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Förhandlingsteknik

Jag vill gratulerar dig till din investeringen i den utbildningen förhandlingsteknik. Livet före 
och livet efter förhandlingskunskap är sig inte lik. Du förhandlar i snitt sju gånger per dag. 
Det är mer än 2500 gånger per år. Förhandling är mer än hus, bil, lön eller affärskontrakt. 
Du förhandlar om vem som sätter på kaffet på morgonen, du förhandlar om utrymme när 
du möter någon på trottoaren eller om skärmtid med barnen. När du har bättre förhan-
dlingsteknik får du bättre resultat i förhandlingar redan från dag ett.

En utmaning med förhandling är att vi gör det på instinkt. Dom flesta har inte läst en bok 
på ämnet, inte gått en kurs och söker inte rådgivning. Ingen skulle sätta sig i en bil och 
börja köra utan körlektion och körkort. Ingen skulle ge sig iväg på bilsemester utan kart-
bok, gps eller att någon förklarat rutten för dem.  

I alla interaktioner och förhandlingar finns det vägar som leder till fler möjlighet, samar-
bete och bra relationer. Men det finns också vägar som leder färre möjligheter, tävling och 
konflikter. När vi förhandlar utan att ha tagit någon körlektion är det högre sannolikhet till 
onödig friktion, dödlägen samt att man underminerar möjligheter till konstruktiv dialog 
vilket innebär att man missar värde. 

Förhandlingsteknik ger bättre resultat. Det är givetvis ingen garanti för framgång i alla situ-
ationer för det finns fortfarande aspekter du inte kan påverka. Men att inte kunna förhandla 
är nästan alltid en garanti för att köra i diket och misslyckas.  

Det kan visa sig att förhandlingsteknik är den mest lönsamma utbildningen du någonsin 
kommer att gå. 

Välkommen
Magnus Lewrén

MAGNUS LEWRÉN AB
INTERNATIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT 

AND LEADERSHIP DEVELOPMENT
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1 Inledning

Som människor har vi universellt alltid haft två saker gemensamt. Vi har alltid levt i grupp 
och i alla grupper råder det en hierarki. Det innebär att alla människor världen över, i alla 
tider, har brottats med samma två perspektiv.  

• Att komma överens med andra.
• Att få sin vilja igenom.

Ett enkelt sätt att komma överens med andra är att acceptera andras vilja framför sin egen 
vilja. Ett enkelt sätt att få sin vilja igenom är att alltid prioritera sina behov och åsikter fram-
för andras. Som du ser står dessa båda kategorierna i konflikt med varandra. 

Dålig förhandling leder till konflikt. Antingen får du som du vill på bekostnad av andras be-
hov, detta leder till konflikt med andra. Eller så går du andra till mötes i högre utsträckning 
vilket leder till att du inte får det du vill ha, detta leder till konflikt med dig själv.  

Men det ena behöver inte utesluta det andra. Målet med förhandling är att maximera re-
sultaten inom båda kategorierna. Att komma överens med andra och samtidigt få sin vilja 
igenom. Dessa står inte motsats till varandra. Syftet med den här utbildningen är att bygga 
förmågan som gör att du lyckas med båda dessa perspektiv samtidigt. 

Byggstenar
För att åstadkomma detta resultat behövs en struktur som består av tre byggstenar. Vi 
inleder med att gå igenom modeller, förhållningssätt och struktur. Därefter hanterar vi 
aspekter som ger oss bättre förutsättningar till bra förhandling och samarbete. Den tredje 
och sista byggstenen handlar om metoder och förhandlingsteknik som gör att du kan tävla 
bättre i de förhandlingssituationer som innehåller mer tävling.  

• Teoretiska modeller, förhållningssätt och struktur.
• Förutsättningar. 
• Metoder och förhandlingsteknik. 

För att bli bra behöver du gå igenom utbildningen steg för steg i den ordning som presen-
teras. Först bygger vi kunskap. Sedan integrerar vi kunskapen genom reflektion. Därefter 
omsätter vi kunskap och reflektion till handling vilket i sin tur ger resultat. 
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Reflektion
I utbildningen kommer du få frågor som handlar om reflektion. En del kan uppfatta refle-
ktion som abstrakt men reflektion handlar om vad du tänker på. När du får ny information 
funderar hur det kan påverka dig och dina val.  

Reflektion är ett viktigt steg i processen när vi lär oss något. Det påverkar hur kunskap 
implementeras och blir en del av de beteenden du gör utan att tänka på dem. Lärande går 
igenom 4 stadier. 

• Först vet vi inte att vi inte vet. Omedvetet okunnig.
• Sedan får vi information och förstår att vi inte vet. Medvetet okunnig.
• Sedan börjar vi öva och undan för undan lär vi oss. Medvetet kunnig.
• Sedan fortsätter vi att göra till dess att vi inte tänker på det. Omedvetet kunnig. 

Det är som att lära sig cykla. Först vet du inte att du inte kan för du har aldrig tänkt på 
cykling. Sedan börjar du lära dig men du tappar balansen, ramlar och slår dig. Sedan lär 
du dig men du måste vara fullt koncentrerad på det du gör. Därefter cyklar du utan att 
tänka på det.

Målet med lärandet i den här utbildningen är att automatisera förmågan att interagera, 
tävla, samarbeta och förhandla. För att nå resultat krävs arbete, bara information räcker 
inte. Hade det räckt med bara information här i världen skulle alla vara miljonärer och ha 
rutor på magen. Information som bearbetas och implementeras till handling blir till slut 
resultat.  

Om du är aktiv dvs funderar, skriver, övar, diskuterar innehållet med andra, testar och refle-
kterar kommer du snabbare att komma till fasen då du bara gör utan att tänka på det. 

Följ med i filmerna och jobba parallellt med arbetsboken för maximal effekt! 

Vad innebär förhandling för dig? Fundera kring personer du tycker kan förhandla.
Vilka egenskaper har dessa dessa personer, vilka är de? Tänker du på förhandling 
som något positivt eller negativt? Vem vill du bli? Vem vill du inte bli?
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2 Förhandlingspositioner

Som människor har vi universellt alltid haft två saker gemensamt. Vi har alltid levt i grupp 
och i alla grupper råder det en hierarki. Det innebär att alla människor brottats med pers-
pektiven:  

• Att komma överens med andra.
• Att få sin vilja igenom.

I detta kapitlet skall vi titta på en modell som ställer dessa två perspektiven mot varandra 
vilket resulterar i fem olika förhandlingspositioner. 

TILLGODOSE
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SAMARBETA

KOMPROMISSA

TÄVLA

TILLGODOSEUNDVIKA

Samarbeta
Om man är intresserad av att både vara maximalt samarbetsvillig och samtidigt få maxi-
malt av sina intressen tillgodosedda hamnar man i positionen av samarbete. Detta kallas 
för vinna/vinna position. En mer rättvis beskrivning istället för vinna/vinna är att benämna 
det för en situation där alla inblandade känner sig nöjda/nöjda. De kanske inte fick allt de 
tänkte på inför förhandlingen men får istället andra aspekter som framträder i förhandlin-
gen.  
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Tävla
Om man däremot är fokuserad på att få som man själv vill och inte tänker på andra ham-
nar man i positionen att man tävlar med andra på bekostnad av andra. En vinner och den 
andra förlorar. 

Kompromissa
Om man tävlar men samtidigt är villig att gå andra lite till mötes kan detta beskrivas som 
en position av kompromiss. Men man kan även förstå kompromiss som en position där 
ingen får helt det man vill. Man kan även förstå kompromiss som en position där man tvin-
gats eller frivilligt intar en position av underläge. Båda vinner och förlorar samtidigt. 

Tillgodose
Om man är väldigt inriktad på att vara samarbetsvillig men det sker på bekostnad av egna 
intressen kan vi förstå detta som en position där man tillgodoser. Man kan även förstå till-
godose som en position där man tvingats eller frivilligt intar en position av stort underläge. 
En förlorar och den andra vinner.

Undvika 
Den sista positionen innebär att man inte är med i situationen alls utan väljer istället att 
undvika. 

Om du utgår från vad du upplever och reflekterar kring dig själv. Vilken av dessa 
positioner brukar du vanligen agera i enlighet med? 
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Om du istället utgår från personer i din omgivning. Hur skulle andra beskriva dig? 

Enligt dig själv och din upplevelse: Vad finns det för fördelar respektive nackdelar 
med ditt sätt att agera?
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3 Samarbeta. Tävla. Undvik.

I föregående kapitlet gick vi igenom 
fem möjliga förhandlingspositioner. 
I grunden finns det egentligen bara 
tre positioner: Samarbeta. Tävla. Undvika. 

När vi ska svara på frågan vad som är rätt 
agerande, rätt strategi och teknik i en 
situation är svaret: Det beror på. 

• Det beror på din motpart och dig själv. 
• Det beror på situationen. 

Utmaningen med ett svar som det beror på är att det är oklart och ger ingen vägledning 
till hur vi kan agera. Men i regel är det samarbetet alltid det bästa valet. När alla sa-
marbetar för att maximera allas vinst (nöjdhet) är detta det mest optimala. Men det är inte 
alltid genomförbart. Hur du agerar är mer än bara ditt val. Dina ageranden påverkas även 
av andra personers beteende. Det är exempelvis svårt att kompromissa med en person 
som undviker förhandling eller samarbeta med någon som ihärdigt tävlar för egen del. För 
att veta hur du skall agera behöver du göra en bedömning om det finns förutsättningar till 
samarbete. 
 
Vi kan ta personer du möter i arbetslivet. 

En del av dina kollegor eller personer du interagerar med är det lätt att komma överens 
med. Om/när det uppstår missförstånd har ni kapacitet och förmåga att hantera miss-
förstånd och återgå till vardagen. Här finns det goda möjligheter till bra samarbete.

Andra personer upplever du mer problematiskt. Samarbete går knaggligt. Det uppstår 
missförstånd, kamp och spel. Dessa personer kan du dela upp i två undergrupper, grupp a 
och grupp b:
 
 a). De som ingår i första subbgruppen skulle du kunna få till ett bra samarbete med.
 Det förutsätter dock att ni hittar ett sätt att kommunicera smidigt, reder ut miss-
 förstånd och undan för undan bygger en relation av tillit. Dessa personer behöver 
 du tävla mot men gör det med varsamhet och jobba medvetet på att utveckla rela-
 tionerna över tid till långsiktigt fungerande samarbeten.  

SAMARBETA

TÄVLING I 
NÅGON

UTSTRÄCKNING

UNDVIKA
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 b). Den andra subgruppen kommer vi inte att kunna utveckla någon framgångs-
 rikt samarbete med varken på kort eller lång sikt. Interaktionen är knackig, fyr-
 kantig och präglas av återkommande spel, ensidighet, tävling och missförstånd. 

 
 Detta är en grupp du istället bör tävla mot.

Undvika
Sedan har vi en tredje grupp. De är ännu ytterligare svårare att ha att göra med, de går 
inte att genuint nå fram till. Relationer går inte att utveckla över tid och deras beteende 
är svåra eller omöjliga att förutspå. Denna grupp av personer kan det vara lämpligast att 
undvika. 

Vissa personer kan vi samarbeta med eller utveckla ett samarbete med om vi får tid. Andra 
kan vi bara tävla med och sedan finns det personer som är bortom räckvidd, de gör vi bäst 
i att  undvika. När det kommer till oss själva bör vi förstå hur andra uppfattar oss? 

