
	  

	  

UTBILDNING	  I	  MOTIVATION	  OCH	  INFLYTANDE	  
Om	  du	  visste	  hur	  du	  kunde	  förutsäga	  och	  
influera	  någons	  beteende,	  vad	  skulle	  du	  
göra	  då?	  
	  
Syfte:	  
• Förvärva	  en	  högre	  prestationsnivå	  i	  din	  

kommunikation	  med	  andra	  människor.	  
• Lära	  dig	  identifiera	  de	  saker	  som	  startar	  

en	  persons	  motivation	  och	  bibehåller	  
den.	  	  

• Förstå	  hur	  människor	  hanterar	  och	  
behandlar	  given	  information	  och	  hur	  de	  
tar	  beslut.	  

	  
Du	  lär	  dig	  hur	  du	  förstår,	  förutsäger	  och	  
influerar	  beteenden.	  	  
	  
Verktyget	  LAB	  Profile®	  är	  baserad	  på	  
många	  år	  av	  forskning	  och	  arbete	  med	  
människor	  och	  organisationer.	  Utbildningen	  
kommer	  att	  ge	  dig	  praktiska,	  
verklighetsbaserade	  kunskaper	  och	  
färdigheter.	  	  
	  
Föreställ	  dig	  vad	  du	  skulle	  kunna	  uträtta	  
genom	  att	  identifiera	  hur	  du	  kan	  motivera	  
någon	  annan	  i	  en	  enkel	  konversation!	  Du	  
kommer	  också	  att	  lära	  dig	  precis	  hur	  du	  
matchar	  med	  ditt	  språk	  för	  att	  tända	  
intresse	  och	  entusiasm.	  Du	  lär	  dig	  de	  6	  
motiveringsstartande	  språkmönstren	  och	  de	  
8	  upprätthållande	  motivationsmönstren. 
 
 
 

The	  LAB	  Profile®	  
LAB	  Profile®	  hjälper	  oss	  förstå	  och	  
påverka	  olika	  beteenden.	  Det	  är	  inte	  en	  
personlighetsprofil.	  Vi	  har	  alla	  olika	  
beteende	  beroende	  på	  sammanhang.	  Har	  
du	  märkt	  att	  du	  instinktivt	  noterar	  att	  
personer	  kan	  ha	  ett	  visst	  beteende	  som	  
plötsligt	  ändras	  när	  ni	  börjar	  prata	  om	  
något	  annat.	  Hur	  bra	  skulle	  det	  vara	  att	  
kunna	  följa	  och	  influera	  ALLA	  beteenden?	  	  
LAB	  Profile	  kan	  du	  använda	  på	  jobbet	  med	  
medarbetare	  och	  chefer	  och	  kunder	  samt	  
hemma	  med	  partnern	  och	  barnen.	  LAB	  
Profile®	  står	  för	  Language	  and	  Behaviour	  
Profile.	  
	  
När	  du	  använder	  du	  dig	  av	  verktyget	  kan	  
du	  slippa	  onödiga	  konflikter,	  få	  större	  
gruppgemenskap,	  underlätta	  i	  
förhandlingar,	  öka	  försäljning,	  minska	  
förändringsmotstånd	  och	  välja	  rätt	  person	  
vid	  rekryteringar.	  
	  
Hör	  gärna	  av	  dig	  med	  frågor	  och	  
BOKA	  DIN	  PLATS	  IDAG!	  	  
	  
Hjärtligt	  välkommen!	  
Birgitta	  Sjöstrand:	  tel:	  070-‐491	  19	  06	  	  
eller	  birgitta@inrestyrka.se	  
	  
Erika	  Ekesbo	  Andrén:	  tel:	  070-‐314	  31	  89	  
eller	  erika@utsiktaffarsutveckling.se	  
	  
                                       

UTBILDNINGSFAKTA	  
Datum:	  17-‐18	  november	  samt	  2	  december	  2016	  	  
Plats:	  Knistad	  Herrgård,	  Skövde	  
Investering:	  12	  500,-‐	  exkl.	  moms	  
Ingår:	  Allt	  material,	  internationellt	  certifikat,	  
lunch	  och	  fika	  alla	  dagar.	  
Ingår	  inte:	  Hotellrum	  och	  middag	  
Kursledare:	  	  
Birgitta	  Sjöstrand,	  Inre	  styrka	  AB	  	  	  
Erika	  Ekesbo	  Andrén	  	  
UTSIKT	  Affärsutveckling	  AB	  	  
Anmäl	  dig	  senast	  den:	  17	  oktober	  2016	  se	  
http://inrestyrka.se/kurser-‐foredrag/	  för	  mer	  
kursinfo	  samt	  bokningsregler	  

	  Birgitta	  Sjöstrand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erika	  Ekesbo	  Andrén	  
Sigtuna	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Skövde	  


