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Föreningslivet är en vital del 

av framtidens hållbara samhälle.
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För att bli bäst måste man ofta vara först med någonting. 
Ett tankesätt, en vana, en träningsmetod.

Att luta sig mot vetenskapen blir en allt viktigare 
faktor och i detta nummer fingrar vi en gnutta på 
DNA-prover på elitidrottare.

Det finns ett stigma runt DNA. En misstänksamhet 
och en försiktighet. I detta magasin har vi DNA-provat 
Eric Johansson, Emma Lindqvist och Valter Chrintz. 
De var öppna för möjligheten att få en ny dimension 
att ta hänsyn till.

Andra tackade nej till erjudandet. Eller rättare sagt; 
klubbarna sa nej till spelarna. Av vilka anledningar kan 
jag bara spekulera i, men jag antar att det är knutet till 
ovan nämnda misstänksamhet. Hade det handlat om 
ett blodprov tror jag att misstänksamheten hade varit 
betydligt mindre.

Ingenting är nämligen mer avslöjande än ditt DNA. 
På gott och ont. Vi har vant oss vid företeelsen i bland 
annat polisiära ärenden. DNA-testning är en tung 
bevisbörda att komma runt.

Vårat DNA säger mycket om våra förutsättningar 
för att leva – och idrotta. Genom den nya teknologin 
kan vi få en förståelse till varför vi fungerar som vi gör 
och dra lärdom utav det.

För elitidrottare öpnnas nu nya dörrar. Betänk att 
dessa atleter lägger tiotusentals timmar på att träna för 
att bli bra på en sak. Kan de då skruva på detaljer kring 
dessa tusentals timmar finns det stora fördelar att 
vinna.

Vi vet att resultat inte sällan avgörs av små små 
detaljer. Om en boll tar på fingerspetsarna och via 
ribban och ut – eller i mål. Om man når bollen på en 
maxlöpning i 59:e minuten, eller tappar ut den en 
centimeter utanför linjen.

Det är förmågan att träna sig till fördelar kring 
sådana detaljer som skiljer mästare från silvermedal-
jörer. Och vet man då exakt vad man ska träna på, hur 
man ska förbereda träningen optimalt och hur man 

ska återhämta sig optimalt – då finns det marginaler 
att vinna.

Att DNA-testa idrottare på yttersta elitnivå börjar 
bli allt vanligare. Individualiserad träning även i de 
största av föreningar i de största av sporter börjar bli 
allt mer utstuderad.

Ingenting kan bli mer individuellt än ett kvitto på 
din DNA. Hur mycket kaffe kan du metabolisera? 
Vilken typ av muskulatur har du? Vilka ämnen är din 
kropp i extra stort behov utav för att maxprestera?

Får man det svart på vitt och är inriktad på att bli 
så bra man kan bli inom sitt gebit, låt oss säga att det 
råkar vara handboll, då är detta ett nyttigt redskap. Ty 
det spelar ingen roll hur hårt du ror om båten inte har 
rätt kurs.

En av våra största stjärnor, Isabel Gulldén, var bland 
de första handbollsspelarna som gjorde det här DNA-tes-
tet. Hon var då 29 år gammal, men ändå öppen för att 
lära sig mer om sin biologi för att kunna bli en bättre 
handbollsspelare.

I övrigt kan vi konstatera att Coronasituationen i 
Idrottssverige gått från besvärande till allvarlig och nu 
närmar sig katastrofläge.

 Och alla som haft en naiv tro till att våra politiska 
makthavare på ministernivå har insikt i vad idrottsrö-
relsen betyder för Sverige måste helt enkelt tänka om. 
Kom med all logik i världen och vetenskapliga rappor-
ter om hur mycket pengar föreningslivet genererar för 
samhället. Det spelar ingen roll. Idroten är utelämnad 
och extremt nedprioriterad. 

Vi kan gemensamt arbeta för att försöka förändra 
det på sikt. Men uppförsbacken är brant. Okunskapen 
är för stor och intresset för svagt.

Christoffer Ekmark
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Stürmerfoul är ett magasin  fritt från spelbolag och nätcasinon. 
Detta är möjligt tack vare våra partners. 

Vill du vara med? Kontakta lasse@sturmerfoul.se
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Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället, 
förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Vi investerar 
en stor del av bankens överskott i föreningsliv, idrott, kultur och 
andra initiativ som engagerar människor i alla åldrar och bygger 
framtidstro.

Välkommen till Sparbanken Skåne.

Vi investerar  
 i framtiden.

Läs mer om hur vi investerar i framtiden på 
sparbankenskane.se/framtiden

I STOLT SAMARBETE MED

Problem med dammig,  
torr eller varm arbetsmiljö?

Med bara rent vatten, under högt tryck,  
förbättrar vi er arbetsmiljö och produktivitet.  

Vi har 31 års erfarenhet i branschen och  
erbjuder konsulthjälp, helhetslösningar  

samt service och underhåll.

Individer besitter mycket kunskap och har 
förutsättningar att skapa otroligt bra situationer.
Ibland kan en bara ha svårt att utnyttja det! 
Detta gäller alla, ungdomar & anställda.

Vi på 9vB vill därför skapa möjligheter för alla 
att ta vara på sin sanna kompetens!

Vi tVi tror på drömmar, mål och möjligheter!

Privatpersoner:
För att bidra: besök vår webbshop på sturmerfoul.se
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    R E P O R TA G E

 84 |  Joacim Erntsson
    Björn Melin stämde träff med Joacim  
    Erntsson. Det blev ett samtal om döden,  
    men mest om livet.

    R E P O R TA G E

 90 |  I fäders spår
    På tal om DNA. Att barn ärver sina  
    föräldrars egenskaper har människan  
    kunnat konstatera sedan generationer 
    tillbaka. Det märks inte minst på en  
    handbollsplan. David Sundgren hörde  
    sig för hos några av landets främsta  
    handbollsspelare om hur det var att växa  
    upp med en förälder i handbollsens  
    tjänst. Vilka egenskaper hos sina fäder  
    ser de i sig själva?.

   

    K R Ö N I K A

 64 |  Henrik Johnsson
    ”Vill du lyckas med handboll och   
    behålla hälsan så måste du också göra  
    något annat än att träna handboll. Du  
    måste idka växelbruk för att kunna växa  
    och slå ut till den blomma som är du och  
    slå ut din motståndare, inte dig själv.”

    K R Ö N I K A

 68 |  Richard Svensson
    Om det funnits idrottspsykologer i  
    IFK Kristianstad under tidigt 1990-tal  
    hade karriären kanske sett annorlunda ut.  
    Å andra sidan hade han kanske inte hittat  
    löpningen på äldre dagar.

   R E P O R TA G E

 72 |  Talang
    Vad är egentligen en talang. Hur kan vi  
    hitta dem? Och hur ska vi behandla dem?  
    Pär Rylander har gjort sin läxa.

    R E P O R TA G E

 72 |  Tränarcitat vi minns
    Vincent Ceimertz är tillbaka med en ny  
    lista. Nu med favoritcitat som diverse  
    handbollstränare hostat ur sig de senaste  
    åren.

    L E D A R E

 4 |  Så ser framtiden ut
    Det gäller inte bara att träna hårdare – utan  
    smartare. Därför har vi låtit DNA-testa tre  
    svenska toppspelare.

    K R Ö N I K A

 16 |  Jasmin Zuta
    Jasmin Zuta funderar kring hur vi hanterar  
    idrott för de yngsta. ”Jag har aldrig förstått  
    vår inställning att förminska det barnen  
    egentligen är där för, kärleken till sporten  
    och utmaningen att kunna tävla.”

