
 

SÅ HANTERAR DU 
BESVÄRLIGA MEDARBETARE

KURSEN GÅR I STOCKHOLM OCH ONLINE!
Gå in på vår hemsida för att hitta kurstillfället som passar dig!

PRIS
Stockholm: 4 990 kr (exkl. moms) per person

Online: 3 990 kr (exkl. moms) per person

• Vanliga typer av besvärlighet

• Ditt ansvar som chef

• Personlighet och beteende – varför fortsätter 

personer med besvärliga beteenden?

• Så kan du påverka medarbetares beteenden

• De mest effektiva ledarskapsbeteendena för 

goda relationer med medarbetare

DU FÅR LÄRA DIG

MALIN ÄR DUKTIG PÅ SITT JOBB. MÄRKTE 
DIREKT ATT HON VET VAD HON TALAR OM. 
ULF FORS, HUSHÅLLSSERVICE I UMEÅ 

OTROLIGT BRA, PROFFSIG OCH KUNNIG! 
VILKEN TOPPENFÖRELÄSARE.
HELENA THELIN ÖSTERBERG, REGION DALARNA 



Hör gärna av dig till mig om  
du har några frågor! 

Fredrik Bankler 
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55  /  0765-424396

HÅLLTIDER FÖR DAGEN

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

PROGRAM

FÖRMIDDAG
Vad menar vi med en besvärlig medarbetare?
• Varför upplever vi någon som besvärlig?

• Vanliga typer av besvärlighet

• Ditt ansvar som chef

Hur kan du förstå besvärlighet?
• Personlighetsdrag och hur de kan främja och försvåra 

samarbete och prestation

• Personlighet och beteende – varför fortsätter personer 

med besvärliga beteenden?

• Grundläggande mänskliga behov och besvärlighet

• Sammanhangets betydelse för hur människor agerar 

Hur kan du som chef hantera din medarbetares  
besvärlighet?
• Förstå och hantera dina egna reaktioner för att agera 

professionellt

• Person, relation och sammanhang – vad beror på vad?

• Fällor att vara uppmärksam på

• Så kan du påverka medarbetares beteenden

• Konkreta steg för att ta itu med besvärlighet

EFTERMIDDAG
Framgångsrik kommunikation med besvärliga personer
• Grunderna i effektiv kommunikation och samtalsmetodik

• Empatisk gränssättning – att balansera empati och  

tydlighet

• Nå fram med din feedback

• Så är du tydlig och kärnfull

• Så hanterar du motstånd och reaktioner

Zooma ut – skapa förutsättningar för goda relationer och 
prestationer i din arbetsgrupp
• Framgångsfaktorer för högpresterande och välmående 

team

• Så skapar du förutsättningar för ett gott samarbetsklimat

• De mest effektiva ledarskapsbeteendena för goda  

relationer med medarbetare

Stärk din förmåga att hantera dina egna reaktioner på 
besvärliga medarbetare
• Känn igen och förstå dina reaktioner när du möts av  

andras problem

• Konstruktiva strategier för att hantera osäkerhet,  

frustration och irritation

• Strategier för att inte bli dränerad och uppslukad av  

problem med medarbetare

• Sätta gränser gentemot dig själv och andra

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG


