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Till de svenska läsarna av Tumregler

Bästa läsare i Sverige! 
Tack för att du har valt min bok! Jag uppskattar det verkligen och hoppas att du 
hittar både idéer och metoder som kan komma till användning. En av reglerna i 
boken (Tumregel 3, för att vara exakt) föreslår att man, vad man än tänker göra, 
bestämmer sig för en ”definition av seger” eller bestämmer ”vad vitsen är med 
övningen” innan man sätter i gång. Med utgångspunkt i det resonemanget föl-
jer här min definition av seger i det här sammanhanget: du och jag har vunnit 
om du skrattar minst en gång, får en ny idé, en användbar metod, en minnesvärd 
historia och ett kärnfullt citat som belöning för den tid du lägger ned på att läsa 
Tumregler. (Men det är min definition. Har du andra – och kanske hårdare – krav 
så skriv för allt i världen ned dem innan du börjar läsa och kontrollera sedan om 
det varit värt, om inte pengarna, så i alla fall tiden.)

Jag misstänker att boken och dess perspektiv, värderingar och kulturella 
uttryck kan vara allt för ”amerikanska” för vissa läsare. Det stämmer – det är 
en oerhört amerikansk bok. De flesta personer, företag och organisationer som 
nämns är från USA. Många underliggande teman – ledarskap, entreprenör-
skap, konkurrenskraft, organisationens resultat – är oerhört djupt förankrade 
i det amerikanska psyket och den amerikanska kulturen. Dessutom, eftersom 
tumreglerna bygger på mina upplevelser och intresseområden, har jag tagit 
med hänvisningar till människor och företeelser som är delar av mitt liv men 
som kan låta främmande – t.ex. vissa idrotts-, film- och musikreferenser. Jag 
ber om ursäkt i förväg om det skulle försvåra läsningen. Om det kan vara 
till hjälp så kan du där jag nämner Bruce Springsteen eller Bob Dylan, helt 
enkelt tänka på Abba. Och där jag citerar filmen ”Patton”, kan du tänka på 
”Det sjunde inseglet”. Skriver jag om basket – tänk hockey. Inga problem!
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Som du säkert kan ana hyser jag, i likhet med många amerikaner, djup och 
bestående respekt för och uppskattning av Sverige. För egen del går det ända 
tillbaka till Vietnamkriget när Sverige, som allierad till USA, stod på förnuf-
tets och fredens sida, trots att USA:s politik väl närmast gick ut på vansinne 
och krig. Som student hade jag förmånen att lifta genom Sverige med min bror 
Mark, och bo på olika vandrarhem i Sverige. Efter den resan tyckte jag bara 
ännu mer om Sverige. När jag längre fram i livet såg Bergmans filmer – och en 
del av Sveriges filmstjärnor – såg jag mycket att tycka om i Sverige.

På senare år har jag besökt Sverige för att delta i program som talare eller, senast, 
som moderator för ett arrangemang med Muhammad Yunus – en upplevelse jag 
har skrivit om i en av reglerna. Dessa resor har gett mig en mer nyanserad bild av 
Sverige. Jag har mött svenska studenter, människor i affärslivet och vanligt folk 
och lärt mig om Sverige både inifrån och utifrån.

Inom ramen för den här boken är det särskilt ett samtalsämne som jag kommer 
att tänka på: den nordiska Jantelagen. 

Det intressanta med Jantelagen är att de olika lagarna är raka motsatsen till 
det jag skriver om i Tumregler. 

Enligt Jantelagen ska man inte tro att man är något. 
Den säger att man inte ska tro att man duger något till eller att det man tycker 

och tänker spelar någon roll.
Man ska inte ta några risker och likriktningen hyllas.
Jantelagen trycker ned alla som försöker sticka ut eller avvika från gruppen.
De regler jag presenterar i min bok är totala motsatsen till Jantelagen.
Jag menar att vi behöver speciella människor som du, och att du gör betydelse-

fulla saker som spelar roll. Det är viktigt att alla tror att deras bidrag kan påverka 
– och att vi kan bidra på olika sätt.