    R E P O R TA G E

 42 |  Partille Cup
    Pandemin har utmanat de stora   
    arrangemangen som tvingats ställa in under  
    2020. För de flesta har det varit 
    existenshotande. Partille Cup hade dock  
    lärt sig av sin historia och kunde agera  
    annorlunda.

    R E P O R TA G E

 46 |  Potatiscupen
    På kort tid har turneringen i Alingsås  
    utvecklats till en av landets största   
    turneringar. Och trots det svåra 2020  
    har man funnit vägar framåt.

    

    R E P O R TA G E

 48 |  Sverker Fryklund
    Idrottspsykolog Sverker Fryklund är sedan  
    tio år tillbaka en självklar del i Svenska  
    Mästarna Malmö FF:s stab. Han har varit  
     med och utvecklat en strategi som   
    innefattar bland annat uppförandekoder  
    och bemötande. Och som handbolls– 
    förälder och tränare ser han   
    utvecklingspotential i de bitarna i   
    handbollens värld.

    R E P O R TA G E

 56 |  Johan Ekengren
    I Svenskka Handbollslandslaget och i  
    IFK Kristianstad arbetar Johan Ekengren  
    som idrottspsykolog. Han berättar om  
    vägen dit och hur han arbetar.

    T I O  S N A B B A

 62 |  Marie Wall
   Inför EM lider Sverige brist på vänstersexor.  
   En av de bästa återhämtar sig efter   
   barnafödande och och räknar med att  
   göra comeback redan denna säsong. 
   Frågan är  vart.

I N D E XI N D E X

18 56 72 84
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Som kund i Sparbanken Skåne är du med och utvecklar samhället, 
förverkligar idéer och hjälper människor att växa. Vi investerar 
en stor del av bankens överskott i föreningsliv, idrott, kultur och 
andra initiativ som engagerar människor i alla åldrar och bygger 
framtidstro.

Välkommen till Sparbanken Skåne.

Vi investerar  
 i framtiden.

Läs mer om hur vi investerar i framtiden på 
sparbankenskane.se/framtiden
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En gott dunkel torsdagskväll kom grabben hem från 
sin fotbollsmatch. Med regnet piskande både från sidan 
och underifrån kämpade han och hans lagkamrater sig 
igenom en drabbning som de knappt förlorade. 

Jag noterade ilskan, förmodligen efter hans mammas 
tävlingsskalle, ja eller kanske mest från sin pappa. Det 
är märkligt vad de unga tävlar trots denna resultatlösa 
svenska modell vi numer ska försöka peppa oss igenom. 
De vet, föräldrarna vet, coacherna har fullständig koll. 
Å hur hårt det än ska coachas mot att det inte ska tävlas 
styrs det ju än mer mot att det tävlas i smyg, sådär la-
gom välcoachat för att ingen ska ifrågasätta men ändå 
prydligt så att man på något sätt ska få ett litet övertag.

På sidan står föräldrarna på helspänn och undrar 
om det blir någon utbetalning av målbonusen på 50 

spänn denna kväll. Jag hamnar bredvid en pappa som 
ivrigt iakttar varje moment pojken hans hamnar i. 
Det är spännande där jag står, artigt nickande och 
instämmande, hur han plöjer på om hur ledarna alltid 
placerar hans pojk i fel lag. 

Hur de medvetet matchar de bästa i flera matcher 
och däremellan drar i ihop det han kallar för böset 
för att det ska se bra ut. Plötsligt ryter han till mot en 
liten yngling som tydligen inte passat bollen rätt till 
hans pojk. Jag försöker lugna mig med att andas in 
genom näsan och ut genom munnen, långsamt för 
att stunden ska kunna passera utan att min kokande 
insida får sippra ut. 

Det slog mig efter, när jag tinat upp. Vilken charad 
som pågår runtom i de olika sporterna som vi skickar 

våra barn till. När jag med en underton av sarkasm 
skriver ”skickar” så menar jag bokstavligt skickar såsom 
att de ibland inte har en aning om var de precis blivit 
körda och ibland ännu mindre bryr sig om vad det 
är de ska utföra just den träningen. Det är en jakt på 
avkastning på investerad tid där ungarna blir ett objekt 
som ska säkerställa att framgång ska uppnås för egna 
behov, snacka om sorgligt. 

Men de är härliga barn, ärligheten är ju brutal. Den 
där stunden när de får frågan om hur det kommer sig 
att de är på träningen, ja för att mamma vill det. Punkt. 
Samma mamma som släpper av, åker iväg och handlar 
för att sedan på parkeringen scrolla sig igenom sista 
halvtimman. Idrotten, barnpassning på hög nivå. Frågan 
som dyker upp är för vem barnen gör det? Nästa fråga 
är hur vi skapar förutsättningar för att de ska kunna 
älska att vara där. 

Jag har aldrig förstått vår inställning att förminska 
det barnen egentligen är där för, kärleken till sporten 
och utmaningen att kunna tävla. Det ska raderas för 
att det byggs upp en hets, var kommer hetsen ifrån? 
Föräldrar och ledare som inte kan se det långsiktiga 
perspektivet att bygga upp tävlingsinstinkt och förmågan 
att älska vinsterna och lära sig förlusterna. Det behöver 
i min värld inte innebära att varje sak ska berömmas 
med att det är bra, varför ska man inte kunna rätta och 
förbättra när det som utförs inte är rätt? 

Vad skapar det för förutsättningar att utbilda när det 
aldrig finns rätt eller fel utan istället sopa problemet 
under mattan med att det egentligen inte spelar så stor 
roll för att resultaten är ovidkommande 

Barnen räknar, de har fullständig kontroll. Mål, 
tabeller, målskyttar. De vill tävla, det är anledningen till 
att de är där. Att införa ett system där just de tabeller 
och resultat spelar mindre roll hoppas jag skickat en 
passning till föräldrarna till dessa kids att det är dags 
att ta ett steg tillbaka och passivt skapa en miljö som 
bygger förutsättningar för livslång passion. Det vi 
borde arbeta gemensamt för att utveckla är en idrott 
som främjar en plats där glädje och välbefinnande 
överskuggar orolighet och ängslan. 

Det innebär inte för mig att man inte kan tävla, det 
ser jag som en väldigt viktig grund till att ungdomar 
väljer att träna och spela. Men det får aldrig vara så 
att det är på bekostnad av att det ska exkluderas när 
ledordet borde vara bekräftelse och stimulans. 

Det är av yttersta vikt att skapa förutsättningar för 
barnen ATT kunna välja när de har kommit till ett 
moment i livet där det krävs mer träning och seriösare 
satsningar. För att de möjligheterna ska finnas krävs 
det ledarskap som tillåter tävlingar utan exkludering, 
den stimulansen är vital för att hänga i. Det krävs en 
förståelse att idrotten handlar om framgång och mot-
gång, förmågan att kunna hantera det. Möjligheten 
att kunna kämpa för att kunna nå mål, vinna den där 

cupen eller matchen. Insikten att förluster blir en del 
av processen i att hantera det mentala spelet, komma 
tillbaka starkare, resa sig. Idrotten kan ju vara brutal 
när motgångarna väl kommer. 

Det är en avgörande del för att klara av elitidrott om 
de når de målen, jag får för mig att många inte klarar 
av den resan för att vi skyddar dem hela vägen fram till 
dess att kraven ökar, då väljer de att sluta. 

Jag har förståelse för den som lyfter varningens finger 
i processen att hantera det kortsiktiga och långsiktiga i 
utbildning, det är viktigt att ha stor insikt i detta. Men 
jag tror det är direkt skadligt att lyfta ut momentet av 
tävling för att det anses rucka på vår förmåga att låta 
alla deltaga, det är rent skitsnack för mig. 

