
FEM TIPS FÖR
ATT BLI EN BÄTTRE

FÖRHANDLARE



Oavsett vad du jobbar med är det troligt att du 
har nytta av god förhandlingsteknik! Så vad kan 
du göra för att möta utmaningar som att:

• Förhandla med de som har mer erfarenhet.
• Hitta gemensamma lösningar med de som       
   tänker annorlunda eller inte vill samarbeta.
• Skapa värdefulla utbyten på lång sikt och  
   ekonomiska resultat på kort sikt.
• Undvika långa låsningar.

De goda nyheterna är att forskare inom psykologi, 
beteendevetenskap och sociologi har undersökt 
vad som gör skillnad när vi vill komma överens 
med andra.

Här kommer fem forskningsbaserade tips 
som kan göra stor skillnad när vi möter  
utmaningar vid förhandlingsbordet:

1. Dopa hjärnan 

2. Förberedelse föder framgång

3. Ställ frågor och lyssna på svaren

4. Låsning i sikte? Styr om! 

5. Ha en plan B

FÖRHANDLARENS 
UTMANINGAR
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Bra humör gör oss mer kreativa, problemlösande, 
dämpar tunnelseendet och gör att vi har lättare 
att lösa sociala konflikter.

Tänk att rusta sig med dessa förmågor inför en 
förhandling!

Forskare har funnit att dopamin är orsaken till 
att bra humör har dessa egenskaper. Ämnet 
utsöndras och aktiverar den främre delen av 
hjärnan: prefrontal cortex. 

Vi kan aktivera signalsubstansen dopamin på 
flera sätt. Men för enklhetens skull: gör det som 
får dig på bra humör. 

Vissa metoder är förstås mer lämpliga inför 
förhandlingssituationer än andra. För här gäller 
det trots allt att få till dopaminduschen med kort 
varsel. Här är två metoder att testa:

Fyll på med Glukos 
Kolhydrater behövs för att behärska och kont-
rollera våra känslor. Låga glukosnivåer gör näm-
ligen att vi utsöndrar stresshormonerna kortisol 
och adrenalin. Optimal nivå (25 gram) nås med 
en banan.

Framkalla ett ”Duchenne leende”
Testa framkalla vad som inom psykologin kallas för 
”Duchenne leendet”, vilket är att du ler så brett 
att du aktiverar muskeln runt ögonen. Namnet 
kommer efter den franske läkaren Duchenne 
som studerade detta (tillsammans med Charles 
Darwin) i slutet av 1800-talet. 

Ta en banan och gör något som gör dig glad 
(nog för att aktivera muskeln runt ögonen) så har 
du ökade mentala resurser för att möta de som 
tycker annorlunda!

1. DOPA HJÄRNAN
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Att förbereda sig inför förhandlingar är avgörande 
av en nästan självklar anledning: 

Vi måste veta vad vi vill.

Med det menas inte vad vi tänker kräva i en  
förhandling utan vilka värden vi är ute efter. 

Metoden är enkel i sitt utförande men tvingar 
dig att tänka till kring både vad du och din  
motpart värderar (vilket kan vara trixigare). 

Så här går det till: 

Drar ett streck på ett papper. 

På en sida av strecket skriver du vad du vill 
uppnå. 

På den andra sidan vad du tror är viktigt för 
personen du möter.

Det kan inte bli enklare än så. 

Men låt som sagt inte enkelheten i metoden 
vilseleda dig. Gör du övningen ordentligt kan 
den förändra allt från din attityd till hur du 
kommer att agera.

2.FÖRBEREDELSE  
FÖDER FRAMGÅNG
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Att ha eller inte ha förtroende i en förhandling 
är avgörande. Hela ditt resonemang skulle falla 
om du saknar förtroende. Tänk själv på hur 
kritisk du är mot personer du inte litar på...  
 
Så hur får du förtroende?  

Professionella gisslanförhandlare har en väl 
beprövad metod som kan vara till stor hjälp i 
förtroendebyggandet:  

Ställ frågor och lyssna på svaren.

