
Syfte: Inspect and Accept – inspektera och acceptera 

Material

‣ 1 st A4-papper per deltagare [detta papper]

‣ 1 st A3-papper per person [tidslinjen]

‣ 1 st A3-papper per företag [tidslinjen]

‣ VD:n ansvarar för att ta med en olikfärgad penna per individ i 
gruppen och en färg för gruppen gemensamt samt häftmassa/tejp.

Steg 1 [individen]

Syfte: Öppna upp minnet för allt som har hänt.

Du har ca 60 minuter på sig att fylla  i din privata tidslinje. Alla  viktiga händel-
ser från företagsstarten fram tills  idag som du anser vara viktiga ska placeras 
ut. 

Du ska även rangordna händelsen, d v s hur positiv eller negativ upplevde du 
att den var för dig. 

Varje händelse ska kort motiveras varför den var viktig både för dig som per-
son och/eller för företaget som helhet.

OBS!
Denna övning görs ensam utan inblandning från någon gruppmedlem.

Steg 2 [gruppen]

Syfte: Få gruppen inse sin gemensamma och spännande historia/utveckling.

VD samlar gruppen vid ett A3-papper. 

Gruppen har ca 60 minuter på sig att utifrån sina  individuella tidslinjer göra 
en gemensam tidslinje för företaget. 

‣ Börja med att skriva i de händelser som alla hade med på tidslinjen. 

‣ Sätt där efter en prick för varje gruppmedlem  om de såg händelsen som 
positiv eller negativ. 

‣ När alla händelserna som alla hade gemensamt finns med skriv till de 
händelser som varje gruppmedlem hade med 

OBS!
Viktigt att använda sig av olika färger för att urskilja de olika medlemmarnas
tankar och åsikter .. samt en färg för företaget gemensamt.
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Steg 3 [gruppen]

Syfte: Att gemensamt fundera och reflektera över sin individuella utveckling 
samt gruppens process. Vad du/ni åstadkommit hittills? Att inse hur olika 
gruppmedlemmarna kan känna fast de har genomlett samma situationer.

Du har ca 60 minuter på dig. Börja med att utse en sekreterare. Titta  på din/
er gemensamma tidslinje. Vad ser du/ni?

‣ Vilka händelser var viktiga för alla? 

‣ Varför var de händelserna extra viktiga? 

‣ Vad har de betytt för er som grupp? 

‣ Även om alla hade med dem som viktiga hur kände sig de olika grupp-
medlemmarna under processen? Varför? 

‣ Vilka individuella händelser togs upp? 

‣ Varför skiljer sig vissa upplevelser sig åt? 

‣ Vad kan ni dra för slutsatser? 

‣ Vad gjorde ni i de situationer som alla upplevde som positiva? 

‣ Vad kan ni göra för att undvika att gruppen/gruppens medlemmar 
upplever skeenden som negativt?

‣ Övrigt?

Var noga med att lyssna på varandras berättelser och var hänsynsfull mot 
övriga gruppmedlemmars känslor och åsikter.

Sammanfatta dina/era diskussioner i ett protokoll som ni lämnar in till-
sammans med era tidslinjer. Skanna in [i färg] och spara din egen samt 
gruppens gemensamma tidslinje.

Var vänlig publicera den på din Google Site

‣ tids_sexyBack.pdf

‣ tids_ sexyBack_analys.pdf

Projektrapporten
Nu har du en viktig del information du behöver till projektrapportens genom-
förande- och utvärderingsdel.

Var alltid ditt bästa jag!
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