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”En gammel kending”

Jens Kittelmann
Partner, A-2

Uddannelsen Teamcon® Certificeret Forhandler har været udbudt i mange år. Op mod

tusinde forhandlere har gennemført uddannelsen og opnået viden om og indsigt i for-

handlingspsykologi, tværkulturel kommunikation, analysemetodik samt forberedelse 

og gennemførelse af forhandlinger.

Teamcon® Certificeret Forhandler tager udgangspunkt er The Harvard Negotiation

Project’s forskning i agendasetting og fokus på gensidighed – men i undervisningen 

inddrages også udfordrende powerforhandlingsmetodik, fx baseret på The Power 

Negotiating Institute.

I alle de år, uddannelsen har eksisteret, har form og indhold udviklet sig. Der er be-

skrevet nye feltanalyser og praktiske erfaringer og ny relevant forskning er integreret i 

uddannelsen. Senest er teorier om og praktiske eksempler på interessebaseret part-

nerskaber – og forudsætningerne for etablering og vedligeholdelse af sådanne – ble-

vet en del af uddannelsen.

Underviserne har alle selv haft ansvar for vanskellige forhandlingsprocesser i forskel-

lige organisatoriske og praktiske sammenhænge. Det betyder, at de er i stand til at 

skabe den vigtige kobling mellem teori og praktik, som har gjort konceptet bredt aner-

kendt i dansk erhvervsliv og store dele af den offentlige sektor. 

Kvaliteten af uddannelsen sikres også gennem tilknytning af et Quality Board, der lø-

bende drøfter uddannelsens mål, form og indhold. Quality Board er sammensat af 

meget dygtige forhandlere, der i deres eget daglige arbejde har ansvaret for komplek-

se og betydende forhandlings- og projektforløb.

Du ønskes god læselyst og vi håber på at se dig på uddannelsen.

Mikael Schwartz
Partner, A-2

Kenneth Flex
Partner, A-2
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…underholdende og tankevækkende

”Stort udbytte! - ikke mindst på det psykologiske område har uddannelsen sat sig spor - ikke kun ved 

forhandlingsbordet, men også i de daglige samarbejdsprocesser. 

Engagerende undervisningsforløb - hvor teori og værktøjer præsenteres og indøves på en underholdende 

og tankevækkende facon.

En uddannelse jeg kun kan anbefale.”

Henrik Persen 
Strategic Procurement Manager 
Daka Denmark A/S



© A-2 2019    Side 4

Teamcon® Certificeret Forhandler

Uddannelsen Teamcon® Certificeret For-

handler har fokus på de relationer og re-

sultater, der skabes af parterne i en for-

handling. På uddannelsen arbejdes der 

ud fra anerkendte psykologiske og meto-

diske principper, der hjælper forhandle-

ren med foranalyse, forhandlingsdesign 

og selve forhandlingsinteraktionen.

Centralt er forhandlerens forberedelse og 

indlevelsesevne, der udvikles og under-

støttes af værktøjer til psykologisk identi-

fikation af modparten.

Deltagerne på uddannelsen er typisk le-

dere, chefer, projektledere, specialister, 

salgschefer, contract managere, indkø-

bere, organisationsforhandlere og kom-

munikationsansvarlige.

Introduktion til uddannelsen

Uddannelsen opererer i fællesmængden 

af psykologi, sociologi og forretning og der 

arbejdes i fire dimensioner:

• Den faktuelle dimension, hvor der ar-

bejdes med systematisering af viden 

om emne, interessenter og mandat

• Den psykologiske dimension, hvor 

der arbejdes med psykologisk identifi-

kation af modparten, selvadministrati-

on, impulskontrol og psykologisk agen-

dasetting

• Den kulturelle dimension, hvor der 

arbejdes med kortlægning af møde- og 

argumentationsstil på tværs af kulturer

• Den metodiske dimension, hvor der 

arbejdes med valg af forhandlingsme-

tode og -attitude. 

Et fremragende kursus, som intellektualiserer hverdagens store og små 

forhandlinger!

