
Visst kan du få som du vill utan att köra 
över din omgivning. Med taktisk list kan 
du få din vilja fram så gott som hela tiden, 
och fortfarande vara omtyckt av alla. 
Vilken kombo! Av Caroline Persson Foto John Dolan

Din vilja, 
allas lag

På din sidaPsykologi

Tricket är inte att få 
det du vill ha, knepet 
är att göra det på 
snyggast sätt!
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Du vill något – på fritiDen

G

Det är fredag. Du vill gå ut, din 
kompis vill sitta hemma.

– om du kan identifiera vilken 
personlighet din kompis har så vet du 
också hur hon kan övertalas, säger 
Carina Kindkvist, grundare och VD på 
CoachHuset i skandinavien AB. 

Den sociala personlighetstypen 
övertalar du genom att framhäva hur 
kul det kommer att bli och vilka ni 
kommer att träffa under kvällen.

Den tänkande personlighetstypen 
däremot vill ha kontroll och i förväg 
veta exakt vad som kommer att hända.

Den drivande personlighetstypen 
är mest intresserad av nyttan men 
också statusen i det ni ska göra. 

Den vänliga personlighetstypen är 
enkel, hon är nöjd om du är det.

– Är ni flera som ska hitta på något, 
fråga den vänliga först så blir ni två, 
tipsar Carina kindkvist. 

oavsett person ska du först fråga 
varför de inte vill hänga med ut. 

– När personen har fått ’prata av 
sig’ försvinner ofta problemet. lyssna 
först innan du börjar övertala henne. 

När du önskar något av din chef (det 
kan handla om en ny dator, 
arbetsuppgift eller utvecklande kurs) 
ska du vara specifik – och visa 
entusiasm. 

– ingenting är så attraktivt som 
människor som vet precis vad de vill, 
säger Carina kindkvist.

se till att chefen förstår hur mycket 
det skulle betyda för dig, och inte 
minst vad företaget skulle få ut av det 
hela. En sådan argumentation är lätt 
att tillmötesgå. 

Både inför chefen och kollegorna 
kan du faktiskt också få din vilja 
igenom genom att tiga. om någon 
antyder att dina önskemål är alltför 
kaxiga, så visa att du lyssnar, men 
svara inte på kritiken. i den tystnad 
som uppstår kommer personen i fråga 
vilja bryta tystnaden och svara själv, 
helt enkelt leta argument, åt dig. Du 
kommer undan utan att behöva 
argumentera själv!

– Jag har provat det där själv och 
det fungerar faktiskt, säger Carina 
kindkivst. 

om man ändå ska få presenter, varför 
inte se till att få det man vill ha? Det 
självklara sättet är att göra en önske- 
lista och därmed livet lite enklare för 
de som ska handla till dig. För dig som 
ändå tycker att det är för rakt på, 
berätta vad du önskar dig till bästa 
väninnan som sedan får ansvara för 
presentfrågorna från andra. Annars 
gäller det enligt Carina kindkvist – 
även vid materiella önskningar – att 
visa den där attraktiva entusiasmen. 
om du och din kille är ute på stan 
ihop, låt honom veta när ni går förbi 
din favoritaffär. Prata ofta om din 
väskfetisch och du kommer att bli 
ihågkommen för den. lika bra 
fungerar det att ge 
komplimanger för 
något du vill ha, 
som du ser hos en 
annan person. 
Det brukar 
också fastna 
bra i folks 
minnen.

Du vill ha något – på jobbet Du vill ha något – av någon  
annan


