
Lær at se forhandlingen – eller bliv snydt 
 
 
Man skal træne sig op til at se forhandlingsmulighederne i næsten enhver 
situation, mener den garvede forhandler Nicolai Robinson, som har 
skrevet en glimrende bog om emnet. 
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Da Brian Epstein, som var manager for the Beatles, skulle forhandle om the 
Beatles honorering for deres første film, A Hard Day’s Night, lagde Epstein ud med 
at forlange 7,5 procent af filmens oveskud. Han kendte ikke meget til filmindustrien 
og mente i følge legenden, at hans udspil var ambitiøst. Producenterne sagde 
straks “ja”. De havde været parat til at gå op til 25 procent.  
 
A Hard Days Night blev som bekendt en success, og the Beatles fik en del penge 
fra overskuddet; men ikke nær så mange, som de kunne have fået. Blandt erfarne 
forhandlere er “udspillet” ofte til diskussion. Nogle mener, at man skal undgå at 
spille ud først, og at eksemplet med Brian Epstein underbygger den holdning. 
 
Forfatteren til den spritnye bog Bedre forhandling, Nicolai Robinson, argumenterer 
for, at det er godt at være den, der spiller ud, og at eksemplet med Brian Epstein 
udelukkende viser, at Epstein ikke var ordentlig klædt på til forhandlingen. Hvis 
man vil opnå en succesfuld forhandling, er forberedelse guld.  
 
 
Vi har ofte en for begrænset vurdering af, om vi kan påvirke en situation eller 
beslutning gennem forhandling. Vi overdriver omkostningerne ved at gå ind i en 
forhandling og undervurderer mulighederne. Generelt tager vi som mennesker 
nødigt en risiko. Kun hvis omkostningerne er små eller muligheden for gevinst et 
bjerg af guld, tager vi en risiko, mener Nicolai Robinson. 
 
                                                                                                              



Forfatteren vil gerne have os til at være mindre forhandlingsforskrækkede. Han går 
ind for den interessebaserede forhandlingsteknik, og det er den, han udreder i 
bogen. Han vil ikke kalde metoden en win win-forhandling. Interessebaseret 
forhandling er blot den optimale forhandling. Det er en metode og nogle redskaber, 
som kan bruges af alle, som ønsker det bedst mulige resultat. 
 
Medbring åbne ører og vilje til at åbne munden og hold hånden udstrakt som 
invitation til din modpart anbefaler forfatteren. Tre vigtige forhold er med til at 
sætte scenen for enhver forhandling 

- faktuelle data 
- fortolkninger af fakta 
- formodninger om fakta og modparten 

 
Hver part bidrager med sine fakta, sine fortolkninger og sine formodninger. Inden 
man forhandler, skal man derfor sikre sig, at der er et fælles grundlag for 
forhandlingen. Man skal: 

- spørge til modpartens fakta og fortolkninger 
- lytte til modpartens tilkendegivelser – forsøge at forstå hans syn på sagen og 

hans vilkår 
- selv åbent dele fakta og fortolkninger 

 
I den interessebaserede forhandling drejer det sig om at få skabt en merværdi. 
Nicolai Robinson giver et eksempel på en forhandling mellem en 
ejendomsadministrator og en entreprenør. Forhandlingen var låst fast, fordi 
entreprenøren kun ville tale om penge.  
 
Først da det lykkedes at få forhandlingen til også at inddrage 
arbejdstilrettelæggelsen, muligheden for fremtidig service på anlægget, anvendelse 
af andre dele i arbejdet herunder termostater, som den pågældende entreprenør 
selv var importør af samt financiering af anlægget lykkedes det at få skabt 
merværdi og bevæge sig væk fra en ren positionel forhandling. 
 
Et væsentligt element i enhver forhandlers forberedelse er kendskabet til 
alternativerne til det, som man kan opnå ved forhandlingsbordet. Hvad vil der ske, 
og hvad er ens muligheder, hvis man ikke når frem til en aftale med modparten. I 
forhandlingsteorien taler man om BAF (Bedste Alternativ til en 
Forhandlingsløsning). At kende sine alternativer kan være et virkelig kraftfuldt 
instrument i en forhandling. Det giver styrke i forhold til modparten og ro og 
beslutsomhed i ens egen måde at forhandle på. Også kendskabet til modpartens 
alternativer bør være en del af en grundig forberedelse. 
 
                                                                                                                        



Uenighed og følelsen af konflikt med modparten kan for mange forhandlere virke 
skræmmende. Men uenighed er forhandlingens benzin; var der ingen uenighed, var 
der jo ingen grund til at forhandle.  
 
Forfatteren giver konkrete og umiddelbart brugbare råd inden for en teoretisk 
ramme. Bogen er helt i top, nem at læse og med mange gode eksempler og 
illustrationer Opsummeringer, flere illustrationer og bedre kvalitet papir og 
indbinding ville have givet den sidste stjerne. 
 
Om Forfatteren 
 
Cand. jur. og Master i konfliktmægling og mediation (MMCR) og uddannelse i 
labour negotiations ved Haward Law School og Negotiation Dynamics ved INSEAD. 
 
Omfattende forhandlingserfaring fra diverse stillinger i organisationer.  Læs mere 
på www.forhandling.net  
 
Citat: 
 
“Hvornår skal du selv anvende trusler? 
Aldrig! 
 
Nicolai Robinson 
 
“Vær blød som smør i relationen til din modpart, men hård som sten i 
forhold til indholdet. 
 
Nicolaj Robinson 
	  