Vi behöver regler som frigör nya idéer och nya metoder, inte regler som hål-
ler dem instängda. Var och en av oss behöver lyssna, hitta vägar för att lösa svåra 
problem och utnyttja möjligheter. Vi behöver söka igenom våra egna erfarenhe-
ter efter sanningar som kan hjälpa oss att förstå den svindlande tid vi lever i och 
vi behöver uppmärksamma varandra så att vi kan lära av andra som provar nya 
lösningar och utforskar nya inriktningar.
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Det är själva idén i Tumregler. Det är därför jag tror att den, trots den inne-
boende ”amerikanskheten”, kan läsas överallt och översättas till alla språk. Det 
är en bok som bjuder in dig till att granska ditt eget liv och leta efter regler som vi 
alla kan lära något av – och överge allt som bara är intellektuella eller kulturella 
tvångströjor.

Mest av allt skulle jag vilja ha dina synpunkter på boken, för att få höra 
vad den kan ha lärt dig och vad du kan lära mig. Du kan skriva till mig på 
alan@rulesofthumbbook.com.

Tack än en gång för att du har valt att läsa min bok, och jag hoppas att min 
definition av seger kommer att uppfyllas under läsningen.

Alan M. Webber

TiLL dE svEnska LäsaRna av Tumregler
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Inledning 
__________

vem kan reglerna?

Vi lever i en fantastisk tid. 
På våra jobb, i våra liv och överallt där emellan upplever vi en förändring som 

är så snabb och oförutsägbar att den första utmaningen helt enkelt är att försöka 
begripa den.

Globalisering, teknik och kunskapsekonomin har fört länder, branscher, före-
tag och människor till nya, outforskade områden. Vi har aldrig tidigare skådade 
ekonomiska, politiska och sociala händelser som leder till instabilitet. Enorma 
ekonomiska skiften har underminerat världens ledande ekonomier. Gamla, pre-
stigefyllda företag med långa och mytomspunna historier har utplånats över en 
natt. Hela branscher har plötsligt upptäckt att de måste anpassa sig, omvandlas 
eller utplånas. Det är ingen överdrift att säga att ledande tänkare runt om i värl-
den diskuterar hur kapitalismens framtid ska se ut. 

Samtidigt passar en ny generation entreprenörer på att ta för sig, eftersom 
ekonomiskt skapande alltid följer på ekonomisk ödeläggelse. I samma stund 
som de stora jättarna ber Washington om ekonomiskt stöd, dyker plötsligt helt 
nya företag upp och fångar allmänhetens intresse – och marknadens plånbok. 
Ekonomiska och affärsmässiga sprickor har öppnat upp för innovation, uppfin-
ningar och inspiration. 

Det har blivit dags att tänka om, tänka nytt och kalibrera om vad som är 
möjligt, vad som är angeläget och vad som är hållbart.

Det är dags att skriva om reglerna.
Vi är i stort behov av tumregler som fungerar, som är vettiga, som kan leda 
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oss genom och förbi turbulensen. Tumregler som kan lära oss hur vi ska arbeta 
– och även få oss att förstå varför vi arbetar. Tumregler som visar oss rätt väg att 
ta i affärsliv och privatliv – och som visar att det bästa är att färdas längs dessa 
två vägar som om de vore en och samma. Tumregler som innehåller en upp-
förandekod både för oss som individer och för oss alla som en del av samhället. 
Vi vill ha tumregler som hjälper oss att lyckas, och som hjälper oss att vinna på 
jobbet utan att vi förlorar det som betyder mest för oss. 

Det är precis det Tumregler handlar om. Det är 52 regler som jag har samlat på 
mig under cirka 40 år. Under dessa år har jag träffat och arbetat med fantastiska 
män och kvinnor som har låtit mig ta del av deras klokhet och hjälpt mig att skapa 
klarhet i mina egna erfarenheter. Jag har pratat med stora ledare som är välkända i 
hela världen och lärt mig av obemärkta entreprenörer som inte någon känner till. 
Jag har träffat lysande Nobelpristagare vars vetenskapliga upptäckter botar miljon-
tals människor och besökt anspråkslösa samhällsarbetare som förändrar världen en 
människa i taget – och jag har lärt mig något värdefullt av dem alla. Jag har inter-
vjuat vd:ar och andliga ledare, basketcoacher och författare, managementguruer 
och politiker – och hittat nya, fräscha insikter och svårvunna sanningar. 

Jag har skrivit ned dessa lärdomar på indexkort som jag alltid har med mig, både 
hemma och på resande fot. (Det systemet lärde jag för över 20 år sedan av Professor 
Ted Levitt på Harvard Business School, som är en av mentorerna i denna bok.) 

