
 

FORHANDLINGER I DIN 
PROFESSIONELLE PRAKSIS 

Lær at opnå resultater og skabe gode relationer

Når der forhandles, er det ikke blot et 
spørgsmål om at kunne forhandlingens 
teknikker, men mindst lige så meget om den 
personlige tilgang og adfærd.  

Ledere og specialister skal kontinuerligt 
skabe resultater gennem gode aftaler, der 
også styrker fremtidige muligheder. 

Her er professionel brug af kommunikative 
værktøjer, gode konfliktløsningsmetoder og 
forhandlingsteknik afgørende, i kombination 
med et godt blik for dine handlemuligheder.

På dette 4-dages kursus arbejdes med både 
situationsbestemt ledelse, din personlige 
forhandlingsstil samt anvendelse af konkrete 
metoder og værktøjer.  

Forhandlerrollen trænes gennem cases med 
fokus på kort- og langsigtede mål, samt din 
evne til at sætte sig i andres sted. 

Du får bl.a. øvelse i at vurdere en situation og 
træffe bevidste valg om kommunikationform, 
konfliktløsningsstil, ledelsesstil, samt valg af 
forhandlingsteknikker.

Dit udbytte af kursusforløbet 

✓Kompetencer til at indgå som sparringspartner i ledelsesmæssige forhandlinger 

✓Redskaber til at opnå gode løsninger i forhandlingssituationer 

✓Viden om fordele og ulemper ved forskellige forhandlingsstile 
✓ Træning i at aflæse forhandlingsparters dagsorden og vælge egen forhandlingstaktik 

✓Mulighed for at opnå 5 ECTS-point i faget Ledelse og Forhandling



DAG 1: En situationsbestemt tilgang til forhandlinger  
- Fokus på at kombinere krav om resultater med menneskelig respekt og anerkendelse 
- Træning i at skifte ledelsesstile i forhandlingssituationer 
- Grundregler for god mødeledelse både før, under og efter mødet 
- Forhandlingernes mange elementer afprøves I en konkret case 

DAG 2: Konflikters liv og udvikling 
- Konfliktforebyggende kommunikation 
- Få fornemmelse for at vælge den optimale konfliktløsningsstil 
- Forhandlingens faser; deres respektive opmærksomhedspunkter og værktøjer 
- Konsekvensvurderinger; hvad betyder det egentlig at se 360 grader rundt? 

DAG 3: Fra forberedelse til løsning 
- Hvad kan og vil jeg opnå med forhandlingen? 
- Casearbejde og træning med fokus på valg af tilgang samt anerkendende kommunikation 
- Argumentationsteknik; hvordan præsenteres synspunkter bedst – og hvordan håndteres 

modpartens synspunkter? 
- Teknikker der sikrer løsninger og relationer - også når parterne står stejlt overfor hinanden 

DAG 4: Den gode aftale 
- Aftalens form og indhold; sådan sikrer vi os mod efterfølgende konflikter 
- Drøftelse af muligheder, udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhandlingssituationer, 

relateret til deltagernes hverdag og opgaver 
- Afsluttende case med træning af kursets emner samt evaluering ift. den enkeltes læringsmål

INDHOLD                                  FORHANDLINGSTEKNIK



DELTAGERE 

Kurset “Forhandlinger i din Professionelle Praksis” henvender sig til ledere og specialister i 
private og offentlige organisationer, der ønsker at træne deres evne til at opnå resultater og 
gode relationer gennem forhandlinger i en ledelseskontekst. Kurset er ligeledes relevant for 
HR, indkøbere, sælgere, projektledere mv.  

PRAKTISK INFORMATION 

Forløbet udbydes i samarbejde med Teknologisk Institut i København. Kurset består af fire 
undervisningsdage, hvor der veksles mellem oplæg, øvelser, casearbejde samt refleksioner 
over egen praksis. Der vil indgå konkrete forhandlingsaktiviteter både på og mellem 
undervisningsdagene.  

Underviserne på kurset er erfarne chefkonsulenter fra Incento A/S. 

MULIGHED FOR EKSAMEN & ECTS-POINT 

Der vil være mulighed for at afslutte forløbet med en mundtlig eksamen i akademifaget 
Ledelse og Forhandling. Ved bestået eksamen opnås 5 ECTS-point. 

DATOER OG TILMELDING 

Datoer annonceres på Teknologisk Instituts hjemmeside, hvor du også tilmelder dig. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@incento.com eller 32 20 01 11.
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