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LÖNEFÖRHANDLINGENS HEMLIGHETER
Så får du högre lön!

Detta är en praktisk handbok med de allra viktigaste metoderna och hemligheter-
na som direkt gör dig till en effektivare löneförhandlare. Om du läser denna en-
kla guide och följer CHECKLISTAN, så får du ett stort försprång och mycket goda 

förutsättningar för högre lön och bättre villkor.

Jag som har skrivit den här boken heter Joakim Aare och driver utbildningsföretaget 
Yesbridge. Vi är specialiserade på förhandlingsteknik och har i över 10 år hjälpt mängder 

av företag och privatpersoner i deras förhandlingar. Grunden i det vi gör handlar om 
psykologi och hur vi människor tar våra beslut och fungerar. Med ökad självinsikt och 
inspiration vill vi visa dig hur du snabbt blir en bättre förhandlare och på så sätt höjer 

din lön. 

Tipsen i boken är utformade främst utifrån arbetstagarens perspektiv, men det går lika 
bra att vända på resonemangen och använda som arbetsgivare. Metoderna bygger på den 

senaste vetenskapen inom psykologi och beslutsfattande, med dokumenterade resultat. 

Vill du ha högre lön och bättre villkor?

Känner du dig ibland obekväm i  
en löneförhandling?

Är du osäker på vad du ska säga när  
motparten säger nej?

Om du svarar ja på någon av dessa frågor så är den 
här boken för dig!



Copyright © | Yesbridge | All Rights Reserved 3

1. Löneförhandlingens grunder! 
Alla kan vinna 

2. Vad är en löneförhandling? 
Pengar är inte allt 

3. Vad är viktigt för dig? 
Högre lön eller mer semestertid? 

4. Så bemöter du vanliga invändningar! 
Bli inte överrumplad 

5. CHECKLISTAN!  
Följ denna innan din löneförhandling 

6.  Gör så här! 
Löneförhandlingens 5 steg. Och vem ska lägga första budet? 

7. Sammanfattning och lycka till! 
Förhandling är viktigt och finns överallt – hela tiden

INNEHÅLL
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1
LÖNEFÖRHANDLINGENS GRUNDER!

Alla kan vinna
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1. LÖNEFÖRHANDLINGENS GRUNDER!
Alla kan vinna

Du förhandlar hela tiden, oavsett om du tycker om det eller inte. Det kan vara 
löneförhandlingen med chefen, hemma med barnen, frun, mannen, grannen, tele-
fonförsäljaren, hunden – ja i princip alla du kommunicerar med i tillvaron. Så det 
bästa du kan göra är att lära dig förhandla bra.

En grund i förhandling är att genom dialog få förståelse om vad motparten vill ha, 
så att båda parter kan bli vinnare. 

I alla livets möten så kommer du vilja något, medan den du möter kommer vilja något 
som inte exakt överensstämmer med det du vill. Då uppstår en förhandling.

Det finns en klassisk förhandlingsberättelse om två systrar som står i köket och slåss 
om en apelsin. Mamman kommer in i köket, delar genast apelsinen i två halvor och ger 
systrarna varsin halva. En stund senare när situationen har lugnat ner sig, och systrarna 
börjar prata med varandra, så visar det sig att den ena bara behöver skalet för att riva 
till sin kaka, medan den andra endast behöver fruktköttet för att pressa juice. Men eft-
ersom de inte förstod att de hade olika behov, så har de redan slängt de delar som de 
själva inte behövde. Detta innebar alltså att de tillsammans bara utnyttjade halva värdet 
av apelsinen. 

Det behöver inte vara så att om du får mer så får den andra mindre. Med den inställnin-
gen så kommer det bli en vinnare och en förlorare, vilket i sin tur innebär att det up-
pstår en konflikt. Det skapar spänningar och nervositet. Inte minst hos dig själv när du 
går in i förhandlingen. 