”Kurset præsenterer en række redskaber, der ikke alene lader sig anvende i forhandlingssituationer, men i 

alle situationer, hvor interesser skal varetages: Fra dagligdagens ledelsesmæssige opgaver, til komplekse 

forhandlinger med kommercielle forretningspartnere.

Kurset giver én kompetencen til at kortlægge og forklare egne og andres adfærdsmønstre, der forud for 

kurset var præget af intuition og følelsesmæssige-/relationelle forhold. Gennem forberedelse danner dette 

basis for strategisk velovervejede dialoger i forhandlingslokalet.

Kombinationen af teori, case storries og sjove praktiske øvelser giver umiddelbar lyst til at anvende den 

tilegnede viden i praksis! På det personlige plan opnår man som kursusdeltager en øget selvindsigt samt 

nyttige redskaber til bedre selvadministration i situationer af forhandlingsmæssig karakter”. 

Steen Saaby 
Manager Pilot & Process Development 
FMC

javascript:void(0)
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwje76SJqpnmAhWjwcQBHSvwCnkQjRx6BAgBEAQ&url=https://da-dk.facebook.com/FMCCorporation&psig=AOvVaw2GevyjL-7NBbohHMRNjfV8&ust=1575457335090567
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Uddannelsen har som mål

At give dig omfattende viden om de nyeste tankegange og metoder i forhandling.

At træne dig i at anvende værktøjer til at analysere enhver type forhandling.

At give dig kendskab til analyse af motiver, kulturelle forskelligheder og psykologiske 
processer i forhandling.

At give dig lejlighed til at opleve og analysere egen og andres reaktioner under kom-
plicerede forhandlingsøvelser.

At give dig indsigt, så du løbende kan justere taktik og strategi under en forhandling.

At træne dig i at anvende uddannelsens metoder og værktøjer i egne forhandlinger.

At træne dig i at forstå og forholde dig til de strategiske og psykologiske processer, 
der foregår under en forhandling.

At give dig værktøjer til etablering og udvikling af interessebaserede partnerskaber.

Introduktion til uddannelsen

Struktur

Uddannelsen består af fem moduler af 

to dage, der gennemføres over fem til 

seks måneder. 

På modulerne introduceres metoder og 

teori, og der trænes igennem forhand-

lingsøvelser og cases. 

Der er hjemmeopgaver i forhandlings-

analyse og psykologisk identifikation, og 

uddannelsen afsluttes med en certifice-

ring, hvor eksterne censorer bedømmer 

opgave i forhandlingsanalyse, identifi-

kation og scenariebeskrivelse.

Form

Uddannelsen er bygget op om både dybt-

gående og grundig bearbejdning af psyko-

logiske og overordnede strategiske pro-

blemstillinger i forhandling. Der er fokus på 

viden, færdigheder og holdninger, som er 

afgørende for at fungere som professionel 

og effektiv forhandler.

Der arbejdes grundigt med teori, metode 

og værktøjer, der er knyttet til interesseba-

seret forhandling, og deltagerne vil hele 

tiden skulle teste egen viden og færdighe-

der med henblik på videreudvikling af per-

sonlig forhandlingsstil. 

Deltagerne får løbende feedback, og viden 

og færdigheder evalueres under hele forlø-

bet.
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Modul 1: Psykologi og metode

Indhold
Intensivt trænings- og udviklingsprogram, 
hvor du effektivt lærer at forhandle dig til 
fornuftige resultater uden anvendelse af 
manipulation og tricks.

Metoder til at holde personlige og saglige 
problemer adskilt.

Værktøjer til at afdække parternes egent-
lige interesser og til at få overblik over 
forhandling.

Metoder til at løse modstridende interes-
ser og undgå magtkampe. 

Motivanalyse, der sætter fokus på den 
enkeltes stærke og svage sider i forhand-
ling, og som giver metoder til at identifice-
re modpartens drivkræfter.

Hjemmeopgave udleveres ved modulets 
afslutning.