För ett tag sedan gick jag igenom alla korten. Den här gången var syftet att 
försöka beskriva reglerna jag lärt mig. Jag började skriva på nya kort tills jag 
hade fått ihop 52 stycken, då jag slutade. Det berodde inte på att jag hade fått 
slut på regler utan på att dessa regler representerade det bästa av det jag lärt mig 
och det jag ville föra vidare.

Eftersom jag vill att du ska förstå varifrån de här tumreglerna kommer, har 
varje regel en historia om hur jag lärde mig den. I så gott som samtliga fall är 
de hämtade från de fyra omvälvande erfarenheter jag har haft i livet:

• I början av 1970-talet, efter min examen från Amherst College, åkte jag till 
Portland i Oregon där jag jobbade åt borgmästare Neil Goldschmidt och med 
det engagerade, framtidsinriktade team han satte ihop i stadshuset, samt med de 
entusiastiska medborgare som bidrog till att förvandla Portland till den urbana 

inLEdninG
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förebild staden är i dag. Det var en utbildning i stadsplanering, i politik och i 
hur man genomför förändring.

• På 1980-talet arbetade jag åt Ted Levitt och med den kreativa, dynamiska 
grupp han hade satt ihop på Harvard Business Review för att vitalisera den pre-
stigefyllda tidskriften och förändra samtalet i affärslivet på högsta nivå. Jag fick 
en gratis utbildning i företagande och management och i konsten att kombi-
nera de bästa tankarna med de bästa metoderna.

• På 1990-talet slog jag mig ihop med Bill Taylor och ett aggressivt, snabb-
tänkt och fantastiskt äventyrslystet team för att starta och vara redaktör för Fast 
Company, som blev USA:s snabbast växande affärstidskrift någonsin. Det var 
en utbildning i entreprenörskap och ledarskap. Det var det svåraste och mest 
givande jag någonsin hade gjort.

• På 2000-talet, efter Fast Company, har jag utforskat nya idéer, nya riktningar 
och nya erfarenheter – jag har varit rådgivare till Kaospiloterna, en nordisk skola 
för sociala entreprenörer, och ordförande för Waldzell-konferensen, en konferens 
i Österrike som äger rum i det historiska klostret i Melk. Som självutnämnd 
minister utan portfölj och föregiven global detektiv, har jag rest, gett råd och 
upptäckt en ny värld av lärare och en mängd olika upplevelser.

Men den här boken handlar inte om mig. Den är till dig.
Hela syftet med Tumregler är att stimulera, inspirera, ifrågasätta och vara till 

hjälp. Läs den, använd den, tillämpa reglerna på ett sätt som funkar för dig. Det 
är en bok med regler – men det finns inga regler för hur den ska läsas.

Du kan börja med Tumregel 1 och läsa ända till och med Tumregel 52. 
Du kan använda den som I Ching för arbete och livet i stort: slå upp en regel 

på måfå och låt den regeln bli dagens läsning. 
Du kan läsa en regel i veckan och göra läsningen av Tumregler till ett år av 

personlig utveckling.
Du kan läsa de regler som verkar vettiga och hoppa över dem som inte gör 

det – i alla fall så länge. Du kan alltid gå tillbaka senare och se om något i ditt 
liv eller i världen har förändrats och får det som tidigare verkade höljt i dunkel 
eller irrelevant att plötsligt låta förnuftigt. Gör anteckningar om de regler som 
talar till dig. Prata med boken. Prata med reglerna. 
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Ha alltid papper och penna på dig, till dina egna regler. Du kommer att upp-
täcka att du blir mer uppmärksam. Du kommer att samla på dig ett nätverk av 
lärare och upptäcka idéer som är betydelsefulla för dig och som hjälper dig att 
förstå världen.

Du kommer att börja föra ett samtal med ditt eget liv och dina upplevelser. 
Du kommer att få ett bibliotek av information när du antecknar de bästa sam-
talen du har – vilket innefattar dem du har med dig själv. Du kommer att upp-
täcka tumregler i det dagliga livet, tumregler som fungerar för dig.

Det är det Tumregel 53 i slutet av boken är till för – jag lämnade den tom. 
Lämna ditt bidrag på www.rulesofthumbbook.com. Jag kommer att samla in 
reglerna och lägga upp dem så att vi kan lära av varandra.

