan få rollen av en hotfull avslöjare. Som handledare riskerar man å ena 
sidan att falla in i jargongen och delta i det trevliga förnekandet eller å andra sidan att bli den 
störande sanningssägaren vars påståenden gruppen måste bekämpa. 
 
- Överdriven artighet.  
Som ovanstående. Man håller kvar ritualer för ömsesidig respekt för att balansera irritationen 
i konkurrenssituationen. 
 
Förslag: I de här två situationerna kan man vänta och se. Var uppmärksam på om det finns 
någon som inte trivs och inbjud dem i samtalet. Gruppen har nytta av att handledaren utövar 
en välvillig auktoritet, för det är säkert många som inte känner sig bekväma, även om det inte 
syns. 
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- Samtal där en replik inte knyter an till vad den tidigare talaren sagt. 
Ett skäl till det kan vara att man är så angelägen att formulera sig själv att man inte har tid 
med att höra den andres poäng.  Ett annat kan vara att man, för att olikheter eller konflikter 
inte skall bli uppenbara, lämnar repliker man ogillar, okommenterade. Men det kan också ha 
en mer aggressiv underton och då vara ett sätt att göra den andre osynlig. 
 
Förslag: Följ noga upp att var och en fått svar på vad de sagt, om inte någon annan gör det. 
 
- Debatter som fastnar.   
Ofta är det två personer som argumenterar så intensivt att omgivningen känner att det är 
viktigare för kombattanterna att vinna, än att nå mer kunskap eller lösa ett problem. Detta är 
en signal om att gruppen, eller åtminstone de två debattörerna, är inne i Rolltagande-fasen. 
Det kan ofta vara en positiv händelse eftersom det är ett tecken på att deltagarna vågar bjuda 
på sig själva. 
 
Förslag: Dra in de övriga i samtalet, genom att ställa frågor. Håll hårt på att det är viktigt vad 
alla tycker. Ge de två debattörerna tid att själva upptäcka och kommentera vad som händer. 
Är grundstämningen i gruppen vänlig och inkluderande brukar upplösningen bli ett 
självkritiskt skratt från de inblandade. 
 
- Surmulen tystnad.  
Irritationen är antagligen medveten men ingen vill öppna en konfliktfylld dialog. Handledare 
brukar ofta känna att hon/han borde göra något, men vet inte vad. Situationer då det 
förekommer en dialog, men en torftig och oengagerad sådan, kan också räknas hit. 
 
Förslag: Denna situation skiljer sig från de tidigare eftersom signalen är tydlig och 
verksamheten har stannat upp. Som handledare kan man vänta och se vad gruppen gör åt 
saken t.ex. vid utvärderingen. Handledaren kan också välja att ta upp stämningen i gruppen 
direkt. Ibland leder det till att gruppen hanterar problemet, eventuellt med handledaren som 
medlare, och kan arbeta bättre med uppgiften.  
   Mer sällan kan det visa sig att det finns omfattande och svårlösta konflikter i gruppen. Det 
är då viktigt att avgränsa vad man kan göra inom ramen för basgruppens fallarbete. Det som 
inte ryms där, behöver man hänvisa vidare, till ett annat tillfälle eller en annan instans. 
Ta inte ställning för ena sidan. Då förlorar båda parter dig som en möjlig medlare och 
sammanhållande kraft i gruppen.   
 
Anar du att det finns ett missnöje riktat mot dig kan det vara bra att minnas att sur tystnad kan 
skapa skuldkänslor som leder till ett evigt slit för att blidka den tyste och missnöjde. Om den 
som är missnöjd inte säger något är det ju inte så mycket mer du kan göra än att be 
honom/henne att säga vad som är problemet. Får du ett direkt ifrågasättande som svar är det 
antagligen mindre obehagligt än det tysta ogillandet.   
 
- Direkt ifrågasättande av handledaren. 
De ifrågasättanden där man kan ge konstruktiva reaktioner och svar kan ge tillfälle att 
utveckla samarbetet. Problemet är när man blir ställd och kommer ur balans.  
 
Förslag: Om kritiken är rimlig eller enbart ett led i att utmana handledarens auktoritet kan 
vara svårt att avgöra i stunden. Undvik att förklara och försvara dig då. Ett sätt att skaffa sig 
rådrum och samtidigt visa respekt för budskapet är att ta fram papper och penna och skriva 
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ner, vad man hört, fråga om man uppfattat det rätt, bestämma ett tillfälle längre fram när man 
diskuterar kritiken och sedan återgå till arbetet.  
 