I vilka situationer går det att samarbeta?  
Svaret på den frågan beror på din inställning. Tror du att det är omöjligt blir det omöjligt. 
Tror du att det går att hitta olika vägar fram ökar möjligheten att det går. Spelar du fotboll 
finns det regler att följa och en domartrio som ser till att regler efterlevs. I många andra 
områden av livet saknas det regler. Då handlar det mer om du själv tror det är möjligt eller 
inte. Skulle du kunna insistera på nya förhandling av lön även om det är 11 månader kvar 
till nästa lönerevision? Kan du pruta på fast pris även om det angets att prutning undanbe-
des? Kan du ringa och föreslå nya affärsförslag även om köparen uttryckligen angett att de 
bara tar emot textsvar på publicerad kravspecifikation?

En vanlig invändning som kommer upp när vi tränar förhandling som du kanske kommer 
på dig själv att tänka. “Det där fungerar inte. Så fungerar det inte i vår branch. Det förvän-
tas att vi gör på följande ........  sätt, allt annat vore konstigt”. 

Verkligheten är inte alltid objektiv och statisk, den är subjektiv och möjlig att påverka. 
Där en person upplever en sak kan andra uppleva det motsatta. Om inget är möjligt i en 
version av verkligheten vad kan då göras för att böja verkligheten för att komma till an-
dra svar? Där en person måste betala extra för bagaget vid incheckning till flygresan kan 
någon annan mot alla odds få en extra väska med sig och uppgradering till business utan 
extra kostnad. Istället för: Det går inte till så. Prova med att tänka: Från vilket perspektiv 
behöver vi fundera kring detta för att komma fram till andra svar?”. 
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Vilka personer tycker du är enkla att samarbeta med, vad har de för gemensama 
nämnare? Skulle du säga att du själv är en person som är enkel att samarbeta 
med?   

Är du kreativ och har lätt att se olika möjligheter eller är du mer konservativ, före-
drar regler och förutsägbarhet?  
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4 Vinna/vinna (nöjd/nöjd).

I föregående kapitel påstår jag att det mest optimala är att alla samarbetar för att maxime-
ra alla vinst.  Men hur vet vi att det är den bästa positionen?
 
För att svara på frågan ska vi fundera på något som heter, frångarnas dilemma.

Fångarnas dilemma
I det här exemplet är vi två bovar som har begått ett brott och blivit tagna av polisen. Vi 
sitter nu i varsitt förhörsrum. I grunden har vi bara två val. Antingen kan vi erkänna och ta 
vårt ansvar eller förneka och skylla allt på den andra personen. Vi kan inte kommunicera 
med varandra,  vi vet inte vad den andra personen säger. 

• Om båda erkänner får vi 1 år i fängelse per person.
• Om båda skyller ifrån oss får vi 2 år i fängelse per person.
• Om en skyller ifrån sig men den andra erkänner får den som erkänner 3 år i fängelse 

och den som skyller ifrån sig släpps fri. 

Vad gör vi?

FÅNGARNAS DILEMMA

BÅDA SAMARBETAR
BÅDA FÅR ETT BRA RESULTAT

FÅNGE B SAMARBETARFÅNGE B TÄVLAR

FÅNGE A SAMARBETAR

FÅNGE A TÄVLAR

A FÅR KATASTROFALT RESULTAT
B FÅR ETT FANTASTISKT RESULTAT

BÅDA A & B TÄVLAR
BÅDA FÅR ETT MEDIOKERT RESULTAT

A FÅR ETT FANTASTISKT RESULTAT
B FÅR KATASTROFALT RESULTAT
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Hur skulle du beskriva dina nivåer av misstänksamhet och tillit? Hur tror du att ditt 
sätt att vara påverkar andras beteende? Om du sitter i det ena rummet i fångar-
nas dilemma vad tror du att det får för påverkan på andra personers val? 

Vad handlar fångarnas dilemma egentligen om? Är det en fråga om aspekter som skep-
ticism, tillit, naivitet och misstänksamhet? Eller är det en fråga om rationalitet, logik och 
tidsperspektiv? 

Hur tänker, känner och resonerar vi när vi sitter där i varsitt förhörsrum? Har båda en hög 
tillit till den andra kan båda erkänna. Eventuellt är tilliten låg, båda skyller ifrån sig. Kanske 
finns det tillit men någon skyller ifrån sig av taktiska skäl i hopp om att släppas direkt.  

Du kan ju hävda att det beror på den andra personen,  därför väljer du olika. Det stämmer, 
det är en faktor som påverkar men den andra faktorn som påverkar är du själv. Vilket skulle 
du troligast ha valt? Hur pass uppenbart är sitt sätt att rationalisera och dina val för andra i 
din omgivning?

Dina nivåer av misstänksamhet eller tillit färgar hur du ser på världen och indirekt påverkar 
det också hur andra ser på dig. Det blir en självuppfyllande profetia som förstärker din up-
pfattning. Är du misstänksam och skeptisk påverkar det andra som blir på sin vakt tillsam-
mans med dig. Det skapar en spänning i situationen. Har du hög tilltro kommer du bidra 
med mer trygghet och avslappning. Förhandling är både en fråga om strategi, modeller 
och taktik men också en fråga om tillit! Det bästa valet i totalt antal år av straff är att båda 
erkänner (totalt 2 år straff). Men vågar fångarna göra detta? Risken finns att den andra  sky-
ller ifrån sig vilket innebär 3 års fängelse på egen hand (totalt 3 år straff). Eller är det bäst 
att riskminimera (totalt 4 år straff)? 
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5 10 - 20 - 30.

I det här kapitlet  skall vi förhandla pris mot varandra. Vi äger varsin kvarn och båda två 
säljer vetemjöl till ett bageri. 

Varje månad lämnar vi anbud till bageriet på månadens försäljningspris. Vi kommer alltid 
att få sälja något men nivån på våra anbud påverkar vilken volym bageriet köper. Vi vet 
inte på förhand vilken vinst vi får per månad för vinsten påverkas av den andra kvarnens 
val. Vi vet inte på förhand vilket pris den andra kvarnen lämnar i anbud men vi får den 
informationen efter varje månad.

Vi kan välja mellan att lämna pris på 10 kronor per enhet vete.
Vi kan välja mellan att lämna pris på 20 kronor per enhet vete. 
Vi kan välja mellan att lämna pris på 30 kronor per enhet vete.

Bageriet meddelar att de kommer att sköta upphandling genom anbud per månad för de 
kommande 8 månaderna.  

I tabellen nedan ser vi olika nivåer av vinst. Lämnar kvarn A ett anbud på 20 och kvarn B på 
10 får kvarn A en vinst på 3 och kvarn B en vinst på 15. I fångarnas dilemma handlar valsit-
uationen om erkänna/skylla ifrån sig och bara vid ett tillfälle. I den här anbudssituationen 
finns det tre olika val 10, 20 och 30. Det skall väljas (anbud) vid 8 tillfällen och valet respek-
tive kvarn gör blir känt innan nästa anbud skall läggas.   

KVARN B

K
VA

RN
 A

30                              20                             10

30                    

20                   

10

11                                   18                                  15

 2                                    8                                  15

 2                                    3                                   5

11                                    2                                   2

18                                    8                                   3

15                                   15                                  5
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Slutsatser
Vilket visar från genomgången i filmen är det möjligt att från ett kortsiktigt perspektiv “vin-
na” mer äver en motpart. Men det straffar sig i ett långsiktigt perspektiv då det resulterar i 
att båda parterna använder 10/10 strategi.

Skillnaden mellan en erfaren och oerfaren förhandlare är att den erfarne förhandlaren utgår 
från att det alltid kommer en omgång till, det är bättre att samarbeta och hitta lösningar 
som blir genuint bra för båda parter. En erfaren förhandlar agerar långsiktigt, en oerfarna 
förhandlaren agerar kortsiktigt och tävlar för att vinna mest för egen del. 

Har det spelats ut för många 10:or kommer det att krävas mer arbete för att etablera för-
troende, tillit och en relation som ger förutsättningar till ett 30/30 samarbete. 

Samarbeta, tävla eller undvik 
 

En erfaren förhandlare gör följande:
• Tänker och agerar långsiktigt. Det kommer alltid en omgång till. 
• Utforskar, expanderar och letar efter möjligheter då vi kan vinna mer tillsammans. 
• Agerar på ett sätt som bjuder in till relation.
• Tuff i sakfrågan men mjuk med personer.

Om det inte går att samarbeta utan det är tävling som gäller: 
• Överväg om samarbete kan vara möjligt över tid, bygg vidare på relationen och tävla 

varsamt.  
• Om det inte finns ett potentiellt vinna-vinna samarbete? Tävla då för att skydda dig 

själv eller för att vinna kortsiktigt. Se  möjligheter med ett förutsägbart 10/10 kontrakt, 
även en liten vinst är en vinst. 

Går det varken att samarbeta eller att tävla? Undvik!

Är du en 10, 20 eller 30 person? Tävlar eller avvaktar du misstänksamt? Är du 
neutral och försiktigt tillitsfull? Visar du väg till samarbete eller agerar tillitsfull för 
tidigt och kan upplevas som naiv? Var får ditt sätt att vara för konsekvenser för 
dig?
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6 Expandera pajen.

I det här kapitlet skall vi fundera ytterligare på det här med samarbete och vad det kan 
innebära. Om två parter möts på varsin sida av en paj kan de göra olika val. De kan tävla 
om vem som skall ha mest paj. De kan också börja fundera på olika sätt att expandera och 
göra pajen större innan de börjar att dela upp den. 

I filmen demonstreras två olika scenarion hur en förhandlingssituation kan se ut när parter-
na tävlar eller samarbetar och expanderar. När fokus ligger på samarbete kan inblandade 
parter fundera på fler aspekter än bara det som ligger på förhandlingsbordet i nutid. Att 
agera tillitsfullt är att berätta mer för sin motpart om sin situation. 

När båda parter agerar tillitsfullt övergår samtalet till en expansion av möjligheter. Det 
finns mer att prata om och hitta lösningar till. Fråga frågor utifrån vem, var, vad, när, varför 
och hur.

• Vem mer påverkas förutom ni?
• Vilka mer aspekter kan vi prata om?
• Var hade varit en bra start?
• Förutom pris. Vad är mer viktigt för er?
• Hur tänker ni kring tid. När är detta relevant i tid? 
• Är detta relevant även nästa år eller vilka utmaningar ser ni då?
• Varför är detta viktigt just nu, berätta mer om vad som är mest prioriterat.
• Om ni får välja fritt. Vad hade varit ett drömscenario som lösning på problemet? Hur 

kan vi hjälpa er på bästa sätt?
• Finns det fler saker kopplade till det här området som vi också kan prata om. Om inte 

vi har lösningen känner vi kanske någon som kan hjälpa till. 
• Osv osv.

I exemplet med operaföreställningen kan samtalet och förhandlingen stanna vid nivå 
av lön och x-antal föreställningar. Men samtalet kan också expanderas till att handla om 
mängder av fler aspekter. Genom att fokusera på att expandera pajen går vi ifrån att tävla 
till att hitta samarbeten. 

I avslutningen av kapitel tre berördes frågan kring vilka situationer det går att hitta ett 
samarbete. Svaret på den frågan beror på din inställning till frågan. Har du en 20/30 strate-
gi med ett intresse av samarbete och expansion av möjligheter eller vill du bara tävla om 
exempelvis pris?



www.Lewren.se
© 2021 Magnus Lewrén AB

20     Förhandlingsteknik     

Vilka personer känner du i ditt nätverk som är bra på att se många perspektiv på 
frågeställningar och hitta flera olika lösningar på utmaningar? Hur gör de? Hur 
resonerar de?  

Vilka mer exempel på generella frågor skulle du kunna ställa i en hypotetisk 
förhandlingssituation som kan expandera era möjligheter?  
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7 Förberedelse.

