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Vad ska vi göra idag?

Vi kan ändra sannolikheten för ett beteende

Summering

Man kan också göra det gamla beteendet svårare...

Tänk medskapande

jobba med att utveckla
finansieringsmodell för
att öka enkelhet +
motivation

Bjuda in till ökad delaktighet från
målgrupperna * En utmaning är att
veta vem som ska vara delaktig i
varje delmoment *Måste ha
styrdokument och riktlinjer men det
finns en risk att för många
styrdokument skapar
handlingsförlamning *Titta på egna
uppgifter och fundera-ligger detta på
mitt bord? t.ex ekonomiska beslut
Vem? * Goda exempel som lyfts fram
en viktig del i alla arbetsmoment
*Svårigheter finns i
förvaltningsöverskridande arbete

Vad är motivation och förmåga och hur ändras dem?

Vad påverkar vår motivation?

Motivation - några tips

Gruppdiskussion 2
Vad kan ni göra annorlunda i era projekt utifrån
tankarna om motivation och förmåga?
Dubbelklicka för att skapa en post-it och skriv er
tanke där ni tycker den passar in.

Det är svagaste länken som bestämmer vår förmåga

Poppa popcorn de som är
poppade=drivna
vs opoppade.
Fokusera på de
poppade

Empati och förståelse

Lärande process

Triggers:
Hur går
det? Heja
på dem!

Ta sig an andras
roller och prova
på deras
perspektiv.
Lekfullt sätt.

Bjuda in de
som ska
"göra
jobbet"

Inte ställa
för höga
krav i
början

Ramavtalsupphandlingar. Framföra
att det är tidsbesparande
för beställarna. Slipper
direktupphandlingar och
enklare att beställa.
Förmedla det tydligare

Förmåga - några tips

Skriv gärna in frågor
ni vill diskutera i era
arbetsgrupper här

Kontrakt: Det
här tar vi oss
an. Tid vi
kommer lägga.

Ledning tydlig med
att detta är bestämt
och varför vi ska
göra så här. Vi
behöver er hjälp!

Motivation och
vikten av att följa
upp och visa på
framstegen. Visa på
hur det går för olika
avdelningar.

Matsvinn:
Konsekvens och
belöningsmodell.
(Stjärnor och sura
kockar)

Ca här

Foggs beteendemodell

Vilka är våra målgrupper?

Introduktion till Fogg’s beteendemodell och målgrupper

Beteende = MAT

Första gruppdiskussionen
Upplägg
* 15 minuter i smågrupper
* 4 pers/grupp
* Samma grupp i kommande
diskussioner
* Var 5:e minut kommer ett
konfettiregn.
* Timer längst upp på sidan
* Om ni fastnar så skriv i
chatten!
Vad ska ni göra?
1. Presentationsrunda: du och
din utmaning/projekt; varför är
detta relevant för dig? (5min).
2. Diskutera vilka målgrupper
ni har och var ni tror att de
befinner sig i modellen (10min).

Foggs beteendemodell

Triggers några tips

Triggers - behålla förändringen levande

Tre typer av triggers

Vara tydlig med
symboler och
språk så att alla
förstår. Gör det
enkelt.

Finnas tillgänglig
för frågor - skapa
en kanal som alla
kan använda (enkel
att använda). Ex
Teams-kanal

Skala ner det,
inte alla vill
"rädda
världen"

Tydliga mål som
avrapporteras
och
kommuniceras

Balans mellan
hur mycket
information och
påminnelser man
skickar.

Använd barnen
till att ställa krav
på oss vuxna
och heja på oss

Vi ska ha en
planet kvar när vi
är färdiga (det
kollektiva
perspektivet)

Tävlingar (mot
liknande
verksamhet eller
grannkommun)

Symboler
som
motiverar-

Begränsa
urvalet - det
ska vara lätt
att göra rätt :)

Teamsenkäter: Hur
går projektet? Tre
korta frågor. Lite mer
lekfulla/humoristiska

Ta fram idéer till triggers som ni kan använda för att starta och behålla det nya beteendet.
Dubbelklicka för att skapa en post-it och skriv er idé där ni tycker den passar in.

Tydliggöra önskade
val för beställare önskade val kan
läggas högst upp i
listan
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