Det har endast skapat en trygghetszon som rimmar 
korrekt med idrottens plats i samhället som medelviktig, 
ja eller snarare medelviktig ur ett hälsoperspektiv. För 
elitidrotten varken har förutsättningar eller främjas när 
den väl ska utövas. Det är ingen slump att vi ser färre 
toppspelare som exporteras i handboll, färre idrottare 
som når den absoluta eliten i flera lagidrotter. 

Å en av de absolut största faktorerna som jag tycker 
vi ska lyfta in för att skapa instinkt och vilja att vara 
inom idrotten är tävlingen. Att det kommer finnas en 
konflikt att hantera med galna föräldrar råder det ingen 
tvekan om, konfrontera den, hantera den och skapa 
större förståelse även hos dem.

Sverige har förutsättningar att skapa bredd och elit. 
Rädslorna för att öppet prata om faktumet att idrotten 
byggs från grunder såsom passion och tävlingsinstinkt 
har fått oss att radera listor och tabeller. För föräldrar 
som byggt upp fantasivärlden där alla ska lyckas, alla 
lyckas inte i elitidrott, få når hela vägen. På inga sätt i 
världen kan vi skydda våra barn från den sanningen. 
Men för svensk idrotts skull, låt det i alla fall finnas en 
chans för alla att få prova hur bra de kan bli genom att 
få uppleva upp och nersidan. 

Det är det enda sättet att bygga vinnare över tid, 
något vi är helt vilse i att förstå. ■

”Ärligheten är brutal.”

Jasmin Zuta:
”Låt ungarna tävla”

KRÖNIKA  -  J A S M I N  Z U TA
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Handboll
i blodet?
Vissa kroppar är byggda för att spela handboll. 

Andra är det inte. 
Men där köttet är svagt kan anden vara stark. 
Vi lät DNA-testa tre av landets mest lovande handbolls-

spelare; Emma Lindqvist, Valter Chrintz och Eric Johansson.

Av Christoffer Ekmark



R E P O R TA G E  D N A D N A   R E P O R TA G E
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Innan vi beger oss iväg på det här reportaget måste vi 
klarlägga det mest grundläggande.

Vad är DNA?
DNA är, enkelt förklarat, det kemiska ämne som 

bär den genetiska informationen eller arvsmassan i 
samtliga av världens kända organismer. DNA, eller 
dioxyribosnukleinsyra, bär på varje individs arvsanlag. 
Det betyder att varje individs DNA bestämmer hur 
hen kommer att se ut och hur hen kommer att kunna 
anpassas till omgivningen. Man kan säga att DNA styr 
alla funktioner i kroppen och är knutna till proteiner 
som DNA kodar.

I alla kroppens celler finns identiska kopior av DNA. 
De olika proteinerna i DNA ger olika förmågor, som 
exempelvis att ett protein ger brun ögonfärg, medan 
ett annat ger blå. Proteiner styr också många osynliga 
egenskaper som man kan bära på i sitt DNA.

Men långt innan all denna kunskap fanns om DNA 
märkte våra förfäder att barn hade en förmåga att likna 
sina föräldrar till såväl utseende som sätt.

Under 1800-talet blev den österrikiska munken 
George Medel nyfiken i ärftlighet genom att studsar 
ärtor. Han upptäckte bland annat att det fanns flera 
faktorer som påverkade ärtornas faktorer.

Kartläggningen av människans DNA har pågått 
åtminstone sedan 1950-talet och har idag lett fram 
till att vi, i praktiken, kan skräddarsy en människas 
egenskaper. 

Men forskningen har framför allt gett en kunskapsådra 
som ger svar på varför vi fungerar som vi gör och hur 
man kan förändra vanor och levnadssätt för att kunna 
fungera annorlunda. Trots att alla människors arvsmassa 
är i sort sett identisk till 99 procent så finns det cirka 
tio miljoner genetiska variationer mellan oss individer.

Peter Rybäck driver tillsammans Richard Lundin 
företaget Overgenes. De är båda civilekonomer i grunden 
och har jobbat med medicinsk teknik och läkemedel 
sedan i början av 1990-talet.

– Peter har främst arbetat med att lansera nya lä-
kemedel i Norden men har även arbetat i bland annat 
England. 2018 fick Richard och jag möjligheten att få 
rättigheterna för Overgenes DNA-test i Norden.
Ur ett kommersiellt perspektiv, vad såg ni för potential?

– Att äta och träna individuellt har alltid varit vik-
tigt. Våra DNA-tester skall ses som ett verktyg, inom 
den medicintekniska värden kallas det ett diagnostiskt 
verktyg. Man gör ett test och sedan anpassar man sig 
till den informationen som DNA-testet visar. De som 
är måna om sin hälsa eller vill prestera maximalt i sin 

idrott kan beställa ett DNA-test för att få mer information 
om sig själv. Vi tyckte att det ligger i tiden att anpassa 
kost och träning mer individuellt, då är det logiskt att 
fler vill ta till ett verktyg för skaffa sig mer information 
om vad som passar din unika kropp. DNA-testerna är 
en del i den ekvationen. 
När ni startade upp detta, hade ni ringat in mål-grup-
per?

–En målgrupp är de personer som är måna om sin 
hälsa eller de som har svårt att hålla vikten. Den andra 
stora gruppen är de som lever ett aktivt liv - och eller 
som tävlar i någon idrott.

Idag erbjuder Overgenes fyra olika typer av DNA-tes-
ter; My Diet, My Intolerance, My Pharma och Sport 
Genetics. Sporttestet, det senare, är det de säljer mest av.

Det är också Sport Genetics som i detta magasin 
getts till tre av landets mest lovande handbollsspelare; 
Emma Lindqvist i H65 Höör, Eric Johansson i GUIF 
och Valter Chrintz i Füchse Berlin.

– Skillnaderna mellan testerna är flera. I det medi-
cinska testet, My Pharma, har tagits fram för att man 
skall kunna få en personlig medicinering, har du ge-
nerna för att ha nytta av den medicin du fått utskriven? 
Overgenes kan analysera ca 100 mediciner, bland annat 
vissa mediciner mot cancer, hjärt-kärlsjukdommar och 
inflammatoriska sjukdommar.
Vad får man reda på i Sport Genetics DNA-test?

– Första delen handlar om kost, aptit och vikt. 

– Den andra biten är fokuserad på  styrka, explosi-
vitet och uthållighet 

Testet anlayserar även risken för skador och hur 
man kan anpassa träningen efter sin genetik. Är man 
elitidrottare så är det viktigt att man har en coach som 
tittar på resultatet för att ta ut det personen skall tänka 
på. Vi vill inte att testet skall sätta ”griller i huvudet” 
på en lovande idrottare. 

– Syftet med testet är att ge insikt om kroppen och 
sedan anpassa kosten och träningen efter personens 
egenskaper. 

Personligen har Peter Rybäck en god inblick i 
idrottsvärlden

– Jag höll på med hastighetsåkning på skridskor, 
där tävlade jag på juniorelitnivå. 
Vad hade du haft för nytta av ett sådant här test 
på din tid?

– Jag hade fått viktig information kring hur jag 
skulle förberett mig med vätska och kosttillskott för 
att återhämta mig bättre. 

– Jag var urusel på återhämtning, man får inte 
ignorera kroppens behov av just återhämtning. Hade 
jag haft tillgång till dessa tester så hade jag nog lagt 
mer fokus på kost och vila. Testet är inget renodlat 
facit, men det gör att man blir mer medveten om sina 
personliga egenskaper. 

