En väg mot Strategi 2025
En ny, modern syn på träning och tävling
Författarna Peter och Kristian har
själva varit elitidrottare och har en
gedigen och lång bakgrund som
elittränare, föreläsare, utbildare
och coacher. Senaste tre åren har
Peter och Kristian gett ut
böckerna Skapa talang, Maxa din
träning och Skapa talang 2.0 med

målgrupperna tränare, ledare och
aktiva. Ambitionen är att utveckla,
utmana och inspirera tränare och
ledare inom svensk idrott till att
hitta nya, moderna sätt att träna
och tävla på som gör att idrotten
kan konkurrera med tv-spelen.

Över 5 000 tränare har läst böckerna!
Förbund, föreningar och tränare runt om i Sverige använder i
dag boken som utbildningsmaterial. Läs boken och få ett
kompetenslyft som ger er ett modernt och hållbart
förhållningssätt till träning och utveckling.

Sannolikheten på din sida
Vi vill inte chansa när vi tränar våra barn och ungdomar.
Därav är hela vårt material forskningsbaserat och bygger på
tusentals studier. Vi har sammanfattat och förenklat så att det
skall vara lätt att tillämpa och välja rätt.

Över 100 praktiska råd
Ta del av över 100 praktiska råd inom ämnen som
motivation, mindset, time on task, feedback, grit, metodik,
stresshantering, målsättning som du kan använda redan i
morgon på din träning.

info@skapatalanger.se

www.skapatalanger.se

Så tycker andra om Skapa talang
”STOR UTBILDNINGSINSATS”
"Sörmlandsidrotten har valt att
göra en stor utbildningssatsning
med "Skapa Talang 2.0" för
föreningsledare i vårt distrikt där
vi delar ut 300 böcker och
genomför fyra föreläsningar
tillsammans med Kristian Persson.
Vårt mål med satsningen är att
inspirera ledare till en
uppdaterad syn på träning- och
tävling så att fler barn känner sig
välkomna inom föreningen och
väljer att stanna längre. Vi anser
att en av nycklarna för det är
engagerande ledare som

bedriver träningar som är
utvecklande, roliga och där alla
aktiva får möjlighet att nå sin fulla
potential oavsett förutsättningar,
dvs Skapa talang hos alla snarare
än leta talanger. Vi tycker att
Skapa talang-konceptet har en
bra mix av forskning,
elitidrottares erfarenheter och
framförallt bra konkreta tips på
hur jag som föreningsledare kan
utveckla min verksamhet redan
nästa träning"
Jonas Nilsson

”Kan verkligen rekommendera ”Skapa talang”,
speciellt till ungdomstränare och ledare! Ett bra
inlägg i debatten om tidig specialisering och
samtidigt en enkel och tydlig beskrivning av hur
man får verkan på sin träning.”
Jonnie Eriksson
Elittränare golf

”"Skapa talang" är nytänkande, vilar på vetenskaplig
grund och full med konkreta tips på hur du själv
eller ledare oavsett inriktning kan nå högre mål.
Boken är lätt att tillämpa, ett redskap som är
fantastiskt inspirerande. Jag vill varmt
rekommendera "Skapa talang" den är något nytt!”
Lotta L

Idrottslärare

”UTMANA DITT SÄTT ATT TÄNKA”
”Boken är väldigt intressant då
den tar upp så många olika saker
som är viktiga för mig i mitt jobb
som coach.Det bästa med boken
är att den bygger på
vetenskapliga fakta som sedan
knyts samman med praktiska
exempel i intervjuer med
framgångsrika idrottare samt
författarnas egen erfarenheter,
det skapar en stark trovärdighet

Jag tycker att alla coacher/ledare
ska läsa denna bok då den
utmanar ditt sätt att tänka och ger
dig en större förståelse för hur
man kan optimera sina adepters
utveckling.”
Magnus Ennerberg

Elittränare och assisterande Fed Cupkapten svenska landslaget tennis

”Jag älskar att läsa om de olika idrottarnas bedrifter
på väg mot sina mål, även de olika avsnittens
praktiska råd som gör teorin mer lätt begriplig och
inte bara fakta. Det känns som man i boken har fått
ett bra koncentrat med kunskap, erfarenhet och
forskning från ett stort oöveskådligt hav. En måste
ha "bibel" för idrottsföreningar, den vetgirige
eliten/motionären.”
Mikael K

