Motivation & Inspiration
Motivation och Inspiration är något som alla företag strävar efter att uppnå hos personalen. Ofta
finns en önskan om att ”lyfta gruppen” och få mer fart på alla delar i verksamheten. Frågan är då;
Vem eller vad lyfter en grupp?
”Var och en i en grupp har ansvar för gruppens välmående”, är ett använt begrepp. Detta innebär
alltså att det inte är EN människas uppgift att ensam underhålla gruppens inspiration, utan att var
och en har sin del av ansvaret för att lyfta sig själv - och därmed gruppen.
Konsten är att göra ett positivt avtryck som ger en grund för en hållbar fortsättning. Vi erbjuder
våra föredrag med Motivation & Inspiration på t ex Kick Off´s eller som ett inslag mitt i
vardagen. Under föredragen ser vi till att alla åhörare blir delaktiga och vi tydliggör hur
motivation och inspiration fungerar och vad som driver den.
Vi använder oss av igenkänning, humor och upplevelse. Varför inte överraska personalen vid en
samling och ge dem en energihöjning? Det är just vägen från tanke till handling som ger
resultatet.

Konsulter är Lennart Matikainen och Rickard Carlsson
Lennarts bakgrund är också inom elitidrott som aktiv, men också tränare och rådgivare för
VM och OS – medaljörer. Sedan 1993 har Lennart verkat som utbildare, föreläsare och
relationscoach, inom media, organisationer och företag - faktiskt ända upp på regeringsnivå.
Lennart har även givit ut två böcker om samspel och relationer, samt tillsammans med
Rickard Carlsson gett ut boken Den brinnande chefen – en bok för chefer och anställda. Han
anlitas bl.a. av fackföreningen Ledarna som föreläsare. Lennart är också relationscoach i
kanal 7 ”Skilsmässohotellet” under våren 2016.
Rickards bakgrund är fd. elitidrottsman på landslagsnivå, ubåtsofficer, försäljnings- och
marknadschef, egen företagare och företagsledare. En av Rickards främsta meriter är att på
drygt tre år utvecklat ett företag och som ensam säljare niodubblat företagets omsättning,
enbart genom organiskt tillväxt. 2006 utsågs företaget av Dagens Industri till ett av årets
Gasellföretag. Han har också skrivit boken Den brinnande chefen tillsammans med Lennart
Matikainen
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