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Det var en gång ...

L såg på de övriga.

– Vad menar ni? Jobbar inte ni med sammanställ-

ningarna? 

De andra skakade på huvudet.

– Nej, jag jobbar åt Beräkningsavdelningen, sade M.

– Och jag arbetar med införandeprojektet, sade P.

De övriga mumlade något om at de inte riktigt var 

säkra på vad de gjorde och åt vem.
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– Då förstår jag varför det känns som om vi inte 

är et riktigt team! sade L.

– Det har jag också tänkt men inte vågat säga! 

sade G.

– Vi känns inte som et team efersom vi inte har 

något gemensamt syfe! M sken upp.

De titade på varandra.



HITTA syftet
SITUATION:
        (När vi har ...)

BEHOV:
        (... som behöver ...)

FÖRMÅGA:
        (... måste vi ...)

Et team som är nystartat eller 
et befntligt team som inte känns som et team 

Få till et smidigt samarbete 
och en god gruppkänsla i teamet

Hita vårt gemensamma syfe inom teamet.

1. Team med låg 
sammanhållning

2. Hittar ett gemensamt syfte

3. Teamet rör sig åt samma håll

Vi människor har en 
fantastisk förmåga at 
samarbeta öppet med 
varandra. 

Men för at vi ska orka 
öppna oss för varandra 
behöver vi känna at vi 
har et gemensamt 
syfte



Lag och andra grupper
En grupp människor är en grupp människor. Et lag är något 

större än så. Et lag är en grupp människor som samspelar.

At bygga samspelsförmåga är något vi människor har inbyggt i 

oss. Den ensamma människan är savannens klenaste varelse, 

utan päls, utan vassa tänder, långsam och med dåligt luktsinne.

Människofocken däremot har visat sig vara savannens i 

särklass farligaste. Vi har lagt inte bara savannen utan hela 

planeten under oss, på got och ont.

Varför vi och inga andra? För at människans förmåga till 

samarbete är unik. Vi kan organisera oss i enorma nätverk där 

vi hjälps åt, vi stötar varandra, och producerar och distribuerar 

allt vi behöver och mer därtill.

För at den här förmågan ska komma igång i en grupp behöver 

den startas. Forskningen om grupper och lag har kommit fram 

till at det som framförallt startar lagbyggandet är at gruppen 

har funnit et gemensamt syfte.

Det här träningspasset hjälper er ta fram det.

HITTA syftet

Jag heter Ola Berg och utvecklar 
Smidigt!-programmet.

I de här träningspassen får du 
del av mina erfarenheter från 
över tolv års arbete med agila 
metoder och organisations-
utveckling.



Smidigt!-programmet är en serie träningspass, kurser, övningar och coachningar som hjälper ert samarbete 

at bli mer lätrörligt och smidigt, eller agilt som det också kallas. Det här träningspasset hjälper er på vägen.

Kom och var med!

Är det inte redan betalt för dig? 
Anmäl dig genom att swisha

135 kronor* 
till nummer 

123 312 94 42

I meddelandet ska det stå kursens 
fyra bokstäver (“HSYF”) och din 
e-postadress:

“HSYF fnamn.enamn@adress.se”

Anmäl dig i samband med 
att du gör första övningen.

Du får ett e-postmeddelande 
med ett kvitto på beloppet 
(135 kronor varav 27 kronor 
är moms - 108 kronor ex 
moms).

Jag går personligen igenom 
alla betalningar för att se att 
pengarna och koderna är 
rätt. 

HITTA syftet

Du kan läsa det här häftet 
och sprida det till andra. 
Det är gratis. 

Men vill du delta i passet 
behöver du vara anmäld.

Verkar något konstigt så tar jag 
kontakt. Och du kan alltid 
kontakta mig.

Vill du hellre betala med 
faktura? Är ni många som vill 
gå? Har du inte fått svar på din 
anmälan? Hör av dig till:

smidigt@fundament.se

* Priset 135 kronor gäller till och 
med 31 december 2018



Skriv minst 300 tecken om vad du idag tänker om hur team hitar sit syfe. 

Övning: Hur hittar vi syftet?

Exempel på frågeställningar:

Vilka defnierar syfet, teamet eller någon annan?

Måste alla inom teamet tycka samma?

Vad är det första du gör i et nyt team?

