
Jag har fritt tolkat några av Amerikanska elitstyrkan Navy SEAL:s ledstjärnor.
Disciplin formas utifrån att träna goda vanor som hjälper dig framåt. Det 
handlar om att våga bryta  dåliga vanor som inte hjälper dig hjälpa ditt team 
mot gemensamma mål.

Om du njuter av det du gör på ditt arbete och formar goda vanor blir det nor-
malt att arbeta enligt nedan. Det blir en naturlig del av dig och ditt team.

Lojalitet
Att vara lojal med dina medarbetare är kärnan i det goda företagets kultur. 
Företagsklimatet börjar i toppen. Det innebär att ledaren alltid ska var en 
förebild. Lojalitet innebär att vara  det goda exemplet och ge  dina medar-
betare villkorslös backup och att ”aldrig lämna en sårad soldat i strid”.

Team-spirit
Sätt dina medarbetare före dig själv. Fråga dig själv varje  morgon vad du 
behöver göra för att skapa det bästa teamet. De allra bästa fotbollslagen har 
en sak gemensamt - emblemet på brösten är viktigare än namnet på ryggen. 
Gruppen är viktigare än du själv.

Reflektera
En av de bästa goda vanorna som du kan utveckla är att träna dig att reflek-
tera. När du vågar titta på sina goda och mindre goda egenskaper, färdigheter 
eller förmågor utvecklar du ditt personliga ledarskap.

Organisera mera
Skapa ett system som hjälper dig att planera och strukturera  upp din vardag, 
både privat och professionellt. Att vara  strukturerad innebär oftast att du 
sparar tid, blir mer effektiv och lyckas med det du vill genomföra.

Kompetens
Du tar aldrig plats i det bästa fotbollslaget genom att träna mindre, tvärtom. 
Anta alltid att du kan lära dig mer, träna en pitch lite till och reflektera lite 
mer över ditt ledarskap. När du tränar mest blir du bäst. 

Du vill naturligtvis samarbeta med de  personer som är den bästa ekonomen, 
bästa marknadsföraren, bästa säljaren och bästa  VD:n. Alla  andra får gärna 
vara anställda i andra företag.

När du tränar lite  mer, t ex läser en ny bok om  coaching, skriver en loggbok 
över din ledarskapsinsats, tränar på ett avslut eller tränar på att ge och ta 
feedback skapar du den kraft som ditt team  behöver för att skapa synergi-
effekter, 1+1=3.

Det är i detaljerna det sitter
Skapa rutiner och goda vanor för hur du arbetar med en given uppgift. När du 
kan dina detaljer kommer du alltid att göra  samma sak. det innebär att 
företagets kunder kommer uppleva att företaget levererar med kvalitet.

Bli aldrig bekväm
All utveckling kräver förändring. Förändring kräver mod. Du tränar mod gen-
om att stiga utanför din komfortzon. Träna detta varje dag.
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