Fram till nu har fokus kretsat kring betydelsen av expansion, långsiktiga vinster, samarbet-
en och ett mind-set kring maximering av vinst. Nu skall vi gå över till att börja förbereda 
oss praktiskt inför förhandling. Detta kapitlet handlar om att samla information. Förutom 
expanderande frågor från föregående kapitel är det fördelaktigt att förbereda sig mycket 
mer. Vet vi ingenting om motpartens situation, position, sätt att förhandla kan vi lätt tro att 
vi har ett underläge. Om det inte är en fråga om ett expanderande samarbete utan istället 
tävling kan vi bli överrumplade och dominerade till att vara för tillmötesgående av en ag-
gressiv motpart. Förberedelse, övning och framförallt information ändrar på detta. Ju mer 
information vi har ju mer möjligheter har vi. Här följer exempel på frågor att gå igenom. 

• Vad vill vi ha?
• Vad vill vi inte ha?
• Vad är motiven till att vi vill och inte vill detta?
• Vilka är problemen för oss på kort sikt?
• Vilka är de egentliga problemen för oss?
• Vilka är problemen för oss på längre sikt?
• Vad vill vi inte att motparten ska veta om oss?
• Hur mycket affärer har vi tillsammans idag?
• Hurpass bra går det för vår motpart idag?
• Hurpass mycket behöver vår motpart oss och våra tjänster/produkter?
• Vad vill vi inte prata om i en förhandling?
• Om följande ........... händer lämnar vi förhandlingen.

• Vad vill de ha?
• Vad vill de inte ha?
• Vad är motiven till att de vill och inte vill detta?
• Vilka är problemen för dem på kort sikt?
• Vilka är de egentliga problemen för dem?
• Vilka är problemen för dem på längre sikt?
• Om följande ......... händer lämnar motparten förhandlingen?
• Vad kan vårt erbjudande vara värt för de nu? På längre sikt?
• Vem tjänar mest hos vår motpart om vi kommer till en överenskommelse?
• Om vi inte kommer överens, vem hos vår motpart har mest att förlora?
• Vem betalar i slutändan? Motparten, motpartens kunder, tredje part, annan?
• Vilka är eventuella slutanvändare?
• Vilka risker vill motparten inte ta?
• Vilka risker skulle motparten vara villig att ta?
• När kommer den verkliga vinsten på affären? Nu eller senare?
• Varför är vi viktiga för dem?
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Vilka fler frågor/aspekter vill du själv lägga till?  
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8 Process.

Vid flera tillfällen har vi återkommit till vår gemensamma nämnare i form av att leva i 
grupp med andra samt allt alla grupper har en hierarki. Det finns ytterligare gemensamma 
nämnare vi delar universellt med andra. Ett sådant område är behovet av struktur. Vi be-
höver struktur för förutsägbarheten ger oss trygghet. Vi behöver förvisso frihet också. För 
mycket struktur och upprepning kan upplevas begränsande. 

I många situationer är det bra med struktur, en agenda och tydliga roller. Om det inte är 
struktur i sig som skänker trygghet så är det effekten struktur ger i form av frånvaron av 
kaos 

Vi kan ha utmaningar med nya situationer för det skapar press och stress men när vi väl 
har vant oss så brukar det gå bra. Om du har ett jobb som bilhandlare, mäklare, bankman, 
rekryterare, lönesättande erfaren chef vad har du då? Svaret är mycket erfarenhet av att 
diskutera pris på bilar, pris på boende, procent på bolåneränta, lön osv. Du vet om hur du 
ska göra. I alla fall i just dessa situationer. 

Men målet är att du ska bli bra på att förhandla i alla situationer, oavsett om du är expert 
på bilar eller husförsäljning. En viktigt komponent i detta är att du känner dig trygg med 
alla typer av förhandlingar. Vi råder bot på detta delvis genom att skapa en struktur för de 
flesta förhandlingssituationer som gör det bra för både oss själva och vår motpart. Struktur 
och trygghet ger också möjlighet att ta initiativ i en situation. Tar du initiativ är det du som 
går först genom dörren och inte bara sätter agendan utan också bestämmer rollerna och 
ett öppet tonläge.

I kön till kassan i mataffären finns det på förhand en färdig agenda och roller men i många 
andra situationer är det fritt fram, först till kvarn.

I en situation kan det vara en god idé att följa mönstret av att fokusera på:

• Personer
• Processen
• Problemet
• Processen
• Personer

Personer: Vi tar i hand, vi synkar och försöker hitta likheter som gör att vi skapar kontakt 
på ett personligt plan. Har du gjort din hemläxa med informationssökning finns det många 
saker du kan leda in samtalet på. Det som händer med socialt small-talk är att det minskar 
på spänningar i en situation.
Process: Sedan går man över till att sätta agendan (processen). Bra att vi kunde träffas. Jag 
har sett fram emot detta, förslaget är att vi ägnar mötet åt att försöka förstå varandra och 
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vad som behöver hända för att en eventuell affär ska bli bra för oss båda. Vi har en timma 
bokat men om vi inte är i mål på den tiden föreslår jag att vi bokar nytt tillfälle i slutet av 
veckan. Låter det som en bra plan att börja med?
Problem: Bra. Innan vi börjar, berätta lite om vad som gör att ni är intresserade att hitta ett 
samarbete med mig/oss. När samtalet kring problem, utmaningar, möjligheter och posi-
tioner har klarats av går man ifrån diskussionen över till process.
Process: Okey då summerar jag läget fram till nu…… Detta är vad vi har kvar att prata om 
i nästa möte. Hur ser det ut i slutet av veckan? Hade det fungerat på fredag klockan 10? 
Person: När nästa möte är inbokat och det praktiska är avklarat går man tillbaka till socialt 
small talk. Vad tror ni om vädret i veckan förresten. Förstod jag dig rätt innan så är du hän-
given golfare. Vilken är din favoritbana och favorithål. Jag kommer ihåg en runda jag hade 
en gång. En magisk sommarkväll, spegelblank sjö, vindstilla och en perfekt träff med järn 
7:an. 12:e hålet i Varberg, gamla banan. Har du spelat där?

Själva samtalet har en process du kan följa som segmenterar upp samtalet. Det skapar 
trygghet och något att luta sig emot. 

Kan du ta saker på studs eller underlättar det för dig med strukturer? Vilket be-
hov av struktur kan din motpart tänkas ha? Hur mycket strukturer är bra för situa-
tionen?
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9 Affektsmitta.

Utan vana ökar sannolikheten för stress med ökad risk att fatta dåliga beslut. Om mot-
parten inte är trygg eller saknar en känsla av kontroll riskerar motparten att bli stressad 
vilket kan leda till dåliga beslut, rigiditet och hälarna i marken. 

• Att på förhand veta vad man vill och inte vill skapar lugn. 
• Att på förhand ha en aning om vad motparten kan tänkas vilja skapar lugn.
• Att ha en process för hur förhandlingen kan gå till är något som lugnar. 
• Att ha en modell för att förstå hur andra fungerar och vad vi kan förvänta oss skapar 

lugn (Kap 10). 
• Att vara van vid att förhandla är något som lugnar. 
• Att du själv är lugn är också något som lugnar. 

Genom att känna till och göra förhandling till en integrerad färdighet ger du dig själv bra 
förutsättningar att förhandla med lugn. 

Precis som det kan vara en bra idé att vara positivt inställd och söka 20/30 samarbete är 
det även en god idé att fundera vidare på hur du upplevs som person. I kapitel 5 som 
hette 10 - 20 - 30 sa jag att en erfaren förhandlare:    

• Tänker och agerar långsiktigt med vetskap att det alltid kommer en omgång eller runda 
till. 

• Utforskar, expanderar och letar efter möjligheter då vi kan vinna mer tillsammans. 
• Agerar på ett sätt som bjuder in till relation.
• Tuff i sakfrågan men mjuk med personer.

Vi skall fokusera på de två sistnämnda punkterna. Agera på ett sätt som bjuder in till rela-
tion och vara tuff i sakfrågan men mjuk med personer. 

Effektiv kommunikation är kommunikation som är medveten. Eftersom största delen av all 
kommunikation sker omedvetet finns det många aspekter vi kan medvetandegöra och öva 
på. De som är relevanta för utbildning är de aspekter som riskerar att triggar eller lockar 
fram 10-beteenden hos en motpart. 

• Om du agerar aggressivt eller upplevs som aggressiv riskerar det att trigga eller loc-
ka fram aggressivitet hos en annan person. Aggressivt beteende kan förstås som ett 
10-beteende.

• Är du misstänksam, skeptiskt och överdrivet avvaktande riskerar det att trigga eller loc-
ka fram misstänksamhet och skepticism hos andra. Misstänksamhet och skeptisism kan 
förstås som ett 10-beteende.  

• Om du är undergiven eller upplevs som undergiven riskar även det att locka fram 
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aggressivitet hos andra. Exempelvis kan ett offerbeteende locka fram aggressivitet i 
andra på grund att beteendet kan upplevas som skuldbeläggande vilket kan upplevas 
aggressivt. Undergivenhet beteende kan förstås som ett 10-beteende.

• Ett annat exempel är att tjura och vara tyst. Det kan förstås som en passiv aggressivi-
tet. Att agera ut ett beteende vilket innebär att tjura och vara tyst kan förstås som ett 
10-beteende. 

Inget sker dock i isoloation. Vad som kommer att hända beror självklart på andra personer 
i den situationen. Är motparten medveten kring det som händer och svårprovocerad till 
reaktion är det en annan sak. Då behöver inget av detta hända.  

Affektsmitta 
Positiva och negativa grundkänslor smittar mellan människor mer än vi uppmärksammar. 
Vi påverkar andra genom våra känslor, vår attityd, vårt kroppsspråk, vad vi säger och hur 
vi säger det. Det finns verkligen en poäng att medvetet välja ett effektiv sätt att kommu-
nicera. Ett positivt mönster med positiv affekt kan ha en lugnande effekt. Men en negativ 
affekt och ett negativt mönster i samspel kan leda till stress och oro.

Vi kommunicera hela tiden. Vi kan inte inte kommunicera. Det gäller allt du säger och hur 
du säger det. Då är frågan. Om du tänker att du är en båt som far fram över vattnet. Vad 
blir det för svallvågor efter dig? När du interagerar med andra då är du till viss del med-
skapare till hur andra känner sig. Blir man lugn tillsammans med dig eller triggar du vak-
samhet? Om du väcker vaksamhet och oro i en person finns det risk att hen demonstrera 
detta genom att kämpa eller fly. 

En person som är lugn, trygg och känslomässigt integrerad blir inte påverkad av andra på 
samma sätt men en person som är mer ängslig är mer lättpåverkad. Trygga situationer är 
inte en garanti för samarbete och positiva resultat men stress, vaksamhet, aggression och 
rädsla är nästan alltid en garanti för negativa resultat.

Neutralt empatiskt
Det är relativt enkelt att påverka andra till att få en negativt inställning och ett negativt 
beteende i en situation. Det är dock inte lika enkelt att påverka personer som ihärdigt 
agerar ut ett 10-beteende att ändra beteende och bli positiva. Däremot går det att agera 
på ett sätt som inte eskalerar, vilket gör att situationen blir lugnare och icke kontrontativ. 
Lösningen är ett neutralt empatiskt beteende. Neutralt empatiskt innebär ett förstående, 
inkännande, respektfullt bemötande, förklarande och med ett lugn. Lågaffektivt be-
mötande är ett annat sätt att beskriva detta. 

För att förstå mer kring varför vi ska göra detta skall vi ägna nästa avsnitt till att utforska 
och konkretisera vad det egentligen är som står på spel. 



www.Lewren.se
© 2021 Magnus Lewrén AB

28     Förhandlingsteknik     

Hur skulle du beskriva och kategorisera ditt vanliga känsloläge?  Vilken påverkan 
tror du ditt känsloläge får på din omgivning och hur märker du det?  
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Hur påverkas du av personer som agerar dominat eller aggressivt? 

