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Myter om mästerskap 
 

Medfödd talang är en myt. Du kan bli en talang på vad som helst, menar professor K 

Anders Ericsson, som i över 30 år studerat mästerskap och vad som ligger bakom 

topprestationer inom i princip alla områden; idrott, musik, företagande, försäljning, 

schack, stridsflyg etc. 

Anders Ericsson menar att nyckeln är att träna men att bara öva räcker inte långt – 

då blir du bara van, knappast så mycket bättre. Du behöver träna på exakt rätt sätt 

och han har tagit reda på vad rätt sätt verkligen är. 

 

Myten om talang 

Ordet talang används ofta som en medfödd egenskap, något som vissa har och 

andra saknar. Forskningen visar att det inte stämmer. 

 

Alla kan i princip bli mästerligt bra på nästan vad som helst. Det som skiljer är inte 

medfödda egenskaper utan det sätt som människor tränat på, fortsätter professor 

Ericsson. De som gjort de allra bästa prestationerna och nått de allra bästa 

resultaten har lärt sig att utnyttja hjärnan och kroppens anpassningsförmåga, vilket är 

förutsättningar vi alla har. 
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Expert på att bli expert 

Anders Ericsson har vid Florida State University forskat i extraordinära prestationer och 

han har studerat människor i mängder av olika miljöer. Genom sin forskning har han 

slagit hål på flera ”sanningar” om topprestationer och hans arbete ligger bl.a. 

bakom 10 000-timmarsregeln, som Malcolm Gladwell är pappa till. 

Anders Ericsson anser att 10 000-timmarsregeln är lite för enkel och inte helt korrekt. 

Det är ju inte bara kvantiteten utan även kvaliteten som avgör. 

I vissa fall har det räckt med 1 000 timmar för att nå världsklass medan andra övat 

och övat i långt mer än 10 000 timmar utan att nå sina önskade resultat eller ens bli 

väsentligt bättre. 

 

Myten om underbarnet Mozart 

Synen på inlärning och medfödd talang 

har utmanats rejält av Anders Ericsson 

och motståndarna har varit många.  

En del har använt Wolfgang Amadeus 

Mozart som ett exempel på ett 

underbarn som fötts med absolut gehör 

och en unik talang för musik. 

 

Nej, säger Anders Ericsson, Mozarts 

framgångar handlar om träning på 

exakt rätt sätt. Fadern, Leopold Mozart, 

var en violinist och tonsättare som inte 

nådde de framgångar han önskade.  

 

Därför ville han att barnen skulle lyckas desto bättre och han började med 

Amadeus´ storasyster som vid sex års ålder drillades i musik. När hon var elva år 

spelade hon piano och cembalo som vilken skicklig vuxen som helst.  

Pappan började undervisa Amadeus på heltid när sonen var fyra år gammal!  

 

Om Wolfgang Amadeus Mozart hade uppfostrats i en annan familj utan så mycket 

musik och träning av en hängiven fader hade han inte blivit så skicklig eller utvecklat 

absolut gehör, hävdar Anders Ericsson. Och tänk om du hade varit Amadeus – då 

hade du sannolikt nått samma framgång! 

 

Myten om att övning ger färdighet 

Uttrycket känner du ju igen. Fast det stämmer inte riktigt. Att göra samma sak om och 

om igen ger ju bara samma resultat, eller t.o.m. sämre, eftersom vi ibland tar 

genvägar och lägger oss till med (o)vanor som inte är speciellt bra för våra resultat. 

 

Jag har mött människor som sagt att de minsann vet och kan eftersom de har 30 års 

erfarenhet samtidigt som jag anar att de egentligen bara har ett års utveckling som 

de sedan kört i repris 29 år i sträck, allt medan förändringstakten i omvärlden stadigt 

höjs. 
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Att bara vara erfaren innebär ju inte att en person har blivit bättre – snarare bara 

mer van… 

 

Läs mer… 

I nästa nyhetsbrev får du läsa mer om Anders Ericssons forskning och även ta del av 

hans recept på hur du skapar mästerskap. 

 

 

 

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig att träna och utvecklas inom försäljning, 

kommunikation eller ledarskap (med samma grunder som Anders Ericssons forskning 

visar) är du välkommen att höra av dig.  

 

 

 

 

 

 

 

För din framgång, 
Johan Dahl Utveckling 
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