”Det handlar inte om man kan 
se om man kan bli världs-
mästare eller inte. Vad kan 
man däremot göra för att 
optimera sin kosthållning 
och träning utifrån sina per-
sonliga förutsättningar?”
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– Idag känner jag min kropp på ett annat sätt än 
när jag var 20 år gammal. Det bygger även på att jag 
är intresserad av min kropp, kost och träning.
Elitidrotten har en evolution i alla grenar och de-
taljer. Kommer detta bli framtiden inom några få 
år? Det borde ju rimligtvis vara av intresse för alla 
att lägga sina 10 000 träningstimmar på saker som 
gör en bättre - istället för att alibiträna?

– Ja. Elitidrottare vill ju bli så bra som möjligt och 
då gäller det att lägga ner tiden på träning som faktiskt 
gör skillnad. Jag tror framförallt att vi kommer att lära 
oss mer och testerna kommer att bli allt bättre de kom-
mande åren. Idag är testerna mer tillförlitliga jämfört 
med för några år sedan, men i takt med att vetenskapen 
går framåt så kommer vi att kunna komma med ännu 
bättre tester i framtiden. 
Vilka detaljer i testerna får flest konsekvenser för de 
personer som gör testet?

– Det är svårt att svara på, det beror på personen 
som tar testet. Vissa personer som utövar en uthållig-
hetsidrott tycker att sektionen om mitokondriefunk-
tionen är viktig, Där får man tips på kosttillskott som 
förbättrar kroppens ”motor”. 
Ge ett exempel?

– Många säger att rekommendationen om koffein ger 
en stor effekt, andra framhäver effekten av L–Arginin. 

– Kreatinet är ett annat kosttillskott som vissa per-
soner har nytta av och andra inte beroende på genetik. 
En klassiker är att vissa mår dåligt av kreatin, det är 
främst de som har en dålig förmåga att bryta ner och ta 
hand om detta tillskott. För dessa personer så fungerar 

aminosyror bättre för att optimera återhämtningen 
– Andra liknande detaljer är kaffe och alkohol. Vi 

reagerar ofta olika på det beroende på genetik. Till 
exempel asiater. Vissa personer som härstammar från 
Asien saknar förmågan att bryta ner alkohol då de 
saknar enzymerna som bryter ner alkoholen. 

– Kolhydrater och fetter är andra näringsämnen 
testet analyserar. Vilka egenskaper har vi för att bryta 
ner näringsämnen som snabba och långsamma kolhy-
drater, mättat och omättat fett, koffein och så vidare? 
Sådant skiljer sig åt, därmed kan vi ge rekommenda-
tioner på hur vi kan tänka när man skall anpassa sin 
kost individuellt. 

– Metabolism, processer där näringsämnen tas upp, 
omvandlas och bryts ner i kroppen och omsätts till 
energi skiljer sig mellan oss människor. En del idrottare 
dricker kaffe regelbundet och det kan definitivt påverka 
prestationen utan att man har en aning om det.
Vilka andra saker kan påverka?

– Risken för uttorkning och vikten av att dricka till-
räckligt är också viktig. Vi har olika behov av att dricka. 
Det är grundläggande för alla såklart, men för vissa är 
det extra viktigt, speciellt när det är varmt och fuktigt. 
Vissa får kramp oftare än andra.

–  Det kan beror på en mängd olika saker, har man 
ett ökat behov av magnesium och/eller att dricka? Det 
kan vara en av anledningarna och detta är saker Sport 
Genetics analyserar. 

Peter Rybäck är noga med att poängtera att DNA-tester 
handlar om vägledning. Inte att det är ett facit.

 – Gör man testet och får ut två-tre saker som är unikt 

R E P O R TA G E  D N A D N A   R E P O R TA G E

GENSAXEN CRISPR-CAS9 
Emmanuelle Charpentiers forskning vid Umeå universitet 
har lagt grunden för en av nutidens största landvinningar 
inom molekylärbiologisk och cellbiologisk forskning. 
Över hela världen används nu gensaxen CRISPR-Cas9 av 
tusentals forskare inom biologi och medicin för att med 
hög precision förändra cellers DNA.

Genom att välja ut och korsa djur och växter med specifika 
egenskaper har människan länge kunnat påverka och 
förädla avkommors DNA. För några årtionden sedan lärde 
vi oss att förflytta gener mellan olika individer av samma 
art, eller från en art till en annan. Upptäckten av gensaxen 
CRISPR-Cas9 – som presenterades 2012 – innebar en helt 
ny revolution för att ändra i organismers DNA och hur det 
uttrycks, men också för att hitta och reparera defekter.

Att geneditera med CRISPR-Cas9 innebär att det på ett 
väldigt exakt sätt går att hitta gener, och ta bort eller lägga 

till delar i levande organismers DNA. En del av komplexet 
– enzymet Cas9 – är själva ”saxen” som klipper DNA och 
en annan del – RNA –  fungerar som ”adresslapp” och 
gör att klippet sker på rätt ställe. DNA kan alltså förändras 
med väldigt hög precision. Verktyget är också väldigt enkelt 
och flexibelt att använda – det är bara RNA-adresslappen 
som behöver bytas ut för att styra vart saxen ska klippa.

för en person så ska man vara nöjd. Det handlar inte om 
att se om man kan bli världsmästare eller inte. Vad kan 
man däremot göra för att optimera sin kosthållning och 
träning utifrån sina personliga förutsättningar. Inom 
elitidrotten handlar det om små marginaler. 
Hur kommer marknaden att se ut i framtiden? 

 – Jag kan personligen se en stor vetenskaplig potential 
som är till hjälp för massor av människors välmående. 

– I vissa länder kan det säkert gå åt fel håll, där 
man tidigt börjar selektera ut människor utifrån dess 
genetiska egenskaper.

Teknologin går framåt snabbt, Peter talar om ”gen-
saxen”, som går ut på att klippa och klistra i DNA:t för 
att ta bort vissa egenskaper och kanske rentav lägga 
till andra.

– Crispr-teknologin finns inom bland annat cancer-
vården. Man påverkar DNA:at för att förhindra cancer-
sjukdomar. Så vem vet vad vi kan göra om ett par år?
Om du får titta i idrottens kristallkula då?

– DNA-tester kommer att bli en självklarhet för att 
träna optimalt. Men det är som sagt bara ett verktyg. 
Som ta blodprov för att se om man har mycket eller lite 
röda blodkroppar; har man för lite tar man järntabletter. 
Genetiskt sett går det att se vilka möjligheter som finns.
När är det optimalt att ta DNA-testerna?

– Bra fråga. Vi satt en 18-årsgräns för att göra testet. 
Hur man ska anpassa det utifrån genetik kan variera. 
Väntar man till man är 55-60 år kan det också ge resultat; 
det är aldrig för sent att ändra sin livsstil. Personligen 
tror jag att det är förnuftigt att göra testet väldigt tidigt.
Vilka andra DNA-tester förväntar ni er blir allt 
vanligare?

–Testerna för intolerans, där vänder vi oss till barn-
familjer. Att barn har ont i magen det vet vi, sedan går 
man till doktorn som chansar hit och dit. Hade man 
gjort ett DNA-test hade man direkt kunnat konstatera 
att man har problem att bryta ner gluten. 

– Sedan måste man vara försiktig med vad man 
testar i tidig ålder, för det finns en etisk gränslinje mitt 
i allt. Är det rätt att testa unga människor på saker som 
det inte finns en medicinsk lösning på? Om man har 
anlag för en svår sjukdom, men det inte finns något 
botemedel – varför ska man då ta reda på detta? 
Inom vilka sjukdomar tas det störst hänsyn till de 
genetiska förutsättningarna?

