BLI BÄTTRE PÅ ATT
PÅVERKA
Influence Style Indicator är ett testverktyg som
utvecklats för att skapa en förståelse för vilken stil olika
individer föredrar att använda när de vill påverka och
influera andra. Vi definierar två primära typer:
språkröret och förenaren; samt fem dominerande
stilar: rationalisera, hävda, förhandla, inspirera och
överbrygga.

De fem olika stilarna
•
•
•
•
•

Material, online-test

Testverktyget

•

Influence Style Indicator är ett självskattningsverktyg
som spänner över 40 teman som tillsammans ger en
första skattning av var deltagaren befinner sig på fem
olika skalor som representerar de olika påverkanstilarna. Instrumentet visar vilken stil som är individens
dominanta, föredragna, sekundära och outnyttjade.
Den som genomgår testet får också en rapport med
personlig återkoppling baserad på hens unika stil.
Rapporten lyfter fram individuella styrkor och
utmaningar, förklarar hur hen kan dra nytta av sina
outnyttjade förmågor och ger tips på hur hen kan bli
bättre på att influera andra.

De två typerna?
Språkröret
Ø

Ø

Ø

För fram sina idéer och erbjuder logiska,
rationella argument för att övertyga andra om
sin ståndpunkt.
Insisterar på att hens idéer ska lyssnas på och
övervägas även om inte andra håller med.

För fram sina åsikter genom att prata om
gemensamma projekt och spännande
möjligheter.
Försöker påverka resultatet genom att förena
sig med andra, lyssnar, förstår och nätverkar.
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•
•
•

Test som spänner över 40 teman för att bedöma
påverkanstil
Tidsåtgång: 10-15 minuter
Rapport med grafer över deltagarens dominanta
påverkanstilar
Rapporten visar på styrkorna i den föredragna
påverkanstilen samt ger tips på hur hen kan utnyttja och
utveckla de andra stilarna

Material, fysiskt test
•
•
•

Kan administreras som ett självskattningstest
Gör det möjligt för personer som kommer sent att delta
Innehåller tolkningstips och insikter för hur man kan
utveckla outnyttjade påverkanstilar

Genom att certifiera sig får man tillgång till
•
•
•
•

Nedladdningsbara användarguider och Powerpoints
Tutorials och webinar online
Möjlighet att delta i träningstillfällen
Tillgång till vårt testcenter online

Utbildning som krävs

Förenaren
Ø

Rationalisera – Använder logik och resonemang för att
presentera sina idéer
Hävda – Visar tydligt sin ståndpunkt och verkar
påtryckande
Förhandla – Kompromissar och gör avkall för att hitta en
gemensam hållning
Inspirera – Influerar andra genom att prata om
gemensamma syften och större möjligheter
Överbrygga - Engagerar och nätverkar med andra

•
•
•

Certifiering för självständigt användande
Behörighetskrav
Övrigt användande i samarbete med Kandidatas
konsulter

Övrig information
Kandidata följer internationella och psykometriska riktlinjer
för tester och testanvändande samt de regler som är
utvecklade av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Kandidata är
en aktiv medlem av The International Test Commission ”committed to promote policies and to proper development,
evaluation and uses of psychometric instruments”.
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