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Bli ett bättre team

Företrädare
Hur ser vi på våra 
företrädare?

Vilken hjälp/stöd vill vi ha av 
dem?

Vad vill vi göra för dem?

Hur ser vi på kulturen som 
finns bland företrädare?

Uppföljning
Hur ofta ska vi ha 
uppföljning på dessa 
diskussioner?

Teambuildning och icke 
Chalmersrelaterade 
aktiviteter? 
-Hur ofta?

-Vad vill vi göra? (ex. middag, 
spelkväll, Boda borg, lasergame)

Personligt
Berätta om er själva

Tidigare erfarenheter (av 
engagemang och annat)

Är det något annat gruppen 
borde veta om dig?

Mål och  
förväntningar
Ambitionsnivå

Vad har vi som grupp för 
mål och förväntningar på 
året?

Vad har vi som personer för 
mål och förväntningar på 
året? 

Vad har vi för förväntningar 
på varandra?

Vad gör vi när någon inte 
fullföljer sin uppgift?

Stress
Vad händer när vi blir 
stressade?

Hur kan vi observera det 
och hjälpa varandra då? 

Hur hanterar vi om någons 
arbetsbelastning blir 
ohållbar?

Prioriteringar
Vad gör vi mer som 
konkurrerar om vår tid? Vad 
kan/vill vi prioritera?

Hur ser vi på våra studier?

Går det att tillfredsställa 
alla mål/ambitioner/
förväntningar på den 
mängd tid vi vill lägga? Hur 
prioriterar vi mellan olika 
mål inom engagemanget?Alkohol

Runda bordet: Vad är din 
relation till alkohol? Hur var 
den innan Chalmers?

Hur påverkar alkoholen oss 
själva och vår grupp?

Vad har vi för ansvar mot 
varandra, mot andra?

När är det hets respektive 
”bara på skoj”?

Hur påverkar alkoholen 
vår grupps rykte och dess 
rekryteringsmöjlighet?

Ansvar
Vill/ska alla göra lika mycket?

Vilka uppgifter är post–
specifika/gemensamma? 
Hur mycket ska vi hjälpas åt?

Ansvarfördelning

Konflikter
Tidigare erfarenheter

Hur vill vi vara mot 
varandra? 

Hur vill vi som grupp vara 
utåt? 

Hur hanterar vi konflikter 
inom gruppen?

Tid
Hur mycket tid vill vi lägga?

När på dygnet, veckan, läs-
perioden, vill vi lägga den?

Diskussionsämnen

Se till att ni har gott om tid att 
diskutera igenom frågorna. 

Ju mer ärliga och personliga 
ni är desto bättre kommer 

diskussionerna bli.

Möten

Vad vill vi ha för struktur? 
(ex. Informella/formella, 
Diskussionsmöten/besluts–
möten)

Hur ofta har vi möten? Hur 
långa?

Hur förvarar vi vår 
information?

Hur ser vi på diskussioner/
beslut på övrig ”häng”-tid?

-