– Bröstcancer är en sådan sjukdom. Det finns kvin-
nor som man kan påvisa löper extremt stor risk att dö 
i bröstcancer innan 30-35 års ålder, vissa väljer då att 
operera bort sina bröst i tidig ålder. Men när det kom-
mer till kost och hälsa finns ingen etisk problematik.
Hur långt har forskningen kring kroppens genetiska 
förutsättningar att idrotta kommit?

– Väldigt långt. Däremot har vi svårt att hantera in-
formationen och vad man ska göra med den. Vi har lång 
väg kvar till hur vi ska tolka det. Det som är komplicerat 

är hur allt hänger ihop. Vissa kosttillskott ska man vara 
försiktig med. Jag äter själv tillskott av magnesium och 
Omega 3, delvis baserat på vårt DNA-test.
Ordet DNA är något som folk skyggar för. Är detta 
första steget att modifiera människor - eller är det 
bara ett raffinerat slags blodprov?

– Vi har högre acceptans för DNA-test nu jämfört 
med för tio år sedan. Det är ju så enkelt, man topsar 
sig och sedan skickar man in sitt tops. Stigmat har för-
svunnit även om vi är grundläggande skeptiska. En ofta 
ställd fråga är ”Vem får tillgång till min privata data?”
Ja, vem får det?

– Vi har ett system där våra prover är helt anonyma 
i labbet. Efter sex månader makuleras analysen. Ingen 
data sparas. Vi är inte som medicinbolagen i USA som  
sparar testerna, för att bygga upp stora databaser och 
använda dem i kommersiellt syfte. I Europa har vi 
helt andra lagar. Så svaret är: ingen som inte ger sitt 
samtycka till att vara med i vår forsking.
Rädslan för termen DNA kanske har försvunnit 
i samband med att allt fler valt att DNA-testa sig 
för att få reda på sitt genetiska ursprung? En ren 
kommersiell marknad som folk har accepterat att 
bli en del utav?

– Ja det har definitivt varit en dörröppnare
Är många öppna för DNA-tester?

 – Det finns många som skeptiska till detta. 
Varför det? 

– Det är svårt att koppla en viss genetik till en viss 
rekommendation, det är en av svårigheterna med da-
gens DNA-tester, men de kan definitivt användas för 
att motivera människor att bry sig mer om sig själva.  
När man får individuella råd grundade på vetenskap, 
istället för allmänna råd, så har människan en större 
sannolikhet att ändra på sitt beteende. 

– Vi vet att morötter är bättre pommes frites. Men 
om man får svart på vitt att kroppens gener påverkas 
av det valet, så är sannolikheten större att man väljer 
morötter.

”DNA-tester kommer att bli 
en självklarhet för att träna 
optimalt.”
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En av de som gjort ett DNA-test för att få ett kvitto 
på sina fysiska förutsättningar är Bella Gulldén. Hon 
var tidig i sitt ärende och fick svaren för drygt två år 
sedan, då företeelsen var relativt ny på den svenska 
marknaden.

Å andra sidan är det just sådana egenskaper som 
utmärker de bästa. De är först ut med saker och ting.

– DNA-testet gav mig de svar jag kände på mig att 
jag skulle få.
Vad hade du känt på dig?

– För det första att jag inte har uthålliga muskler, utan 
mer explosiva muskler. Att springa långt i träningen är 
inte min grej, då är det bättre att fokusera på intervaller.

– Jag har även bra återhämtningsförmåga, vilket leder 
till att jag inte skadar mig så lätt. Sedan förbränner jag 
fett och koffein dåligt.
Hur mycket har du anpassat din träning efter test-
resultaten?

– Jag har inte gjort så mycket nytt, eftersom jag hade 
haft det på känn hela tiden. Man lär ju känna sin kropp.

– Men hade jag haft möjligheten att ta ett sådant 
här test när jag var 20 år hade jag kunnat ha svart på 
vitt när jag sa till tränaren att jag inte behövde springa 
milen, haha! Då hade jag tränar lite annorlunda de 
senaste elva åren.
Du måste ha lagt ganska mycket tid på långa löptester 

och förberedelser kring detta. Hur hade du kunnat 
fördela tiden annorlunda?

– Jag skulle haft mer fokus på att bli bättre på det 
jag är byggd för. Det som gör mig till en bättre hand-
bollsspelare. Förr var många tränare väldigt noga med 
att man skulle springa sina åtta kilometer eller milen 
ett visst antal gånger på en viss tid...

– Det mesta ska individanpassas. Vi är olika och vi har 
olika förutsättningar som människor och i handbollens 
värld har vi olika positioner. Visst, en del av sporten 
handlar ibland bara om pannben och att kämpa som 
grupp, men för att bli en bättre handbollsspelare med 
långsiktighet i tänket så är det bästa att individanpassa 
träningen och då kan ett sådant här test vara till hjälp.

– Om min son Lias en dag väljer att satsa på elit-
idrott hade jag velat att han skulle göra det här testet 
relativt tidigt. 
Finns det andra detaljer i livet som du förändrat?

– Kaffedrickandet har påverkats en hel del. Jag kan 
dricka koffein, men då ska det helst vara väldigt tätt 
på träningen. Jag undviker kaffe så mycket jag kan, det 
blir på morgonen och i vissa mysstunder. 
Vilka är de största föredelarna?

– På ett sätt har jag fått kvitto på att jag tränat rätt, 
sedan har det varit en del ny information kring kost 
och annat, så jag kan absolut rekommendera det.

R E P O R TA G E  D N A
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Samtliga tre spelare har fått en 40-sidig rapport som 
i detalj beskriver individernas genetiska värden och 
förutsättingar. På dessa sidor lyfts en del detaljer fram. 

I Emma Lindqvist fall konstateras bland annat att 
hon har normal nedbrytning av fetter, begränsad ned-
brytning av mättade fetter samt begränsad nedbrytning 
av kolhydrater. Därför rekommenderas hon en balans 
i kosten enligt illustrationen nedan.

För Lindqvist gäller även:
* Ökad risk för ökad aptit och brist på mättnad

Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn och 
undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget efter 
mat mellan måltiderna.

* Mitokondrier, fördelaktiga anlag   
Individen har en genetisk fördelaktigt anlag för att 

skapa nya mitokondrier. Detta faktum kan ge indivi-
den en större kapacitet för att bryta ner fettsyror och 
mjölksyra som produceras under ansträngning. Likaså, 
så kan det ske en fördröjning av processen som ger 
mjölksyra, vilket är fördelaktigt för uthålligheten. Inga 
extra kosttillskott kring detta behövs. 

* Anlaget för att använda fett som energikälla – 
begränsad

Inta kaffe eller grönt te 45 minuter innan träning/
tävling för att få extra energi. Tillsätt extra energi i 
situationer där du behöver anstränga dig under en 
längre tidsperiod.

* Prestationsförmåga i en syrefattig miljö – begränsande 
När det är svårare för kroppen att ta hand och bryta 

ner den mjölksyra som har bildats. För att hantera bil-
dandet av mjölksyra så kan kosttillskotten beta alanine 

och bikarbonat rekommenderas. Natriumbikarbonat 
finns i tablettform på svenska apotek, dosering 0,3 g/
kilokroppsvikt.

* Skador i ligament och senor/tennisarmbåge: Ökad 
risk för skador på ligament och senor. 

