
 

Team Pro workshop – teoretisk och vetenskaplig 
grund 
 

Beteendeprocesser i team och grupper 
Team Pro workshop är baserad på en initial kartläggning av teamets/gruppens beteendeprocesser. Den mest 
vedertagna indelningen av beteendeprocesser i team/grupper, som visar hur väl fungerande teams/gruppers 
beteenden och interaktioner skiljer sig från de team och grupper som fungerar mindre väl, delar in 
beteendeprocesser i tre kategorier: 
 

• Övergångsprocesser 
• Aktionsprocesser 
• Interpersonella processer 

 
Övergångsprocesser avser beteenden, aktiviteter och interaktioner som ett team eller en grupp ägnar sig åt 
innan och efter utförande av sina primära arbetsuppgifter. Aktionsprocesser avser de beteenden och 
interaktioner som teamet/gruppen uppvisar under utförande av de primära arbetsuppgifter de har att utföra 
och interpersonella processer handlar om de beteendemönster som uppvisas i teamet/gruppen och som 
handlar om att främja goda relationer och ett gott klimat i teamet/gruppen. 
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Forskning på teamutveckling 
Utöver att Team Pro workshop har sin bas i forskning på vad som kännetecknar väl fungerande team och 
grupper avseende hur de agerar och interagerar så är konceptet utformat i enlighet med den forskning som 
finns på metoder för teamutveckling. Denna forskning är omfattande och ger stöd för ett antal kategorier av 
metoder som bidrar till mer välfungerande och högpresterande team och grupper: 
 

• Teamträning – att teamet/gruppen övar tillsammans på att utföra hela eller delar av 
teamets/gruppens arbete. 

• Målformulering – att teamet/gruppen formulerar tydliga och utmanande mål med sitt samarbete och 
sina prestationer. 

• Rollklargöring – att teamet/gruppen samtalar om och kommer överens om individuella 
ansvarsområden och roller som de kan axla som medlemmar av teamet/gruppen. 

• Team debriefs/After-action reviews – att teamet reflekterar regelbundet och strukturerat kring sitt 
samarbete i syfte att lära och utvecklas. 

 
Team Pro workshop är utformad med utgångspunkt i denna forskning och är uppbyggd för att hjälpa team och 
grupper att på ett naturligt sätt reflektera kring sitt samarbete, formulera mål med sitt samarbete och klargöra 
roller kring vem som ska ansvara för vad i arbetet med att utveckla samarbetet. 
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