Förälder och motionär
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Du föds inte med talang.
Du skapar den.
I boken Skapa Talang 2.0 tar elittränarna Kristian Persson och Peter
Svensson ett helhetsgrepp kring
talangutveckling. Tillsammans
har de erfarenhet som aktiva och
tränare på alla nivåer, från barn- och
ungdomsverksamhet till elitträning
inom idrott, militär och polis.
Kristian och Peter inledde sitt samarbete på
Riksidrottsförbundets elittränarutbildning
för sex år sedan. Sedan dess har de läst flera
tusen forskningsstudier, tillbringat i stort
sett varje dag på träningsanläggningar, rest
runt i världen på jakt efter inspiration och
genomfört ett otal intervjuer med ledare
och aktiva. Allt för att försöka besvara alla
frågor som tränare brottas med:
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Vem kan bli bra? Hur presterar man
bäst när det gäller? Hur byggs långsiktig
och hållbar motivation? Vad definierar en
bra tränare? Hur optimerar du träningen
efter individuella förutsättningar?
Fördelat på 17 kapitel och kryddat med
fler än hundra tips som vart och ett går
att genomföra på nästa träning innehåller
Skapa Talang 2.0 teoretiska och praktiska
underlag för den som vill ta nästa steg i
utvecklingen. Bokens utgångspunkt är att
alla kan bli riktigt bra på det de vill göra.
Tävling är utvecklande när det sker på
deltagarnas villkor. Toppning och tidig talangselektering är kontraproduktivt. Hinder i form av genetiskt arv och mentala
barriärer är till för att övervinnas.
Skapa Talang 2.0 är tänkt som en gui-

debok för träning. Den ger en sammanhängande helhetsbild av talangskapande
utifrån tre övergripande områden: motivation, metodik och tränarskap.
I boken presenteras aktuell forskning
inom stresshantering, motivation, mental
inställning, speluppfattning, målsättning,
grit och individuell utveckling. Världskända idrottsprofiler som Therese Alshammar
(simning), Alexander ”The Mauler” Gustafsson (MMA), Johan Olsson (längdskidor), Stefan Holm (höjdhopp), Jenny
Fransson (brottning), Ljubomir Vranjes
(handboll) och Robert Karlsson (golf)
berättar med egna ord om detaljerna som
tagit dem till toppen.
Boken riktar sig främst till idrotten men
författarna lyfter gärna blicken mot sam-
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hället. I dag syns oroväckande tecken på att barn inte rör
sig tillräckligt. Att ungdomar lägger av med sina idrotter – och med skolan. Och att vuxna inte vet hur de ska
handskas med ointresset. Alldeles för många verkar tro
att det finns en gräns för hur långt de kan nå, och ger
därför upp. TV-spel och sociala medier verkar erbjuda
saker som idrotten inte gör.
Men med rätt medel kan idrotten inspireras av TVspelens utmaningstänk och lekfullhet.
Idrottsplatsen kan återta sin plats som ungdomars
främsta sociala miljö. Att röra på sig kan bli lika viktigt
som att läsa, räkna och kommentera varandras inlägg på
Snapchat.

Om författarna:
Kristian Persson är tränare och sportchef på
Ullevi TK i Göteborg. Han har de senaste 17
åren tränat tennisspelare på samtliga nivåer,
från minitennis till Davis Cup. Han utbildar
och föreläser för tränare, lärare och ledare om
bland annat motivation, träningsmetodik och
ledarskap.
Peter Svensson är verksam inom en polisiär
specialenhet och skriver därför under
pseudonym. Han doktorerar på Karolinska
Institutet om framgångsfaktorer och nycklar
för att högprestera under extrem stress.

Kristian Persson.
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”Många vägar till toppen”
Sedan 2012 har Kristian Persson
och Peter Svensson sökt världen
över efter ”nycklarna till framgång”.
Resultatet av sina efterforskningar
presenterar de i boken Skapa talang
2.0.
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Idrotten har valt att inte prata så mycket
om talanger. Hur har ni tänk kring att
bokens titel är just Skapa talang?