För att förebygga eventuella problem så rekommen-
deras övningar som inkluderar musklernas finmotorik 
och styrketräning som förbättrar stabiliteten i lederna. 
Det rekommenderas att äta mat som innehåller lysin 
och prolin. Kosttillskott som C-vitamin, lysin och 
prolin kan övervägas .

* Korsband: Något ökad risk för skada på främre 
korsband 

För att förebygga att skada uppstår, träna stabiliteten 
för knät, det minskar risken för felaktig belastning som 
t ex sker när man går kobent. Träna även stabiliteten 
i bålen och fotleden. Utövar du en idrott som innebär 
en kombination av plötsliga stopp, snabb acceleration 
och ändring i rörelseriktningen så rekommenderas det 
att träna finmotoriken och stabiliteten i berörda leder.

* Kosttillskott – för diskussion 
Koffein/grönt te, 60 minutre innan tävling/träning, 

för att förbättra möjligheten att använda fett som en-
ergikälla. C–vitamin, lysin och prolin kan övervägas  
(ligament och senor). 

Kreatin i uppbyggnadsfasen. 

* Vid behov – individuellt anpassat – i samråd med 
coach/expert 

Bikarbonat – vid behov för att hantera nedbrytningen 
av mjölksyra.
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För Valter Chrintz ger testet definitivt flera aspekter 
att beakta i den vardagliga träningen.

Här är ett utdrag från testresultatet:
* Förbränning i vila (kroppens värmeproduktion) 
– begränsad 

Det leder till en ”mindre” förbränning av energi i vila, 
dvs när man inte är aktiv. Fortsätt att träna regelbundet. 
Vinterbad eller att sänka inomhustemperaturen ökar 
energianvändningen. Mat som har en gynnsam effekt 
på förbränningen är päron, äpplen och bruna alger. 

* Snabba muskelfibrer – fördelaktigt anlag för snabba 
muskelfibrer

Observera att kroppen anpassar sig till den träning 
man utför. Tränar man explosivitet/snabbhet så ökar 
andelen snabba muskelfibrer.

* Frisättandet av energi, bra förmåga att bryta ner 
kreatin  

Kosttillskottet kreatin kan användas i uppbygg-
nadsfasen. (Dosering, två alternativ. 5 dagar med en 
daglig dos på 20-30g eller en daglig dos på 3 gram i 
fyra veckor).

* Muskelstorlek: anlag för att bygga stor muskelvolym
Om syftet är att maximera muskelstorleken så kan 

träningen anpassas så att man maximerar stressnivån 
på muskulaturen, det vill säga att musklerna får arbeta 
tungt och man utför få repetitioner. Alternativt kan 
man använda sig av en lägre belastning och utföra fler 
repetitioner, båda metoderna kan användas beroende 
på säsong och målsättning.

* Oxidativ stress, skador på cellen – ökad risk 
Enzymsystem för att ta hand om (buffra) fria 

radikaler fungerar normalt. Ät rikligt med frukt och 
grönt, överväg tillskott som vitamin C, E och Q10 är 
dock bra för alla.

* Övrigt: ökad risk för uttorkning. 
Det viktigt att dricka lite och ofta, observera att över-

drivet vattenintag kan leda till saltbrist vilket är farligt. 
Tänk extra mycket på detta när det är varmt/fuktigt. 

* Syreupptagningsförmåga – begränsad
För att optimera syreupptagningen så rekommen-

deras teknik-styrketräning och intensiv träning där 
man ligger under mjölksyretröskeln.

* Muskelskador, ökad risk 
För att minska risken, anpassa belastningen till 

den kroppen klarar av. Inkludera excentrisk överbe-
lastning i träningsprogrammet. Ät mat som gynnar 
muskelåterhämtningen (proteinsyntesen). Kosttillskott 
som innehåller aminosyror, t ex BCAA och glutamin 
rekommenderas.

* Stressfraktur: Ökad risk. 
För att minska risken så rekommenderas kosttill-

skotten glukosamin, kondrotin och naturligt svavel 
(MSM) för att stärka ben och leder.

Återhämtning efter skador, kan behöva en längre 
för återhämtning, börja träna försiktigt efter en skada. 
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Eric Johanssons testresultat redovisas liksom de andras  
begränsat med hänsyn till den privata integriteten, men 
nedan framkommer ett par exempel.

* Koffein: Din nedbrytning av koffein går långsammare
Begränsa intaget till 2 koppar kaffe per dag (200 

mg/dag). Drick inte kaffe för sent på dagen. Vill du 
förbättra din idrottsliga prestation så skall du dricka 
kaffe en timme innan träning/tävling.

* Långsamma kolhydrater
Ditt genetiska anlag innebär att du har en god för-

måga att bryta ner långsamma kolhydrater. Anpassa 
intaget av kolhydrater till det rekommenderade intaget.

* Blodfetterna kolesterol och triglyceride: 
Du har en högre risk för höga blodfetter. Träna 

eller motionera regelbundet. Välj kost som innehåller 
omättade fetter som innehåller Omega 3. Omega 3 
tillskott kan övervägas.

* Förbränning i vila: 
Du har ett anlag som innebär att kroppens värme-

produktion är påverkad. Det leder till en försämrad 
förbränning av energi i vila, dvs när man inte är aktiv. 
Därför rekommenderas du att träna regelbundet. 
Vinterbad eller att sänka inomhustemperaturen ökar 
energianvändningen.

* Mitokondrier – neutral 
Individen har en genetisk neutralt anlag för att skapa 

nya mitokondrier. Detta faktum kan ge individen en 
större kapacitet för att bryta ner fettsyror och mjölksyra 

som produceras under ansträngning. Likaså kan det 
ske en fördröjning av processen som ger mjölksyra, 
vilket är fördelaktigt för uthålligheten. – inga extra 
kosttillskott behövs 

* Stressfraktur
Risken för utmattningsfraktur är förhöjd. För att 

minska risken så rekommenderas kosttillskotten glu-
kosamin, kondrotin och naturligt svavel (MSM) för att 
stärka ben och leder.

* Artros: Din risk för det vanliga tillståndet/sjukdo-
men artros är förhöjd 

Det betyder att det finns en förhöjd risk för att ut-
veckla processer som bryter ner leden. Varierad fysisk 
aktivitet rekommenderas. För att stärka lederna så re-
kommenderas det att hålla ett högt intag av glukosamin 
och kondrotin som bland annat finns i räkor, nötter och 
spannmål på grund av deras höga magnesiuminnehåll. 
Vid behov kan man även överväga kosttillskott, t ex 
kondrotin och glukosamin.

* Hormonet leptin, ökad risk för ökad aptit 
Leptinnivåerna påverkas av snabba kolhydrater. 

Ät en balanserad kost som är rik på Omega 3, zink 
och CLA. Anpassa intaget av snabba och långsamma 
kolhydrater i enlighet med den rekommendation som 
finns gällande fördelning av macronutrienter. 

* Återhämtning efter skador, 
Kan behöva en längre för återhämtning, börja träna 

försiktigt efter en skada. 



Handbollslegendaren, nestorn och experten Claes 
Hellgren har i flera år arbetat som fystränare åt både 
elitlag, främst inom fotbollen, samt hos enskilda 
idrottare i individuella idrotter. Fortfarande söker sig 
flera av landets främsta friidrottare, tennisspelare och 
handbollsspelare till hans gym i Västerås för individ–
anpassad träning och coachning.

Han menar att DNA-prov inte bara är framtiden, 
utan redan idag ett verktyg för att kunna bygga trä-
ningsprogram utifrån vetenskap och därmed optimera 
möjligheterna för sportsliga resultat.

Eller kort och gott – för att kunna bli så bra som en 
person kan bli måste man veta om vem man är rent 
fysiskt. In i minsta molekyl.

