
Möt två av Sveriges främsta experter! 
En inspirerande och lärorik utbildningsdag som 
gör att du kommer att bemöta andra på ett 
bättre sätt.
 

Konsten att hantera besvärliga 
personer. 
Välkommen till en heldagsutbildning  
17 november 2021 Kl. 09.00-16.00 
på Arvika Näringslivscentrum 
 
Den här dagen är fullproppad av verktyg och strategier 
som hjälper dig att identifiera olika personlighetstyper och 
hur du bör kommunicera med de olika typerna. 
Utbildningen riktar sig till alla som emellanåt känner 
irritation över att kommunikationen med medarbetare, 
kunder eller samarbetspartners inte fungerar.  
Kanske är det en särskild person du har väldigt svårt att 
hantera? Eller rent av flera stycken? Du kommer att få 
massor av tips på hur du hanterar frustration och ilska hos 
andra – och hos dig själv. 
Du kommer att lära dig att sätta gränser och få en 
fördjupad kunskap om vad som händer hos dig själv i 
konfliktsituationer. Du kommer att stå bättre rustad inför 
osämja och dispyter i din vardag och på arbetsplatsen. 
 
På kursen får du bland annat lära dig: 

• Att öka din egen förståelse för andra 
personlighetstyper och konflikter som uppstår. 

• Hur du tar kontroll över situationer med 
frustration, missförstånd och rivalitet. 

• Lär dig strategier som hjälper dig i mötet med 
besvärliga individer. 

• Hur du själv kan bidra till en bättre 
samarbetskultur på arbetsplatsen. 

• Praktiska exempel på effektiv och smart 
kommunikation utan missförstånd. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Magnus Hedberg är för de flesta  
kanske mest känd som programledare  
för TV3:s ”Lyxfällan” men under drygt  
ett decennium varit en mycket  
uppskattad och anlitad kursledare och 
föreläsare. Magnus besitter den unika 
förmågan att fängsla sina åhörare  
genom såväl träffsäker humor som 
ytterst tänkvärd och effektgivande  
kunskap. 
Kursdeltagare och publik som varit på  
Magnus utbildningar vittnar om enkla  
och tydliga verktyg som gör nytta direkt. 
Magnus är idag en av Sveriges mest bokade och 
eftertraktade föreläsare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lars Larsson visar hur vi samspelar  
med varandra och vad det gör som  
skapar det där klicket mellan  
människor, eller tvärtom. Hur  
konflikter föds och göds. Lars  
arbetar inom ett brett område  
kring frågor om kommunikation,  
svåra samtal och effektiva möten.  
Han har sedan början av 90-talet  
hjälpt framgång åt otroligt många 
människor, de människor som  
utgör företag och organisationer. 
 
  
  Vänd    



Program 
 
Förmiddag   
  
Föreläsare: Magnus Hedberg 
 
EFFEKTIVISERA DIN KOMMUNIKATION  
MED BESVÄRLIGA MÄNNISKOR 
 

• Vad är det som gör att kommunikationen  
flyter olika bra med olika personer? 

• Kroppsspråk att tänka på när du möter  
de som inte är som du 

• Anpassa din kommunikation  
utefter de olika personlighetstyperna 

• Så tolkar du signalerna som de olika 
personlighetstyperna sänder ut 
 

PRAKTISKA EXEMPEL PÅ BESVÄRLIGA SITUATIONER  
OCH PERSONER – AGERA SMART! 
 

• Enkla och effektiva strategier i  
besvärliga möten 

• Behåll gärna din uppfattning men lär  
dig mer om människors väsensskilda 
verklighetsuppfattning 

• Konsten att spara tid och energi  
genom att öka din förståelse för  
andras verklighet 

• Bli en mästare på konstruktiv  
konflikthantering – praktiska exempel 

• De flesta baktankar är inte av ondo – 
lär dig de olika personlighetstypernas  
knep 
 

ÖKA DIN TOLERANS OCH ACCEPTERA OLIKHETER –  
FÖR BÄTTRE VÄLMÅENDE 
 

• Så undviker du att påverkas  
negativt av en besvärlig person 

• Så visar du att gränsen är nådd 

• Vad händer, fysiskt och psykiskt i  
din kropp när du blir angripen? 

• Konsten att hantera ett verbalt  
angrepp 

• Så undviker du grubbel och  
nedstämdhet 

 
 
 
Pris 2990: - ExL moms. Fm fika, lunch och em fika ingår. 
Anmälan senast 2 november 2021 till 
jennie.baumann@aanc.se eller på vår hemsida 
www.aanc.se/uppdragsutbildning 
 
Anmälan är bindande. Vid förhinder skickar ni ersättare. 
Sista anmälningsdag 2 november 2021. 
Varmt Välkommen! 
 
 

 
 
 
Eftermiddag 
 
Föreläsare: Lars Larsson 
 
DEN BESVÄRLIGA PERSONEN 
 

• Vad är det egentligen som 
gör en person besvärlig? 

• Vad är det som gör att 
rivalitet, negativitet och gnäll 
uppstår? 

• Vad upplever den andre när 
den ene känner ilska eller 
frustration? 

• Bli uppmärksam på 
behovskrockar – praktiska 
exempel 
 

SÅ KAN DU BIDRA TILL ATT STOPPA 
ESKALERANDE KONFLIKTER 
 

• Få bättre koll på din egen roll 
och bli en ännu bättre 
lagspelare 

• Samarbetskultur – ledarens 
och medarbetarens ansvar 

• Feedback – detta ska den 
innehålla och så ska den 
levereras 
 

DET SVÅRA SAMTALET – NU ELLER 
ALDRIG 
 

• Strategier och verktyg som 
hjälper dig att hantera 
vanliga besvärliga beteenden 

• Konflikt när någon bara 
försöker ”hjälpa” – varför 
reagerar du som du gör? 

• Så tar du dig an det svåra 
samtalet och säkerställer att 
morgondagen blir bättre 

• Hur medlar du mellan 
personlighetstyper som inte 
drar jämnt? 

• Så kan du bidra till ett öppet 
arbetsklimat med tolerans 
och tydliga gränser 
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