Metode

Anvendt teori veksler med praktiske øvel-

ser i forhandling. Stressfaktorer indgår 

som realistiske elementer i øvelserne og 

belyser væsentlige sider af deltagerens 

ad-færd, styrker og svagheder samt evne 

til at bevare overblik og ro. 

Formål

At forstå og beherske en forhandlingsme-

tode, der giver holdbare resultater, sikrer 

varige relationer og giver den størst muli-

ge sikkerhed i forhandlingssituationen.

At kunne identificere modpartens væ-

sentligste psykologiske drivkræfter.

At få et klart billede af sig selv som for-

handler.

”Den interne kommunikation i enhver organisation er præget af mere eller mindre fælles referencerammer. 
I vores virksomhed har vi integreret de begreber og referencer, der benyttes i ”Certificeret Forhandler”. 

i vores måde at samarbejde på”.

”En kommunikationsmetodik, der bidrager til at fastholde og udvikle virksomheden som en attraktiv 
leverandør og som en god og effektiv arbejdsplads.”

… bidrager til at udvikle virksomheden

Jakob Thykier
Administrerende direktør
UCplus A/S
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Indhold

Powerforhandling

Forhandling under psykologisk pres

Forhandlingssparring 

Forhandlingens faser og anvendelse af      

værktøjer

Personlige analyser af adfærdsstrategi og 

personlighed.

Kulturelle normers betydning for forhand-

ling.

Hjemmeopgave udleveres ved modulets 

afslutning.

Formål

At skærpe selvindsigt med hensyn til ind-

flydelse på forhandlingssituationen – og-

så i pressede situationer.

At skabe grobund for personlig udviling

som forhandler gennem psykologisk 

overblik i forhandlingssituationen.

At udvikle en personlig sikkerhed og ind-

flydelsesrig forhandlingsstil.

At få kendskab til forhandlingstricks og 

indstuderede attituder.

At få værktøjer til tematisering af forhand-

lingsforløbet og overblik over den typiske 

faseinddeling i forhandlinger.

Modul 2: Powerforhandling, analyse og sparring

”…lettilgængelige værktøjer til forhandlingsforberedelse danner et fundament for succesrige forhandlinger”.

”… god indsigt i forhandlingsformer og reaktionsmønstre”.

”Hvis noget skal fremhæves, så er det det emnet ”Det tværkulturelle møde”. Det er et område som alle med 

internationale forhandlinger bør stifte bekendtskab med”.

Det tværkulturelle møde. Det er et område som alle med internationale 

forhandlinger bør stifte bekendtskab med.

Steen Petersen
Regional Director, Asia
Graintec A/S

Metode

Trænings- og udviklingsprogram, hvor in-

troduceres til konkrete forhandlingsværk-

tøjer, og hver der i grupper arbejdes med 

krævende og realistiske forhandlingssi-

tuationer, der rummer menneskelige, mo-

ralske og forhandlingsmæssige udfordrin-

ger.



© A-2 2019    Side 8

Teamcon® Certificeret Forhandler

Metode

Gennemgang af forhandlingsmetoder i inter-

kulturelt perspektiv samt rammer for søgning 

og forståelse af kulturelle normer.

Der arbejdes med at kortlægge forskelle i be-

slutnings-, møde-, ledelses- og forhandlings-

kulturer. 

Formål

At forbedre møder mellem parter med 

forskellig social og kulturel baggrund.

At få kendskab til forhandlinger over 

kulturelle grænser og barrierer – både 

på tværs af regionale kulturer og orga-

nisationskulturer.

At formå at fastholde fornuftige, effek-

tive og varige forhandlingsresultater i et 

skærpet konkurrencesamfund.

At blive bevidst om håndtering af inter-

kulturelle aspekter i professionel for-

handling.

Indhold

Fokus på kulturelt bestemte normer, regler og 

mødekulturer, der påvirker en forhandlings-

proces.

Introduktion til forhandlingsrelevante karakte-

ristiska om fx Sydamerika, Mellemøsten, Eu-

ropa, USA og Sydøstasien.