- Ironi.  
Försätter motståndaren i ett svårhanterligt underläge, och det är svårt att ge ett adekvat svar. 
Som handledare kan man lätt missa att någon är sårad eftersom de tydliga reaktionerna 
uteblir. 
 
Förslag: Om ingen i gruppen reagerar, är det viktigt att du visar att du märker det. Att fråga 
vad den som är ironisk menar, brukar hindra att det utvecklas till en accepterad jargong. 
 
- Vissa medlemmars repliker negligeras. 
Kanske det vanligaste tecknet på problem med roller i gruppen. De flesta som inte möter 
något intresse för sina inlägg brukar bli passiva och avstå från att delta i samtalen efter några 
försök. .  
 
Förslag: Handledaren kan på ett enkelt sätt påverka en sådan dysfunktionell rollfördelning 
genom att be den personen upprepa vad han/hon sa eller fråga om han/hon fick något svar på 
sitt inlägg. Det svåraste för handledaren brukar vara att märka när det händer. 
 
- Frånvaro utan känd orsak  
När frågan om Rolltagande är aktuell kan detta beteende ha en annan innebörd än när det 
gäller frågan om Tillhörighet. Om inga rimliga skäl finns, kan det vara en markering mot 
gruppen eller handledaren där man ställer sig över överenskommelser. (Som att meddela om 
man inte kan komma). Det kan dock också vara en reaktion på att man tycker sig illa bemött. 
 
Förslag: Ta upp frågan i gruppen. Använd kontraktet.  
 
Öppenhet  
Underliggande frågeställning: Hur personlig kan/vill jag vara? 
 
En grupp som tillfredsställande löst frågan om öppenhet har också löst frågorna om 
tillhörighet och rolltagande. Individen får vara med i en gemenskap och har en roll i den, 
vilket ger en trygghet att kunna vara öppen.  
 
Några kännetecken: 
-    Gruppkommunikation kan ibland växla över till parvisa 
     samtal utan att det stör gemenskapen.  
 
-    Avspända fokuserade samtal. 
 
-   Adekvat agerande i förhållande till uppgiften. 
 
-   Uppriktig feed-back uppfattas, även om det är kritik, som en välvillig handling och inte 
    som ett  angrepp. 
 
Ibland beskrivs detta som ett sorts idealtillstånd – gruppens belöning för att man hanterat de 
andra två frågorna/behoven. Grupper kommer sällan dit fullt ut. Beteende som kan hindra att 
man kommer dit återfinns också under rubrikerna Tillhörighet och Rolltagande. 
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   Det finns anledning att var uppmärksam på att alla har individuella gränser för hur nära och 
personliga de vill vara – och i vilken utsträckning de ser feed-back som utslag av välvilja.  
  
När samarbetsproblem syns och är uttalade 
För att hantera problem som redan blivit tydliga i samarbetet räcker det inte alltid med 
utvärderingen mot slutet av mötet även om den fortfarande är ett bra redskap. När 
samarbetsproblem eller konflikter syns i gruppen är det viktigt att handledaren visar att 
han/hon reagerar. Aggressivitet, nedlåtande kommentarer eller ironier får inte bli något som 
betraktas som en normal jargong. Det är inte säkert att man hittar ord för att hantera 
situationen när den uppstår men syns det på handledarens kroppsspråk att han/hon inte tycker 
det är OK vad som händer, kan det ofta räcka. Om jag som handledare låtsas som att jag 
ingenting sett, sjunker förtroendet för mig, och för hela situationen, drastiskt. 
 
 
Till sist 
Ovan finns ett antal möjliga situationer i en arbetsgrupp uppräknade, med förslag om vad en 
handledare kan göra.  Den första frågan är dock vad gruppen själv kan göra för att lösa dem. 
Många gånger är gruppmedlemmarna minst lika medvetna som handledaren om vad som sker 
på gruppdynamisk nivå.  
   För en handledare är det därför viktigt att inte ha för bråttom utan invänta hur gruppen 
hanterar situationen. 
   Om tid och acceptans finns för det, kan utvärderingen användas för att gemensamt göra 
skeendet synligt. 
   Det är bra att komma ihåg att man ofta upptäcker vad som händer i de här situationerna först 
när man tänker på dem efteråt. Det kan kännas snopet och ”för sent” men skapar ju en helt 
annan beredskap nästa gång man träffar gruppen, eller någon annan grupp.  Att ta en stund 
efter varje möte och reflektera över vad som hände på gruppdynamisk nivå är därför 
värdefullt. 
 
 
 
 
Litteratur: 
Schutz, W.C. FIRO: A Three-Dimenional Theory of Interpersonal Behavior (Holt, Rinehart 
and Winston, New York, 1958) 
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