
 

 

 

 
WORKSHOP  

GRÖN 

 
 Riktiga samarbeten 
bygger på genuint 

FÖRTROENDE!  
 
Eller–Om vi inte vågar lita på varandra i teamet, ställa frågor ELLER säga ifrån om något är 
tokigt, hur ska vi då kunna växa? 

  
När vi träffar någon ställer vi snabbt två 
frågor till oss själva:  

1.  Kan jag lita på den här personen?  
2. Kan jag respektera den här personen? 

Det innebär att ALLT vi kan lära oss om hur vi 
skapar förtroende och ömsesidig respekt är 
grymt viktigt. Mellan kollegor, kunder, ja alla 
människor vi träffar på. De tänker ju samma 
frågor om oss! 

 

En Workshop som får fram det bästa i var 
och en. Ger gemensam plattform för 

kunskapsöverföring. 
 

 
Finns det risker med att vi inte litar på varandra?  
Absolut. Dessutom finns det många som är så angelägna om att visa sig kloka och smarta att de är usla 
på att be om hjälp och att ställa frågor. Kunskapsöverföringen kan bli lidande, och teamet växer sakta 
eller inte alls.  

 

 Teamutveckling på riktigt  
Två sanningar 

1. Team som utvecklas tillsammans och 
litar på varandra växer.  

2. Team som gör det motsatta – växer isär. 

 
“ …bara efter att du har skapat förtroende,  
blir din styrka en gåva, snarare än ett hot.” 

Amy Cuddy Harvard professor 

 
Att ställa kloka frågor skapar förtroende!  
De flesta människor förstår att om de ställer kloka frågor, lär vi oss alla mer. Vi skapar också kontakt 
med dem vi arbetar med. Både kunder och kollegor. Vi kommer att lära oss mer om detta.  

 
 

 
”När vi slutar fråga  

slutar vi också att lära oss saker.” 
//Olofson 

 

Svårt att växa utan att vara modig 
Att vara modig innebär olika saker för varje person 
men det innebär ALLTID att vara sårbar. Att låta 
egot växa är enkelt. Men att våga växa som 
människa är modigt! Det är också nödvändigt för 
ett tryggare samarbete i teamet. 

Nivå: Många aha för alla. Anpassas utifrån 
mognad i gruppen. Funkar bäst på plats. 
Gärna utomhus! 
För vem: Passar dem som är nyfikna.  

 
PS. Möjligt tillägg Gör Garudas FokusProfil för 
samtliga deltagare. Har företaget redan gjort 
en sådan använder vi det och kopplar ihop allt.  

 