Introduktion til begreber og værktøjer til hånd-

tering af interaktion på tværs af organisations-

kulturer.

Hjemmeopgave udleveres ved modulets af-

slutning.

Modul 3: Forhandlinger på tværs af  kulturer

…den uddannelse, som jeg har haft størst udbytte af i min karriere

”Klart det kursus/den uddannelse som jeg har haft størst udbytte af i min karriere. Kurset har givet mig solide 

værktøjer, som jeg i dag bruger ubevidst i alle forhandlinger. 

- stærke værktøjer til både at forhandle eksternt og ikke mindst internt - uddannelsens teoretiske og praktiske 

opbygning er helt unik og skaber et solidt fundament hos den enkelte. 

Uddannelsen kan på det kraftigste anbefales – også til en hel afdeling eller til et team, da den skaber et fælles 

forhandlingssprog, som gør at kommunikationen og forståelsen mellem medarbejderne bliver let og ukompliceret.” 

Sejr Andreas Jensen 
Erhvervsdirektør
Lån & Spar
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Metode

Modulet gennemføres i en vekselvirkning 

mellem egne og andres analyser, cases, 

øvelser og debat. Et væsentligt element i 

modulet er at lære af fejl og succes. 

Formål

At skabe et systematisk og strategisk 

overblik over egne konkrete forhand-

lingsforløb.

At koble koncept med egen forhand-

lingssituation.

At opstille modeller for konfigurering 

af forhandlingsresultater i organisatio-

nens operationelle praksis, herunder:

• Contract management

• Stakeholder management

• Interessebaseret partnerskab

At træne de analytiske færdigheder, 

der sikrer dig succes i komplekse for-

handlinger.

Indhold

Valg af strategi og taktik i vanskelige for-

handlingssituationer, hvor der tages afsæt i 

egen dagligdag.

På baggrund af gennemførte forhandlings-

analyser arbejdes der systematisk med mo-

deller for forhandlingsbriefing og -debriefing

Gennemførte forhandlinger kortlægges og 

debatteres med metodisk sparring fra del-

tagere og undervisere.

Modul 4: Strategi og analyse

… mange højdepunkter

”Kurset ”Certificeret Forhandler” giver en god forståelse af forhandlingers forløb og redskaber til at styre dem.

Der var mange højdepunkter på kurset, men især arbejdet med persontyper, forskellige kulturer og 

forhandlingsmotiver var meget anvendeligt for mig i mit job. Underviseren var erfaren og god til at formidle sin 

viden. Kurset blev krydret med konkurrencer, gruppearbejde og opgaver, der fik undervisningen til at sidde fast. 

”

Lars Vangsgaard Pretsch
Senior Category Manager
Novo Nordisk
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Dag 1 – Forhandlingsanalyse 

På modul 5 udleveres en opgave i form af 

en forhandlingscase.

På baggrund af casee udarbejdes forhand-

lingsanalyse, individuelt eller i gruppe med 2 

eller 3 medlemmer.

Forhandlingsanalysen afleveres skriftligt og 

omfatter:

• Scenariebeskrivelse

• Interesseanalyse

• Psykologisk og kulturel identifikation

• Positionsvurdering

• Tematiserede og graduerede mål
Certifikat

Der udstedes uddannelsescertifikat, når 

du:

• Har udført og bestået alle uddan-

nelsens vurderingskrævende op-

gaver.

• Har bestået certificeringen  med 

minimum karakteren 2 efter 12-

skalaen.

Modul 5: Analyse og certificering

”I en interesseorganisation forhandler man til mange sider og ofte med flere parter på en gang. ”

”Kurset har givet mig en række meget brugbare værktøjer til at skabe overblik og til at udarbejde fornuftige 

strategier i alle typer forhandlinger. ”

… meget brugbare værktøjer … i alle typer forhandlinger

Kasper Skov-Mikkelsen
Direktør
SikkerhedsBranchen

Dag 2 – Fremlæggelse 

Med udgangspunkt i den skriftlige besva-

relse gennemføres eksamination. Eksa-

minationen gennemføres som en briefing-

proces efter Teamcon-modellen.

