


Så använder du den här arbetsboken

Den här arbetsboken är ett komplement till Den lilla guiden till

självdisciplin.

Jag rekommenderar att du börjar med att läsa igenom den boken.

När du gjort det kan du hämta en kopp kaffe eller te, sätta på din

favoritmusik och börja arbeta dig igenom sidorna som kommer.

Eftersom du är den främsta experten i världen på din egen

psykologi så uppmanar jag dig att använda dig av den kunskapen.

Börja med de vanor och strategier du tror kommer ha störst effekt

på dig.

Var sedan öppen för att hela tiden testa, justera och optimera ditt

tillvägagångssätt.

Ju mer du gör det, desto mer kommer du få ut av materialet och

desto starkare kommer din självdisciplin att bli.

Är du redo? Då kör vi igång!

https://patrikedblad.se/bok/
https://patrikedblad.se/bok/


VANOR FÖR SJÄLVDISCIPLIN



Kapitel 1: Sömn

Gör ditt sovrum till ett sömnparadis

☐ Jag har gjort det mörkt.

☐ Jag har gjort det svalt.

☐ Jag har gjort det tyst.

Justera dina dagliga vanor

☐ Jag har ordnat mitt schema så att jag inte dricker kaffe efter

lunch.

☐ Jag har ordnat mitt schema så att jag inte gör tunga träningspass

tre timmar innan läggdags.

☐ Jag har skapat en avisering för att påminna mig om att inte äta

tre timmar innan läggdags.

☐ Jag kommer sluta med tobak innan _________________.

Optimera dina sömn

☐ Min personliga sömnkvot är _____ timmar.

☐ Jag kommer sova från klockan  _____ till klockan _____.

☐ Min kvällsritual kommer bestå av:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.



Kapitel 2: Kost

Välj hälsosam kost

☐ Nästa gång jag handlar mat så kommer jag välja följande

hälsosamma alternativ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ … och jag kommer inte handla följande ohälsosamma alternativ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

Gör din förändring gradvis

☐ De kommande veckorna kommer jag göra följande små

förändringar i mina kostvanor:

______________________________________________

______________________________________________



______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

“Puffa” dig själv mot hälsosamma val

☐ Jag har designat min omgivning så att den stöttar de kostvanor

jag vill ha på följande sätt:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.



Kapitel 3: Rörelse

Hitta dina MTR

☐ Min mikrorörelse kommer att vara:

______________________________________________.

☐ Min minirörelse kommer att vara:

______________________________________________.

☐ Min makrorörelse kommer att vara:

______________________________________________.

Skapa triggers

☐ Min mikrorörelse kommer att ha följande om-så-plan:

Om ___________________________________________,

så ____________________________________________.

☐ Min minirörelse kommer att ha följande om-så-plan:

Om ___________________________________________,

så ____________________________________________.

☐ Min makrorörelse kommer att ha följande om-så-plan:

Om ___________________________________________,

så ____________________________________________.



Designa din omgivning

☐ Jag har designat min omgivning på följande sätt för att röra på

mig mer:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

Gör det till ett spel

☐ Jag har hängt upp en väggkalender som jag kommer använda för

att mäta antalet rörelser jag gör varje dag.

☐  Jag har skapat en avisering som påminner mig om att räkna hur

många rörelser jag gjort under dagen.

☐  Jag har skapat en avisering som påminner mig att lägga till nya

rörelser och tävla med mig själv varje vecka.



Kapitel 4: Mindfulness

Skapa en daglig meditationsvana

☐ Jag kommer att meditera  _____ minuter om dagen.

☐ Min meditationsvana kommer att ha följande om-så-plan:

Om ___________________________________________,

så ____________________________________________.