Genom att istället tillsammans hitta en bra överenskommelse, och flera värden som gör 
båda nöjda, så blir förhandling betydligt mer tillfredställande och roligt. Kan jag ge bort 
något som inte kostar mig så mycket, kan jag få något som inte kostar motparten så 
mycket? Du kanske inte kan få mer pengar i lön, men kanske kan du få mer semester 
istället. Företaget har det kanske lugnare på sommaren och extra semestertid kanske 
kostar företaget väldigt lite, men är mycket värt för dig. 

Det här ömsesidiga sättet att förhandla är centralt för att du ska känna dig trygg och 
uppskatta förhandlingen.
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VAD ÄR EN LÖNEFÖRHANDLING?

2
Pengar är inte allt
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2. VAD ÄR EN LÖNEFÖRHANDLING?
Pengar är inte allt

Om du rent hypotetiskt hade världens absolut roligaste jobb och mat för dagen, 
så kanske du skulle kunna tänka dig att jobba gratis. Det innebär att det är villko-
ren bakom lönen som avgör pengasumman.

Kom ihåg att pengarna i lönekuvertet är som prislappen på en produkt eller tjänst. Det 
som verkligen kan förhandlas är villkoren bakom priset. Vad förväntas jag göra för den-
na lön. Många fastnar vid pengadiskussionen, men kom ihåg att det i förutsättningarna 
och villkoren bakom själva lönesumman finns stora förhandlingsmöjligheter.

En löneförhandling är liksom andra förhandlingar en process där två eller flera parter 
ska avgöra vad var och en ska ge och ta i deras relation. Det är således en ömsesidig 
process. I en löneförhandling så säljer arbetstagaren sin tid och sitt engagemang mot 
en ersättning. Det som ska avgöras i förhandlingen är under vilka förutsättningar detta 
samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare ska ske.

En del envisas med att kalla det ”lönesamtal” eller liknande, istället för ”löneförhan-
dling”, för att avdramatisera det hela och därmed inte känna sig manade att förhandla. 
Men oavsett vad vi väljer att kalla det så är detta tillfället då du kan påverka din lön, dina 
villkor och din arbetssituation. 
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3
VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG?

Högre lön eller mer semestertid?
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3. VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG?
Högre lön eller mer semestertid?

Fundera även noga igenom vad du tror att din motpart vill ha. Vad är motpartens 
verkliga behov? Kan du tillgodose dessa och kan motparten samtidigt tillgodose 
dina behov?

Många av oss är inte helt på det klara med vad vi vill ha och även om de flesta männis-
kor har samma grundläggande behov, så finns det skillnader i vad som är viktigt för var 
och en av oss. Innan din förhandling och generellt i tillvaron är det bra om du har din 
vilja klar för dig. Det är ofta onödigt att jaga värden som varken gör dig lyckligare eller 
uppfyller dina behov. 

Många känner oro inför löneförhandlingen och är osäkra på hur de där ska agera för att 
göra sig själva rättvisa. Det finns en anledning till att idrottsstjärnor och välbetalda artis-
ter anlitar agenter för att representera dem och förhandla åt dem. Det är ibland lättare 
att förhandla för någon annans räkning än sin egen. Därför har arbetsgivarens roll ofta 
enklare här, eftersom de förhandlar om företagets pengar – inte om sina egna. 

Men med inställningen att du och motparten tillsammans ska hjälpas åt att hitta en öv-
erenskommelse som gynnar bägge och även kan stärka relationen, så blir förhandlingen 
både roligare och viktigare. Du kommer på så sätt bort från känslan av konflikt. Lyssna 
och försök förstå behoven. 

Vill du ha mer pengar, mer semester, eller kanske mer status? Fundera på vad 
du har för målsättningar i löneförhandlingen. Vet du inte vad du vill ha, så är det 
också svårt för din motpart att göra dig nöjd.
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4
SÅ BEMÖTER DU VANLIGA 

INVÄNDNINGAR!
Bli inte överrumplad
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4. SÅ BEMÖTER DU VANLIGA 
INVÄNDNINGAR!
Bli inte överrumplad

Det finns en mängd situationer i en löneförhandling då det kan vara knepigt att 
veta hur du ska svara. På Yesbridge anser vi att det bästa är att lära sig verktygen 
och metoderna, snarare än ett manus med repliker. Men då vi vet att följande 
frågor ofta dyker upp så har vi här några exempel på hur du förslagsvis kan bemö-
ta vissa invändningar och frågeställningar. 