Eksamination foretages af én af uddan-

nelsens undervisere samt ekstern censor 

udpeget af uddannelsens Quality Board.

Der gives en samlet karakter for den skrif-

tlige besvarelse og den mundtlige eksa-

mination.
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Undervisere

Jens Kittelmann

Partner i A-2 og medudvikler 

af Teamcon® forhandlings-

koncepterne

Jens’ forhandlingserfaringer 

stammer fra en lang karriere i 

den private sektor, blandt an-

det som direktør i Arriva og 

SAS.

.

Mikael Schwartz

Partner i A-2

Mikaels forhandlingserfaringer 

stammer hovedsageligt fra ind-

købs- og udbudsområdet. Mikael 

har blandt andet været indkøbs-

chef i Forsvarets Koncern IT og 

har forestået utallige kommerciel-

le og kontraktuelle forhandlinger.

Kenneth Flex

Partner i A-2

Kenneths forhandlingserfaringer 

stammer overvejende fra den of-

fentlige sektor, hovedsageligt som 

vicedirektør og direktør i Gentofte, 

Køge og Frederiksberg kommuner.

Byggebranchen er traditionelt konfliktorienteret og domineret af powerforhandling

”Det tror vi ikke er vejen til succesfulde byggeprojekter. Med A2’s interessebaserede forhandlingskoncept og 

uddannelse har vi som bygherre tilegnet os et fælles begrebsapparat og konkrete værktøjer til at aflæse vores 

forhandlingspartneres motivprofil og sætte den i relation til vores egen, samt til at tilrettelægge forhandlinger. 

Dermed er vi tættere på vores mål om samarbejde frem for konflikt (i et mere end 500 mio. kr. stort  

byggeprojekt) til gavn for alle projektets parter og for det ambitiøse byggeprojekt.

At uddannelsen så også var engagerende og underholdende bidrog desuden til at styrke de indbyrdes 

relationer i vores bygherreteam.”

Per Anker Hansen
Projektdirektør

Prins Henriks Skoles Ejendomsfond
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John Baastrup 

Personalechef 

Folketingets Administration

Jette Aagaard Madsen

Direktør 

CSC Danmark

Offentlig

IT Finans

Transport

Hvorfor et Quality Board? For at:

• Sikre at Teamcon® Forhandling afvikler kurser, rådgivning og sparring på et højt niveau, 

der modsvarer erhvervslivets og den offentlige sektors behov.

• Koncepter, undervisere og anvendt teori udvikles og udvælges i overensstemmelse 

med dette behov.

Quality Board gennemgår, kommenterer og godkender:

• Nyudviklede koncepter og konceptændringer

• Evalueringer af uddannelsesforløb

• Handleplaner og opfølgning på disse

• Undervisere

• Censorer

Quality Board

Sammensætning 2020

Hans-Henrik Spangenberg

CEO 

SAS Ground Handling AS

Sejr Andreas Jensen

Erhvervsdirektør

Lån & Spar Bank

…en række værktøjer
”Teamcon® Certificeret Forhandler uddannelsen har givet mig en række værktøjer, der gør mig i stand til at 

forberede og gennemføre forhandling på en systematisk måde - og styre uden om en række problemer der 

tidligere kunne skabe fastlåste forhandlinger og hindre resultater.”

Morten Kjærgaard
Senior IT System Manager
Ascendis Pharma 



© A-2 2019    Side 13

Teamcon® Certificeret Forhandler

Tidligere deltagere på Teamcon® Forhandling
Udvalgte virksomheder, institutioner og styrelser, der har deltaget på vore kurser:

