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Hur väljer man grupp?

Går det att arbeta med sina vänner?

Att välja grupp är en process som
innebär så mycket mer än att ta ett
enkelt beslut.			

Att arbeta med någon man redan
känner väl är något som kan vara en
lockande tanke innan man startar upp
ett UF-företag. Det är fullt möjligt
att jobba med ens bästa vän men det
är även en utmaning. Det är svårt att
förutse om vänskapen kan gå oskadd
igenom ett UF-år.		

Innan UF-året drar igång kan det
vara till stor hjälp att solla bland
möjliga kollegor för att hitta individer som delar dina ambitioner
och mål med året.		
Att kunna skilja på arbete och fritidsrelationer i företaget är av största vikt, och är något man lär sig
kontinuerligt under årets gång. Att
dessutom tillsammans veta till vilka
höjder ni vill ta ert företag och hur
ni ska göra det kan bringa mer till
bordet än bara en idé och en dröm.
Du som nybliven tvåa kan se UF
som ett helt orört område. Det
är en erfarenhet som ännu inte
erhållits och en utmaning som
väntar på att antas. Det kan vara
värt att lägga tanken på innan företagsåret drar igång. Allt du gör
och ska göra under kommande åtta månader, kommer du att
göra med en eller flera personer.
Välj ditt team med omsorg och
baktanke.				
				

Att vara i en och samma grupp under
ett år där man tillsammans sliter hårt
och lägger ner sin energi på ett och
samma projekt, är något som stundtals kan skapa heta konflikter. Konflikter är självklart viktigt för att gruppen ska kunna utvecklas och inte stå
stilla.				
Men för att konflikter ska få en positiv påverkan på gruppen är det också
viktigt att de hanteras på rätt sätt. En
konflikt med sin vän, ska inte vara
detsamma som en konflikt gällande
företaget. 			
Som vänner i ett företag är det då viktigt att man inte låter de personliga
känslorna blandas med händelser som
påverkar företaget.		
Något som låter enkelt, men är väldigt
svårt. För att få vänskapen att fungera
utanför en stormig kollegierelation,
krävs det att man ständigt anammar
allt man lär sig rörande ledarskap
och ansvar under UF-året.

Utan ansvar går det inte att arbeta
med sina vänner. Men med en mognad och ett öppet sinne för utveckling kan du aboslut vara i ett företag
med dina vänner.		

Vad ska man förvänta
sig av en grupp?
Att ha låga förväntningar och undvika besvikelse hänger ihop. UF är
en chans och en utmaning att starta
om från noll och bygga upp något
stadigt och hållbart utifrån gruppens kompetenser.		
Om man bestämmer sig för att starta en grupp med personer som du
aldrig tidigare arbetat med så tänk
på att du känner dessa personer
mindre än vad du tror.		
Att känna en person som en vän är
stor skillnad jämfört med att känna
en person som en kollega och en
del i team som tillsammans mött
framgångar, motgångar och konflikter tillsammans. 		
Förvänta dig aldrig att personer ska
agera utifrån dina behov om du själv
inte gör detsamma för dem. Precis
som i många andra sammanhang
handlar relationen mellan gruppmedlemmarna om att ge och ta.
En kan inte göra allt i ett team, men
alla kan göra något.		

