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HEMMELIGHEDEN BAG SUCCES  

 

Den amerikanske videnskabsforfatter Malcolm Gladwell undersøger, 

hvorfor nogle mennesker bliver Afvigere med stor succes, mens andre med 

samme evner og uddannelse aldrig når deres mål. 

 

Hvor meget potentiale for personlig og samfundsmæssig medvind overser vi, 

fordi vi tror, at dygtighed og flid er hovedingredienser i succes? Sådan lyder det 

overordnede spørgsmål, som den amerikanske videnskabsforfatter Malcolm 

Gladwell stiller i sin nyeste super-seller ”Afvigerne.”  

 Kan et så komplekst problem som social ulighed i klasselokalerne afhjælpes 

blot ved at forkorte skolernes sommerferie? Kan risikoen for flystyrt virkelig 

minimeres ved at lære piloterne en smule mangel på respekt? Havde man større 

chance for at blive en gigant i computerbranchen, hvis man blev født i 1955, end 

hvis man kom til verden i 1953 eller 1958?  

 Disse – og mange andre – eksempler på overraskende sammenhænge uddyber 

Malcolm Gladwell i en tankevækkende undersøgelse af fænomenet succes. Ifølge 

forfatteren har vore omgivelser langt større indflydelse på personlig succes, end 

vi normalt tillægger dem. Og netop ved at være opmærksom på de upåagtede 

kulturelle faktorer, der giver bestemte mennesker vind i sejlene, kan vi skabe 

bedre rammer for alle.  

 

Kultur-ikonet og videnskabsforfatteren Malcolm Gladwell er tidligere 

videnskabsjournalist ved Washington Post og arbejder nu for magasinet The New 

Yorker. I sine artikler og bøger udforsker han den moderne tilværelses mysterier. 

Hans debutbog Det magiske vendepunkt opnåede enorm gennemslagskraft blandt 

reklamefolk og politiske bevægelser i USA. Og med opfølgeren Blink 

cementerede han sin position som en af USAs mest betydningsfulde 

meningsdannere. Nyhedsmagasinet Time har udnævnt Malcolm Gladwell til en af 

verdens 100 mest indflydelsesrige personer, og hans nyeste bog ”Afvigerne” har 

indtil nu ligget på New York Times' bestsellerliste 42 uger i træk. 

 

Malcolm Gladwell: Afvigerne. Oversat af Thomas Rydahl. Bindslev.  
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