Först ut är Valter Chrintz DNA-testresultat.
– En väldigt intressant del med Chrintz är hur han 

gör med maten. Det har, visar nämligen hans genetiska 
anlag, stor betydelse för hur han är som spelare. Exem-
pelvis kommer han att ha stort behov av exempelvis 
magnesium och C-vitamin som gör att man återhämtar 
sig snabbare.

– Sedan ska han tänka på sitt kaffedrickande. Om 
en person med ”normala” gener dricker kaffe bryts 
koffeinet ner snabbt, men det kan inte Chintz kropp på 
samma sätt. Han kan dricka kaffe, men inte för mycket. 
Koffein är viktigt att få i sig innan match för det sätter 
fart på ämnesomsättning och så vidare, men han bör 
vara noga med när han dricker det.

– Men det är ändå hans DNA-svar kring fysisk styrka 
som är mest intressant. Valter har en gen som gör att 
han har mycket snabba fibrer. Han är som gjord för 
att vara kantspelare! Han kan spela explosivt och få ut 
mycket utav av det, men ska man få ut mer så vill man 
i första läget jobba med att bygga upp muskler för att 
sedan ägna sig åt explosiv träning. Han får ut mycket 
av explosiv träning jämfört med många andra.
Så vad föreslår du?

– Att han under en längre period nu arbetar med att 
bygga massa, muskler alltså. Han har stora möjligheter 
till det, vilket i förlängningen skulle kunna göra honom 
väldigt mycket bättre.
Han utstrålar inte muskelbyggaraura?

– Nej, men han är byggd för att bygga muskler.
I IFK Kristianstad matchades han även på nio meter 
– hur tror du att han skulle passa för det?

– I hans fall går det också bra, men han är egentligen 
för liten. Generellt sätt har Valter Chrintz strålande 
förutsättningar för att träna spänst och explosivitet, 
men han behöver tillföra kolhydrater och protein.
Bygga muskler nu för att vinna på det långsiktigt 
och träna upp spänst senare alltså?

– Ja. Ska man bygga 5-10 centimeter hoppspänst 
till behöver man mer muskler, och ska han överleva i 
Bundesliga på sikt så...
Hur ska han träna?

– Det centrala är att jobba med få repetitioner och 
tunga lyft under en period, till skillnad från Emma och 
Eric. Men det kommer vi till senare.

– Valter är urtypen för en kantspelare och det är 
nu han måste bestämma hur han ska forma sig för 
framtiden. Han skulle tjäna på att ta ett år att bygga 
upp sig. Då kan han nå världsklass.
Vad ser du för utmaningar eller problem i DNA-testet 
som Valter kan jobba med?

– Det råder alltid en balansgång mellan syreupptag-
ningsförmåga och förmågan att träna upp styrka och 
spänst. Har man maximal syreupptagning så är det få 
som har explosiva fibrer. Valter måste jobba med att 
få upp sin syreupptagningsförmåga.

– Han har ingen effekt av att löpa långa sträckor 
utan behöver jobba med högintensiv träning för att få 
upp syreupptagningsförmågan. Det är en grundtes för 
min del. Hans långsamma fibrer är inte så bra för att 
få bättre syreupptagningsförmåga. Så det blir svårt att 
göra honom till en ny Charlotte Kalla….

– En annan intressant detalj är att han med sina 
gener har svårt att prestera i syrefattig miljö. Skulle vi 
ta honom till en fransk alptopp på 3000 meters höjd 
idag och slänga på honom ett par skidor tror jag inte 
han skulle klara av att ta sig ner. Men man kan äta 
natriumbikarbonat för att få den delen under kontroll.

Hellgren fortsätter:
– Det som är viktigare i sammanhanget, om han 

exempelvis spelar VM i Brasilien under en sommar, 
så kommer han att få problem eftersom han har högre 
risk för uttorkning.
Hur löser man det?

– Genom att se till att man får i sig kolhydrater som 
binder vatten. Alltså måste han under träning alltid se 
till att han har rätt energi i kroppen.

– Valter har ett system i kroppen som gör att han 
måste äta mycket frukt och grönt. Stressar man kroppen 
blir det ännu viktigare att ha vitamin C och E.
Vad kan du mer utläsa av provet?

– Valter har svårt att använda fett som energikälla. 
Och spelar man handboll i en och en halv timme så 
räcker inte det man fyllt på med innan match för att 
prestera optimalt. Han behöver tillföra kolhydrater under 
match eftersom han har inte så lätt att använda fettet 
som reservkälla för energi. Han kan dricka kaffe, eller 
inta koffein innan match för att underlätta kroppens 
förmåga att använda fett som energikälla.

– De som springer långa distanser använder nästan 
alltid fett som bränsle, men han måste hjälpa till att 
fylla på med kolhydrater under match. En frukt eller 
en energibar, sådana enkla saker skulle kunna hjälpa 
honom.

I ett DNA-test från Sport Genetics framkommer även 
vilka skadeproblem en persons kropp rent genetiskt 
löper större risk att drabbas av.
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– När man som Valter har mycket snabba fibrer så 
är man mer benägen att skada muskler. Då måste man 
träna de grejer som är viktiga, inte minst baksida lår, 
med mycket excentrisk träning. Tillför man dessutom 
protein minskas skaderisken.

– Ligament och senor har han inga större problem 
med, men testet redovisar en något högre skaderisk 
på främre korsbandet. Då finns det två saker man kan 
göra. Dels träna knästabilitetsprogram. Men även träna 
koordination och finmotorik. Det är viktigt att man är 
stark, men lika viktigt att man även tränar koordination. 
Det spelar ingen roll om man är stark, men inte kan 
parera. Tränar man på rätt sätt kring dessa bitar kan 
man minska risken för korsbandsskada, sedan är det 
naturligtvis ingen garanti för att man inte drabbas av 
det. Men det går att påverka!
Vad läser du mer ut av testet?

– Valter har en ökad risk att få stressfakturer och i 
handbollen sker det oftast när  man sätter stegisättningar. 

Då hamnar för mycket tryck på ett mellanfotsben. Extra 
intag av glukosamin är en detalj som kan hjälpa till där.

Hellgren avrundar Chintz testresultat.
– De explosiva rackarna, som Valter, är beroende 

av längre återhämtning än andra efter skada. De är lite 
svåra på det sättet. Manchester United-idén är en fan-
tastisk grej som flera lag borde använda sig utav. Enkelt 
förklarat går den ut på att alla spelares värden mäts när 
de är friska och sedan släpps det inte in en spelare på 
banan förrän de nått upp till sina ursprungliga värden. 
De spelar inte på 90 procent. Aldrig. 
Vad kan det ge för effekter av att tjuvstarta?

– Det vanligaste efter exempelvis en korsbandsskada 
är att man drar baksida lår under de första fyra veck-
orna. Tålamod, zink och magnesium, cashewnötter är 
bra att äta i sammanhanget, är ett bra tips den dagen 
Valter blir skadad. Frukt och grönt, mer kolhydrater, 
mer excentrisk träning, och att vara noga med att läsa 
av risken för överträning är centrala delar för Valter.
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I fallet med Eric Johansson inleder Hellgren analysen 
från testresultatet med muskeltemat.

– Han har en sådan djävulsk möjlighet att göra 
någonting åt sin träning! Han har verkligen nytta av 
detta testet.

– För Eric är det viktigt att hålla blodsockernivån 
jämn, men för att hantera ökad känsla av aptit så är det 
viktigt att äta mat som är rik på Omega 3 och zink. Ät 
normalt så är det okej. Han har också svårt att bränna 
fett, och behöver få tillskott under match och träning.

