
 
Förhandlingsteknik 

 
Steg 1, 2 dagar 

 
 
För att du ska kunna genomföra lyckade affärer, lösa intressekonflikter 
eller göra bra upphandlingar, behöver du ha en bra förhandlingsteknik att 
luta dig mot. Det kan gälla såväl interna förhandlingar om resurser, 
prioriteringar och löner som externa förhandlingar med kunder, 
samarbetspartners och leverantörer. Då gäller det att du är säker, tydlig, 
professionell och drivande - har ett genomtänkt mål, en bra strategi och 
fungerande taktik. 
 

 

 
Mål med kursen 
Målet med kursen är att du ska: 
 Bli skickligare, säkrare och mera medveten som förhandlare. 
 Arbeta mera metodiskt när du förbereder en förhandling. Målsätt-

ning, strategi, motpartsanalys. 
 Veta hur du genomför en förhandling på ett målmedvetet och 

drivande sätt. Taktik. 
 Känna till de vanligaste förhandlingsknepen och fallgroparna, och 

veta hur du hanterar dem.  
 Utveckla din personliga stil som förhandlare, se vad som är dina 

starka sidor och utveckla din skicklighet som förhandlare. 

Målgrupp 
Detta är en kurs för dig som i din yrkesroll måste kunna förhandla på ett 
professionellt, smidigt och målmedvetet sätt. Det kan gälla avtal, inköp, 
löner, prioriteringar av resurser och budget. 
 Vd och ledningsgrupp 
 Konsulter och projektledare (interna och externa) 
 Säljare, produktspecialister och kontoansvariga 
 Chefer och arbetsledare 
 Personalchefer och förhandlingschefer 
 Inköpare 
 Budgetansvariga 
 Du som sitter i möten, löser problem och ska få till stånd förändringar 

och resultat 
 
 
 
Cognosis är kända för effektiva utbildningar med realistiska övningar. Våra 
kursledare är utvalda bland de bästa inom sina områden. De har 
akademisk utbildning, näringslivserfarenhet och väldokumenterad 
pedagogisk förmåga. 



 

Kursinnehåll 
 
En intensivutbildning i förhandlingsteknik med ett högt tempo där du är aktiv 
och genomför flera förhandlingar. Du får konstruktiv personlig feedback från 
en erfaren kursledare och dina motparter om dina starka sidor och svaga 
punkter. Du kommer garanterat att utveckla din skicklighet som förhandlare.  
 
Du får en stabil grund att stå på. Vi går igenom taktik, strategi, ge-
nomförande och vanliga fallgropar. Teori varvas med förhandlingsträning 
och case.  
 

 

Följande moment ingår: 
 
 

 En modell för hur du 
genomför en förhandling 
De olika faserna i en för-
handling. Vad du ska tänka 
på i de olika faserna, i vilken 
ordning du ska gå fram för 
att ha maximal chans att få 
gehör.  
 

 Hur du förbereder dig 
metodiskt inför en  
förhandling 
Målsättning, pro-/contra-
analys, fastställande av 
förhandlingsläge. Strategi. 
Informationsinhämtning. 
 

 Förhandlingstaktik 
Hur du identifierar, undviker 
och själv använder olika 
taktiska förhandlingsgrepp. 
 

 Grunderna i  
argumentationsteknik 
Att presentera dina argu-
ment på ett övertygande 
sätt. Vilka argument du ska 
använda för olika motparter. 
 

 Fallgropar och svåra 
situationer 
Vanliga fula knep i för-
handlingssituationer. Fall-
gropar du bör se upp för. 
 

 Budgivning 
Utgångsbud, förhandlings-
parametrar, och slutbud. 
 

 Frågeteknik  
Att metodiskt kartlägga fakta i 
en viss situation. 
 

 Mottagaranalys 
Motiv och behov hos din 
motpart. Social kod. Hur du 
gör för att på bästa möjliga 
sätt nå fram till och läsa av 
din motpart.  
 

 Förhandlingsövningar och 
specialanpassade case 
Du får tillfälle att genomföra 
förhandlingar och får 
personlig feedback på ditt 
upplägg och agerande. Du 
får många konkreta tips och 
råd om hur du blir en bättre 
förhandlare.  

 
 
 

Vi lovar dig två intensiva, slitsamma och roliga dagar som garanterat 
kommer att ge dig ökad säkerhet och inspiration. Du kommer att veta hur 
du ska förhandla för att uppnå dina mål. Välkommen! 
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