”Det finns tyvärr inte pengar i budgeten i år.”

”Vad hade du för lön på ditt förra jobb?” eller ”Vad har du för 
löneanspråk?”  är två exempel på frågor som kan komma på en 

anställningsintervju.

Att hänvisa till budgeten kan vara ett sätt att skapa en yttre begränsning som känns svår 
att komma runt. I detta fall kan du exempelvis fråga när budgeten avgörs och vem som 
sätter den och hur planen för denna ser ut framöver. Kan ni kanske hitta andra poster i 
budgeten som inte är fastställda för att skapa värde ändå, som t.ex. semestertid, kom-
petensutveckling, friskvård, bonus eller annat som eventuellt inte är lika specificerat 
som lönekuvertet i budgeten. Tänk också på att beslut och budget oftast kan ändras och 
inte är huggna i sten. 

Försök så gott det går att vänta med att svara på dessa frågor tills anställningsprocessen 
har pågått en stund och det bara är ett fåtal aktuella kandidater kvar för jobbet. Då är 
arbetsgivaren mer angelägen och intresserad av dina tjänster och du har ett betydligt 
bättre förhandlingsläge. Om du alltför tidigt i en anställningsprocess exempelvis sätter 
relativt höga löneanspråk, så finns risken att du sållas bort redan innan du fått visa dina 
färdigheter. 
 
Kom också ihåg att du inte alltid behöver svara på frågor. Du kan förslagsvis säga att du 
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Nej kan ses som början på en förhandling, inte slutet. Stå fast vid ditt förslag och moti-
vera det med förberedda argument. Känner du att det tar stopp kan ni kanske hitta an-
dra värden som inte är pengar, såsom förmåner eller extra semester. Om det ändå inte 
blir som du vill så kan du förhandla för att tidigarelägga nästa löneförhandling. Exempel-
vis: ”Om vi skulle kunna ta ett nytt lönesamtal om två månader och följa upp och se hur 
förutsättningarna ser ut då, så kan jag gå med på ditt förslag tills dess. Ska vi säga så?

”Nej, vi kan inte ge dig så mycket tyvärr.”

gärna tar upp frågan om ersättning igen när ni vet mer om förutsättningarna för tjän-
sten och vad som förväntas. Du kan även svara att din tidigare lön inte känns relevant 
för denna tjänst, då förutsättningarna och villkoren ser olika ut. Det som är viktigt är vad 
du kan göra för företaget.
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5
CHECKLISTAN

Följ denna innan din löneförhandling
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5. CHECKLISTAN
Följ denna innan din löneförhandling

Lönestatstik
Vad tjänar folk i din bransch?  

Se även vilka villkor och förmåner som vanligtvis förekommer, dvs inte bara pengarna. 
Fråga vänner och kollegor, och prata kanske med något fackförbund. 

Skriv ner medellönen i din arbetsroll:

Skriv ut och följ denna checklista när du förbereder dig för din löneförhandling! 
Skriv ner din information på de streckade linjerna för hand med penna. Du 
kommer behöva göra en mängd antaganden och endast viss information finns 
tillgänglig. Du vet inte i förväg hur motparten tänker. Men skriv ändå ner den 
information som du förmodar är rimlig. Det du skriver i checklistan kan du sedan prova 
när du sitter i förhandlingen och för en dialog.
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Vad kan jag ge bort till motparten?  
  

Vad kan jag få av motparten?
    