Mer än något annat handlar boken om det här:
Den handlar om det som funkar.
Den handlar om hur man lär sig vad som funkar och kan använda det i sitt 

eget liv.
Det handlar om värdet i erfarenhet och observation – om att leva livet och 

reflektera över det.
Den handlar om det vi alla kan lära oss av våra upplevelser och av varandra.
Den handlar om förändring – och hur man lär sig att förstå förändringen.
Och den handlar om det som inte förändras, själva grundstenarna i ett bra liv 

och ett väl utfört arbete.
Var och en av oss ansvarar för att skapa sina egna tumregler som vägledning 

i tider av turbulens, osäkerhet och möjligheter. Vi behöver vara våra egna bästa 
tänkare och bästa verkställare, de bästa lärarna och de bästa eleverna.

Vi kanske gör olika resor, men vi gör de olika resorna tillsammans. Var och en 
av oss kan ta fram egna tumregler och vi kan alla lära av varandra. Det är vårt bästa 
hopp för att skapa den framtid vi alla vill ha.

inLEdninG
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Tumregel 10 
____________

En bra fråga är bättre än ett bra svar.

Varför är det så viktigt med en bra fråga?
Bra fråga! Jim Collins lärde mig det svaret – eller är det frågan? 
För inte länge sedan frågade jag Jim vad han arbetade med som uppföljare till 

Good to Great.
”Jag letar efter en bra fråga”, svarade Jim.
Han förklarade att både Built to Last och Good to Great var resultatet av krävande 

frågor som hade lett till att Jim hade fått utnyttja hela sin kapacitet för analys 
och forskning.

Frågan bakom Built to Last var varför vissa företag överlever och blomstrar 
under en lång tid när andra företag som verkar vara minst lika konkurrenskraftiga 
går omkull. Det tog Jim och medförfattaren Jerry Porras sex år att utforska 
denna fråga. När boken kom ut fick den ett enormt inflytande.

De hade ställt en viktig fråga och gått till botten med den. De hade förkastat 
antaganden och förutfattade meningar som kunde ha förblindat dem. Och de 
hade levererat ett antal svar som visade på svårigheten i den ursprungliga frågan 
och erbjöd handlingskraftiga råd till seriösa företagsledare.

Efter utgivningen av Built to Last började Jim, som är en rastlös själ, att leta 
efter en ny och lika viktig fråga. 

En dag tittade en god vän och konsult på McKinsey in på en pratstund. 
Vännen tyckte att Built to Last hade blivit en bra bok. Men han ansåg att den 
innehöll ett problem. Built to Last visade hur viktig ett företags DNA var – 
dess kärnvärden och ideologi – för dess vision och varaktighet. Men hur var det 
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till hjälp för en företagsledare som hade börjat på sitt företag långt efter dess 
bildande? Fanns det hopp för ett företag som inte hade detta visionära DNA? 
Hur kunde ett befintligt företag gå från bra till lysande?

Det är en bra fråga! Eller förresten, det är en lysande fråga!
Efter sex år av studier, undersökningar och analys levererade Jim Good to Great 

och förändrade än en gång företagsledares syn på sina respektive uppgifter. 
Varför spelar frågorna större roll än svaren? Om man inte ställer rätt fråga 

spelar det ingen roll vad svaret är. Och om man ställer rätt fråga, så lär man sig 
något av värde, oavsett vad svaret blir. 

än sen då?
Vi lär oss genom att ställa frågor. Vilket betyder att vi skapar förändring genom 
att ställa frågor.

Varför?
Därför att frågor är farliga. Man kan tänka sig hur det skulle vara att leva på 

1400-talet och ställa frågan om solen roterar runt jorden eller jorden runt solen. 
Bara att ställa den frågan kan förändra världen – och kosta en livet. Det kan tyvärr 
fortfarande vara dödligt farligt att ställa impopulära frågor. I fjol mördades 48 
journalister runt om i världen, enbart för att de ställt frågor.

Men frågor är också frigörande. Att ställa rätt fråga har hjälpt vetenskapsmän 
att hitta bot mot fruktansvärda sjukdomar, arkitekter att rita fantastiska bygg-
nader och aktivister att uppnå fred. 

Frågor är användbara. Entreprenörer och innovatörer inleder vanligen sitt sökande 
efter något nytt och bättre genom att fråga: ”Tänk om?” och ”Varför inte?”