Deta är en exempeltext på exakt 30000 tecken, inklusive mellanslag och skiljetecken. Teexten består av fyra ganska korta meningar. Som 
du ser kan man utrycka rät så mycket på det utrymmet, särskilt om man utrycker sig kärnfullt och precist. Har man förståt et ämne 
behövs det inte sägas många ord.

(Det är helt OK at börja: “Jag har ingen aning men jag gissar at ....”

Besvara någon eller 
några av dessa. Eller 
hitta på helt egna 
frågeställningar.

Skriv ditt svar och e-posta till

smidigt@fundament.se

Ange “HSYF svar hur” i ämnesraden på e-postbrevet.

HITTA syftet



Innehåll

Det som startar människans 
gruppbildningsprocess är att 
gruppen ser ett gemensamt  
syfte.

Är vårt syfte verkligen 
gemensamt?

Gemensamt
syfte

Arbetar vi mot samma mål?

Skulle vi alla beskriva det på 
samma sätt?

Konkurrerar vi i gruppen med 
varandra?

Meningsfullt
syfte

Om inte varje medlem i 
gruppen känner att gruppens 
syfte är meningsfullt, så blir 
syftet kraftlöst och svårt att 
enas kring.

Hjälper vi vår omvärld?

Vilka yttre behov möter gruppen 
genom sin gemensamma 
verksamhet?

Är vårt syfte i samklang med vår 
omvärld? Både vad folk inom 
och utanför organiationen, 
förväntar sig?

Synligt 
syfte

Att arbeta genomskinligt, 
transparent, så att alla ser 
vad vi gör och varför vi gör 
det, är en hörnsten i smidiga 
arbetssätt.

Syns syftet för alla andra?

Syns det för oss själva?

Är syftet i linje med våra planer 
och prioriteringar?

Och är våra planer och 
prioriteringar fullt synliga?

HITTA syftet



Gemensamt syfte Meningsfullt syfte Synligt syfte

Nu börjar vi!
Passet består av tre delar.

För varje del läser du lite texter, refekterar en stund, och gör sedan övningsuppgifterna.

På nästa sida börjar den första delen.

Du börjar när du själv känner at det är dags.

Andas.

HITTA syftet



1. Gemensamt syfte
För att människans inbyggda teambildnings-
process ska starta ordentligt så behöver vi 
känna att vi delar samma syfte.

Samskapa värde: Skapar vi verkligen värde 
tillsammans? Eller gör vi olika saker åt olika 
personer fast vi jobbar på samma avdelning?

Konkurrens drar isär: Arbetar vi mot samma mål? 
Betyder din framgång att också jag blir 
framgångsrik? Eller förlorar jag på att det går bra för 
dig?

INNEHÅLL

HITTA syftet

Gemensamt syfte Meningsfullt syfte Synligt syfte



1a. Gemensamt syfte
Många som levt igenom högstadiet vet at grupper inte alltid är 

vänliga och bra för oss. Vi människor har därför en liten spärr 

som gör at vi inte utan vidare börjar se folk som delar av 

samma grupp som vi. Andra människor är ju potentiella hot!

Men i samma stund som vi känner at andra människor har 

samma mål som vi så börjar teambildningsprocessen. Vi närmar 

oss varandra, letar efer likheter och utforskar sät at samarbeta. 

Andra människor är ju samtidigt potentiella möjigheter!

At känna et gemensamt syfte är vad som triggar oss at söka 

oss närmare varandra. 

Det omvända gäller också: en grupp människor som visserligen 

siter tillsammans på jobbet men som inte arbetar mot samma 

mål eller med samma saker, de blir aldrig et riktigt team. 

Ett upplevt gemensamt syfte 
startar teambildningen.

Andra människor kan faktiskt utgöra 
ett hot. Vi är av naturen avvaktande 
och försiktiga.

Om du ser ett team som inte verkar 
vara ett team så har kanske inte 
medlemmarna samma syften.

HITTA syftet



1b. Samskapa värde
Det är alldeles för vanligt i organisationer at människorna som 

arbetar i dem tillhör en mängd olika konstellationer.

Det leder till et svagt gemensamt fokus. Jag bidrar med mina 

små 100 procent här och och 100 procent där. Det gör också mina 

kolleger. Vi arbetar inte fokuserat med samma sak mot samma 

mål, utan tvingas splitra oss.

Syfet blir oklart. Mit eget bidrag till värdeskapandet blir oklart. 

