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Team-/samarbetsutveckling
Är dina medarbetare medvetna om sina styrkor? Är du? Känner du att det engagemang 
varje individ representerar tas tillvara på rätt sätt och att alla jobbar mot samma håll? 

I de flesta arbetsgrupper, från ledningsgrupper till arbetslag, finns en stor till mycket stor potential för att 

utveckla samarbetet och därmed generera bättre resultat. 

Ett team är en väl fungerande grupp som valt att samarbeta för att nå gemensamma mål. För att nå dit 

krävs det en känsla av ärlighet och öppenhet inom arbetslaget. Känslor som stimulerar vår egen önskan om 

att kunna bidra till organisationens framgång. En önskan som föder engagemang. 

Kan man bygga en vi-känsla genom att utveckla den egna jag-känslan?
Som individer har vi olika förmågor. Samarbete handlar om att tillvarata dessa och tillåta dem att  

komplettera varandra. Det effektivaste sättet att utveckla vi-känslan är att bygga gruppmedlemmarnas 

jag-känslor i relation till varandra. Men för att kunna möjliggöra detta krävs att det finns en företagskultur 

som uppmuntrar till samarbete. 

Du som legitimerar en sådan kultur bidrar till att öka kreativiteten hos dina medarbetare. Detta är grunden 

i dynamiska och framgångsrika företag. 

Vårt arbetssätt 
Istället för att konsumera nytt lärande och kompetens vill vi på Optimore se att medarbetarna utvecklar 

sig själva med utgångspunkt i sina åtaganden och roller i organisationen. Utvecklingsarbetet bygger på 

att skapa de förutsättningar varje deltagare behöver för att finna sin egen motivation till att utveckla sin 

kompetens:  

 • En gemensam värderingsgrund med ett kommunikationsklimat som bygger på öppenhet och sanning.  

 • Vars och ens existensberättigande med en tydlig rolldeklarering och respekt för olikheter.   

 • En tydlig spelplan med tydliga regler och gemensamma målbilder.  

 • En god konflikthanteringskompetens.  

 • En god förmåga att fatta beslut.  

 • En miljö som inspirerar till lärande.

När det gäller team- och samarbetsutveckling är det vanligt att arbeta mot tydliga mål med tydliga  

spelregler. Vi på Optimore tar både höjd och djup. Ett högpresterande team behöver dessutom en  

gemensam förankring i värderingar och existensberättigande liksom en samklang i drömmar och visioner 

kring resultatet av arbetet. 

Nyckeln till framgång ligger i att kunna förena teamets mål med individernas behov. Bejaka din passion 

och kontakta oss på Optimore för kostnadsfri behovsanalys och prisförslag.