Mitt BATNA   Motpartens BATNA   

BATNA

BATNA står för ”Best Alternative to Negotiated Agreement” och handlar om att den som 
har bäst alternativ till en överenskommelse också har det bästa förhandlingsläget.
Vilka alternativ finns om ni inte kommer överens?
Har du flera andra bra jobberbjudanden som ligger och väntar på dig? Ja, då har du bra 
BATNA. Om du inte får högre lön så skulle du ju t.ex. kunna ta ett annat jobb istället. 
Skriv ner ditt BATNA. Vad händer om du inte får den lön du vill ha? 
Skriv ner arbetsgivarens BATNA. Vad händer om de inte längre får hjälp av dig och dina 
tjänster?

Vad kan jag ge bort som inte kostar mig så mycket men som är värt något för 
motparten? Vad kan motparten erbjuda mig som inte kostar dem så mycket?
Skriv ner alla värden som är förhandlingsbara i din löneförhandling.  
Det kan t.ex. vara pengar, semester, friskvård, gymkort, kompetensutveckling, bonus, 
pensionsavsättningar, firmabil, SJ-kort, arbetsbostad, betald restid, möjlighet att arbeta 
hemifrån, gå tidigare på fredagar mm. Tänk kreativt och skriv så specifikt som möjligt 
ner allt som har ett värde.
Räkna gärna på allt och beräkna exempelvis hur mycket en extra semesterdag kostar 
arbetsgivaren. Kanske kan t.ex. en semesterdag bytas mot lön?

Vad är förhandlingsbart?
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Min position:   

Mina behov:    

Position motpart:   

 Behov motpart:  

Behov

Position

Behovet syns inte alltid och det kan behövas lyssnande och dialog för att utvärdera 
behoven. I en löneförhandling kan det vara frihet, ansvar, status, utveckling, utmaningar 
mm. Vilka skulle kunna vara dina respektive motpartens behov? Här finns oändligt 
många olika behov att utforska. 

Positionen är den uttalade (och ibland ytliga) viljan. Systrarna i köket, från det tidigare 
exemplet, sa ju båda att de vill ha apelsinen. Det är positionen. (Det bakomliggande 
behovet var kakan, respektive juicen.) I lönefallet kan det vara att du vill ha 50 000 kr 
i lön. Arbetsgivarens position kan vara att de kan ge dig 45 000 kr i lön. (Med frågan: 
”Varför vill du ha mer pengar?” så kommer vi närmare behovet.)



Copyright © | Yesbridge | All Rights Reserved 17

Företagets resultat

Mitt bidrag till företaget

Anledningar och argument 

Det är bra att ha koll på företagets resultat, eftersom du är en del av detta och det 
påverkar dina förutsättningar i löneförhandlingen. Om det går bra för företaget så kan 
du gärna använda det när du argumenterar för din höjda lön.

Varför ska du få det du begär? Här kan du även ta med de två ovanstående punkterna: 
”Mitt bidrag till företaget” och ”Företagets resultat”. Tänk även på motargument som kan 
dyka upp och hur du bemöter dessa. Simulera dialog och förhandling så gott det går.

Mina argument       Förmodade motargument   

Projekt jag genomfört eller saker som blivit bra tack vare mitt arbete eller min insats. 
Varför är jag viktig för företaget och vilka är mina goda färdigheter? Det kan vara 
ekonomiska värden, sociala värden, eller annat som kan motivera varför du ska ha 
högre lön. Skriv så konkret som möjligt. Detta kan användas när du argumenterar för 
din höjda lön.
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Målsättningar

Allmänna mål: Det utfall du generellt förväntar dig och önskar dig. 
Reträttmål: Det sämsta utfallet du kan tänka dig att acceptera. 
Idealmål: Det bästa utfallet som realistiskt sett kan bli verklighet.
Vad vill jag ha för lön, villkor och förmåner? Vad tror jag motparten har för mål kring lön, 
villkor och förmåner, och löneförhandlingens resultat. Eftersom du inte kan veta vad 
motparten tänker, så får du göra antaganden. 