Vi undviker katastrofer genom frågor. Grupptänkande är inget annat än män-
niskor som inte ställer de frågor de vet att de borde ställa.

Varför är det då så svårt för företag att lära sig hur man ställer bra frågor?
På många företag ser det ut som på många skolor: man klarar sig bra om man 

kan få andra att tro att man är smart. Forskare har funnit att det bästa sättet att 
få andra att tro att man är smart är att skämta med andra människor när de stäl-
ler frågor. Det är också ett bra sätt att få folk att sluta ställa frågor. Med tiden 
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förändras syftet med att ställa frågor. I stället för att söka efter nya insikter ställer 
företagsledare bara frågor när de redan vet svaren. Seriösa frågor förvandlas till 
retoriska frågor som är utformade för att förstärka en befintlig bristande objek-
tivitet eller förutfattad mening. Och det är inte bara på företagen det ser ut så. 
Mycket som kallas journalistik och nyhetsanalys är övningar i att ställa frågor 
för att plocka poäng i debatten.

Om man vill att ens företag ska satsa helhjärtat på innovation måste man 
vara ett frågeföretag och inte ett svarsföretag.

Man måste jobba på att ställa lysande frågor på möten. Man måste belöna 
män niskor som ställer frågor som behöver ställas. Man måste ha modet att 
ställa frågor som inte har ställts för att få ge uttryck för det man anser vara 
uppenbart – bara genom att ställa frågan kan man göra nya kopplingar och 
öppna nya spår att utforska. Man kan sätta upp exempel på frågor på väggarna 
i sammanträdesrummet. Man kan leta upp exempel på frågor som har haft 
en stor inverkan när det gäller att lösa svåra problem på ett företag. Man kan 
träna på att ställa öppna frågor som inte har något rätt svar.

Det är inte det man inte vet som kommer att skada en själv och företaget. 
Det är det man inte bryr sig om att fråga om som kommer att ta kål på en.

Det kan vara farligt att ställa frågor.
Att inte ställa dem kan vara dödligt.
Några frågor på det? 

TUMREGEL 10
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Tumregel 44 
____________

i fråga om affärer hjälper det 
att faktiskt kunna något om något.

När jag kom till Harvard Business School härrörde alla mina kunskaper om före-
tagande från arbete i den offentliga sektorn.

Det är inte lika dumt som det låter. Jag hade arbetat på transportdepartementet 
och därmed haft kontakt med vd:arna för de tre stora biltillverkarna. Jag hade 
varit med på möten med dr. Toyoda och till och med John DeLorean, som ville 
ha statligt stöd för att starta sitt nya, coola bilföretag. I och med avregleringen av 
järnvägs-, flyg- och lastbilssektorerna hade jag lärt mig en hel del om ekonomin 
i industrin. Och innan dess, i stadsförvaltningen, hade jag lärt mig vilken typ av 
förhandlingar som krävdes för att sluta ett avtal med en byggherre i staden.

Men det första jag lärde mig på HBS var ändå hur mycket jag hade att lära. 
De jag arbetade med undervisade inte bara på skolan utan många av dem hade 
också tagit examen där. Det betydde att de kunde biblioteket med praktikfall 
utantill. När jag försökte läsa praktikfallen var de som teflon: inget fastnade. 
Men när jag hade varit där ett tag, varit med på fakultetsmöten, redigerat 
texter till Harvard Business Review, ätit lunch i matsalen, började jag fatta vad 
det handlade om, om än bara genom gradvis anpassning. Företagshistoria, före-
tagspolicy, strategi, marknadsföring, finansiering, personal – jag hade börjat 
förstå både den offentliga bilden och den som låg bakom den. 

Det var bara en sak som bekymrade mig. På den tiden beskrev HBS sin affärsidé 
som utbildning av generella chefer. Tanken var att om man läste tillräckligt 
många praktikfall och lärde sig att känna igen mönstren i företagen skulle man 
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i princip kunna göra karriär i vilken bransch som helst. Fast det där verkade på 
något sätt gå emot hur det såg ut i praktiken.

Vi har till exempel Apple. Steve Jobs anställde John Sculley från Pepsi för att 
driva datorföretaget. Det gick inte ihop för min del. John Sculley kunde kolsyrat 
vatten, inte operativsystem som var användargränssnitt. Lee Iacocca betraktas 
som mannen som räddade Chrysler – men innebar det att han var en lämplig 
presidentkandidat? Om man var en generell chef, kunde man verkligen leda 
vad som helst då, från ett bilföretag till hela landet, från ett läskföretag till ett 
datorföretag? Fanns det en universell regelbok för chefer som gällde alla företag 
och alla situationer?