Vi kanske tillhör samma avdelning eller projekt. Men är vi 

överens om vilket värde vi skapar? Ska man arbeta i samma projekt 
eller på samma avdelning behöver 
man känna att man samskapar 
värde.

Om vi kan fokusera på samma sak 
tillsammans blir kraften i vårt arbete 
större.

Ett klart syfte vi kan enas kring gör 
oss överens om vilket värde vi 
bidrar till.

Exempel:

“Vi tillhör beräkningsav-

delningen men vi arbetar 

med helt olika beräkningar 

för helt olika projekt.

Jag har fera gånger undrat 

varför vi befnner oss på 

samma avdelning men 

inte vågat fråga.. 

“Sedan vi organiserade oss 

i grupper som samarbetar 

om värdeskapandet blir 

det mycket tydligare vad 

det är vi bidrar med 

tillsammans. 

Alla gör sin del och gör 

det bra. Vi har en fn 

känsla i gruppen nu!.
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1c. Konkurrens drar isär
Konkurrens är på et sät bra. Vi blir mer vakna och vill gärna 

kämpa lite extra för at överträfa allas förväntningar. 

Teävlingskänslan kan vara en god vän.

Men vi kan inte vara konkurrenter med varandra om vi är i 

samma lag. Folk som är i samma lag måste ha samma mål och 

får inte strida mot varandra.

Vill vi göra vårt bästa som grupp ska vi arbeta tillsammans mot 

en gemensam utmaning. Där min framgång blir din framgång 

och tvärtom.

Konkurrens kan trigga 
kämparglöden i oss.

Men folk i samma lag får inte 
kämpa mot varandra.

Kämparglöden kan väckas 
tillsammans istället, mot 
gemensamma utmaningar.

HITTA syftet

“För fyra veckor sedan 

sade de at vi skulle 

drabbas av nedskärningar 

och vi skulle bli tvungna 

at söka våra tjänster på 

nyt, i konkurrens med 

varandra.

Efer det har vi inte lyckats 

leverera.. 

“Vi som tillhör eliten inom 

vår idrot träfas och tävlar 

mot varandra på de viktigaste 

internationella tävlingarna.

Men vad få vet om är at vi 

ännu ofare träfas på gem-

ensamma träningsläger. Där 

stötar vi varandra och hjälper 

varandra at bli bätre..

“Jag måste hindra Sandra från 

at sälja. Hon får inte vinna 

vår säljtävling!.

Exempel:



ANDAS!
Det är dags för paus i 100 minuter.

10 minuter är lagom för at hjärnan ska börja forma långtidsminnen.

Gör något annat och släpp tankarna på träningspasset.

Hjärnan måste få lite vila för at bygga upp minnena.

Det är som med musklerna, de byggs när vi vilar efer at ha ansträngt dem.

Minns du vad du nyss läste? Försök komma ihåg!

Teita sedan på sammanfatningen på nästa sida. 



Gemensamt syfte

Et upplevt gemensamt syfte 
startar teambildningen.

Annars öppnar vi oss inte för 
varandra.

Vet vi vad vi skapar tillsammans 
blir kraften i arbetet större.

Folk i samma lag ska inte tävla mot 
varandra.
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Fokuserar vi på samma sak 

blir kraften i vårt arbete större.

Vi öppnar oss annars inte så 
lätt för andra människor.

Upplevt gemensamt syfte 
startar teambildningen.

Vi känns inte 
som ett team!

Men har vi ens 
samma syfte? Vi skapar 

tillsammans!

Kämparglöd 
ger energi!

Men man kan inte slåss 
mot nån i samma lag!

Bättre kämpa ihop med en 
gemensam utmaning!

Konkurrera inte om ni är i samma team!



Övningsdags!
Nu är det dags at genomföra övningarna som hör till den här delen av passet.

Är du anmäld ska du ha fåt dem via e-post.

Har du inte fåt dem kan du kontakta mig på

smidigt@fundament.se 



Gemensamt syfte Meningsfullt syfte Synligt syfte

Gratulerar!
När du klarat av övningarna har du genomfört den första delen av tre i träningspasset.

Den andra delen skickar jag till dig med e-post.

Dǻ ska vi tita på vad som krävs för at syfet ska kännas meningsfullt för alla i teamet.

Du börjar när du själv känner at det är dags.

Andas.

HITTA syftet



http://jobbasmidigt.se/

SMIDIGT!

Det finns mer att utforska
Smidigt!-programmet innehåller många lärmoduler, coachningar och 

träningspass.


