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Kan du lära dig något av människor som verkar i helt 
andra branscher, i helt andra sammanhang? Vi är 
övertygade om det! Vi tror på lärande över gränser. 
Idrott och företag, proffs och amatörer, kulturen och 
affärslivet, erfarna och oerfarna. Alla kan mötas och 
lära sig av varandra. Förståelse inhämtad från andra 
horisonter än de invanda kan ge den där gnistan som 
tänder stjärnor. Här publicerar vi återkommande inslag 
som kan inspirera dig, oavsett var du befinner dig i 
karriären.

Vad är talang, hur ser den ut? Peter Gerhardsson är övertygad 
om att vi bör leta efter passion, snarare än vissa färdigheter.

Peter Gerhardsson var en stor talang själv, som fotbollsspelare 
i bland annat Hammarby och Vasalund. Han har 49 allsvenska 
mål på sitt CV. Mellan 2009 och 2016 var han huvudtränare i 
Häcken, som anses vara en av svensk fotbolls främsta talang-
fabriker. Det här ska handla om talangutveckling, och Peter 
Gerhardsson börjar med att resonera kring talangfullhet som 
begrepp.

– För mig är talangfullhet lika med passion. Det är viljan att ut-
vecklas, att förkovra sig, att förbättra sina spetsegenskaper och 
jobba med sådant man är sämre på.

– Det är förstås välkommet med vissa kunskaper och färdighe-
ter. I fotboll kan det vara längd eller snabbhet eller uthållighet. 
Men oavsett om det är fotbollsspelare, pianist eller IT-specialist 
du vill bli: utan passionen och viljan händer det ingenting. Det 
andra kan du lära dig.

Hur jobbar man med talang?
– Min roll som coach är att locka fram passionen ur spelarna. Jag 
vill att det ska finnas en lyster i ögonen, ett intresse och en öp-
penhet för att lära sig. För att nå dit måste jag skapa en relation 
till spelaren. Vi måste mötas, inleda samtal. Med vissa går det 
snabbt, andra får man jobba mer med. Jag tror inte det är någon 
skillnad om du är chef på ett företag. Du behöver möta individen 
där också.

– Jag har 27 spelare. 16 av dem hamnar utanför laget när det är 
match. Då måste de kunna driva sig själva i utmaningen att bli 
bättre. Det arbetet startar med ett samtal och en relation.

Hur viktigt är det med egensinne?
– Det är viktigt att söka info och värdera den utifrån dig själv. 
Du behöver vara nyfiken, kreativ och sökande. Är du ung och 
går på en föreläsning kanske 80 procent av det som sägs är nytt 
och spännande. När du blir äldre kanske du har hört det mesta 
förut och bara två procent är nytt. Då får du lyssna efter de där 
två procenten som betyder något för dig. Det är bara jag som 
är i min kropp, bara jag som äger besluten. Så ja, egensinne är 
viktigt.

Vilken är den största talang du stött på?
– Sebastian Larsson, när jag hade U16-17-landslaget. Jag hade 
en idé om att vi skulle bli bäst i Europa på omställningar. Jag 
samlade dem och frågade om det fanns något som de själva 
tyckte att vi skulle bli bättre på, eller rent av bäst på. Sebastian 
räckte omedelbart upp handen och svarade: Allt! Han var ett 
lagkaptensämne som kunde hjälpa mig. Han såg inga begräns-
ningar. Sebastian är egentligen en träningsprodukt som tog sig 
så långt han bara kunde utifrån sina förutsättningar. Han har 
verkligen haft passionen.

Vad hade coachen Peter Gerhardsson kunnat lära spelaren 
Peter Gerhardsson?
– Kanske något om vad utbildning betyder och vad den kan 
göra. Jag hade väldigt kul i Hammarby. Men jag funderade inte 
så mycket, det gick på känsla. Störst utveckling som människa 
och som spelare hade jag när jag läste på GIH 1988–90, samti-
digt som jag spelade i Vasalund. Jag läste mycket teori då och 
fick en annan förståelse för metodik och syften. Jag hade bara 
en fint, men började på eget bevåg att träna in en annan, en 
överstegsfint. Jag fick lägga ner mycket tid på att få den att fun-
gera i match. Men den funkade till slut. Där fick jag en respekt 
för inlärningen och det medvetna arbetet.

Det är nog det som motiverar mig mest ihop med att detta är ett 
jobb som aldrig blir färdigt, det finns alltid möjlighet till utveck-
ling och förbättring.
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