Hur påverkas du av personer som agerar misstänksamt eller skeptiskt?  



www.Lewren.se
© 2021 Magnus Lewrén AB

30     Förhandlingsteknik     

10 Vilka kan vi samarbeta med?

I det här kapitlet skall vi titta närmare på en modell som ger en annan förklaring på det här 
med förhandlingspositioner än vad vi tidigare behandlat. Modellen ger samtidigt en mö-
jlighet att förstå när det finns förutsättningar i en situation till samarbete. 

Den här modellen är enkel att förstå och applicera. Den förklarar inte allt mänskligt 
beteende, men vad den gör är att den ringar in olika aspekter kring beteende som blir 
synligt i samband med förhandling, samarbete, tävling och konflikt. Modellen i sig gör det 
enklare att navigera i interaktionen med andra. 

Modellen får vi genom att titta på forskning från tre olika områden och lägga de ovanpå 
varandra. I botten har vi forskning inom extrema beteenden, exempelvis psykopati och 
neuros av Dr George Simon. Därefter har vi forskning kring utveckling,  mognad och inte-
grering av Dr Robert Kegan. Avslutningsvis följer forskning kring konflikt- och samarbets-
positioner av Dr Ralf Kilmann. 

Vi kan säga att det är en karta vi kan använda på vår odysse. Den här kartan utgår från en 
normalfördelningsskala. 

Alla vill ha det man vill ha. Beroende på arv, miljö och egna val har vi två olika strategier 
för att få det vi vill. Antingen gör vi det genom att agera på ett mer aktivt sätt eller på ett 
mer passivt och tillmötesgående sätt.

   10    1020 2030 30

AKTIVPASSIV

ÖKAD INTEGRERING ÖKAD INTEGRERING
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Det aktiva sättet innebär att tävla på egen hand. Lutar man som person åt aktivitet, agerar 
man proaktivt och försöker aktivt och utåtriktat att få/ta det man vill ha. Att agera aktivt 
innebär att man är säker på sin egen förmåga, man kan slåss för egen del. 

På den vänstra sidan av normalfördelningskurvan har vi motsatsen till aktiv, nämligen pas-
siv. Det innebär en lägre tro på den egna förmågan. För att få det man vill i livet behöver 
man att andra personer tävlar åt en. Man vill fortfarande ha det man vill ha av livet men 
det finns en högre nivå av ängslighet och lägre tro på sig själv. Om man behöver att andra 
tävlar åt en leder det till mer följsam och tillmötesgående beteende eller ett indirekt ma-
nipulerande tillvägagångssätt. 

Vad händer om man är bra på att få det man behöver av egen förmåga? Jo man blir bra 
på att få sin vilja igenom genom att vara öppet aktiv. Vad händer om man är bra på att få 
det man behöver genom andra? Jo man blir bra på att få sin vilja igenom genom att kom-
ma överens med andra, agera följsamt eller på andra sätt för att få andra att kämpa å ens 
vägnar.

Vad är bäst, aktiv eller passiv? Det finns inget enkelt svar på det för det beror på situation. 
Ibland kan det vara bäst att vara aktiv, drivande och initiativrik och andra gånger kan det 
vara bättre att agera mer följsamt. Det bästa är att kunna agera på båda sätten. Att flexi-
belt kunna pendla beroende på situation. Båda ha förmågan att tävla öppet och förmågan 
att agera följsamt. Spelar du golf är det bättre med många olika klubbor istället för bara 
en. Ännu bättre är det om du också vet om hur du använder alla. Alla personer beteende 
har en dragning åt antingen aktivitet eller passivitet. 

Nästa del vi ska gå vidare med är att titta på beteende ur tre olika perspektiv: Rigiditet. 
Egoism. Känslomässig integrering.  

Rigiditet
En persons beteende kan vara mer eller mindre rigid, det vill säga motsatsen till flexibel. 
Ett beteende som är rigidt kan förstås som ett beteende vilket cementerats på antingen 
en aktiv eller passiv sida. Ju längre ut på kanterna en person är i modellen ju mer rigidt 
är beteende. En person som återfinns innåt mitten har istället en högre flexibilitet vilket 
innebär att beteenden kan anpassas beroende på situation. Det skall tilläggas att nivåer 
kring en person rigiditet tenderar att pendla genom livet. 

Egoism
Ett annat sätt att förstå beteende, vilket även förklarar nivåer av rigiditet, är förmågan att 
förstå andras perspektiv och ta hänsyn till mångas behov. Ett litet barn skriker i högan sky 
för att få sina behov tillgodosedda, oavsett tid på dygnet, utan tanke på hur skrik påverkar 
omgivningen. Ett litet barn saknar förmågan att förstå andras behov. En tonåringen spelar 
hög musik även om den höga musiken påverkar omgivningen negativt.  Tonåringen kan 
känna till att musiken stör men har antingen glömt eller låter det egna behovet att lyssna 
på hög musik gå före andras behov av lugn ljudmiljö. Att inte kunna eller inte vilja anpassa 
beteende utöver egna behov kan beskrivas som egoism. Egoism är en oförmåga och nivån 
av oförmåga kan också förstås som ett uttryck för en persons mognadsnivå. Med ökad 
mognad kommer förmågan att både förstå andras perspektiv samt att agera på sätt som 
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blir bra för många. Med ålder, socialisering och mognad går nivån av egoism vanligtivs 
ner och förmågan att förstå expanderade perspektiv ökar. Samarbete och möjligheten att 
skapa vinna-vinna (nöjda/nöjda) lösningar ställer krav på förmågan att agera med vidgade 
perspektiv. Personer som befinner sig närmre mitten i kurvan har högre förmåga att ag-
era med expanderande perspektiv och hitta lösningar vilket blir bra för många. Personer 
längre ut på kanterna har en högre oförmåga att agera på sätt som blir bra för många. 
Oförmågan vilket kommer med självfokus upplevs tävlingsrokuserat (10-beteende) snarare 
än inriktat på samarbete (20/30-beteende). 

Känslomässig integrering
Det tredje perspektivet att förstå beteende som även detta förklarar nivåer av rigidi-
tet, egoism och mognad är ur perspektivet känslomässig integering. Aktiv eller passivt 
beteende kan ses som ett uttryck för hur man hanterar känslor av oro. En situation uppstår, 
känslor uppstår och antingen hanteras rädslan genom attack eller flykt. Aktiv eller passiv 
kan därför ses som en persons föredragna sätt att hantera oro. Det som därefter sker i 
livet är ökad erfarenhet och mognad. Undan för undan förstår vi oss själva och blir mer 
känslomässigt integerade som personer. En ökad integering kan förstås som en känslomäs-
sig mognad där vi inte längre är våra känslor, däremot har vi  känslomässiga upplevelser. 
Att vara ett med sin känsla innebär att mer tvångsmässigt agera utifrån sitt känsloläge. Att 
ha en känslomässig upplevelse innebär att ha förmågan att välja beteende, det vill säga att 
kunna agera flexibelt oavsett känsla i stunden. Ett resultat av känslomässig integrering är 
känslomässig mognad. 

Nivå av samarbete vs tävling
Vad innebär aktiv, passiv, rigiditet, egoism, mognad och integrering och hur kan vi förstå 
detta ur 10, 20 och 30 strategi? De personer som befinner sig närmre mitten av normalför-
delningskurvan har tillgång att agera med hög flexibilitet. De kan agera aktivt och pas-
sivt och tillmötesgående. Både leda och följa. Det är inte enbart det ena utan också det 
andra. Den här gruppen har lättare för att hitta kompromisser och nå integrativa (vinna/
vinna, nöjd/nöjd) lösningar. Tack vare flexibilitet är de lätta att ha att göra med. Bestämda 
men inte aggressiva. De är tillmötesgående men inte undergivna. Tuff i sakfrågan men 
mjuk med personer är ett sätt att beskriva beteendet. De kan öppna upp för kompromiss, 
samarbete,  expansion och kan tävla både för sig själv och agera för det som blir bäst för 
både sin och sin motparts behov. Ju längre ut på kanterna vi kommer ju mer faller förmå-
gan till flexibilitet och samarbete. Istället finns en ökad  tendens att agera mer tävlingsin-
riktat, mer rigida och mer extrema beteenden. 

Samarbete (20/30 strategi)
Antingen stöter vi på personer som är relativt integrerade och flexibla. De kan vara både  
aktiva och följsamma. Här finns förutsättningar till ett 20/30 och 30/30 samarbete. 

Samarbete är möjligt över tid (20/10 strategi)
Eller möter vi personer som inte riktigt är där ännu men över tid finns det potential. Den 
högra sidan tävlar öppet för egen del. Den vänstra sidan är mer avvaktande och kan up-
plevas som skeptiska och misstänksamma. Men det som är gemensamt är att det finns 
potential. Om vi får tid och bygger en relationen med tillit kan vi undan för undan bygga 
en väg till samarbete. Om det finns mognad och förståelse för ömsesidiga behov och för-
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delen med långsiktigt hållbara lösningar framför kortsiktighet kan vi långsiktigt investera i 
dessa relationer. 

Tävla (10 strategi)
Vi kan också stöta på personer som är låsta i sina positioner och förutsägbara i sin rigiditet. 
Känslomässigt utmanande och rigida i sina beteenden. Svåra och utmanande samtal leder 
inte framåt. Dessa personer kan upplevas som envisa, endimentionella och övertygade 
om rätt/fel. De har redan tänkt klart och kommer inte ändra sig. Samarbete och integrativa 
vinna/vinna lösningar vilket kräver flexibilitet är svårt att nå. 

Undvika (Extrema beteenden) 
Vi kan även stöta på personer med mer extrema beteenden. De kan förstås utifrån en 
egen skala. Längst till vänster på skalan har vi de som upplevs ha ett mycket neurotiskt 
beteende. Längst ut på högra sidan av skalan har vi de som har ett väldigt aggressivt 
beteende. Extrema beteendena kan beskrivas som kraftiga copingmekanismer, försvarsin-
riktade, låg känslomässig integering, låg mognad samt med en oförmåga att agera med 
expanderade perspektiv. Vem som helst som hamnar i en pressad situation kan agera mer 
försvarsinriktat, känslomässigt och egoistisk. Men i takt med att stressen avtar och kom-
pensationsbeteende minskar kommer dessa personer över tid tillbaka till sin vanliga nor-
malsituation.   10    1020 2030 30
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Men de vars normalsituation är explicit eller implicit stress har fastnat i ett försvars-
beteende. Deras agerande färgas med återkommande inslag av extrema beteenden. De 
agerar återkommande passivit eller aggressivt. Även om de kan upplevas samarbetsvilliga 
skall detta ses som tillfälliga agerande. Deras normalbeteendet är försvar och något de 
graviterar tillbaka till över tid. Dessa personer kan beskrivas som personer vilket är bortom 
räckvidd. För dessa personer kan det finnas ett stort mänskligt lidande. Ur ett perspektiv 
av vilket samhälle vi vill leva i och hur vi stödjer att personer på bästa sätt finns det mycket 
att göra här. Men! Ur ett förhandlingsperspektiv kan det vara idé att undvika dessa person-
er. 
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Fundera på en person du har lätt för att samarbeta med samt en person du har 
svårt för att samarbeta med. Vad gör du för reflektion kring deras beteende i 
anslutning till modellen i detta kapitel och möjlighet till nivå av samarbete/tävling?  
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Vad gör du för reflektion kring dig själv? 
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11 Be om mer.

Målet med förhandling är samarbete, att utforska tillsammans, att göra pajen större. Men 
det fungerar inte alltid. Om det enda vi möter är tävlingsbeteende eller då situationen 
kräver det behöver vi kunna tävla tillbaka. 

Något att bära med sig är att alltid behandla motparten med respekt, även om du inte 
tycker att motparten förtjänar det. Förutom respekt skall de känna att de gjorde en bra 
deal. När någon känner sig illa bemött eller känner att de förlorat något riskerar det att 
trigga försvarsbeteenden med negativa konsekvenser på kort och långt sikt. 

