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ÄÄllggjjaakktt  oocchh  hhuummmmeerrffiisskkee  
--ddåå  kkaann  vvii  mmoottiivveerraa  oossss  ttiillll  vvaadd  ssoomm  hheellsstt    

eenn  fföörreelläässnniinngg  mmeedd  PPeetteerr  WWaalllléénn  
 
Motivation är en positiv och energigivande kraft, den höjer intensiteten och kreativiteten i våra 
handlingar. Det är oftare att få människor att säga vad dom inte vill, än vad dom vill. Och om dom 
vet vad dom vill, så hoppas dom på att någon annan ser till att dom får som dom vill. Men när det 
gäller älg och hummer, då hittar hjärnan på nya möjligheter.  
 
Andra föreläsningar och utbildningar med Peter Wallén 
LÖFT Ledarskap – skapar välmående arbetsplatser 
Att lyckas tillsammans på jobbet 
Att motivera sig själv och andra 
 
Sagt om Peter 
Peter Wallén är byggnadssnickaren som blev leg. sjukgymnast och familjeterapeut. Under åren 
som utbildare och föreläsare inom sjukvård och idrott har Peter blivit allt mer efterfrågad av olika 
branscher inom näringslivet. Med sin förmåga att fånga humor i vardagen förmedlar han sitt 
budskap utan pekpinnar, där även allvarliga ämnen känns hoppfulla. På ett respektfullt sätt med 
mycket humor ifrågasätter han gamla arbetssätt och rutiner. 
 
Vill du starta ett förbättringsarbete - hemma, i skolan, på 
jobbet eller på fritiden? Boka Peter. Han förmedlar 
möjligheter utifrån sunt bondförnuft och rätt 
förutsättningar redan från början.  

Sagt av Peter 
Jag ska tillsammans med mina kunder skapa förutsättning 
för utveckling och förändring,  genom att 
personer/verksamheter själva styr och driver sin utveckling 
så snart som möjligt. I de flesta fall väljer jag att förhålla 
mig lösningsinriktat. Vilka uppdrag jag än får, så följer jag 
mina tre huvudregler:  
• Om det inte är sönder - så lagar vi inte 
• När vi vet vad som fungerar - gör vi mera av det 
• Om det inte fungerar - gör vi något helt annorlunda 

  

 