”Vad-” och ”Hur-frågor” fungerar bäst. De får 
nämligen den du pratar med att börja prata om sig 
själv och sina behov. 

”Varför-frågor” ska användas varsamt, och ofta 
undvikas eftersom ”varför” kan framstå som ankla-
gande och kommer göra att din motpart ställer sig i 
försvarsställning  (när du är ute efter det motsatta)  

Varför gjorde du så? 
– För att jag... 

Testa istället att säga ”Kan du hjälpa mig förstå…” 

Eftersom du är inställd på att lyssna kommer du 
snabbt märka hur den här metoden lyckas öppna 
samtal. 

Bonustips: Nicka när du lyssnar. Det låter banalt 
men ett japanskt forskarteam har i experiment visat 
att om vi nickar så kommer den vi ”nickar åt” att gilla 
oss 30 procent mer och uppleva 40 procents högre 
närhet med oss.

3.STÄLL FRÅGOR OCH  
LYSSNA PÅ SVAREN
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Hur kan du undvika att fastna i diskussioner som 
handlar om personliga åsikter? 

Det vill säga, ett läge där den ena försöker ändra 
på den andres position, smak eller åsikt.  

Speciellt eftersom sådana låsningar leder till 
sämre beslut, sämre relationer och är ett slöseri 
av tid och pengar.

Styr om samtalet. 

Och få det att handla om behov och alternativ.

Fråga och var nyfiken om vad som är viktigt för 
den du förhandlar med. Be också om hjälp att 
förstå varför inte den andre kan säga ja till dina 
förslag. 

Allt för att styra diskussionen mot lösningar istället 
för skillnader. 

Forskningen visar att det oftast räcker med att 
en av parterna gör detta för att den andre ska ta 
efter (och bli mer konstruktiv och kreativ).

4.LÅSNING I SIKTE?  
STYR OM! 
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Vi har redan pratat om hur du kan förbereda dig 
inför förhandlingar genom att skriva vad du vill 
uppnå. 

När du väl gör det kan du passa på att förbereda 
en plan B, genomm att komma på ett (men helst 
flera) alternativa lösningar på ditt problem.

Det vill säga: Ha alternativ du kan jämföra med 
under förhandlingens gång. 

Då kommer du förtst och främst inte att tacka ja 
till förslag som är sämre än alternativen du har i 
bakfickan. 

Har du alternativ att falla tillbaka på är det också 
enklare att  behålla lugnet och fokusera på 
kreativa lösningar (jämfört med om du skulle 
behöva gå in i förhandlingen stressad över att 
detta är enda lösningen).  
  
Rådet här är enkelt att ge:  

Förbered så många alternativ du kan.

Utmaningen är att ta sig tiden och förbereda sig 
väl. Lycka till! 

5.HA EN PLAN B 
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MÄRKER DU NÅGON  
SKILLNAD? 

Forskning visar att även rutinerade förhandlare 
”lämna pengar kvar på bordet”. Orsaken är att vi 
ofta tror att allt handlar om ett nollsummespel 
där det finns vinnare och förlorare. 

Vi fastnar i ståndpunkter istället för att prata om 
det som är viktigt. Men testa och se vad som 
händer om du fokuserar på ett ömsesidigt  
värdeskapande. 

Allt börjar med en positiv grundinställning (som 
gör oss snabbtänkta och lösningsorienterade).

Och glöm inte att forskare kan se att människor tar 
efter varandras beteende i förhandlingssituationer. 

Så om du är konstruktiv och samarbetsinriktad 
ökar chanserna att den du möter också blir det. 

Testa tipsen redan idag och se om du märker 
någon skillnad! 

Vill du lära dig mer? 

Testa ett prova-på-seminarium eller boka råd-
givning för att diskutera dina eller dina medar-
betares behov och de möjligheter en utbildning 
på IHM kan ge.

TILL UTBILDNINGSSIDAN

https://www.ihm.se/utbildningar/forsaljning/framgangsrik-forhandling/

