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7 Sätt att Skapa Disciplin 
 
Mod gör att du kan handla rätt. Och därmed utvecklas och leda. Men ibland är mod 
inte tillräckligt för att du ska kunna agera rätt. Ibland krävs det disciplin. Disciplin för 
att du ska kunna orka. Orka att vara uthållig och göra sådana saker som du egentligen 
inte vill göra. Obekväma och påfrestande saker som du gärna vill undvika. Undvika 
kanske till vare pris. Men för att du ska kunna komma framåt och utvecklas och leda. 
Måste du lära dig att vara disciplinerad. Så här kommer 7 sätt att skapa disciplin. 

1. Syfte 
Underskatta aldrig ett syfte. Varför du gör en sak. Syfte är den främsta motivationsfaktorn för 
handling. Och det är grunden i att skapa självdisciplin. För syfte gör att du kan ta dig an vad 
som helst och möta vad som helt. Men framför allt. Ger syftet dig kraften att aldrig ge upp. 

2. Stegvis 
Ibland kan det vara bra att ha en plan för att nå ett mål. Men det viktigaste är inte hur vi gör 
saker och ting. Utan snarare att vi kommer närmare och nämnare målet. Att vi med disciplin 
tar ett steg i taget. Ett steg i taget emot vårt mål. Så säkerställ att du går emot målet. 

3. Konsekvent 
Att vara disciplinerad. Innebär att man är uthållig. Men för att vara uthållig krävs det att vara 
konsekvent. Konsekvent genom att ständigt jobba framåt, emot målet. I allt man gör. Och inte 
vika sig för att jobba emot målet och syftet. Att man inte slappar till och blir odisciplinerad. 
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4. Träning 
Träning ger färdighet! Så träna i att vara disciplinerad. Sätt dig i situationer som du tycker är 
obekväma och jobbiga kontinuerligt. För ju mer du tränar. Ju mer verklig självdisciplin kan 
du skapa. Då du skapar mer vana och stärker ditt psyke för disciplin.  

5. Acceptera 
Lär dig acceptera dig själva och den omgivning du befinner dig i. Och allt som händer dig. 
Allt är naturligt. Och du måste lära dig att acceptera allt och därmed också lära dig hur saker 
och ting fungerar. Om du gör detta. Kommer du få det enklare att skapa självdisciplin.  

6. Ansvarstagande 
Förstå och lär dig att det är du. Och bara du. Som skapar din väg i livet. Och ingen annan. Det 
är bara du som kan utveckla och leda dig själv. I vad du har här att göra. Skyll aldrig ifrån dig 
på någon annan eller något annat. Ansvaret ligger bara på dig att utvecklas genom att handla. 

7. Långsiktighet 
Kan du motstå livets alla frestelser? Kan du tänka långsiktigt för dig eget bästa? Och kan du 
agera långsiktigt för ditt bästa? De flesta kan inte motstå frestelser. Men det är något vi 
behöver lära oss. Lära oss genom att förstå och agera för vårt bästa. För långsiktighet. 

Summering – 7 Sätt att Skapa Disciplin 
Se till att ha ett syfte. Varför du ska handla på ett vist sätt. Så att du kan motiveras av att just 
göra det. Försök att ta steg för steg emot målet. Och var konsekvent i ditt handlande. Fuska 
inte. Försök att träna på disciplin. Genom att sätt dig i obekväma och jobbiga situationer 
kontinuerligt. Lär dig förståelse för allt. Med förståelse kommer du enklare acceptera allt och 
kunna agera på allt. Och sist. Förstå att det bara är du som kan styra ditt liv. Och att det bara 
är du som kan skapa de bästa förutsättningarna för dig själv. Långsiktigt, utan frestelser. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


