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SYV GODE VANER 

Denne bog var ikke hvad jeg forventede. Under læsningen har jeg flere gange 
overvejet om den overhovedet lå indenfor rammerne af omtale her i Magasinet 
Kvalitet. Det er en bog der oprindelig blev udgivet i 1989, og selv om den har solgt 
over 25 millioner eksemplarer på verdensplan, har den ikke formået at komme in-
denfor min radar før for ganske nylig. Jeg hørte den omtalt til et DFK netværksmø-
de og senere på en DFK konference, hvilket fik mig til at tænke, at den måtte være 
aktuel i DFK sammenhæng.

Der er ikke noget kvalitetsfagligt i bogen (om end der er en reference til den ja-
panske måde at anskue kvalitet), der er lidt om ledelse, men derudover er det per-
sonlig effektivitet der er omdrejningspunktet.

Den kommer med her, fordi personlig effektivitet er et emne mange finder inte-
ressant – ikke mindst mig selv. Der er bestemt mange interessante ting at lære fra 
bogen, nogle interessante anskuelser og meget der vil vække til eftertanke – og 
hvis det bliver ført ud i livet sikkert også med gode resultater. 

Udover at bogen er interessant ud fra et selvudviklingsperspektiv, og dermed også 
i forhold til hvordan du interagerer med andre mennesker, er det også interessant, 
hvis du arbejder med mennesker, som leder, underviser eller forhandler. 

Som titlen siger, indeholder bogen syv gode vaner som tilsammen skulle give 
større personlig effektivitet. Meget kort siger vanerne, at du skal 1. Være proaktiv – 
du skal ikke bare lade ting ske, du skal selv påvirke retningen. 2. Begynd med slut-
ningen – du skal vide, hvilket slutresultat du ønsker, inden du går i gang. 3. Gør 
det første først – hvad haster og hvad er vigtigt, du skal lære at skelne. 4. Tænk 
vind-vind – hvis du hele tiden tænker at begge parter skal have noget ud af inter-
aktionen kommer du i det lange løb længst. 5. Søg først at forstå, dernæst at blive 
forstået – kort sagt, lyt mere end du taler, forsøg at forstå den anden persons syns-
punkter inden du forsøger at få hende til at forstå dine. 6. Skab synergi – via team-
work kan du opnå noget der er meget større. 7. Slib saven – pas på dig selv, sørg 
for at motionere både din krop og din hjerne.

Bogen er i mine øjne unødig lang. Den veksler mellem at beskrive principperne i 
hver af de syv vaner, baggrunden for dem, hvordan de bedst efterleves og hvad de 
hver især kan have af positiv indflydelse. Herefter gennemgås eksempler på for-
fatterens egne oplevelser med vanen og hvad den har betydet.

Sproget er lidt tungt og giver ofte påmindelser om forfatterens religiøse baggrund, 
hvilket også bidrager til at den virker lidt frelst flere steder.

Men hvis du er ligeglad med det lidt frelste eller er villig til at skære det væk un-
dervejs, og du er parat til at ændre, hvordan du tænker om dig selv, ændre hvor-
dan du tænker om andre og ikke mindst hvordan du interagerer – er der rigtig 
mange gode ting at hente i denne bog.
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