Mina allmänna målsättningar       Allmänna målsättningar motparten

Mina idealmål        Idealmål motpart

Mina reträttmål           Reträttmål motpart



Copyright © | Yesbridge | All Rights Reserved 19

Förstabud

Övriga reflektioner

Hur ser mitt respektive motpartens utgångsförslag ut och på vilka nivåer ligger dessa? 
(Läs gärna om budgivning i avsnitt 6 punkt 3, diskussionsfasen, innan du skriver ner 
förstabuden.)

Skriv ner om du har några andra tankar inför förhandlingen. 

Mitt förstabud      Förmodat förstabud motpart  
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Hur gick det? Skriv efter avslutat förhandling.

För att förbättras som förhandlare är det bra att efteråt utvärdera och fundera på hur 
det gick. Här kan du skriva och ge dig själv feedback efter löneförhandlingen är avslutad. 
På så sätt kan du bli bättre till nästa gång. 
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6
GÖR SÅ HÄR!

Löneförhandlingens 5 steg
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6. GÖR SÅ HÄR!
Löneförhandlingens 5 steg

1. Förberedelsen

2. Informationsutbytet

3. Diskussionsfasen och budgivningen

Följ CHECKLISTAN i avsnitt 5 när du förbereder dig!
Det du kommit fram till i CHECKLISTAN är ett antal antaganden. Dessa antaganden bör 
du sedan prova om de stämmer när du går in i nästa steg i förhandlingen.

Småprata för att lära känna motparten och fundera på vad ni har gemensamt och 
vad dagens samtal går ut på. Ta reda på vad har ni bägge har för respektive behov 
och målsättningar, samt vilka värden det finns att förhandla om. 

Hur går det för bolaget? Hur går det för dig i din arbetsroll? Prova dina antaganden som 
du gjort i checklistan när du förberett dig. Stämmer det du trodde innan?

När ni väl klargjort vilka behov, målsättningar och värden som finns så är 
det dags att börja fördela och förhandla om dessa värden. Då går ni alltså in i 
diskussionsfasen. 

En viktig del här är budgivningen. En vanlig undran är vem som ska lägga första budet. 
Svaret är att du bör lägga första budet själv och då ta i så mycket det går utan att det 
blir orimligt. Det är bra om du kan backa upp ditt väl tilltagna förstabud med förberedda 
anledningar och argument.

En av flera anledningen till att lägga första budet själv är att det då är du som lägger 
ribban och därmed ökar sannolikheten för att utfallet hamnar närmare den nivå som 
du önskar. Om du exempelvis idag har en lön på 45 000 kr och efter förhandlingen 
förväntar dig en lön på ca 46 000 kr, så är det bättre att utgå från 50 000 kr än från 
46 000 kr, för att skapa dig ett förhandlingsutrymme och ha möjlighet till en större 
löneökning. Om chefen och företaget är först ut så kanske de lägger sig på 45 500 kr, 
vilket gör det svår för dig att därefter begära 50 000 kr därefter. Det kan kännas som en 
alltför stor skillnad mot chefens förstabud.  mot chefens förstabud.  
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Så här bör du göra istället:

Så här bör du inte göra:

Du: – Jag vill ha 50 000 kr i lön. (Anta att du har 45 000 kr idag, och precis såsom du har lärt 
dig, så tar du i ordentligt.)

Chefen: …chefen sitter alldeles tyst och stirrar på dig med hårt blick… och stämningen i 
rummet känns pressad..

Du: – Okej, jag kan väl i och för sig tänka mig 47 000 kr. (Tystnaden, konfliktkänslan och 
obehaget blir för stort, så du sänker ditt eget bud.)

Chefen: …chefen sitter tyst en stund till och du blir än mer obekväm…

Du:  – Okej, jag kan faktiskt tänka mig 45 000 kr såsom jag har idag. Det är ändå ok tycker 
jag. 

Chefen: – Okej, det tycker jag låter bra. Vi säger 45 000 kr. 

Men många känner igen sig i att man tenderar att pruta ner sitt eget förslag innan man 
ens har fått ett svar. Detta är vanligt förekommande, främst när man känner sig pressad 
eller lite i underläge. 

