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Fördjupning - 
Grupprocesser och 
grupputveckling
Material för vidare läsning



Här kan du läsa mer om de olika grupptyperna. 

DEN SLUTNA GRUPPEN kännetecknas enligt följande:

• Stark vi-känsla 

• Löser alla problem 

• Stark tillit till gruppen 

• Skeptisk mot nykomlingar 

• Inte intresserad av nya idéer 

• Stor risk att stanna upp i sin utveckling 

•  Vill hindra nytänkande bland sina medlemmar

DEN DEVITALISERADE GRUPPEN känns igen av följande beteende: 

• Håller sig för sig själv 

• Emot alla typer av förändring (inifrån och utifrån gruppen) 

•	 Undviker	konflikter	

• Sövande stämning 

•	 Liknar	den	slutna	men	här	tyr	sig	medlemmarna	till	varandra.	Konflikter	sopas	 

              under mattan och känslor hålls inne. Arbetsmotivationen är vanligen rätt låg.

DEN SPLITTRADE GRUPPEN kan beskrivas enligt följande: 

• Medlemmarna är splittrade 

• Saknar känsla av samhörighet 

• Pliktkänsla (en gör saker för att en måste) 

• Inget intresse för djupare kontakt 

• Låg ambitionsnivå gällande utveckling 

• Hög frånvaro 

• Gruppmedlemmarna prioriterar inte gruppen  

• Hög omsättning av personal (”gruppmedlemmar”)

DEN MOGNA/FLEXIBLA GRUPPEN kännetecknas genom:

• Gruppens arbete prioriteras 

• Mötena är viktiga och medlemmarna ser fram emot dem 

• Gott gruppklimat – högt till tak 

• Alla får komma till tals och allas åsikter respekteras 

• Hög ambitionsnivå 

• Drivs framåt av utmaningar som medlemmarna jobbar med tillsammans

De olika grupptyperna 



FIRO - Fundamental Interpersonal Relationship Orientation - förklarar hur en grupp förhåller 

sig till varandra genom tre faser: tillhörasfas, rollsökningsfasen och samhörighetsfas. Här kan du 

läsa om vanliga beteenden och frågor som ställs under de olika faserna.

Beteenden och frågor som ställs under tillhörafasen:

• Medlemskap – ska jag gå ur eller gå med i gruppen? 

• Självrannsakning – Är jag accepterad? – Accepterar jag de övriga?

• Passar jag in i gruppen? 

• Vilka är de övriga personerna i gruppen? 

• Vill jag vara med dem? 

• Får jag vara med dem?

Beteenden och frågor som ställs under rollsökningsfasen:

• Självrannsakning – Är jag tillräckligt kompetent? – Är de andra tillräckligt kompetenta? 

• Vem	är	ledaren	eller	ledarna?	–	Hur	stort	inflytande	har	de?	

• Hur stort ansvar får jag ha? 

• Är jag stark nog att hävda mina krav? – Inser, uppskattar och respekterar andra min kompe-

tens?

Beteenden och frågor som ställs under öppenhetsfasen:

• Gruppens fokus – fokus på relationerna i gruppen

• Samarbete fungerar i gruppen

• Självrannsakansfråga – Är jag omtyckt? – Tycker jag om de övriga? 

• Hur stor närhet är tillåten? 

• Hur starka känslor kan jag visa? 

• Är gruppmedlemmarna lojala mot mig och gruppen?

• Hur stor öppenhet är tillåten?

FIRO - Fundamental Interperson-
al Relationship Orientation 

Källa: presenterades 1958 av den amerikanske psykologen Will Schutz.


