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Förhandlings- och mötesteknik, 7,5 hp
Negotiation and meeting techniques, 7,5 HE credits 
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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna visa kunskap om: 
• förhandlingsteorier
• olika förhandlingsmetoder
• verklighetsbaserade spel och förhandlingar
• förhandling i samhällsbyggnadsteknik, samt i markåtkomst- och 

plangenomförandeteknik
• sammanträdesteknik vid olika typer av fastighetsrelaterade frågor med varierande 

komplexitet
• hantering av oenighet och konflikthantering i olika förhandlingssituationer.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna visa visa förmåga:
• att förbereda och genomföra förhandlingar i samhällsbyggnadsteknik
• att förbereda och genomföra sammanträden i fastighetsbildningsteknik
• till lagarbete och samverkan i grupper
• att framställa dokumentation av utfall av förhandling och sammanträden
• att analysera utfall av sammanträden och förhandlingar
• genom deltagande observation att analysera förhandlingsspel, 

förhandlingssituationer och sammanträden.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• visa förmåga att analysera kring olika förhandlingslösningar och framgångsfaktorer
• reflektera och utvärdera sin egen och andras insats i förhandlings- och 

sammanträdesteknik.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
SBT201-Samhällsbyggnadsteknik 2 och
 FBT200-Fastighetsbildningsteknik 1 eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
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Individuella skriftliga inlämningsuppgifter 
Gemensamma skriftliga gruppinlämningsuppgifter
Individuell skriftlig dokumentation
Aktivt deltagande vid seminarier
Aktivt deltagande i förhandlings- och sammanträdesspel

Obligatorisk närvaro krävs vid samtliga spel och seminarium.

Tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt för omprövning 
fastställs skriftligt av examinator och delges studenterna genom kurs-PM.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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