Du: –Jag vill ha 50 000 kr i lön. (Anta att du har 45 000 kr idag, och precis såsom du har 
lärt dig, så tar du i ordentligt.)

Chefen: …chefen sitter alldeles tyst och stirrar på dig med hårt blick… och stämningen i 
rummet känns pressad..

Du: – Hur låter det tycker du?

Chefen: – Nja, det är betydligt mer än vi hade tänkt oss. Vi kan tänka oss att ge dig 46 000kr. 

Du: – Jag tycker ändå att 50 000 kr är rimligt med tanke på att… (redogör för dina i förväg 
förberedda anledningar och argument från CHECKLISTAN, för att motivera rimligheten i 
ditt förslag, d.v.s. stå fast vid ditt ursprungliga förslag. Många rabatterar direkt sitt bud, 
men det är ofta bättre att stå fast vid ditt förslag så länge det går, för att visa att det är 
genomtänkt och underbyggt.)

Budgivningen: (Här är några förenklade exempel där vi fokuserar på 
lönesumman.)
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Tacka inte ja direkt:

Ett sista exempel belyser risken med att vara alltför snabb med att tacka ja till ett 
erbjudande: 

Du: – Jag vill ha 50 000 kr i lön. (Anta att du har 45 000 kr idag och precis såsom du lärt 
dig, så tar du i ordentligt.)

Chefen: – Absolut! Det tycker jag låter som en bra ide. Du får 50 000 kr. 
(Vad svävar genom ditt huvud då? Jo, förmodligen att du kunde fått högre lön om du 
bara hade tagit i lite extra. Du kanske känner dig besviken på dig själv att du inte vet ditt 
värde och inte vågar fråga efter det du är värd osv. Möjligen tänker du också att du vid 
nästa löneförhandling ska ta i så du spricker, när det kommer till förstabudet.
 
Försök alltså ta i så mycket som du bara kan (inom rimliga gränser) i förstabudet för att 
detta inte ska inträffa. Och som chef bör du vara medveten om att om du säger ja till ett 
förslag direkt, utan en dialog, så finns risken att din medarbetare går därifrån besviken, 
trots att denne ju faktiskt fått precis den summa som de frågade om.

Det finns visserligen tillfällen då det kan vara vettigt att tacka ja direkt, bland annat vid 
tidsbrist, eller om du känner motparten mycket väl. Du bör dock vara medveten om 
risken att motparten kan bli besviken, samt att det kan vara svårt att förstå motpartens 
verkliga behov, om avslutet inte föregåtts av en dialog.

Chefen: –Okej, jag förstår vad du menar. Vi kanske kan tänka oss att gå upp till 47 000 kr 
ändå. 

Du: – Jag tycker ändå att 50 000 kr är rimligt med tanke på att… (redogör för dina i förväg 
förberedda anledningar och argument från CHECKLISTAN, för att motivera rimligheten i 
ditt förslag, d.v.s. stå fast vid ditt ursprungliga förslag.)

Chefen: – Okej, vi säger så här. Vi kan ge dig 48 000 kr, men högre än så kan vi verkligen inte 
gå tyvärr.  

Du: Om du tycker det känns rimligt så kan du fortsätta stå fast vid ditt ursprungliga bud 
ett tag till, med ännu fler anledningar och motiveringar. Men om du känner att gränsen 
är nådd, så kan du börja förhandla nedåt. D.v.s. – Okej, skulle ni kunna sträcka er till 49 
000 kr tror du, då skulle jag känna mig jättenöjd.

Chefen: – Vi kan väl enas om 48 500 kr. 

Du: – Om vi skulle kunna komma överens om ett par extra semesterdagar så skulle 48 500 
kr kännas som en bra lön. Ska vi säga så? (Du känner nu att du inte kommer längre vad 
gäller pengarna, då är det läge att lyfta fram andra värden som du kan uppskatta istället 
för pengar. Semesterdagar är bara ett av många exempel.)

