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Avslöjandet under

sommaren om ÖB s

”teambuildande” med

sina avgående generaler

med fruar är kanske det

mest förvånande exem-

plet på den okunnighet

som finns om teambuil-

ding-marknaden. Det

skriver här Mimmi Dahl-

ström ledarskapskonsult

och av försvarshögskolan

licensierad UGL-handle-

dare. 

V
årt nationalekonomiskt
största problem just nu är
långtidssjukskrivningarna.
Inget europeiskt land har så
höga sjukskrivningstal som
Sverige. Det har till och med
fått EU att reagera.  Över 50

procent av de som idag är långtidssjuk-
skrivna bär tillika med sig någon form av
relationsstörning i arbetslivet som en av
orsakerna till sitt tillstånd. Med tanke på
den effekt långtidssjukskrivningarna har
för den svenska ekonomin, borde det
vara en högt prioriterad aktivitet på
svenska företag - att hjälpa de anställda
att bygga upp friska relationer. 

Men teambuilding är mer än ett par
timmars samarbetsövningar. Oavsett
om man ägnar sig åt att mjölka pappers-
kor, bygga lådbilar eller ta sig igenom
spindelnät.

För om man lägger fokus på att göra
istället för att reflektera och återkoppla
till den dagliga verksamheten får man
inte mycket teambuilding med sig hem i
bagaget. Möjligen kan man lära sig att
någon är duktig på att mjölka pappers-

kor. Men såvida det inte rör sig om en
grupp bönder så har man ju föga nytta
av den kunskapen. Lika lite som att i
spindelnätet lära sig att någon har en
fysisk styrka.

Utan generaliseringar (återföringar
till verkligheten) blir lärandet ytterst
minimalt – för att inte säga obefintligt.

ÄVEN OM KÖPARKOMPETENSEN på många
håll har ökat så är förvirringen på andra
håll fortfarande totalt. Man hör
kommentarer som ”teambuilding är ju
lite ute” eller ”vi har redan gjort team-
building”.

ÖB är vårt senaste och kanske mest
förvånande exempel på det när han
teambuildade sina avgående generaler
med fruar genom att leka med felstyrda
bilar. Vad lärde de sig av det? Han lät
bokföra det som ”teambuilding” på
utbildningskontot. Skandal!

För att genomföra ett teambuilding-
program så att det får rubriceras som
”utbildning”  krävs en kompetens i
handledandet som går långt utanför de
traditionella konferenslekarnas kun-
skapsramar. Det innefattar ganska
gedigna kunskaper i såväl grupp – som
individpsykologi. En stor portion ledar-
skapskompetens (teorier & modeller) är
också en förutsättning.

EN NY GRUPP PRÄGLAS AV starka känslor av
osäkerhet. En osäkerhet relaterad till
frågor som rör medlemskapet i gruppen.
Kommer jag att bli accepterad och
omtyckt i gruppen? Kommer man att
lyssna på mig när jag talar? Vill jag vara
med i den här gruppen? Och vilken roll
kommer jag att spela? Grupper utveck-
lar nämligen under resans gång en inof-
ficiell hierarki som är helt oberoende av
den ursprungliga formella strukturen.
Vem kommer att ta ledningen? Hur skall
jag i så fall förhålla mig till henne? Vem
av oss har de bästa förutsättningarna?

Det här är mycket väsentliga frågor i
nya grupper. Och det är med dem och
andra mål och normrelaterade frågor
man arbetar i ett teambuildingprogram!
Ett genomtänkt program ska ge grup-
perna instrument och möjlighet att

AKTUELL DEBATT

”ÖBs agerande är bara toppen av isberget”

börja besvara och lösa dessa frågeställ-
ningar. Inte valla runt dem på roliga
aktiviteter.

Det har i stort sätt hela försvarsmak-
ten fått lära sig på sin UGL-utbildning.

Utom ÖB.
För han mjölkar papperskor och leker

med felstyrda bilar…

V A D  T Y C K E R  D U ?
KV Debatt är öppen för alla som vill uttrycka sina synpunkter

om aktuella frågor eller reagera på något som någon annan

har skrivit. Maila ditt bidrag till

Gunilla@konferensvarlden.com. 

I nästa nummer av KonferensVärlden inleder Mimmi Dahl-

ström en artikelserie om teambuilding. Hon kallar serien

”Från puppa till fjäril” och det är en uppdaterad version av

en tidigare artikelserie i KonferensVärlden.

Mimmi Dahlström inleder debatt om teambuilding.