☐ Min tysta plats för meditation kommer att vara:

______________________________________________.

☐ För att meditationen ska vara bekväm så kommer jag att sitta på:

______________________________________________.

☐ Jag kommer använda följande eller motsvarande instruktioner:

Slut ögonen eller titta på marken framför dig med en avslappnad blick. Sitt
med ryggen rak men inte spänd. Följ dina in- och utandningar hela vägen
från näsborrarna ner till magen. Om det underlättar kan du räkna: ett
(inandning), två (utandning), tre (inandning), fyra (utandning), och så
vidare. Börja om när du kommer till tio.

Välj en vana för vardagsmindfulness

☐ Jag kommer göra följande vana i medveten närvaro varje dag:

______________________________________________.



Öka gradvis din dagliga närvaro

☐ Jag kommer öka tiden jag mediterar med _____ minuter varje

månad.

☐ När jag gör min utvalda vana i medveten närvaro varje dag så

kommer jag successivt lägga till följande vanor:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.



STRATEGIER FÖR

SJÄLVDISCIPLIN



Kapitel 1: Utveckla ett dynamiskt mindset

Byt från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset

☐ Jag agerar efter följande om-så-plan: Om jag tar mig an en ny

utmaning, så är jag särskilt uppmärksam på min “statiska

mindset-röst”.

☐ Jag accepterar att det är helt upp till mig själv hur jag tolkar de

tankar som dyker upp i mitt huvud. Jag kan välja att ta mig an varje

situation med ett dynamiskt mindset.

☐ Jag agerar efter följande om-så-plan: Om jag hör min “statiska

mindset-röst”, så argumenterar jag genom min “dynamiska

mindset-röst”.

☐ Jag motbevisar min “statiska mindset-röst” genom att göra de

handlingar som krävs för att uppnå mina mål.



Kapitel 2: Hitta din unika uppgift

Skriv ner vad du tycker om att göra

☐ Vad tyckte jag om att göra när jag var liten?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Vilka aktiviteter suger in mig så mycket att jag glömmer bort att

äta och sova?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Om pengar inte spelade någon roll, vad skulle jag lägga min tid

på?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



______________________________________________.

Klargör vad du är bra på

☐ Jag har gjort ett personlighetstest. Till exempel 16Personalities

eller The Big Five.

☐ Jag har gjort ett karaktärstest. Till exempel VIA Survey.

☐ Jag har mailat några personer som känner mig väl och frågat

dem vilka styrkor och färdigheter de anser vara mina största och

varför.

☐ Vad brukar andra rådfråga mig om?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

Undersök vad du kan få betalt för

☐ Hur kan mina unika intressen och styrkor användas på

arbetsmarknaden?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

https://www.16personalities.com/sv
https://www.truity.com/test/big-five-personality-test
https://www.viacharacter.org/survey/account/register


______________________________________________

______________________________________________.

☐ Vilka arbeten passar bäst ihop med mina intressen och styrkor?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Vilka problem kan jag lösa som andra skulle betala mig för?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

Hitta ditt igelkottskoncept

☐ Se vad du hittar i skärningspunkten mellan dina intressen,

färdigheter och vad världen behöver. Mina unika uppgift är:

______________________________________________.



Kapitel 3: Ta reda på ditt varför

Skriv ner din gyllene cirkel

☐ Mitt vad är:

______________________________________________.

☐ Mitt hur är:

______________________________________________.

☐ Mitt varför är:

______________________________________________.



Kapitel 4: Definiera din kompetenscirkel

Skriv ner din kompetenscirkel

☐ Vilka är de tre viktigaste områdena jag behöver fokusera på?

1. __________________________________________.

2. __________________________________________.

3. __________________________________________.

☐ Var bör jag lägga min tid och mina ansträngningar för att vara i

linje med mitt varför och lyckas med min unika uppgift?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Vilka vanor behöver jag skapa för att stärka min kompetenscirkel

varje dag?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har schemalagt tid i min kalender för var och en av vanorna i

mitt individuella fundament.



Kapitel 5: Mät dina framsteg

Börja mäta dina fundamentala hörnstensvanor

☐ Jag har skaffat en kalender och en märkpenna.