Chefen: – Det tycker jag låter som en bra idé. Vi säger så!
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4. Avslutet

5. Framtiden

Avsluta med bra tajming. Om du drar ut på förhandlingen för länge så upplevs du 
som omständlig, och om du alltför hastigt går på avslut så kan du uppfattas tjatig 
och gåpåig. Ställ kontrollfrågor för att se om ni är överens för att därefter knyta 
ihop säcken.  

Du och din motpart bör sammanfatta vad ni kommit överens om. Det är lätt hänt att 
saker glöms bort eller att parterna missförstår varandra. Detta blir tydligare ju längre tid 
som går sedan förhandlingen. Därför bör ni skriva ner det ni kommit överens om och 
sammanfatta.

Förhandla gärna om när nästa löneförhandling ska ske. Gärna så snart som möjligt, då 
bara mötet i sig borgar för att du kan höja din lön något ytterligare.

Om du går alltför hårt fram i en förhandling eller använder knep som inte 
uppskattas av motparten, så kan genomförandet av överenskommelsen bli 
lidande. Även om det känns bra för stunden och du känner dig som en vinnare, 
så är en god framtida relation ofta en förutsättning för att genomförandet och er 
framtida arbetsrelation ska bli varaktig och god.

Din relation med motparten kommer ofta fortgå, framförallt när det handlar om en med 
din chefen. Relationen bygger du genom att redan i förhandlingen lyssna till motpartens 
behov och vad som gör bägge parterna nöjda, snarare än att roffa åt dig så mycket som 
möjligt av kakan. 
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7. SAMMANFATTNING OCH  
LYCKA TILL!

Förhandling är viktigt och finns överallt  
hela tiden

1. Använd checklistan, och förbered dig noggrant!  

2. Klargör behoven och vad som är förhandlingsbart! 

3. Lägg ett väl tilltaget första bud och stå fast vid det. 

4. Gör byten som båda vinner på. Finns det något du kan få som 
inte kostar företaget så mycket, eller något du kan ge som 
inte kostar dig så mycket? 

5. Går det inte att få högre lön, så kanske du kan få istället kan 
få mer semester, flexiblare arbetstider eller något annat av 
värde. Det finns mer värden än pengar.

Det allra viktigaste är att du använder checklistan innan din löneförhandling! Skriv ut 
listan och skriv dina förberedelser för hand. Dina kunskaper är inte mycket värda om du 
inte använder dem.

Förhandla är något vi alla behöver göra hela tiden. Det är inte bara slipade 
dörrförsäljare som förhandlar. Förhandling är helt nödvändigt för att vi människor ska 
komma överens och är dessutom ett substitut till våld och konflikter.

Löneförhandling handlar, liksom alla sorters förhandlingar, om att hitta lösningar 
som båda parter kan gynnas av och som stärker relationer. Lyssna och var nyfiken på 
motpartens verkliga behov och försök tillgodose dessa, utan att tumma på dina egna 
värderingar och det som är viktigt för dig.

Efter en bra löneförhandling så är alla vinnare.  
I den bästa av världar alltså!
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Vill du bli bättre på att förhandla? 

Vi erbjuder webbinarier, e-learning och utbildningar  
för dig!

Gå in på:

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan  
hjälpa dig och ditt företag. 
joakim.aare@yesbridge.se

Om Yesbridge och författaren

Joakim Aare är grundare och kursledare på Yesbridge, som är inriktat på 
förhandlingsträning. Han är nationalekonom med specialisering inom förhandlingsteknik 
och ekonomisk psykologi. En stor drivkraft är fascinationen för hur vi människor fungerar 
och fattar våra beslut. Joakim har under de senaste 10 åren utbildat, tränat och rådgivit 

flera av Sveriges största företag och organisationer i förhandlingsteknik. Med erfarenheter 
från komplexa affärsförhandlingar och medlingsarbete finns ett kunnande inom alltifrån 

säljförhandlingar till konfliktlösande förhandlingar.
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