
Väl fungerande team är en nyckel  
till framgångsrik verksamhet
– Förnyad kraFt och mätbara resultat på 6 månader

teamcoaching – vad är det och vilka resultat kan man Förvänta sig?

Väl fungerande team är en nyckelfaktor för framgångsrik verksamhet. Teamcoaching 
ger mätbara verksamhetsresultat och har i internationella studier visat en avkastning 
på i snitt sju gånger investeringen1. Erfarna teamcoacher handleder och tränar grup-
pen att upptäcka och utvärdera sina inneboende styrkor och utvecklingspotentialer 
och att använda och utveckla dem på bästa sätt. Processen är konkret kopplad till och 
mäts mot verksamhetens mål. Teamcoaching lämpar sig väl för t ex ledningsgrupper, 
projekt-, sälj- och marknadsgrupper samt arbetslag bestående av 4-15 personer.

talent sverige ab har mångårig erfarenhet av att arbeta med grupp- och ledarutveck-
ling. Vi är utbildade och certifierade i en världsledande metodik för att få grupper att 
utvecklas till starka, uthålliga och väl fungerande team. Vi hjälper gruppen att tillsam-
mans bygga ett arbetssätt och forma en arbetsmiljö och inbördes förhållningssätt som 
borgar för samarbete, större arbetsglädje och mätbart ökad produktivitet.

hur går det till? Vid ett första arbetsmöte identifieras och fastställs företagsspecifika 
önskemål och primära behov. Därefter görs en för verksamheten anpassad webbase-
rad kartläggning och detaljerad nulägesanalys, Team Diagnostic Assessment™ (TDA). 
Därigenom läggs grunden för teamcoachingprocessen, som sedan pågår under 6 till 
12 månader. Under en intensiv workshop går vi igenom teamets TDA-resultat, arbetar 
med praktiska övningar och formulerar mål och konkreta handlingsplaner. Därefter 
följer månatliga sammankomster, då teamet arbetar tillsammans med två coacher 
som stöttar, tränar och ger feedback. Det hela följs upp med en ny TDA-analys och 
avslutande workshop för att utvärdera teamets utveckling och blicka framåt. Det har 
visat sig i internationella mätningar hos Team Coaching International Inc, att team 
som arbetat enligt denna metodik ökat sin positivitet och produktivitet med i snitt 
25%, samtidigt som parallella mätningar på prioriterade verksamhetsmål har gett 
liknande resultat2. 
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“Great session and workshop.  
The best that I´ve personally  
attended and experienced.  
It made me very motivated and  
encouraged to not only do what  
I am expected to do in my position 
and assignment, but also building  
a winning team” 

Regionchef, Dubai, uae

“Ni har förmågan att 
lyssna in på vad som  
skulle passa teamet just  
nu för att ta ett steg till” 
VeRksamhetsutVecklaRe, 
inteRnationellt it-föRetag

“Vår ledningsgrupp 
har fått struktur, tiden 
och frågorna går  
lättare att hantera” 
kommunal 
VeRksamhetschef
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team diagnostic assessment™ är ett forskningsbaserat, välbeprövat och validerat 
kartläggningsverktyg som används i över 20 länder. Det ger en detaljerad nuläges-
analys på flera nivåer för coaching av team.

talent sverige ab ger sedan år 2002 företag och organisationer stöd i utvecklings-
processer genom ledar- och teamcoaching, rådgivning och utbildning samt ledar-
rekrytering. Konsulterna i Talent Sverige har mångårig egen chefserfarenhet och 
specialistkunskaper inom olika områden såsom ledarutveckling, chefsrekrytering, 
HR, kvalitetsfrågor, utbildning, marknad, sälj och kommunikation. Vi har genom-
gått certifierad coachutbildning ACC och PCC inom International Coach Federa-
tion (ICF) och är Authorized Facilitators i kartläggningsverktyget Team Diagnostic 
Assessment™. Bland våra uppdragsgivare finns bl a Ericsson, Nordea, Ernst & Young, 
Bonniers, Länsförsäkringar, Ericsson, Komatsu Inc, SIDA, Folkhälsoinstitutet, Rädda 
Barnen, Villaägarna samt Nacka, Piteå, Danderyd, Täby, Norrtälje m.fl. kommuner.
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