
Win/win handlar om min inställning 

”Win/win is a frame of mind and heart that 
constantly seeks mutual benefit in all human 

interactions… With a win/win solution, all parties feel 
good about the decision and feel committed to the 

action plan… It´s not your way or my way; it´s a 
better way, a higher way.” 

 

 

Stephen Covey 



Vana 4-6 i praktiken 

• Jag närmar mig varje relation med  inställningen att vi 
båda ska bli nöjda (vana 4).  

 

• Jag ska först själv försöka förstå den andre (vana 5).  

• När denne känner att jag förstår ska jag i min tur 
försöka göra mig själv förstådd (vana 5).  

 

• Därefter ska jag tillsammans med den andre sträva efter 
kreativ problemlösning där vi skapar bättre lösningar och 
ur psykologisk synvinkel bättre överenskommelser än de vi 
ursprungligen föreslog varandra (vana 6). 



Vana 4-6 i praktiken 

1. ”Låt oss finna en lösning vi båda tycker är bra. Är du med på 
det?” (vana 4). 

2. ”Låt mig först lyssna på dig” (vana 5). 

3. Kommunicera det den andra förmedlar på ett sätt som gör 
att denne känner sig sedd och förstådd på djupet. ”Låt mig 
se om jag förstår dig rätt. Du känner dig […] och vill […] 
därför att […] Har jag uppfattad dig rätt?” (vana 5). 

4. Först nu beskriver du ditt eget önskemål och bakgrunden till 
det (vana 5). 



Vana 4-6 i praktiken 

5. Försök nu tillsammans finna en lösning som båda tycker är 
bättre än någon av era egna ursprungliga alternativ (vana 6). 

6. I en anda av respekt och ömsesidig förståelse satsar vi 
högre än ”win-lose” och ”lose-win”, inte heller nöjer vi oss 
med en kompromiss. I stället skapar vi genom djup ömsesidig 
förståelse, win-win-inställning och kreativ samverkan nya 
alternativ och möjligheter som vi båda kan känna oss genuint 
nöjda med och som tillgodoser båda parters behov och 
önskemål (vana 6).  

 



 
Vana 6 – sök synergi 

 
• Synergi bygger vidare på vana 4 och vana 5.  
• Använd vana 4-6 sekventiellt vid konflikter, tvister och 

motstridiga önskemål 
– Låt oss diskutera tills vi hittar en lösning vi båda är nöjda 

med (vana 4). 
– Förklara för mig vad du vill och varför (vana 5). 
– Vad kan vi göra för att åstadkomma det vi båda vill (vana 6)? 
 

• Resonemanget utgår från att båda parter vill finna en 
lösning som tar hänsyn till bådas behov, eftersom båda 
värdesätter varandra och deras gemensamma relation. En 
lösning där jag får som jag vill men där den andre blir 
besviken är, allt sammantaget, inte en bra lösning för mig 
själv. 

 