FOTO: ALICE JOHANSSON

– Vårt mål var att ta reda på vilka nycklarna var för att maximera utveckling och
bli riktigt, riktigt bra utifrån sina egna
förutsättningar. Men också att hjälpa tränare så att de kan hitta balansen mellan att
träna rätt och att göra det på ett sunt sätt,
förklarar Peter.
– Vi vill att man ska bli bra, men också
må bra. I grunden ligger också ett riktigt
stort intresse för att söka svaret på frågan
vem som kan bli riktigt bra. Är framgång
bara något för dem som fötts med det eller går det att träna sig till
det, fyller Kristian i.
– En drivkraft för att
utveckla svensk idrott
bygger på mina egna erfarenheter som förälder
till idrottande barn. När
min äldsta dotter var sju
år fick hon inte längre
spela med killarnas fotbollslag eftersom en
föräldratränare hade bestämt det. Jag har också
sett barn i tioårsåldern bli bortselekterade
i lagsporter. Detta kan inte vara rätt sätt
att tänka. Själv kommer jag från judo där
killar och tjejer tränar tillsammans på alla
nivåer i alla åldrar, säger Peter.
Efter fyra år var första boken Skapa
talang (utgiven 2016) klar. De var nöjda
med budskapet i stort men kände samtidigt att de hade mycket mer att utveckla
och uppdatera. I boken Skapa talang 2.0
har de uppdaterat det mesta med mer
forskningsrön, över 100 praktiska råd,
förklaringar av teorier, exempel, intervjuer
och en hel del annat.
Till deras glädje fick den första boken
ett positivt mottagande på många fronter.
Idrotten var språngbrädan, men även lärare, skolor, militär och polis visade intresse.
Det ledde till att Kristian fick förfrågning-

Kristian
Persson.

med dem. Vi frågade vad de ville att vi
skulle skriva om. Det var en process som
pågick i 18 månader, förklarar Kristian.

ar om föreläsningar och utbildningar från
mängder av idrotter, företag, om medverkan i morgonsoﬀor, poddar och annat.
– Vi var inte riktigt beredda på det utan
tänkte mer att nu skriver vi ihop våra idéer
och så trodde vi var klara. Men det var vi
inte, säger Kristian.
Därför fick det bli en 2.0-version.
– Man kan jämföra med Iphone 1 och
nu Iphone 4 eller 5. Forskningsmässigt
har vi gått igenom mycket mer forskning
- och ny forskning. Vi har grävt djupare
och noggrannare. Vi har också intervjuat
nya viktiga personer, till exempel många
tränare som vi tror är kompetenta och har
mycket i bagaget, menar Peter.
– Vi har också samlat in feedback från
100-tals läsare, idrottsförbund med flera –
både genom enkäter och genom att prata

– Vi ville utmana och skapa debatt för
att svensk idrott ska utvecklas. För att få
till utveckling är två av nycklarna att utmana och ifrågasätta, säger Peter.
– Tidigare pratade man om talang som
något man hade eller inte. Vi vill lägga till
att det är något man kan skapa. När vi tittar på forskningen visar den att den går
att skapa om man gör det långsiktigt. Det
handlar om fokus och vad du sätter dina
glasögon på. Det handlar om att träna
stenhårt och träna rätt. Vad är ditt mantra? Letar du talanger eller skapar du dem,
säger Kristian och fortsätter:
– Visst, som sportchef eller klubbtränare kan det vara jobbigt att behöva titta
på sin egen träning och tänka om. Så var
det för oss också. Vi hade gjort fel, men
vi vågade uppdatera oss. Det är något vi
fortfarande behöver göra. Idrotten måste
titta på alla områden och se hur snabbt utvecklingen går och förstå nycklarna varför
vissa saker – som till exempel TV-spel – är
så attraktiva.

Är det något under resans gång som har
överraskat er?

– När man pratar med framgångsrika
aktiva så blir det väldigt tydligt varför de
har blivit så bra som de blivit. De har jobbat med rätt byggstenar från det de var
små. De har jobbat stenhårt och tränat
rätt. De har skapat den person de är idag.
De prickar in mycket av det vi har skrivit
om, säger Kristian.
Peter fyller i:
– De har tränat hårt, rätt och haft en
oerhörd passion. Miljön har varit gynnsam. Det är samma sak även om det är olika idrotter. Sedan finns det många vägar,
inte en väg till toppen. Barn och ungdomar är oftast lustfyllda och där har vuxna,
tränare och ledare ett ansvar att låta det
vara så. Att låta lusten styra. Lek mycket,
träna hårt – fast med lust. Det är lätt att
döda lusten som tränare.

