
Adjourningfasen som Tucker lade till sin modell 1975, är viktig för gruppens 
medlemmar och deras välmående efter det att teamet splittrats.

Viktigt avslut
Inget är för evigt allt har ett slut. Det är viktigt för teamet att förbereda sig 
för hur företagets nedläggning eller projektets avslut ska hanteras. Den sista 
fasen består av två delar - mourning och adjourning.

Sorg & saknad
I mourningfasen känner medarbetarna  sorg & osäkerhet som uppstår inför en 
separation. Om gruppen splittras i en tidigare  fas kommer känslan vid separa-
tionen i st vara glädje  - du vill inte  vara med din grupp. Men nu känns det 
tungt att lämna ditt effektiva och utvecklande team.

Det är slut vs början på något annat
Slutet kallas adjourning och innebär att du ”stänger butiken”. De flesta perso-
ner tycker denna är jobbig eftersom de har haft en fantastisk  resa. Det känns 
jobbigt att upplösa gruppen och splittras för vinden. Det är dock viktigt att se 
på avslutet på rätt sätt, att titta tillbaka med glädje över din fantastiska resa 
att vara tacksam för tiden tillsammans med gänget - är glaset halvtomt eller 
halvfullt .. 

Ledaren
Adjourning är en fas som ligger utanför organisationen och som inträffar när 
företaget lagts ned. Det innebär att det inte finns planerad tid i organisationen 
för att ta hand om denna fas.

Eftersom teamet är självgående i den här fasen finns det inga självklara led-
arskapsuppgifter, annat än att se till att ge  alla medlemmar chansen att sätta 
punkt på deras del i det gemensamma åtagandet.

Gå vidare
Det är viktigt att VD samlar teamet och har en kick-out som tar fasta i det 
goda  som hänt under resan och pekar framåt mot nya häftiga äventyr, ny ut-
veckling och nya vänner. Det är viktigt med ett gott avslut där medarbetarna, 
stolta över sin utveckling och över sitt arbete, lämnar teamet för att gå vidare 
och få nya erfarenheter.

Känslor under adjourningfasen 

‣ Sorg över att behöva splittras 

‣ Oro över framtiden

‣ Stolthet över vad teamets prestation och resultat

Beteenden under adjourningfasen

‣ Mindre vilja att avsluta de sista arbetsuppgifterna

Adjourning, sid 1  [1]
så fungerar separationsfasen www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se

