
Vad gör oss motiverade
på jobbet?

Tankar och reflektioner från
mina år som chef i olika
organisationer



Måndag morgon igen, fem 
dagar till …!

Måndag morgon, 
ny vecka, nya 
möjligheter!
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Prata om det du vill 
uppnå som att det redan 

finns!  

Det finns många 
skeptiker ändå…



Vart vill VI?

• Måla upp en tydlig bild av framtiden –, 
VÅR inte min

• Om alla fortsätter framåt tillsammans 
kommer framgången att lösa sig själv

• Fokus långt fram, inte fastna i detaljer



Det blir inte bättre än…

Det blir precis så bra 
som VI gör det till!!



Man kan göra mer än man 
tror!

• Fokusera på möjligheter – inte
hinder

• Våga testa

• Gör en Anna-Karin!



Förstå helheten



Vi gör detta tillsammans!

• Testa varandras arbetsuppgifter

• Minska snacket - hur svårt ska det vara att…

• Ibland måste elefanten delas upp

Informera, informera, informera

om du inte vet informera om det!



Gör uppdraget konkret –
var transparent med 

ekonomin



Förståelse ger delaktighet

• HUR ligger vi till? Intäkter och kostnader - INSYN

• Vad krävs av OSS, vad krävs av MIG

• GÖR DET GREPPBART inte bara siffror

• Är det RIMLIGT – kan jag PÅVERKA? 

• VAD HÄNDER om vi gör lite mer/lite mindre





Fokusera på de 
positiva – de andra 
kommer efter….lite 

senare 



Positivitet smittar!

• Det syns om man själv tycker att det är
roligt

• Bromsa snabbt “trist jargong”

• Se möjligheter i situationer och människor



Inte fel med en liten 
muta…. jag menar 
belöning ibland!



Kostar så lite att ge det där
lilla extra

• Visa uppskattning, gärna personligt

Ett litet räkneexempel:

3 kg godis á 79 kr = 237 kr

15 min suckande “ingen bryr sig om vad vi 
gör”, 30 personer á 15 min – en arbetsdag!



Samla på bra 
personer – några 

tankar kring 
rekrytering!



Samla på personer inte alltid
kompetenser

• Rätt medarbetare kan lära sig 

• Vem bidrar i gruppen

• Introduktion och avslut

Ska vara rätt för både företaget och personen
Vad gör vi som gör att du kommer att trivas hos oss?

Varför ska du välja oss?



Bry sig
på riktigt!



Visualisera målet
Våga lite mer

Förstå helheten
Gör uppdraget konkret

Positivitet smittar
Smyg in en liten belöning ibland

Samla på bra personer
Var rädd om varandra!



Stort tack!!

camilla.johnsson@camppro.se