Behövde man inte sakkunskap?
Sedan lämnade jag Harvard Business Review och Bill Taylor och jag startade 

Fast Company. Bill hade lett Sloan Management Review på MIT och sedan arbetat 
på HBR. Jag hade lett HBR. Vi kunde båda faktiskt en hel del om företagande, 
management och publicering. Vi hade båda välfyllda visitkortsregister med smarta 
människor vi kunde få råd av när det gällde det praktiska arbetet med att skapa 
en tidskrift och fylla den med fräscha idéer om hur arbetslivet kunde förändras. 
Vi hade mycket att lära, men vi hade också mycket kunskap – tillräckligt för att 
starta en tidskrift.

Och sedan kom dotcom-boomen. Plötsligt var affärstidskrifter det nya svarta 
överallt. Annonsörer letade efter sidor till sina annonser, riskkapitalister letade efter 
nya tidskrifter att investera i. Där det finns reklampengar och investeringsmedel, 
där finns det också nya tidskrifter. Man kan se tidskriften som moset och alla 
dollar som grädden. 

Jag minns att jag såg med förundran på explosionen av hippa affärstidskrifter. 
Det var inte det att de var så många. Utan att många av dem inte visste vad 
de pratade om. Det var som om de leddes av ”generella chefsredaktörer” – 
tidskrifternas motsvarighet till ”generella chefer”. Texterna var okej, designen 
var den bästa biten. Men de hade inte en verklig koppling till affärsliv och 
arbetsliv. De visste vad som lät coolt men inte vad som faktiskt fungerade.

Det fanns ingen sakkunskap.
I dag när entreprenörer visar mig sina affärsplaner börjar jag med en egen variant 

Tumregler.indd   182 09-08-06   10.47.45



183

av en friskrivningsklausul: ”Jag vet inget om er bransch så ta allt jag säger med en 
hel skopa salt.” För även om jag respekterar den energi, kreativitet och det 
mod som krävs för att starta ett företag har jag lärt mig att det inte finns någon 
ersättning för att veta vad man pratar om. Inget slår att kunna något om något.

än sen då?
Om man läser den populära affärspressen i dag hittar man en underförstådd entrepre-
nörsmodell i många beskrivningar av nya företag.

Man börjar med att vara mellan 18 och 25 år.
Man hoppar av skolan. Eller så har man en kurskamrat som är en riktig nörd.
Man lånar pengar av familj och vänner eller lurar klasskamraterna att betala 

extra för öl på fester som man själv och de nördiga vännerna anordnar.
Man använder pengarna för att göra en webbplats för idén.
Man ser idén spridas viralt.
Man säljer den till Rupert Murdoch eller ett stort medieföretag som vill öka 

hippfaktorn.
Det är allt. Det är som att flyga utan vingar.
Jag har en lite annorlunda modell i åtanke.
Det spelar ingen roll hur gammal man är.
Man börjar med något man känner starkt för. Man tänker inte på att man ska 

bli rik. Man kan tänka på något som man bara måste göra. Något man skulle göra 
även om man aldrig tjänade minsta slant på det.

Man lär sig allt man kan om den här passionen.
Man läser allt man kan komma över om det. Man letar upp dem som kan mer 

än en själv och hakar på dem. Man börjar samla sådant som visar vilken passion 
man känner. Man ska omge sig själv med artefakter, historia, exempel, allt man 
kan hitta om det man vill behärska.

Man fortsätter tills man vet mer än någon annan om just det man bryr sig 
om mer än någon annan.

Jag säger inte att man kan starta ett företag så här. Och jag säger absolut inte 
att det är så här man blir rik, berömd eller ens framgångsrik. 

TUMREGEL 44
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Det jag säger är, att gör man det här kommer man till de platser man vill. Det 
kommer att göra en till en riktig expert inom det område man känner starkast 
för. Det skiljer ut en från alla dem som har generella kunskaper men inget special-
område. Och det kommer att få fart på den pågående utforskningen av den vikti-
gaste färdighet som krävs i framtiden: konsten att lära.

Inte livslångt lärande. Lära för livet.
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