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Att leda medarbetare
med särskilda behov 

FRÅGOR? KONTAKTA PROCESSLEDARNA 

Workshop

ANKI GRANSTRÖM
RELEVANTA CONSULTING SWEDEN AB

Anki har som chef och ledare erfarenhet av att leda 
medarbetare med särskilda behov. Hon är även 
förälder till barn med diagnoser. Anki har också 
arbetat som projektledare inom kompetensutveck-
ling med utbildningar inom olika funktionsned-
sättningar.

Anki Granström
anki@relevanta.se
0703-17 47 67

KEITH SIVENBRING
NEW ACTION CONSULTING AB

Keith har 20 års erfarenhet som chef och jobbar 
som konsult med coachande ledarstöd till chefer 
och team, Employer Branding samt affärs- och 
organisationsutveckling. Han har egen erfarenhet 
av medarbetare med särskilda behov och har själv 
barn med diagnoser. 

Keith Sivenbring
keith.sivenbring@newaction.se
0730-50 43 00

Har du som ledare vid något tillfälle känt att det är svårt att nå fram 
med ditt budskap? Alla människor fungerar olika och har olika behov 
för att förstå vad som förväntas och behöver göras för att klara sina 
arbetsuppgifter. Framgångsfaktorn för en ledare är att anpassa sitt 
sätt att kommunicera, så att alla medarbetares kompetens tas till 
tillvara på bästa sätt.

I denna workshop jobbar vi tillsammans med kunskaper kring hur vi kan förhålla oss  
till olika personligheter och beteenden. Vi diskuterar utifrån faktiska exempel för att 
synliggöra bakomliggande behov hos medarbetare. Syftet är att skapa insikter och  
förståelse över människors olikheter och behov. Tillsammans vidgar vi perspektiv och 
byter erfarenheter i syfte att lyckas bättre i dialoger.

INNEHÅLL
• Kompetensförsörjning – alla behövs.
• Vilka särskilda behov finns?
• Hur fungerar olika människor?
• Erfarenhetsutbyte – hur kan jag agera som ledare?
• Använda verktyg och identifiera tidigt.
• Case-hantering – exempel på situationer, beteende och resultat.

MÅLGRUPP  Erbjudandet riktar sig till dig som är chef/ledare och/eller arbetar med HR.
ANTAL  Vi har 16 platser – först till kvarn. Max 2 personer från samma företag.
UPPLÄGG  4 timmar x 2 tillfällen. 
DATUM  15 november + 29 november.
TID  08.00–12.00. Vi bjuder på förmiddagsfika.
PRIS  1 495 kr exkl. moms/person.
ANMÄLAN  Anmäl dig senast 1 november via QR-koden.
ORT/ PLATS  Luleå, plats meddelas senare.


