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FÖRHANDLING & LOU
- ÖKA DIN GENOMSLAGSKRAFT!
Ny lagstiftning - Så ökar dina förhandlingsmöjligheter

Strategisk förhandling i praktiken

DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID



Stockholm

2016 års lagar ger utökade möjligheter att förhandla och hos oss får du lära dig hur du skall 
gå tillväga för att nå ett så enastående resultat som möjligt! Nu har du chansen att få 
djupare kunskap och användbara redskap inom ett av våra mest aktuella ämnen under årets 
upphandlingsdagar! 

David Loid, specialist i strategisk retorik och 
kommunikation, kommer att lära dig hur du kan 
få ett rejält försprång i konsten att argumentera 
och förhandla! 

David arbetar med ett brett spektrum av 
uppdragsgivare, från näringsliv till offentlig 
förvaltning. Han forskar även i strategiprocesser 
och strategiimplementering och är i botten 
civilingenjör med en mångårig bakgrund som 
entreprenör. 

David är en av våra mest uppskattade föreläsare! 

FÖRHANDLING & LOU   - ÖKA DIN GENOMSLAGSKRAFT!

Eva-Maj Mühlenbock & 
Hugo Norlén 
- Advokatfirman Lindahl

Eva-Maj Mühlenbock har 
särskild erfarenhet inom 
områdena för konkurrens- 
och EU-rätt, offentlig upphandling och processrätt. 
Hon är ordförande för Lindahls kompetensgrupp för 
offentlig upphandling. Eva-Maj har under flera år varit 
rankad som leading expert inom EU & competition law, 
public procurement, Chambers Europe. Hon är också 
en av författarna till "Lagen om offentlig upphandling - 
en kommentar”.

Hugo Norlén är specialiserad inom och ingår i Lindahls 
kompetensgrupper för Life Science, immaterialrätt, 
EU- och konkurrensrätt samt offentlig upphandling. 
Hugo har särskild erfarenhet av licensieringar och 

andra strategiska samarbeten 
inom Life Science, samt av 
rådgivning och tvistlösning
inom konkurrensrätt, 
statsstöd, offentlig 
upphandling och annan 
offentligrättslig reglering.
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Göteborg

FÖRHANDLING & LOU   - ÖKA DIN GENOMSLAGSKRAFT!
Datum

29 januari - Stockholm 
11 februari - Göteborg 

Lokaler

Stockholm - Radisson Blu Waterfront
Göteborg - Gothia Towers

Program

08.30   Frukost 

09.00   Förhandlingsteknik - öka din genomslagskraft! 
 • Förhandlingsprocessens olika delar och       
                moment 
 • Utveckla den retoriska förmågan i 
                argumentationen 
 • Förhandlingspsykologi

            David Loid, Specialist i strategisk retorik        
            och kommunikation. 

10.50    Fika

11.10    Förhandling - vad får du lov att göra inom
             ramen för nya LOU?  
 • Möjligheter och begränsningar 
 • Förhandling för att anpassa avtalet till 
                befintliga lösningar   
 • Ändringar under avtalets genomförande
           
 Stockholm  
 Eva-Maj Mühlenbock, Advokat och Hugo 
 Norlén, Advokat, Advokatfirman Lindahl.  

 Göteborg
 Helena Rosén Andersson, Advokat och 
 Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl.

13.00    Avslutning och för dig som önskar väntar 
            lunch

Helena Rosén Andersson & Lars Arrhed
- Advokatfirman Lindahl

Helena Rosén Andersson är 
delägare vid Advokatfirman 
Lindahls Göteborgskontor. 
Hon är specialiserad inom 
upphandlingsrätt, processrätt 
och EU-rätt. Helena är 
ordförande för Lindahls 

kompetensgrupp för offentlig upphandling, 
Upphandlingsrättsliga föreningen, redaktör för och 
huvudförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till 
lagen om offentlig upphandling och lagen om 
upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster.
 
Lars Arrhed är advokat och delägare vid Advokatfir-
man Lindahls Göteborgskontor. Lars, som också 
arbetat flera år som verksamhetschef inom media-
sektorn, företräder främst beställande myndigheter 
vid offentlig upphandling av stora outsourcingprojekt 
och systemutveckliguppdrag. Lars leder Göteborgs-
kontorets kompetensgrupper för IT och IPR. Lars 
skriver för närvarande boken ”Offentlig upphandling 
av komplexa IT-tjänster” för Wolters Kluwer som 
kommer ut under 2016. 
Han är också 
medförfattare till Wolters 
Kluwers kommentar till 
lagen om offentlig 
upphandling.
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Under 2016 kommer vi att lansera ett antal 
kompetenshöjande konferenser och 
utbildningar på områden där vi har kunnat 
identifiera ett växande behov. 

Bland dessa finner du:
•  Förändringsledning i praktiken
•  Retorik - Att driva övertygande processer
•  IT-juridik
•  Att vara ledare i en politiskt styrd organisation
•  Strategier för beslutspåverkan
•  Presentationsteknik samt storytelling
•  Struktur & personlig effektivitet
•  Så skriver du en e-strategi 
•  Konsten att skriva vinnande & grundläggande      
    juridik för leverantörer 
•  Sociala medier i offentlig sektor
•  Arbetsrätt
•  Informationssäkerhet - var finns hoten

•  EXECUTIVE SUMMARY
   - HR & Arbetsrätt
•  EXECUTIVE SUMMARY
   - Lagen om offentlig upphandling
•  EXECUTIVE SUMMARY
   - Fastighetsrätt

Vi skräddarsyr även utbildningar. Maila mig gärna förfrågningar, vi löser det mesta! 
sandra.johannesson@hexanova.se

Pris

3490:- inkl. frukost, fika samt lunch.
2490:- för dig som deltar på 
Upphandlingsdagarna 2016.

Gör din anmälan via: 
www.upphandlingsdagarna.se

Är ni flera som vill gå kursen? 
Kontakta Sandra Johannesson på 
sandra.johannesson@hexanova.se eller 
076-186 44 09 för information om 
grupprabatter!  

Anmälan är bindande men kan överlåtas till 
annan person.

Anmälan 

Du är varmt välkommen att delta i vår 
utbildning som inte bara kommer att ge dig 
all kunskap du behöver gällande de nya 
möjligheterna att förhandla inom nya LOU, 
du kommer också att få utveckla din 
retoriska förmåga i argumentation samt 
förbättra dina retoriska färdigheter som du 
direkt kan tillämpa i ditt arbete!

Samtliga priser anges exklusive moms
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