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Prestation - Att bli bäst på det du gör 
Gillar du att prestera? Gillar du att få saker gjort? Gillar du effektivitet och kvalité? 
Vill du bli bäst på det du gör? Om så, är denna artikel för dig. Om inte kan du sluta läsa 
nu. 
 

Erfarenhet är inte viktigt! 
Många menar att erfarenhet har en betydelse, men mer fel kan man inte ha. Personligen är jag 
allergisk mot uttryck som: ”du måste ha erfarenhet”, ”vi har krav på erfarenhet på denna 
tjänst” och så vidare. Personer som lyfter upp erfarenhet till skyarna och tror att erfarenhet har 
betydelse för prestation och utförandet av ett jobb är ute på hal och bräcklig is. Det finns 
många personer som har erfarenhet och har jobbat en hel livstid med en och samma enkla 
arbetsuppgift. Ändå har dessa personer inte lärt sig sitt arbete till 100 procent. Om deras 
uppgifterna ändras är de knappast villiga att ändra på sina ålderdomliga arbetssätt. Och en dag 
stå de där utan jobb, då tiden har förändrats, men de själva har inte ändrat på sig ett dugg. 
 
Jag kommer ihåg mitt första ekonomijobb. Som ekonomistudent var jag tvungen att gå ner i 
lön för att få jobbet. Jag behövde jobbet för att kunna få ”erfarenhet” för att få framtida jobb 
inom ekonomi. Redan första veckan gjorde jag arbetsuppgifterna 5 gånger snabbare än min 
erfarna kollega. Och då var det inte brist på kvalité i mitt arbete, snarare tvärt om. När jag 
jobbade där fick jag även höra att den tidigare sommarjobbaren som var ekonomistudent 
också har jobbat bättre än de erfarna kollegorna på plats. Detta var ingen slump. Det sjuka är 
att vissa arbetsgivare begärde 2 års erfarenhet för en sådan tjänst. En tjänst jag jobbade klart 
bättre än de som hade mer än 20 års erfarenheten och jag hade 0 år i erfarenhet. 
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Hur du presterar på topp 
Jag är född på 80-talet och när jag var sex år började jag kolla på filmen Top Gun. För er som 
inte känner till Top Gun, så är det en rätt grabbig film. Filmen handlar om stridspiloten 
Maverick (Tom Cruise). En pilot som inte är som alla andra. Han tar risker och gör saker som 
inte är enligt handboken och som igen annan gör och vågar. Hela filmen handlar om kampen 
om att bli den bästa stridspiloten i världen. Han blir det, inte för att han får en medalj utan för 
att han tänker annorlunda, har rätt inställning och levererar bäst när det väl gäller. 
 
För några år sedan tog jag en ekonomitjänst på Chalmers på deltid. Tanken var att ha tjänsten 
som extrajobb utöver mitt företagande. Så blev dock inte fallet. Efter ett halvår på deltid hade 
jag byggt upp och effektiviserat tjänsten, och halvåret därefter hade jag byggt upp rutiner som 
plötsligt gjorde mig till specialistekonom inom det mest avancerade redovisningsområdet i 
världen. Ett halvår efter detta var jag bäst i Sverige inom området, och förmodligen bäst i 
världen. 
 
Hur gick detta till?    
Fråga mig inte, kanske skulle vara ett ärligt svar, för jag är bara mig själv. Jag tänker inte som 
alla andra och när jag tar mig an något så blir jag plötsligt tävlingsinriktad och tar saken med 
blodigt allvar. Uppgiften som jag tog mig an var egentligen inte så motiverande för mig. För 
det var egentligen bara ett extrajobb. Men allvarligt talat vad handlar detta om? Hur var detta 
möjligt? Svaret på frågan vid mer eftertanke var följande: 
 

• Gör inte som alla andra – Majoriteten av alla dessa specialistekonomer i Sverige 
kollade på och gjorde som alla andra. Om majoriteten gjorde fel, oavsett om riskerna 
kunde handla om flera hundra miljoner kronor i förluster, så gjorde man ändå som alla 
andra. Ett mycket farligt gruppbeteende, utan ansvarstagande. 

• Säkerställ att du gör rätt – Gissa aldrig eller gör inte som alla andra. Ta reda på 
fakta och gör en korrekt bedömning för varje beslut du tar. Säkerställ att utgången blir 
den bästa möjliga i varje beslut du fattar. Vi människor är lata av naturen och de flesta 
försöker ta genvägar. Gör inte detta. Var inte lat. 

• Bemästra ditt hantverk – När jag var specialistekonom visste jag vad min uppgift 
var och läste bland annat på och tolkade det regelverk som var styrande för mitt 
arbete. Detta gjorde att jag kunde eliminera riskförlusterna som skulle påverka min 
verksamhet. Se till att du förstå vad du gör till 100 procent och lär dig allt inom 
hantverket och slipa det till perfektion. 

• Ha rätt inställning och tänk rätt – Flera specialistekonomer men även revisorer 
inom detta område hade inställningen att det inte gick att lösa vissa problem, på grund 
av komplexiteten. Dock lyckades jag lösa alla dessa problem som dessa personer såg 
som omöjliga. Detta bara på grund av att jag tänkte rätt ifrån början och försökte lösa 
problemen. Begränsa inte din tankeförmåga. 

• Var lösningsorienterad – Var kreativ och försök att hitta lösningar. De flesta 
personer försöker inte ens att hitta en lösning. Om du tränar kommer du att lösa mer 
och mer komplexa problem och till slut kommer din lösningsförmåga inte ha några 
gränser. Om du fokuserar på att lösa ett problem kommer du finna flera lösningar på 
det och slutligen hitta den bästa lösningen. 
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Börja redan nu att använda dessa verktyg. Annars kommer det förmodligen aldrig att ske och 
du kommer inte tillhöra de bästa i din klass. 
 
Är du ägare eller arbetar i en styrelse eller ledningsgrupp och vill ha hjälp med en svår och 
komplex utmaning? Kontakta GrowthMind.se/kontakt 
 
Vill du ha mer Exekutiva Resurser? Gå till: GrowthMind.se/exekutiva-resurser 