Nu skall vi gå igenom vikten med att alltid be om mer än vad du tror att du kommer att 
kunna få igenom. Oavsett vad som ligger på bordet skall du alltid be om mer. Det gäller 
oavsett om det innebär ett lägre eller högre pris, oavsett vad som kan inkluderas eller ej. 
Be alltid om mer. Det går till och med att be om överdrivet mer.

Anledningen till detta är:
• Du kan mot förmodan få det du ber om.
• Det skapar förhandlingsutrymme.
• Det höjer det upplevda värdet kring ditt erbjudande er diskussion. 
• Det förhindrar låsta positioner. 
• Det skapar ett klimat där andra sidan får känna att de vann.

Den första anledningen till att be om mer är att du kan få det du ber om. Det kan vara låg 
sannolikhet men det finns tillfällen då planeterna står i zenit och det plötsligt händer. 

Genom att be om mer får du möjlighet till förhandlingsutrymme. Om du säljer något kan 
du alltid sänka priset men det är svårt att gå upp i pris. Om du köper något är det alltid 
möjligt att gå upp i pris men inte ner. 

Du behöver ha gjort din förberedelse så du vet ungefär var du kan ligga på. Om snittlö-
nen är 25000 är det poänglöst att be om 125000. Det kan upplevas oresonligt. Istället för 
att locka fram en förhandling kan det resultera i att motparten lämnar förhandlingsbordet. 
För att få en indikation kring nivå skall du först tänka på vad du vill ha. Är snittlönen 25 
men du vill ha 40 skall du be om 55. Det vill säga, du tar skillnaden från snittlönen till vad 
du vill ha (15) och lägger på detta vilket landar på 55. Varför? Jo många förhandlingar har 
en tendens att sluta med en situation där parterna delar upp mellanskillnaden. Logiken är 
därför att du börjar med att stängsla in förhandlingsområdet på ett sätt som innebär att 
efter ni delat mellanskillnaden är slutresultatet på den nivå du ville ha från början. Tekniken 
är m.a.o. att stängsla in sedan dela på skillnaden. Är snittet 25 och du ber om 40 är det 
troligt att ni landar kring 32-33. Ber du om 29 är det det troligt att ni landar kring 27 osv.
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Alla vill känna att de gör en bra deal. Motparten behöver kunna säga till sina kollegor. 

-Det var en hård förhandling. Snittet är 25 hen begärde hela 55, har ni hört! Men jag lyck-
ades få ner det till 39. Jag gjorde en bra deal.

Du får inte gå in på nivån vad du faktiskt vill ha direkt för det lämnar inget utrymme att 
manövrera och riskerar bara att skapa låsta situationer. Då kommer motparten säga till sina 
kollegor. 

-Det var en omöjlig diskussion. Snittet är 25, hen begärde 40 och var helt orubblig. Det 
där kommer bara bli problem, jag ser inga möjlighetet till att det där kan fungera. 

Du kanske tycker att du är schysst. Det är raka rör, öppna kort och inget spel. Kanske 
förväntar du att bli  belönad för den inställningen med mottagandet, 

-40 - ja det låter ju perfekt! 

Om motparten tävlar bemöts du snarare med.

-40 är långt ifrån vad vi hade tänkt oss, vi kan möjligen gå upp till 27. 

Och så håller ni på en stund för att kanske landa någonstans kring 32-33. Det kanske slutar 
med att det är du som lämnar förhandlingen med känslan att det inte blev bra för dig. Gå 
inte in på den nivån du faktiskt vill ha. Det riskerar att skapa låsta situationer. Men med det 
sagt. Ibland kan man använda sig av det här som taktik. Vi kan medvetet skapa en situa-
tion genom att spela ut en position vi är orubblig kring. Eftersom det inte går att enas kan 
blir det en dealbreaker som i sin tur används som argument till andra beslut. En annan 
orsak till att be om mer är att det signalerar värde. Det här kan vara ett problem om det 
är för mycket jante inblandat. Jante innebär att inte ska väl jag, man ska inte sticka ut och 
inte förhäva sig. Men skryt och värde är två olika saker. Det är en sak att säga “jag ska ha 
55” och att säga “jag har haft en annan förfrågan, de erbjöd kring 55”. Börjar du lågt och 
är villig att gå ner ännu mer signalerar det lågt värde på ditt erbjudande oavsett det är dig 
själv, dina vara eller tjänst. 

Be om mer än vad du tror: 
• Det signalerar värde och höjer det upplevda värdet.
• Det förhindrar att man hamnar i låsta positioner. 
• Att be om mer är något positivt och skapar fördelar i en förhandling, det skapar förhan-

dlingsutrymme.
• Det ger en möjlighet för motparten att känna att de vann när de fick ner priset.
• Du kan mot förmodan få det du ber om.  

Obekvämt
Det kan mycket väl kännas obekvämt att be om mer. Vi kan även vara oroliga för mot-
partens reaktion. Känslan av obekvämt är dock något som kan övas bort och kommentarer 
från en motpart kan hanteras på olika sätt. Mer om detta i kommande kapitel. 
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Vad hindrar dig från att be om mer i en förhandling? Har det med logik att göra,  
föreställningar om bra och dåliga beteenden eller handlar det om känslor?
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12 Ankra (72).

Det här kapitlet skall handla om något som heter ankra. Detta är en så kallad kognitiv bias. 
Det innebär kort och gott att vår uppfattning av något påverkas genom andra upplevelser. 

Under framväxten av filmvetenskap studerade man bland annat hur en bild i sin tur påver-
kar hur vi upplever en annan bild. Man visade en bild av en kvinna och bad en publik att 
beskriva kvinnan. Sedan tog man samma bild av kvinnan och visade för en annan publik 
och bad publiken beskriva henne men först visade man en bild på ett gråtande barn med 
smutsiga kläder och skrubbade knän. Man tog samma bild av kvinnan och visade för yt-
terligare en publik och bad de beskriva henne. Men först visade man en bild av ett äpple, 
starka färger, moget och perfekt krispigt. 

Samma kvinna beskrevs av de olika grupperna på tre olika sätt: neutralt, negativt och 
positivt. Vad kan vi dra för slutsatser av detta? En hel del. Inte bara när det kommer till 
film utan i vårt fall förhandling. Vad du säger och gör innan själva förhandlingen påverkar 
innehållet i förhandlingen och även resultatet av förhandlingen. Förhandling är inte enbart 
en fråga om prisnivåer utan också vad vi gör fram till det att vi börjar prata om exempelvis 
pris. 

I filmen till det här kapitlet bad jag dig svara på frågan hur många länder det finns i Afrika. 
Rätt svar är 55 men om du inte kände till det på förhand är det troligt att din gissning ham-
nar omkring 72. Anledningen till detta är att titeln på det här kapitlet innehållet talet 72. 
Omedvetet kommer det att påverka dig när du svarar på frågan om antal länder i Afrika. 

Genom att använda detta på ett medvetet sätt kan vi ankra information och positioner och 
därmed påverka personer i olika riktningar, vi nudgar dem. Att känna till ankring gör att du 
även kan bli medveten för egen del när andra försöker att påverka dig. 

Säljer du en bil gnugga den skinande ren se till att den luktar gott. Då ankrar du ett högt 
värde. Skall du däremot köpa bil leta då efter repor, stenskott, slitna däck, unken doft 
och solkiga säten som du kommenterar till säljaren. Då ankrar du ett lägre värde. Skall du 
köpa lägenhet eller hus var beredd på att mäklaren är trevlig, att det doftar kanelbullar 
från köket och att bostaden är tillfixad. Det spelar ingen roll att du känner till ankring, det 
ankrar ett högt värde ändå. 

Besökare i en bilhall möts av dyra bilar först. Det ankrar ett högt värde som påverkar 
besökares upplevelse av alla andra bilar i bilhallen, även begagnade bilar kan därigenom 
listas högre.

När vi söker samarbete ankrar vi intentionen till samarbete genom att agera i en 20/30 rikt-
ning. På samma sätt indikerar vi tävling vi spelar ut en 10-strategi, oavsett det är medvetet 
eller ej. 
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På vilket sätt blir du ankrad till olika beteenden i din omgivning? Hur kan du ankra 
andra när du förhandlar?
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13 Bud, först eller sist?

Kort repetition. Målet med förhandling är samarbete, att utforska tillsammans och att 
göra pajen större. Men det fungerar inte alltid. När den andra parten är mer fokuserad på 
tävling kan vi försöka åstadkomma samarbete på lång sikt. Men när tävling är det enda vi 
möter behöver vi ha förmågan att tävla tillbaka.  

Nu skall vi titta på frågan om det här med att lägga sitt bud först eller sist? Svaret är, det 
beror på. Är det frågan om samarbete får strategin mindre betydelse men är det tävling 
skall du: 

• Som tumregel påverka situationen genom att ankra högt eller lågt värde utan att lägga 
något bud. 

• Få motparten att presentera sitt bud först.
• Be om mer och stängsla av området (kap 11).
• Be om ytterligare mer.
• Först därefter dela på mellanskillnaden. 

Märker vi att det finns möjlighet till samarbete kan vi ha en 20/30 strategi och då kan det 
snarare vara fördelaktigt att vara först ut med sitt bud. Då  använder vi det för att sända en 
signal av samarbete. Det vill säga att ankrar samarbetsvilja. 

Men om det är tävling är det bättre att den andra säger sitt bud först. Det ger dig vetskap 
kring vad de tänkt sig, något du kan utgå ifrån när du därefter ber om mer. Säger de 25. 
Då kan du ha detta som utgångspunkt för att sätta stängsel. Skillnaden delar ni därefter 
upp.  

Det kan bli besvärligt om du hamnar i en situation där priset på en vara redan är lågt. Du 
vill köpa en produkt och är villig att betala 5000. Om säljaren säger 15000 blir det svårt 
att sätta stängsel på beloppet du vill betala minus skillnaden för det skulle innebära att 
säljaren skulle betala dig 5000 för att ta med dig varan. Det kommer troligtvis inte att gå. 
Istället behöver du ankra ett lågt värde innan prisförhandlingen startar genom att prata ner 
möjligheten att det kan bli affär. 

-Ja jo du är den tredje personen jag träffar. Egentligen är jag inte ute efter att köpa något 
det är mer ett infall. Förra personen jag pratade med skulle ha 5000 för samma modell. 
Den var yngre men annars är de i samma skick vad jag kan se. Jag ska egentligen inte 
köpa något, jag kommer bara få problem där hemma om jag gör det men för nyfiken-
hetens skull. Vad tar du för den? 

Du har inte lagt ett bud men du har ankrat 5000 för likvärdig produkt och samtidigt ank-
rat motvillighet (jag borde egentligen inte). Vad tror du? Får du ett prisförslag som ligger 
närmare 5000 eller 15000? Säger säljaren 7000 kan du kontra med 3000. Kanske landar ni 
på 5000. 
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Vad gör du för reflektion kring budstrategi? Hur ofta har du lämnat bud först med 
förhoppning att bli klar så snart som möjligt eller för att agera “schysst”? 
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14 Motvillighet.

Fram till nu har vi gått igenom att stängsla in och dela upp mellanskillnaden. Vi har gått 
igenom vikten att få motparten att lägga bud först vikten att ankra högt och lågt innan 
förhandlingen börjat. 

Vi ska fortsätta på det här temat och nu skall vi gå igenom  olika former av motvillighet och 
anledningar till varför du alltid skall reagera negativt på första budet och fördelarna med 
att agera motvillig köpare eller motvillig säljare.

Vad händer i situationer som saknar gräns eller motstånd? Du får ett prisförslag du säger 
nej till. Det är för mycket säger du och vill ha ett  bättre bud! Får du ett bättre bud up-
prepar du samma begäran om igen. Du ber hela tiden om bättre bud, lägre pris, kortare 
ledtid eller högre garantier. Det som händer när det inte finns någon gräns eller motstånd 
är att vi fortsätter till dess att det uppstår ett motstånd.  

