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Myter om mästerskap - del 2: 

Vägen till 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. 

I förra nyhetsbrevet kikade vi närmare på vanliga myter om mästerskap och nu är 

det dags att ta reda på hur receptet ser ut – hur gör vi för att bli mästerilga? 

 

 

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.  

 

Hans forskning har vänt upp och ner på synen på inlärning och talang. Att utvecklas 

handlar inte längre om att nå vår medfödda potential, det handlar om att skapa vår 

potential. 

 

Receptet på mästerskap 

Deliberate practice and coaching är nyckeln enligt professor Ericsson, eller på 

svenska målmedveten och handledd övning. 

 

Att öva om och om igen, som verkar vara det vanligaste sättet att träna för de allra 

flesta, utvecklar prestationerna snabbt till en början medan det efter ett tag 

utvecklas vanor som snarare bromsar utvecklingen är stimulerar fortsatt utveckling. 

Det är som att vi når en OK-nivå och sedan fastnar vi där och det blir snart vår nya 

komfortzon. 

 

 
 

Det som är utmärkande för den målmedvetna övningen är bl.a. 

• Tydliga, specifika och mätbara mål 

• Tydligt fokus, stark koncentration 

• Kontinuerlig feedback från dig själv och andra (coach, tränare, handledare 

etc.) 

• Den utmanar och kräver att du lämnar din komfortzon 

 



 

 

Johan Dahl Utveckling AB 

 

Effekter 

Målmedveten och handledd övning förändrar inte bara din fysik utan den skapar 

nya tankemönster i hjärnan och du utnyttjar kroppens och knoppens förmåga till 

anpassning. 

Idag vet vi genom hjärnforskning att hjärnans plasticitet, d.v.s. anpassningsförmågan, 

fortsätter så länge vi lever. Tidigare fanns en tro på att hjärnan hade växt färdigt när 

vi uppnådde vuxen ålder men detta stämmer alltså inte. 

 

När du lär dig något nytt får du alltså strukturella förändringar i hjärnan, i de delar av 

hjärnan som är relevanta för den speciella färdighet som du utvecklar. Hjärnan 

anpassar sig efter utmaningar genom att på olika sätt skapa nya kopplingar mellan 

nervcellerna och därigenom ökar du din förmåga att utföra uppgiften. Slutar du 

träna och använda hjärnan till den specifika uppgiften går förändringarna tillbaka. 

 

Motstånd mot förändring 

Tyvärr vill ju hjärnan inte samma sak som du! Dels reagerar hjärnan på allt okänt och 

tolkar det som hot, något främmande som kanske kan skada oss och dels vill både 

kropp och knopp ha balans. 

Balans upplever vi när vi är inom vår komfortzon, när vi lever i våra trygga rutiner och 

låter våra vanor styra våra liv. Fast där finns ingen utveckling och inga nya resultat. 

 

Vi behöver alltså stretcha vår komfortzon, utmana det bekväma och göra nya saker 

för att få nya och bättre resultat. Då tänjs gränsen och komfortzonen har blivit större. 

 

Konsten är att hitta rätt nivå på utmaningen. Går du alltför långt utanför din 

bekvämlighetszon protester hjärnan eller kroppen. Enligt Anders Ericsson förändras 

hjärnan och kroppen snabbast när den pressas utanför sin bekvämlighetszon, men 

inte alltför långt från den. Genom att pressa sig själv för hårt under för lång tid kan 

man framkalla utbrändhet och ineffektiv inlärning. 

 

Lagom eller världsklass? 

Vi och våra hjärnor trivs bäst i landet lagom där det inte är alltför ansträngande och 

utmanande. Vi rör på oss tillräckligt mycket för att känna att vi inte växer fast i soffan, 

vi lär oss tillräckligt mycket för att klara oss, men när vi väl når en viss gräns som känns 

”lagom” pressar vi oss sällan att gå bortom den. De flesta är nöjda med att leva i 

den balans och harmoni som kroppen och hjärnan har och har ingen lust att göra 

det arbete som krävs för att ändra den. 

”Lagom brukar i allmänhet vara just lagom. Men det är viktigt att komma ihåg att 

det finns ett alternativ. Om man vill bli påtagligt bättre på något, så kan man bli 

det”, säger Anders Ericsson. Jag kallar det världsklass. 
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Lagom är bäst…, eller?  

Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? 

 

Jag gissar att du, mer eller mindre medvetet, använder lagomprincipen titt som tätt 

både i ditt arbete och privat. Men är det alltid en bra princip att följa? 

 

Om du skulle pricka in ”lagom” på en skala 1 till 10 – vilken siffra blir det då? De flesta 

brukar svara ”5” när jag ställer frågan. Vissa som vill vara lite mer exakta i sina svar 

säger ”5,5” ☺. 

 

Om vi talar om din hälsa och på skalan 1-10 betyder 1 att du är kroniskt sjuk, trött och 

i behov av vård dygnet runt medan 10 betyder att du är kärnfrisk, vital och fylld av 

energi i resten av ett långt och hälsosamt liv – vill du vara lagom då? 

 

Tittar vi på relationer får 1 på skalan stå för att du är helt ensam och övergiven medan 

10 innebär att du har goda, kärleksfulla och givande relationer med både nära och 

kära, vänner och bekanta, kunder och arbetskamrater osv. – vill du vara lagom då? 

 

När det gäller ekonomi står 1:an för att du är skuldsatt upp över öronen och din post 

består mest av brev från kronofogden medan 10 betyder att du är ekonomiskt 

oberoende och du har råd att designa ditt liv precis som du önskar – vill du vara lagom 

då? 

 

I karriären betyder 1 att du inte har något arbete alls och du lär inte få något heller 

medan 10:an betyder att du gör det du älskar och dessutom får du bra betalt för det 

– vill du vara lagom då? 

 

Om vi skulle mäta lycka skulle skalans 1:a stå för olycklig och missnöjd med allt medan 

10:an betyder fullkomligt lycklig och tillfreds med livet – vill du vara lagom då? 

 

Jag hoppas att du ser samma poäng som jag. Om det finns mer att hämta – varför 

nöja sig med lagom? 

 

 
Ledsen Lagom Glad 
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Fortsättning följer 

I nästa nyhetsbrev fortsätter vi att ta del av K Anders Ericssons recept på mästerskap 

och ta del av professor Ericssons 3 steg till hur du gör för att bli mästerlig i precis vad 

du vill! 

 

 

 

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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