
Ensamma på havet
 

Denna övning har använts i olika militärutbildningar. Målet med övningen är att 
se hur en grupp gemensamt kan komma fram till ett resultat som överträffar 
gruppmedlemmarnas individuella resultat (synergieffekten). Effekten som 
beror av flera samverkande faktorer. Ofta avses att effekten blir större än bara 
summan av de enskilda faktorernas inverkan. Hämtat den 7/5 - 2015 från: 
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=synergieffekter

Föreställ dig att du och dina gruppkamrater plötsligt befinner er i en 
gummiflotte mitt på en ocean, efter att ert skepp, på grund av olyckliga 
omständigheter, hastigt förlist. Varje gruppmedlem hade bara tid att slita åt sig 
två saker från det sjunkande skeppet. Detta betyder att en grupp om fem 
personer har tio saker som kan hjälpa er att hantera situationen. 

1. Egen lista: Innan ni kommer fram till vilka de tio föremålen är, ska du göra 
en egen lista bestående av tio föremål från listan nedan. De första tre ska 
vara de klokaste enligt dig och de tre sista kanske de minst givna. 
Föremålen däremellan ska vara väldigt användbara. Alla ska kunna 
motiveras utifrån användningsområde. 

2. Nu ska du i gruppen motivera vilka tio individuella saker du har valt. Lyssna 
noga på varandra, innan gruppen beslutar vilka saker som är klokast att ha 
med. 

3. En lista tillsammans: Nu ska ni göra en lista tillsammans. 

4. Avslutningsvis ska ni presentera vilka tio föremål som er grupp har valt och 
berätta hur ni tänkt använda dem. Till sist, utvärdera: Blev gruppens 
resultat bättre än ditt individuella? Hur kommunicerade ni i gruppen? Hur 
skulle du beskriva din roll i gruppen?

1. Åror 
2. 20 m rep 
3. Rulle med svarta plastsopsäckar 
4. Ett paket med kondomer 
5. Flinta och eldstål 
6. Eldsläckare 
7. Signalraket 
8. Fiskelina och 5 krokar 
9. Harpun 
10.Litet tält 
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11.10 tremetersbrädor 
12.Radio med batterier 
13.Sovsäck 
14.Svensk flagga 
15.Haj-medel (för att skrämma iväg) 
16.En dunk med färskvatten 
17.10 portioner nödproviant 
18.Ett paket cigaretter 
19.Cigarett-tändare 
20.Mobiltelefon 
21.Uppblåsbar Barbara 
22.Simfötter 
23.Simglasögon 
24.Badmössa 
25.Bildäck 
26.Ett kilo strösocker 
27.Nylonstrumpor 
28.Plasthink 
29.Fiskenät 
30.Kniv 
31.Cykelpump 
32.Gummilagningsutrustning 
33.Dunk med bensin 
34.Snorkel 
35.Ett par skidor 
36.Bärbar dator 
37.GPS-mottagare 
38.Sjökort 
39.Bibeln, Koranen, Krig och Fred av Tolstoy och Marx Das Kapital 40.
40.Schackspel 
41.Kortlek 
42.1000 dollar 
43.En uppblåsbar barnbadbassäng med 1,5 meters diameter 
44.Ett kilo tvättmedel 
45.Ett spritkök med en liter sprit 
46.En flaska solskyddsmedel faktor 20 
47.Första förband 
48.Handklovar 
49.Drake 
50.Munspel Gunnel Bergmark Thydell


