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De fem stegene for å komme 
overens med hvem som helst 
hjelper deg å:  

• ha rett følelse og innstilling før 
du starter samtalen

• forstå hva du og den andre 
egentlig vil

• vite hva du skal si om det ikke 
går som du vil

• vite hvilke replikker du kan 
bruke og hvilke du må unngå 
for enhver pris

• forstå hvordan du best skaper 
en situasjon der alle kjenner 
seg fornøyde etterpå

I del 1 av denne boken blir forskning-
en bak de fem stegen presentert. 

I del 2 får du klare råd og tydelige 
eksempler slik at du kan omsette 
det du har lært i praksis.  

Happy-happy
Når begge parter er like fornøyde

Forhandlingsekspert Lars-Johan Åge presenterer 
en femstegsmodell som på en unik og effektiv 
måte gir deg gjennomslag for ønskene dine både 
på jobben og hjemme. Der den gammeldagse 
vinn-vinn-innstillingen har som mål å maksimere 
gevinsten i ett enkelt tilfelle, er happy-happy opp-
tatt av framtiden og å beholde de gode relasjonene 
du har til menneskene rundt deg.

I fem forskningsbaserte steg får du lære hvordan 
den rette innstillingen og velvalgte ord hjelper 
deg med å komme overens med selv den  tøffeste 
motstanderen. Dere har begge alt å vinne på 
 happy-happy!

Lars-Johan Åge har trent gisselfor-

handlere i FBI og innsatsstyrken i politiet 

i Sverige. Han har analysert mønstre hos 

verdens beste forhandlere i gisselsituas-

joner, diplomati og forretningsverdenen 

og gjør nå resultatene tilgjengelige for oss 

alle. Hvem er vel bedre egnet til å guide 

oss vanlige mennesker gjennom hverdags-

lige forhandlinger i familie livet, på jobben 

og i forholdet?

Åge er professor ved Handelshögskolan i 

Stockholm. I tillegg er han utdannet i for-

handlinger ved Harvard Law School.

www.larsjohanage.com
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