☐ Mina dagliga mål är:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Mina reger är:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag kommer att börja använda kalendern omedelbart!



Kapitel 6: Skapa en vinnareffekt

Granska dina dagliga mål

☐ Jag har gjort mina dagliga mål så enkla att jag är så gott som

garanterad att klara dem. Mina nya dagliga mål är:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.



Kapitel 7: Belöna dig själv

Skapa en teckenekonomi

☐ Jag har skaffat symboler som jag kommer belöna mig själv med.

☐ Jag har skapat en lista med inspirerande belöningar:

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

=                               tecken.

☐ Jag kommer börja belöna mig själv omedelbart!



Kapitel 8: Använd commitment devices

Inför dina commitment devices

☐ Jag har implementerat följande commitment devices för att

undvika akrasia i mina dagliga vanor:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har installerat följande tjänster, appar och tillägg för att

undvika akrasia online:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.



Kapitel 9: Gör små framsteg

Schemalägg en veckoöversikt

☐ Jag har schemalagt en återkommande tid varje vecka då jag

kommer göra min veckoöversikt.

☐ Under min veckoöversikt kommer jag att:

1. Analysera mina framgångar.

2. Belöna mig själv.

3. Växla in mina tecken.

4. Justera mitt tillvägagångssätt.

5. Göra små framsteg.



Kapitel 10: Förvalta din energi

Förvalta din dagliga energi

☐ Jag har skapat en kvällsrutin för att förbereda mig för

morgondagen. Den ser ut så här:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har skapat en morgonrutin för att förbereda mig för dagen

framför mig. Den ser ut så här:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har omstrukturerat mitt schema så att mina uppgifter

matchar mina dagliga energinivåer. Här är de ändringar jag gjort:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



______________________________________________

______________________________________________.



Kapitel 11: Skydda din tid

Spara din tid till det som är viktigt

☐ Jag har begränsat mitt tv-tittande till ___ timmar om dagen. Här

är de program jag kommer att se:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har begränsat mitt internetanvändande. Här är de hemsidor

jag har begränsat åtkomsten till:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har omorganiserat min telefon. Jag har stängt av alla

aviseringar och tagit bort följande appar:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har schemalagt min e-posttid. Jag har stängt av mina

epost-aviseringar och kommer endast kolla mailen klockan _____.

☐ Jag har förenklat mina åtaganden. Här är de förpliktelser jag

kapat bort:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag säger nej utan att be om ursäkt.



Kapitel 12: Designa din omgivning

Designa din omgivning så att den framkallar de beteenden du vill ha

☐ Jag har minskat aktiveringsenergin för mina önskade beteenden.

Här är de förändringar jag gjort:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har ökat aktiveringsenergin för mina oönskade beteenden.

Här är de förändringar jag gjort:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.



Kapitel 13: Omge dig med rätt personer

Forma dina sociala kretsar

☐ Här är namnen på minst tre personer som jag skulle vilja vara

mer som:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

Alternativt de platser, evenemang eller onlineforum där jag skulle

kunna komma i kontakt med de här personerna:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ Jag har ett etablerat minst en av följande relationer:

● En ansvarighetspartner.

● En coach.

● En mastermind-grupp.

● En mentor.



Kapitel 14: Spela dåligt bra

Återanvänd dina tomatburkar

☐ När jag har en dålig dag kommer jag fokusera på att bibehålla

mitt momentum genom att sikta på följande små mål:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.



Kapitel 15: Var snäll mot dig själv

Träna självmedkänsla

☐ Jag har skapat ett mantra för självmedkänsla som ger uttryck för

mindfulness, gemensam mänsklighet och självvänlighet. Här är

mantrat:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________.

☐ När jag upplever en motgång kommer jag lägga mina händer på

mitt hjärta, känna den varma och mjuka beröringen på mitt bröst

och upprepa mantrat för mig själv.