Skall du köpa något och säger ja till första budet har du samtidigt sänt en signal till säljaren 
att det kanske går att fortsätta. 

-Huset kostar 5 miljoner. 
-Okey, verkar rimligt säger du. 
-Det är grundpriset det vill säga. Vill ni ha med inredningen i köket så kostar det 150 tusen 
extra. Låter kanske märkligt men det är standard i Tyskland och säljarna är därifrån. Där tar 
man med sig köket när man flyttar. 
-Jaha säger du, jaha det förstår jag, ja kök måste vi ju ha. 
-Då säger säljaren. Sedan har vi valet om den nya pannan i källaren. Den ska precis mon-
teras men den gamla står fortfarande på plats. Jag antar att ni vill ha den nya och slippa 
ordna med den gamla pannan själv. Där gör ni en bra del bara 200 tusen monterat och 
klart. 
-Jaha, ja jag antar att det behöver vi också ha. 
-Vill ni forsla bort den gamla pannan själv och ordna med miljöavgifter eller ska vi göra det 
medan vi ändå håller på? Det kan tyvärr inte ingå i priset för det är ett annat bolag vi anli-
tar i vår tur. De tar vanligtvis 30 för att göra det men vi känner varandra så ni får ett bättre 
pris bara 25. Där sparar ni både pengar men framförallt tid.  

På detta viset kan det fortsätta.  

Är du säljaren och köparen säger ja direkt kommer du säkerligen att tänka. Det där gick för 
lätt, jag borde ha bett om mer. Den som tar första budet signalerar lägre värde.
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Reagera negativt på första budet! 

-Va 5 miljoner för huset? Var är världen på väg? Är vi på Disneyland? Det är lika orimligt 
som att du nu säger att det bara är priset för väggarna och vill du ha taket kostar det ex-
tra och vill du dessutom ha tomten samt ta över amortering för en bergvärmeinvestering 
blir det 800 tusen till. Du kan bättre, ge mig ett seriöst bud. 

Kanske ändras ingenting på priset, det kanske fortfarande landar på 5 miljoner på grund 
av utbud och efterfrågan men sannolikheten ökar att det inte kommer fler kostnader. Du 
har signalerat kamp.   Motvilligheten då? Låt säga att säljarna av huset kan tänka sig 4 som 
lägst. De annonser för 5 och hoppas på att en budgivning går upp till 6 miljoner. De har 
med andra ord ett lägstapris, ett mittpris och ett önskepris. En köpare som agerar motvil-
lig köpare kan  transformera hela förhandlingen till att hamna i det lägre spannet. Detta 
förutsättet att det inte finns fler potentiella köpare, då övergår det till budgivning/auktion 
utan större förhandlingsmöjligheter. 

-Vi har tittat på olika hus i området. Det är nära vägen och buller, jag är inte förtjust i 
teglet och taket ser ut att behöva läggas om. Jag tackar för rundvandringen och att du 
tagit dig tid och svarat på alla frågor men jag är tveksam. När jag ändå är här kan jag pas-
sa på och fråga: vad är ditt lägsta pris? 

Du kommer inte att få det lägsta priset men bara genom att hålla emot och agera tvek-
samt kan du få höra 4,7 är det lägsta. Och med det så är ni i det lägre spannet. 300 tusen 
sänkning utifrån motvillighet är enastående och detta är bara början. Nu ligger det ett bud 
på bordet och då kan den vanlig stängslingen ta sin början. Säljaren kan på samma sätt 
agera tveksam och motvillig säljare. 

-Det finns ju en historik i huset och många minnen. Det var här som barnen växte upp och 
lekte. Dom hoppade genom vattenspridaren i trädgården, solbrända, skrubbiga knän, 
myggbett och med härliga skratt. Alla mysiga jular och födelsedagar som firats här ska vi 
inte tala om. Det här var en dröm. Det är lätt att se att ni kommer att vara lyckliga här. Det 
är ingen lätt process att sälja. Det handlar om långt mer än pengar och det blir tydligt nu 
när vi har den här visningen. Men nu har ni ändå tagit er tid och kommit hela vägen hit så 
för att  vara schysst. Vad skulle ni säga är ert högsta bud?

Den som inte vill eller behöver ha en vara eller en tjänst har ett starkare förhandlingsläge. 
De kan när som helst lämna förhandlingsbordet. Detta behöver inte spegla den verkliga 
situationen. Det räcker att motparten har en upplevelse att det är riktigt. Vi kan position-
era, ankra, flytta värde och förhandlingsmöjligheter i många riktningar. Genom att göra 
detta vrider vi på motpartens upplevelse. Motvillighet är ett sätt att stärka sin förhandlings-
position. 

Motvillighet som ändå leder till en affär hjälper till att skapa en situation där motparten 
upplever att de i slutändan gjorde en bra affär. 



www.Lewren.se
© 2021 Magnus Lewrén AB

Förhandlingsteknik      45

Brukar du agera välvilligt och säga ja direkt eller motvilligt och tveksamt? Vad up-
plever du händer med initiativtagande och drivkraft i en situation där någon ager-
ar tveksamt? och motvilligt? 
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15 Inte den som tar beslut.

Nu ska vi gå igenom en mycket intressant aspekt. Vem är det som bestämmer? 

Du vill väl vara en person som har ansvar, mandat och kan fatta beslut eller hur? Om man 
är den personen är man vuxen och betrodd. Ledarskap är samtidigt en statusmarkör. 

Det kan kännas solklart att det skall vara du som bestämmer och tar besluten men detta 
är en nackdel i en förhandlingssituation. Det är alltid bättre att det framstår som om det är 
någon annan som tar besluten. 

Skall du köpa en bil så spelar det ingen roll om det är du som ska betala och skriva på 
avtalet. Du skall ändå berätta att det är någon annan som har sista ordet. Antingen är det 
din respektive, dina föräldrar, någon betrodd vän eller din bank. Oavsett vem det är som 
har sista ordet skall det aldrig vara möjligt för säljaren att prata med den/de direkt. 

Att tävla är aggressivt och konfrontativt. Konsten ligger i att tävla utan att det upplevs 
som tävling. Fördelen med att inte vara den som tar beslut är att förhandlingen blir min-
dre öppet konfrontativ. Det är inte en tävling mellen dig och exempelvis en säljare. Istället 
hamnar du och säljaren på samma sida, tillsammans skall ni hjälpas åt och övertyga någon 
annan. 

Den som tar besluten skall vara onårbar. Det kan vara din chef eller din chefs chef men 
idealet är att hänvisa till en nämnd, styrelse, styrgrupp eller en samarbetspartner för dessa 
är vaga. Någons chef eller chefs chef går att leta upp och dra in i en förhandling men vad 
är egentligen en nämnd? Hur många personer är det, finns det någon ordförande eller hur 
går det till?  

Är du köpare och har fått ett erbjudande kan du säga. 

-Jag tackar för detta. Det är min styrgrupp som fattar beslutet. Jag är tveksam om jag kan 
presentera förslaget som det ser ut nu. Känner jag dem rätt kommer de att säga blankt 
nej och inte lyssna klart. Det innebär att jag och indirekt även du kommer att framstå i 
dålig dager. Skulle jag ändå presentera det här förslaget och de mot förmodan inte säger 
nej direkt kommer de att vilja se fler bud från andra leverantörer. Hjälpa mig att lyckas! 
Jag uppskattar att du har kommit ner från första budet. Det tar emot att fråga men om 
jag inte gör det blir jag ifrågasatt i min tur. Vad är ditt absolut lägsta pris? 
-Ja det lägsta vi kan gå är 25.
-Tack! Det är ett förslag jag kan presentera. Bara en avslutande fråga. Du vet hängslen och 
livrem. Vad gör jag om de ändå kommer reagera och luta åt ett nej? Är det här hugget i 
sten eller finns det fortfarande lite manövreringsutrymme? 

Ja, så här kan förhandlingsspelet gå till. Genom att hänvisa till att det är någon annan 
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som bestämmer blir förhandlingssituationen icke-konfrontativ. Åtminstonde är den inte 
konfrontativ mot dig. Det blir inte du mot säljaren/köparen, ni är på samma sida och skall 
snickra ihop ett förslag du kan få godkänt på. Att du råkar ha en ansträngd budget och en 
oresonlig styrgrupp vars grundinställning är att säga nej till allt är inte ditt fel. Tillsammans 
måste ni komma fram till ett förslag du kan presentera som har förutsättningar att få god-
känt. När du presenterat förslaget för styrgruppen återkopplar du till säljaren med beske-
det.

-Du kommer inte bli glad över det jag har att berätta. Förvisso, på det stora hela blev det 
väl mottaget. Både a, b och c var bra. Men det är flera punkter i villkoren vi behöver just-
eras och sedan behöver vi även se över prismodellen. Två personer på mötet vill stoppa 
projektet direkt men det var fyra som ville gå vidare. Beslutet jag fick med mig var att det 
måste ner 10 för att de ska bli något. 

Det som händer nu är att du pressar och ber om mer utan att ens ha kontrat med något 
eget bud. När du fått vad du tror är lägsta bud från säljaren sätter du ut stängslen och 
pressar ytterligare. När priset inte längre går att justera går du över till att förhandla kring 
andra villkor. För den som vill tävla finns det alltid mer saker att förhandla om. Förhandla 
kring villkor som inte spelar någon roll för att längre fram i förhandlingen släppa kraven på 
dem. Genom att  flytta förhandlingsfokus till villkor finns det möjlighet att ge säljaren en 
känslan av vinst. 

Skulle du vara mäklare till det där huset och en potentiell köpare pressar och vill ankra lågt 
värde och få dig som mäklare att sänka utgångspriset kan du alltid säga. 

-Jag tror inte att det finns någon flexibilitet när det kommer till just priset. Men vet du 
vad. Berätta för mig vad det krävs för pris för att få till en affär? Jag tar det till mina säljare 
och ser vad jag kan göra för dig för att kunna ro detta i land. 

Du undviker på detta sättet en direkt konfrontation och får köparna att lägga ett bud först. 
Det kan du därefter använda som utgångspunkt för att börja stängsla in eller för att få ig-
ång en budgivning. Men till och med bättre än det. Du får det också i form av ett åtagan-
de. Det vill säga: Svaret på frågan vad det krävs för att få en affär i land? 

Om du är mäklare och frågar potentiella köpare innan visning.
 
-Låt mig ställa en fråga innan jag visar er runt. Om ni kommer att tycka om det här huset 
så mycket som jag vet att ni kommer att göra. Finns det då någon annan anledning som 
skulle få er att inte göra affär redan idag? 

Genom att fråga detta finns det möjlighet att få reda på om det är de själva som tar beslu-
tet eller om de senare kanske kommer att tvekar i sitt beslut och då säger.
 
-Allt ser bra ut men vi behöver höra med min farbror som lovat hjälpa till med topplånet.

Du vill veta om det är de som tar beslut och inte någon annan. Du vill också veta om det 
finns något annat som hindrar dem från att ta beslut idag? 
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-Bara en kort fråga innan vi börjar. Om vi möter alla dina krav och önskemål, finns det 
någon anledning som hindrar dig från att ge oss besked idag? 

När vi gått igenom hela visningen och köparen tvekar kan du alltid säga. 

-Låt oss ta en vända till, det måste vara någon del som jag missade eller tog för hastigt. 
Så som jag förstod dig tidigare indikerade du att du var villig att ta beslut idag?

Om du i en affär är säljare och köparen hänvisar till någon annan kan du kontra genom att 
försäkra dig om rekommendation. 

-Alla beslut om inköp som är över 100’ behöver tas i ledningsgruppen!
-Jag antar att dom alltid följer din rekommendation eller hur, visst är det så? 

