Grupp vs team,
en viktig reflektion om när ett team uppstår
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Fundera över din egen insats för att skapa en grupp eller ett team. Vad har du
som individ gjort och gör för att ditt företag arbetar som en grupp eller som
ett team.

Gruppen
Du ska ensam åka båt från Landskrona till ön Hven mitt i Öresund. När du
stiger på båten blir ni 20 individuellt oberoende passagerare på båten. När du
och dina medpassagerare anländer i Bäckviken tar ni bussen vidare till er
slutdestination på ön som är olika för alla.
Av denna information kan du dra följande slutsatser. Samtliga passagerare,
‣ Befinner sig på samma ställe
‣ Är på väg åt samma håll samtidigt
‣ Färdas i samma hastighet under ledning av en person [kapten].
Vi kan även påstå att samtliga passagerare,
‣ Är oberoende av varandra
‣ Har en särskild på- och avstigningsplats
‣ Undviker normalt kontakt med övriga passagerare på båten och bussen.
Nu förstår du att passagerarna inte utgör ett team utan bara en grupp olika
människor som valt att inte umgås med andra.

Teamet
Du ska resa till Malmö med ditt hockeylag och spela match mot MIF. Samtliga
spelare åker i en gemensam spelarbuss.
Av denna information kan vi dra följande slutsatser. Samtliga passagerare,
‣ Går på och av bussen på samma ställe
‣ Har ett tydligt mål med bussresan - att vinna sin match mot MIF
‣ Delar samma mål
‣ Beror av varandra för att kunna vinna matchen
‣ Har en tydlig roll i laget med klara ansvarsområden, målvakt, back etc
‣ Peppar [motiverar & stimulerar] varandra inför den kommande uppgiften.
Efter matchen när gänget åker hem,
‣ Firas en eventuell vinst med stor glädje
‣ Drar de lärdomar av en eventuell förlust eller om saker som kan förbättras.
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