A

ABB

Adtranz Danmark

Aker Maritime, Norge

Akzo Nobel Deco

Alm. Brand

Apotekeren

APV Heat Exchanger

Arkema

ARLA Foods

ARRIVA Danmark

AstraZeneca

ATP

B

Banedanmark

B-K Medical

Bladkompagniet

B. Braun

BRFkredit

Bygningsstyrelsen

C

Carl Rasmussen

Carlsberg

Casco Nobel

Cheminova

CSC Danmark

COOP

D

DAKA 

Danfoss

Danfoss Drives

Danica Pension

Danske Bank

Dansk Byggeri

Dansk Industri
Dansk Shell

Danske Anlægsgartnere

Danske Fysioterapeuter

Densit

Digitaliseringsstyrelsen

DR

DS Håndværk og Industri

DSB

DONG

Dyrenes Beskyttelse

E

Electrolux Danmark 

ELINDCO 

ELMEQ

Energi E2

Estée Lauder Cosmetics

EUC Nordvestsjælland

F

Farvebasen

Falck

Ferrosan

Fertin

Finansrådet

Finansministeriet

Folketingets administration

Foss Electric

Forsvaret

G

GN Resound

Graintec

Group 4 Falck

Grønlands Selvstyre

H

Handytankers

HCS

Hedeselskabet

HNG

Hydraulico

I

Inco Danmark

Irma

J

Jyske Bank

K

KL

KMD

Kræftens Bekæmpelse

LEGO

L.M. Ericsson

LokalTog

Lundbeck

Læger uden grænser

M

Matas

Mejeribrugets 

Arbejdsgiverforening

Metro Selskabet

Metro Service

MT Højgaard

Maersk Broker

Maersk Drilling

Maersk Container 

Maersk Sealand

Maersk Gas Carriers

Multidata

N

NGF Nature Energy

Naturgas Midt-Nord

NCC 

NESA

Nokia

NOMECO

Nordea

Novo Nordisk

Nykredit

O

OK grøn anlæg

Odense Kommune

Oracle Danmark

ORIGINS

P

PFA Pension

Post Nord

R

Rambøll

Realkredit Danmark

Region Hovedstaden

S

Sadolin Farveland

SAS Danmark

SAS Business Services

Schur International

SGH

SikkerhedsBranchen

Statoil

Statoil Gazelle

Sundhedsstyrelsen

Switch

Systematic

Søværnet

T

Tekniq

Trafikstyrelsen

Topdanmark

Total Petrochemical

U

UCplus

Undervisningsministeriet

Uponor Wirsbo

V

Videnskabsministeriet

Vækstfonden

Ø

Ørestadsselskabet

Økonomistyrelsen

Å

Aalborg Lufthavn

AarhusKarlshamn

Region Sjælland

Rigshospitalet

Rigspolitiet

Risø

Rockwool

Roulunds Fabriker

L

Landbrugsrådet
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Praktiske oplysninger om kursuskalender, 

tilmelding, pris mm.

Kursusforløb:

Hold CF2020-1 Dato Sted

Modul 1 31. august og 1. september 2020 København

Modul 2 23. og 24. september 2020 København

Modul 3 27. og 28. oktober 2020 København

Modul 4 24. og 25. november 2020 København

Modul 5 21. og 22. december 2020 København

Deltagerantal:
8 til 16 deltagere 

Kursussted og tid:
Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København

MBK, Pilestræde 61, 1112 København

Undervisning på kursusdagene er fra kl. 9.00 til 16.00. Der vil mellem modulerne 1 og 

2, 2 og 3 samt 3 og 4 være hjemmearbejde i form af skriftlige forhandlingsanalyser.

Materialer mm.:
Der udleveres to undervisningsmapper:

• Teamcon Mappe 1: Forhandling - Psykologi og Metode

• Teamcon Mappe 2: Forhandling på tværs af kulturer 

Forud for modul 1, 2 og 3 skal hhv. Teamcon®Motivprofil, 

Teamcon®Reaktionsmønster og Teamcon®Argumentationsstil besvares via udsendt 

link. 

Spørgsmål og tilmelding:
Kontakt Jens Kittelmann på:

Mail: jk@a-2.dk

Tlf.: 61 28 06 80

Pris for deltagelse:
Kr. 29.700 ekskl. moms og inkl. materialer, let frokost. Kursusgebyr faktureres ved 

tilmelding. 

mailto:jk@a-2.dk
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