Är motparten åt det egoistiska hållet kanske de avslöjar sig här genom att säga.

-Ja egentligen är det så att den där gränsen är bara på pappret. I praktiken är det jag som 
bestämmer hela vägen upp till 250’. 

Om beslut tas ledning kan du ändå påverka det genom att säga. 

-Men visst är det så att du kommer rekommendera ledningsgruppen att ni tar det här 
beslutet, eller hur? 

När du har kommit såhär långt så kan egentligen bara en av två saker hända. Antingen 
säger motparten ja och då kan du gå vidare och stänga affären genom att säga. 

-Du träffar ledningsgruppen om två dagar. Då tycker jag att vi får ner ett avtal på papper 
här och nu men vi lägger med möjligheten att avvisa avtalet med hänvisning till om föl-
jande ......... krav inte uppnåtts.  

Skulle du få ett nej,  en invändning eller du möts med skeptisism spelar mindre roll. Det 
finns ändå något där som går att arbeta med. Det går att vända genom att fråga vad som 
behöver hända för att ändå få affären i land. Va inte rädd för ett nej. Ett nej, en invändning 
och en tveksamhet kan du alltid jobba med på något sätt. Det som däremot kan vara svårt 
att jobba med är om motparten saknar både intresse och behov och förhåller sig likgiltiga 
inför en eventuell affär. 

Summering
• I en förhandling är det bra att inte vara den som upplevs ta besluten. Det är alltid bra 

att kunna hänvisa till någon annan. Det ger möjlighet att sänka tempot och förhandla 
på ett icke konfrontativt sätt. 

• I en förhandling är det bra om motparten inte hänvisar till någon annan beslutsfattare 
utan är den som fattar beslut själv. 

• Det är bra att redan i början av affären spela på motpartens ego, få dem att säga att de 
bestämmer för att undvika att de i ett senare skede hänvisar till någon annan.

• Om motparten hänvisar till beslutsfattare be om åtagande genom att be om rekom-
mendation.
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Vad gör du för reflektion kring beslutsfattande och vikten att hålla tillbaka sitt ego 
i förhandlingsspelet?  
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16 Tjänster och värde.

I detta kapitel skall vi fundera över det här med tjänster och värde. När det kommer en 
fysisk produkt kan värdet gå upp och över tid öka men det gäller inte tjänster. Tjänster och 
det upplevda värdet av en tjänst minskar istället kraftigt på kort tid. Om du gör en eftergift 
eller en extra tjänst för din motpart kommer tjänsten snabbt att förlora i värde. 

Kanske resonerar du att. Om jag gör a, b och c nu kommer det att se bra ut inför nästa 
gång vi gör affär och då kommer jag att bli kompenserad för min tjänstvillighet. Resonerar 
du på det viset finns det risk att du blir besviken. Värdet på en tjänst faller snabbt efter det 
att tjänsten utförts och kan efter bara några timmar helt glömts bort. 

De tjänster du gör kommer troligen inte att mötas med gentjänst i form av bättre avtal, 
förlängt kontrakt eller bättre villkor.  Värdet på en tjänst är alltid högt när det finns ett 
problem att lösa. När problemet är löst försvinner minnet av problemets storlek och värde. 

För att hantera detta skall du istället hantera värdet av tjänsten innan tjänsten utförs. Säg 
att du har bitit sönder en tand och har svår tandvärk. Det är sen fredag eftermiddag. Kloc-
kan är kvart i fem och det finns inga lediga tider när du ringer till din tandläkare. Efter lång 
väntan får du till slut prata direkt med din tandläkare. Du ber om hjälp, det är ett nödläge. 
Kan de stanna kvar någon timme och klämma in dig klockan 18? Säg att de mot förmodan 
gör detta och klockan åtta på fredag kväll pustar du ut. Du har bedövning i käken, kinden 
hänger men du är glad. Tanden är lagad och helgen är räddad. När du skall betala får 
du besked att priset för röntgen, bedövning och lagning går på 5000 kronor men sedan 
tillkommer 10000 kronor extra som är för nödtiden. Hur kommer du att känna inför det? 
Inte alls bra eller hur. 

-Men ni har ju bara gjort ert vanliga jobb. Hur i hela friden kan det kosta 10000 extra? Nej 
det tänker jag absolut inte betala. 

Märk väl. Det räcker att det går kort stund efter genomförd tjänst och redan är värdet 
något som ifrågasätts. Om du betalar och går därifrån kommer du inte med glädje berätta 
för din familj och vänner vilket fantastiskt jobb och vilken service du fick. De stannade kvar 
extra bara för min skull. Det var riktigt bra, en tandläkare jag kan rekommendera för alla. 
Nej, det troliga är att det hade blivit mer prat om den där extra avgiften och att du känner 
dig lurad. Men hade tandläkaren istället på telefon sagt att:
 
-Jag förstår din situation, tanden är sönder, du har ont. Nästa vanliga tid som går att boka 
är om 6 veckor men du kan inte vänta så länge, du kan inte ens vänta till nästa vecka. Prob-
lemet jag har är att det är fredag eftermiddag. De flesta har gått hem eller är på väg ut 
genom dörren. Jag och min familj är bortbjudna och skall vi ta in dig kan jag inte vara själv 
utan jag behöver en sköterska. Alla har jobbat mycket senaste tiden. Skall jag få någon 
att jobba mer innebär det övertid och extra kompensation. Jag kan inte lova något, det är 
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inte säkert att det kommer att gå. Jag måste ringa runt först. Men innan jag försöker. Föru-
tom den vanliga kostnaden för att laga en tand kommer nödtiden på fredag kväll innebära 
10 000 extra. Men som sagt det är inte ens säkert att det kommer att gå. Jag behöver 
ringa runt först och höra om jag kan övertala någon att komma in. Men. Det är ditt beslut, 
hur vill du att jag ska göra?

Genom att inte hantera värdet på tjänsten innan tjänsten utförs hamnar du i en problem-
atisk sits. Upplevelsen av tjänstens värde faller efter att den utförs.  Men om tandläkaren 
vänder på situationen och lägger beslutet blir resultatet det motsatta. Istället för ifrå-
gasättande blir det både extra betalning och tacksamhet att det gick att stanna längre på 
fredag kväll. Det blir en tandläkare som går att rekommendera det. 

Vad gör du för reflektion kring tjänster och värde? Vilka situationer har du själv 
upplevt där tjänster minskat i värde efter utförande? 
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17 Be om motprestation.

Nu skall vi gå igenom en effektiv teknik samt en situation där tekniken är effektivt att ap-
plicera. Skall du bara komma ihåg en sak från den här utbildningen är det att be om mot-
prestation. 

-Jag ser att ni har betalvillkor på 20 dagar. Vi praktiserar 90 dagar vilket är standard i 
branschen. Ni får ändra i avtalet. 
-Vår standard är 20 dagar. Men om vi gör en ändring för er. Vad kan ni göra för oss då?

Säljer du ett hus och köparen undrar om de kan få tillgång till huset några veckor i förväg 
eller möjlighet att ställa lådor i garaget då är svaret på den frågan. 

-Om vi gör det för er. vad kan ni då göra för oss? (alternativt) 
-Om vi gör detta för er. Vad kan ni kompensera med i er tur?

Notera här att det är viktigt att man använder precis dom här orden. Det kan inte vara: Om 
vi gör det för er då vill att ni gör följande för oss! Den lilla skillnaden gör att man går från 
en fråga till en konfrontation och utpressning. Om någon ber om något kan det upplevas 
att de blottar strupen och då behöver det hanteras varsamt. För andra behöver det inte 
vara känsligt, de kan  be om hur mycket som helst. Vi kan tävla hårt men det skall inte up-
plevas som direkt konfrontation. 

Fråga direkt om en motprestation. Genom att göra detta händer flera saker. Dels lär sig 
motparten att när de frågar om något extra möts de av frågan kring motprestation. Det 
är med andra ord en bra metod för att stoppa beteenden där motparten gnager på osten 
och ber om den ena eftergiften eller förändringen efter den andra. Det andra som sker är 
att det skjuter tillbaka problemet på avsändaren, det blir upp till dem att komma med ett 
förslag på en lösning. 

-Ja hej det är jag. Du det har kommit in ett nödfall, det är en patient som bitit sönder sin 
tand. Kan du komma tillbaka är du snäll. Jag behöver din hjälp. Vi börjar klockan 18 och är 
klara senast klockan 20.
 
Då bör svaret vara. 

-Du vet att vi har jobbat mycket övertid den senaste tiden, för mycket. Nu är det äntligen 
fredag och så ringer du med det här. Om jag gör det här för dig. Vad kan du göra för mig 
då? 

Oavsett vilket svar du får på frågan om motprestation applicerar du därefter andra tekniker 
därefter. Det vill säga: Tvekan och motvillighet. Ankra. Be och mer. Återkom, det är inte du 
som fattar besluten. 
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Vad gör du för reflektion kring att be om motprestation?
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18 Ta tillbaka.

I det här kapitlet skall vi hantera ytterligare en situation med innvändningar och krav. En 
förhandling är inte färdig bara för att ni har kommit överens om en sak. Det är en lång rad 
av saker som står på bordet och även om ni har kommit fram till ett påskrivet avtal som lev-
ereras kan fortfarande mycket hända exempelvis kommentarer som: 

• Nej vi tycker inte detta blev bra för oss! 
• Vi vill att du ändrar hela presentationen till imorgon. 
• Extra tid är en kostnad du får ta själv.  
• Vi vill inte betala för de extra möten vi har haft, du får räkna det som marknadsföring.
• Det är inte alls vår bild av hur det gick till. Vi har tagit för givet att du menade det mot-

satta! 

När fakturan är skickad och skall betalas kan ytterligare invändningar komma. Förhandling 
pågår hela tiden. Det ni kommit överens om muntligt kan glömmas bort eller missförstås. 
Det här är förhandlingsspelet. Låt oss ta situationen då du skrivit 20 dagar som betalvillkor 
och köparen ber om 90 dagar. När du ber om motprestation blir detta avfärdat. Vad gör 
du då? 

Du börjar med att återigen be att få ta detta med din styrgrupp dvs de som fattar dina 
beslut (Kap 15). När du kommer tillbaka så säger du nu istället följande. 

-Jag ber så mycket om ursäkt. Det har skett ett misstag. Det skall inte stå 20 dagar här. I 
vanliga fall fakturerar vi halva beloppet innan vi startar uppdraget och andra halvan eft-
er en månad och då med betalvillkor på 10 dagar, inte 20. Hade ni inte ställt frågan om 
betalvillkor hade jag missat det här och fått stå till svars. Jag är faktiskt tacksam att ni tog 
upp det. 
-Va? Halva betalningen innan och andra hälften efter efter en månad. När vi pratade sist 
gång var det ändå 20 dagars betalvillkor på hela summan. Ni kan ändra på det här viset. 

Vad som händer här är att en delförhandling har öppnats upp. Vad gör vi då? Jo vi sät-
ter ut stängslen igen, ber om mer än vad vi tror kommer att gå igenom och tar en vända 
till. I fallet med betalvillkoren så kan det leda till att motparten insisterar på att få de där 
20 dagarna och känner att de vann när det gick vägen. Om inte det går finns det andra 
lösningar med faktoringbolaget och extra avgifter. Skulle inte heller det fungera ber vi om  
motprestation. Fungerar inte motprestation lyfter vi in övriga villkor i avtalet osv osv. Gen-
om att ta tillbaka och hänvisa till ett internt misstag kan vi landa i att motparten kämpar för 
att få det ursprungliga villkoret samt känner att de vinner när det går igenom.  
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Vad gör du för reflektion kring taktiken att ta tillbaka? Hur skulle du reagera vid en 
förhandling om det används mot dig?
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19 Tid och vara beredd att gå.

