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Frågor för 
omramning: 

● Vad ville vi (du) uppnå? 

● Vad uppnådde vi (du)? 

● Vad var bra? Vad
var/gick inte bra? 

● Vad har vi (du) lärt oss
(dig)? 

● Sätt en ny ram 

● Dela dina egna
misstag/misslyckande
n och vad du har lärt
dig

● Möt andras med 
ödmjukhet

● Hjälp andra att rama
om genom frågor



Tre frågor som skapar mer pålitlighet

H: Hur skulle du kunna hindra dig själv från att göra det du ansvarar för?
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R: Vad blir din viktigaste resurs 
för att fullfölja ditt ansvar? 

Fun: Hur sannolikt är det att du fullföljer ditt ansvar i tid? 



3. Tydlighet & 
struktur

Kristallklara roller, 
mål och planer
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Our mission is to organize the 
world’s information and make 

it universally 
accessible and useful.

Objective & Key Results
Konkreta mål Mätbara resultat

3-5 3-5

60% - individerna själva
156.000 – synliga för alla
60-70% - måluppfyllelse

Kvartalsvis - lärdomar

4M
• My Business
• M
• M
• M







Nyfiken på att lära mer? 
Leder du ett team och vill öka er effektfullhet och säkerställa att ni jobbar åt samma håll? 

Vill du undvika att ni fokuserar på olika saker och saknar teamkänsla? 
Vill du lära dig mer om Googles framgångsfaktorer för effektfulla team?  

Är du dessutom nyfiken på hur du kan applicera detta och få ditt team att levla på 6 månader? 

Digital 
introträff

8/2-23

Nuläges 
analys av 
ditt team

2 dagar live 
utbildning

15-16/3-23

Digital 
grupp-

coachning

26/4-23

Ny analys av 
ditt team

Digital 
grupp-

coaching

14/6-23

FIRA! Du har 
utvecklat dig 
själv och ditt 

team



För vem och när?
För vem?:

För dig som leder ett team (grupp av människor, ledningsgrupp, projektteam, lag) 

Investering:
28 000 kr exkl. moms. Early bird: 24 000 kr (exkl. moms). Utbildningsmaterial, lunch, fika 

ingår i priset. Begränsat antal platser.

Datum för utbildningsträffar:
Introträff (digitalt) 1: 8/2 kl 9-10.30
2 Utbildningsdagar i Sthlm (live): 15-16/3 kl 9-17
Gruppcoaching (digitalt) 1: 26/4 kl 9-10.30
Gruppcoaching (digitalt) 2: 14/6 kl 9-10.30



För frågor och bokning: 

Matilda Albertsson – matilda@beyondpotential.se 0724-460164

LinkedIn: linkedin.com/in/matildaalbertsson

Richard Fredriksson – richard@fredrikssonledarskap.se 0727-363340

LinkedIn: linkedin.com/in/richardfredriksson
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