
Ledarskap
- I gruppen och som individer

En början
Innan UF-året började var vi alla fyra enskilda 
individer med olika egenskaper och kunskaper. 
Vi var alla obekanta med ordet ledarskap men 
förstod ju längre tiden gick, innebörden av det. 
En god ledare är en person som får med teamet 
genom med- och motgångar och leder företaget 
framåt. 

Vi visste att UF innebar mycket tid men aldrig 
att det skulle ge oss så många erfarenheter och 
kunskaper. Vi har alla utvecklats, både som indi-
vider och som grupp. Vi har lärt oss att allt han-
dlar om att ta tag i sitt ledarskap för att man ska 
kunna utvecklas som individ och som grupp. 

Att samarbeta
Vi har lärt oss att man måste kompromissa i ett 
företag och att man inte alltid kan få sin vilja ig-
enom. Att vi är fyra så pass olika individer har 
varit vår styrka eftersom vi har kompletterat va-
randra men i vissa fall har det även visat sig vara 
en svaghet. Vi har ibland haft olika idéer och tan-
kar om vissa saker och då har vi fått kompromis-
sa för att alla ska blir nöjda. En stor del handlar 
om att lära känna varandra, att veta hur man ska 
hantera varandras personligheter och känna av 
när det behövs. 

Kommunikation
Man lär sig oerhört mycket genom att kommu-
nicera och genom att man är tydlig leder det till 
en bättre gruppdynamik och det uppstår inte lika 
många konflikter. Det har vi tydligt märkt när 
vi har varit oense och konflikter har uppståt. I 
början ville ingen av oss direkt ge sig, utan vi 
fastnade i konfliktfasen men vi insåg att vi var 
tvungna att ta oss ur det för att kunna fortsätta 
att utvecklas. 

Våga
Vi lyckades skapa en god kommunikation och 
genom det så vågade vi stiga in i rollen som en 
ledare, vi vågade komma med förslag och hjälpte 
varandra för att ta oss själva och som team, 
framåt. 

I början av vårt UF-år var det mesta nytt och vi 
förstod snabbt att vi var tvungna att skapa en 
stark sammanhållning för att kunna bli ett bra 
och framgångsrikt team. 

Ett lärorikt år
Nu sitter vi här, knappt en vecka kvar av skolan, 
och tittar tillbaka. Sen början av tvåan har vi gått 
från att vara elever till entreprenörer. Dessa lär-
domar kommer vi ha med oss hela livet och när 
vi kommer ut på arbetsmarknaden så vet vi att vi 
ligger två steg före alla andra!