I det här kapitlet skall gå igenom två olika sätt att sätta press i en förhandlingssituation. 
Det vi skall ta upp handlar nu om tidsaspekter i förhandling samt vikten att kommunicera 
en villighet att lämna förhandlingen. Du skall inte lämna förhandlingen på riktigt men det 
finns en poäng att kommunicera möjligheten eller risken att du gör det. 

För skall ta försäljning som ett exempel. En viktig del av försäljning är att säkerställa att det 
finns förutsättningar att lyckas.  

1. Det första vi börjar med i försäljning är att leta efter personer som vill göra affär med 
oss. Är vi mäklare som säljer familjehus i familjeområde letar vi efter personer som vill 
ha livet som familjehus i familjeområde innebär. Vi letar inte efter en arbetslös 20 åring 
som fortfarande bor hemma. 

2. Det andra vi gör är att avgöra om potentiella köpare har råd att göra affärer med oss 
eller inte. Mäklare som skall ge en privat visning kan be att se lånelöfte från banken, 
dvs har du råd? Bilförsäljarna funderar om deras besökare i bilhallen har råd att handla 
eller är där för att sparka på fälgarna. Första steget är prospektering och andra steget 
är att kvalificera köparen inför möjligheten till en affär. 

3. Det tredje steget handlar om att bygga upp deras behov, deras önskan att vilja ha din 
produkt/tjänst.

4. Det fjärde steget handlar om att stänga affären. 

Det här kapitlet handlar om hur tid är betydelsefull för att bygga upp viljan att göra affär. 
Tid och förlustaversion som motivator att göra just den affären istället för att gå igenom 
processen igen samt poängen med att lämna detaljerna till slutet. 

Tid och 80/20 regeln
Det vi skall börja med är faktorn tid. I slutet av 1800 och början av 1900-talet levde den 
Italienska ingenjören och ekonomen Vilfredo Fritz Pareto. Han jobbade med effektivitet 
men upptäckte bland annat också att inkomstfördelning följde samma trend som effektiv-
itet. 20 procent av befolkningen stod för 80 procent av inkomsten. Det visar sig att 80/20 
regeln förekommer på fler ställen. 80 procent av all effektivitet på en arbetsplats kommer 
från 20 procent av aktiviteter. I en förhandling avgörs stora delar av innehållet när man när-
mar sig slutet av en förhandling. 80 procent av tiden läggs på att ställa frågor, samla infor-
mation, ankra fördelar och nackdelar. Bygg upp önskemålet och bilden av att det kommer 
att bli en affär. Varför det? Jo ju längre tid ni håller på, ju högre psykologiskt investering 
görs i möjligheten att affären skall bli av vilket i sin tur ökar sannolikheten att det också 
sker. 

Det går från att man kan tänka sig bilen till att man tänker, jag åker inte härifrån utan bilen. 
Därför läggs det tid på att bygga upp intresse för affären innan det är dags för avslut. Att 
gå på avslut innan intresset är tillräckligt högt riskerar att spräcka affären. När det kommer 
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till motivation finns det två aspekter. Den ena aspekten är att man vill uppnå något, man 
kan se sig själv åka i den där bilen,  livsstilen och statusen som följer med varumärket. 
Bilen förstärker personen man ser sig själv vara och vill vara. Det är ett sätt att förstå moti-
vation. Morot, att längta till något. Ett annat sätt att förstå motivation är att förstå att källan 
till drivkraften kan vara något en person vill komma ifrån. Den nuvarande bilen är en sådan 
rishög och orsakar bara problem och kostnader. Man måste köpa något annat. Kommer 
motivation till köp för att vi vill eller för att vi måste? 

Om vi investerar tid i en försäljning ökar det sannolikheten till köp för vi ser fler och fler 
fördelar och aspekter vi vill ha (morot). Eftersom vi investerar vår tid att titta, provköra och 
prata om bil vill vi undvika att lägga tid på samma sak igen. Köparen tänker att nu har det 
gått tillräckligt lång tid, lika bra att vi gör det här klart (piska). Det här kallas för förlustaver-
sion. 

Samma fenomen går att observera vid försäljning av aktier. Din aktie är värd 100. Om vär-
det minskar, vilken kurs kan du tänka att sälja på? Kommer du att göra det vid 95, 90, 85 
eller 70? Ju längre du har ägt aktien och ju fler sänkningar du hängt med ned i ju starkare 
känslomässig relation uppstår till poteniell förlust. Det kan resultera att du resonerar: Om 
jag säljer nu kommer jag att förlora! Kursen kan gå upp, jag håller kvar lite till. Ju längre 
tid som går och lägre kursen går, ju hårdare sitter du fast i förlustaversion. 

Ju längre tid du funderar, provar, pratar om den där bilen ju mer vill du ha den. En del 
av det kommer ifrån motivation av att du ser dig själv äga och köra bilen framför någon 
annan bil och en annan del av motivationen kommer från att du vill inte gå igenom ytter-
ligare en köpprocess. Har vi kommit så här långt är det lika bra att få det klart. En del av 
förhandlingstakniken handlar om att dra ut på tiden, dra ut på processen. Har vi suttit i 
förhandling de sista dagarna är det verkligen någon mening med att kasta bort allting över 
den där återstående detaljen? 

När vi är stressade och det är ont om tid har vi en tendens att göra eftergifter. När det 
kommer till det verkliga innehållet i avtalet och de delar vi vill få igenom skjuter vi på det 
till slutet. Håller mötet på en timma väntar vi med detaljerna tills det är 5-10 minuter kvar. 

Därefter har vi det här med att vara beredda att lämna affären. Nu menar jag inte att du 
faktiskt ska lämna förhandlingsbordet och grusa affären men du skall signalera att det ändå 
finns en möjlighet att det kan ske. 

-Jag är ledsen. 5,25 % ränta plus 375 kronor i fast avgift per månadsbetalning är vårt ab-
solut bästa pris. Det är samma nivå som vi får som jobbar här. 
-Jaha det var tråkigt att höra (säger du samtidigt som du ställer dig upp sträcker fram 
handen.) Du skall ha tack för din tid men går jag med på det får jag problem. Jag skall 
höra hur den information landar när vi går igenom detta tillsammans med informationen 
från de andra säljarna. Av nyfikenhet innan jag lämnar. Vem hos er har behörighet att stry-
ka månadsavgiften och sänka räntan till 0,75%? 

Målet är inte att lämna förhandlingen utan att signalera att du skulle kunna gå därifrån. Det 
är en signal som sätter press på motparten att få klart affären. Säljarna väntar med att gå 
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på avslut till dess att intresset byggts upp och kan stänga affären trots extra villkor. De vet 
att det är större sannolikhet att de får igenom extra villkor på slutet av en förhandling när 
köparen investerat tid. Köparen har redan föreställts sig köpa bilen samt att förlustaver-
sionen gör att de inte vill gå igenom processen på nytt. I slutet av en förhandling släpper 
motparten ofta garden, detta ger möjligheter att få bättre villkor.

Köparen kan spela samma spel. De kan också avvakta och få igenom bättre villkor. Det är 
bättre för säljaren att få till en affär med lägre marginal till skillnad från ingen marginal alls, 
speciellt när mycket tid har investerats och säljaren har känslan att affären är i land. 

Uppskattar du att dra ut på en förhandling eller vill du bli klar snabbt? Vilka för-
delar och nackdelar har ditt sätt att vara i en förhandling?
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Hur har andra använt tid, förlustaversion och avvaktat med detaljer i förhandlings-
situationer du varit en del av? 
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20 Sammanfattning.

I den första halvan av den utbildningen låg fokus på fördelen med att hitta lösningar där 
alla vinner. Det går att hitta vinna/vinna (nöjda/nöjda) lösningar i de flesta situationer 
men bara om det finns ett intresse och en förmåga från alla inblandade att göra det. När 
förutsättningar för samarbete saknas kommer du istället att möta beteende som innebär 
tävling. För att kunna hantera tävling och förhandlingsspelet har andra halvan av utbildnin-
gen ägnats åt aspekter, metoder och tekniker som ger dig fördelar till vinst. 

Även om en förhandling resulterar i tävling är det viktigt att behandla motparten med 
respekt samt att de upplever att de gjorde en bra affär. Det finns ingen poäng med att 
motparten lämnar förhandlingen med en negativ upplevelse. Det skapar onödiga motsät-
tningar. Även om du vet att du gör den bästa affären behåll lugnet. Motstå egot och låt din 
motpart få ära, stjärnglans och gratulerar till en riktigt bra affär.

Förhandling kan vara sammarbete, innovation och en expansion av möjligheter. Det kan 
också vara ett spel om positioner med fördelar eller nackdelar. Det handlar om att vara tuff 
i sakfrågan men mjuk med personer. Du kan vara en fenomenal förhandlare utan att vara 
hård och utan att dominera andra. Förhandling är inte en fråga om att skrämma in person-
er i en affär, då sätter de ner hälarna i marken. Skapa en situation där de känner att de har 
kontrollen.  

• Vi bygger upp fördelar genom att samla information. 
• Vi har en process för hur vi genomför en förhandling. 
• Vi använder en modell för att tolka beteende och förutsättning till samarbete. 
• Vi letar efter samarbete och vinna-vinna lösningar men är beredda på tävling.
• Vi ber om mer än vi tror att vi kan få. Med lite tur fungerar det. 
• Vi använder ankring för att indirekt höja och sänka värde.
• Vi får motparten att lägga sitt bud först. 
• Vi agerar motvilligt och säger nej till första bud som kommer. 
• Vi hänvisar till att det någon “annan” som tar besluten. 
• Vi hanterar värdet på tjänster innan tjänsten utförs. 
• Vi frågar efter motprestation på krav och invändningar. 
• Vid press från motpart är vi beredda att ta tillbaka erbjudandet på grund av fel från vår 

sida. 
• Vi drar ut på tiden och fördjupar engagemang för att skapa motivation och förlustaver-

sion. 
• Vi drar ut på tiden och får igenom eftergifter i sista minuten när motståndet är lågt. 
• Vi signalerar att vi faktiskt kan dra oss ur affären utan att för den skull göra det. 

Genom att bli bra på förhandlingsspelet har du fördelar och kan styra processen utan att 
det upplevs som påverkan. Steg för steg når du dina mål. En lotsbåt som guidar ett stort 
fartyg i hamn gör det inte med att ramma fartyget med full fart. Med små knuffa ändrar en 
liten lotsbåt kursen på ett stort fartyg.
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Nu har du kommit igenom alla stegen och vet mer om förhandling än 99 procent av alla 
personer du möter. Kunskapen du har kommer att hjälpa dig lyckas bättre i minst 80 pro-
cent av alla förhandlingssituationer du ställs inför. 

Genom att vara tuff i sakfrågan men mjuk med personer kan du både samarbeta eller tävla 
utan direkt konfrontation. Du har möjligheten att oftare få som du vill och samtidigt kom-
ma bättre överens med andra. Kunskap i förhandlingsspelet är likställt med övertag och 
makt.  Använd dina färdigheter varsamt. Samarbete är det mest fördelaktiga och även när 
du måste tävla gör det med allas bästa för ögonen. 

Be the bigger man / women!

Vilka reflektioner gör du? Vad har du lärt dig om förhandling och dig själv? Vad 
kan du börja med, sluta med eller göra mer av?
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Gå igenom arbetshäftet och dina anteckningar. Vilka aspekter skulle få störst posi-
tiv påverkan på din vardag om du implementerar dem? 

Är det något som hindrar dig för att implementera ovanstående redan idag? Vad 
behöver du göra för att komma runt, över eller under eventuella hinder? 
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För skräddarsydda F2F utbildningar, föreläsningar eller 
konsultation inom förhandlingsteknik ta kontakt genom 

att skicka mail till: 

Magnus@Lewren.se


