
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Til topps med god selvdisiplin 
- Det er imidlertid mange som blander begrepet 

selvdisiplin med pliktoppfyllende, sier Linda 

Trandum Terjesen i Karrierehuset til 

HegnarKvinner. 
 

Selvdisiplin er en nødvendig egenskap dersom du har ambisjoner om å nå 
toppen av karrierestigen. 

- Ingen tvil om at de med god selvdisiplin er de vi oftest ser lykkes, sier 
strategi- markedsdirektør i Karrierehuset, Linda Trandum Terjesen til 
HegnarKvinner. 

Ifølge karriereeksperten er det mange som imidlertid blander begrepet 
selvdisiplin med pliktoppfyllende. 

- Motivet for, og målet med, å utføre en oppgave gjør imidlertid at vi lett 
ser om en person har god selvdisiplin eller oppfattes som pliktoppfyllende, 
sier hun. 
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Et kjennetegn for de med god karrieremessig selvdisiplin er at de, i likhet 
med suksessrike idrettsutøvere, er gode til raskt å sette seg spesifikke 
mål, enten det er mot en konkret jobb, stilling eller mot et studium. 
- Disse personene er ofte også flinke til å innhente den informasjonen de 
trenger for å få bekreftet for seg selv at målet er både realistisk og 
fornuftig, sier Trandum Terjesen.   

En person som gjør handling av pliktoppfyllenhet er mye mindre bevisst 
hva målet med handlingen er og lar til og med andre gjerne sette målet for 
seg. 

- De svarer oss gjerne at de velger studier eller jobb fordi de følger 
vennekretsens valg, eller at de ikke vil skuffe mor og far som har en 
formening om hva som er lurt å gjøre, fortsetter hun. 

Et klart skille 
Ser vi på motivet den enkelte har for seg selv og målet, er det også her et 
klart skille. 

- De med god selvdisiplin ser vi ofte har et klart motiv og ønske om å 
oppnå faglig-, materiell- eller sosial status gjennom de målene de har satt 
seg. De som utfører pliktoppfyllende handlinger har derimot ofte en klar 
oppfatning om at målet deres også skal gjøre andre utenforstående 
fornøyde og glade i tillegg, sier Trandum Terjesen. 
 Enkelte er nok ifølge karriereeksperten medfødt egenskaper som lettere 
tenderer til å sette seg konkrete mål som det jobbes iherdig mot. 

Karrierehuset jobber bevisst med å få personer i karrieremessige 
omstilingsprosesser, i tillegg til studievalg, for å klargjøre seg mål og 
motiver. 

- Etter å ha klargjort dette, ser vi at enkelte, som i store deler av sitt liv 
har gjort pliktoppfyllende handlinger, trenger tett og lang oppfølging for å 
få bevisstgjort seg sitt eget mønster, sier Trandum Terjesen. 

Etter hvert bevisstgjøres en endring slik at det kan skapes en motivasjon 
for at både målet og motivet til å komme inn i en stilling eller på et 
studium, er basert på et eget indre ønske om å lykkes. 

- For mange er et høyt antall jobbaktiviteter i uken nødvendig for å lykkes 
med et jobbskifte. Å komme til det stadiet at dette gjøres for å nå egne 
mål, og ikke for å tilfredsstille Karrierehusets rådgivere, er for mange av 
de med pliktoppfyllende handlingsmønster, en lang prosess, avslutter 
eksperten til HegnarKvinner. 