– Han har normala muskelfibrer, så det är inte värt 
att lägga tid på explosivitet. Precis som med Valter 
vore det bättre att bygga muskler nu, så han får styrka. 
Det är enkelt; få repetitioner med tunga vikter. Han 
behöver inte träna explosivitet och spänst som Chrintz 
eftersom han inte har den typen av muskelfibrer. Eric 
är nästan två meter och kan redan nu skjuta hårt, men 
det är inget explosivt skott som Sander Sagosens (eller 
Valter Chrintz). 

Hellgren poängterar:
– Eric Johansson har långsamma muskelfibrer som är 

bra för syreupptagning. Det är någonting han verkligen 
kan utveckla. Om jag rekommenderade High Intensity 
Training med Chrintz så skulle jag fokusera på längre 
intervaller med Eric. Hans muskelkonstruktion mår 
bättre av det.

– En annan intressant sak är att han har bra regle-
ring av blodflödet. Han har mycket blodtransport ut i 
musklerna och det finns inga problem för honom att 
spela i varma klimat, han kan bli proffs i Spanien om 
han vill…

– Men, precis som för så många andra, så måste 
han fylla på med energi under matcherna för att vara 
så bra som möjligt i slutskedet.
Hur såg det ut på de genetiska skaderiskerna?

– Han har en ökad risk för muskelskador och när 
man ska minska risken för muskelskador är excentrisk 
överbelastning bra. Han kommer att behöva protein-
tillskott för den tunga träningen.

– Risken för skador på ligament och senor är inga 
problem, inte heller på hälsena eller korsband. Vilket 
är bra, men stora spelare som han behöver ändå träna 
finmotorik och koordination om de ska kunna utmana 
på världselitnivå.
Vad mer finner du intressant med Erics testresultat?

– Om Eric blir skadad behöver han mer tid än en 
normal person. Han har haft problem med en axel och 
kanske har GUIF kastat in honom för tidigt för att de 
är i så stort behov av Eric? Hans muskelfibrer kräver 
längre återhämtning än en vanlig person. Det har vi 
svart på vitt. Det är extra viktigt att tänka på för Eric 
eftersom han även löper en ökad risk för stressfakturer.

– Eric har redan visat på handbollsplanen att han 
är oerhört bra. Tar han till sig av de här testresultaten 
finns det mycket att vinna under de närmsta åren.

I Emma Lindqvists fall liknar testresultaten till viss 
del de som Eric Johansson fick ut.

– Emma löper en risk för ökad aptit, hennes blod-
sockernivå måste hållas jämn. För henne är det extra 
viktigt att få i sig långsamma kolhydrater. Det optimala 
hade ju varit om hon tyckt om att äta trä, haha, men 
det finns ju som tur är många andra godare alternativ.

Att Emma är glutenintolerant och redan nu väldigt 
noga med sin kost ser Claes som en stor fördel.

– Många glutenintoleranta tvingas vara mer noga 
med vad de äter och i Emmas fall kan en sådan detalj 
vara en konkurrensfördel i praktiken. Hon har dessutom 
väldigt bra fettförbränning vilket gör att maskineriet 
har alla möjligheter att jobba optimalt.

När det kommer till handbollsspelare i relativt ung 
ålder handlar det ofta vart de ska lägga mest fokus i 
träningen; på styrka eller på explosivitet.

– Det är samma sak med henne som med Eric. Hon 
skulle må bäst på längre sikt att just nu träna med tunga 
vikter och med få repetitioner, för att sedan vila länge 
och bygga kraft.

– Hon har bra förmåga att frisätta energi. Hon ska 
dra ner på det explosiva för att istället bygga för kraft, 
för det är ju dessutom hennes spelstil. Emma Lind-
qvist spelar på precis rätt sätt med tanke på hur hon 
är byggd genetiskt.

– Hade hon haft explosiviteten hade hon varit i absolut 
världsklass, men det kan bli bättre med mer muskler.

Hellgren väljer ett parallellt exempel.
– Om Bella Gulldén skulle träna tungt med få 

repetitioner hade det varit värdelöst. Hon ska träna 
explosiv styrka. Bella är mer som Chrintz.
Vad kan du mer utläsa av Emmas testresultat?

– Emma ska ha snabb energi som extra energikälla 
vid behov, och tänk på att ta koffein innan träning/
match. Högintensiv träning för mitokondriesystemet 
vore optimalt; två och fyraminutersintervaller.

– Dessutom har hon ett bra blodflöde. Det innebär 
att hon tar in näringsämnen effektivt och tar snabbare 
bort avfallsprodukter i blodet.

– Prestationsförmågan på höghöjd sådär, men jag 
tror ändå inte att hon kommer att bli proffs i Peru… 
Däremot kan hon spela på Kanarieöarna, eftersom 
hennes kropp inte har några problem med värme.

– Högintensiv träning inte så bra för henne, då 
ligger man nära mjölksyregränsen. Man vill inte att 
hon ska få för mycket mjölksyra, hennes kropp ska 
arbeta jämnare. Då utvecklas hon som mest. Hon har 
bra långsamma muskelfibrer (se bild nedan).

– När det kommer till muskelskador löper Emma 
ingen ökad risk, vilket är väldigt bra. Då kan man 
jobba med excentrisk träning; med mycket vikt och att 
hålla emot. Hon har samtidigt lite ökad risk för skador 
i ligament och senor och då är det viktigt att jobba 
med musklernas finmotorik. Små rörelser och fokus 
på att hitta de musklerna som ger stabilitet i lederna. 
I det läget är det viktigt med exempelvis C-vitamin 
som tillskott. För hennes del har jag utformat ett visst 
program som jag tagit fram, exempelvis för axlar, som 
skulle fungera utvecklande.

Emma har en ökad risk för skador på sitt främre 
korsband 

– Enkelt och inget ovanligt. Jobba med stabilitet i 
knät och med finmotorik. Hon har inga problem med 
stressfakturer och har väldigt bra motståndskraft för 
inflammation, så hon har fina gener där.

– Också i Emmas fall är det viktigt att inte komma 
tillbaka för tidigt efter skada.

Hur vanligt är det att handollsspelare tjuvstartar 
efter skada?

– Det sker nästan alltid. Vilket är idiotiskt. En 
friidrottare springer inte 100-meterslopp förrän de 
är redo på tiondelen. Samma sak borde det vara med 
handbollsspelare. Tyvärr är det ingen på läktaren eller 
i tränarstaben som bryr sig om om de är 90-procentiga 
eller 100-procentiga. 

Utifrån DNA-testresultaten skickar Hellgren med 
ett par allmänna passningar.

– Till er tränare. Tänk alltid tanken att bygga ett 
lag för att få så få skador som möjligt. Det är så djäkla 
viktigt. Men det är ingen som vill. Det framgår dessutom 
hur omöjligt det är när en av landets bästa klubbar inte 
tar chansen att göra det här – trots att de fick chansen 
gratis, vilket var fallet i detta reportage.
Hur ser du på DNA-testningens framtida utveckling 
i elitidrottsammanhang?

– Detta är bara i sin vagga. Men man måste ner på 
ännu djupare nivå, och för varje år kommer testerna 
bli bättre.

– Sättet att komma runt det är att hela tiden mäta 
spelarnas värden. De flesta är bra på att testa sina 
spelare, men nivån på de testerna kan skilja sig åt. 
Liverpoolspelare gör 100 maxlöpningar per match. 
Hammarbyspelare gör 25. Hur ska då Hammarby 
kunna vinna en match mot Liverpool? Det går ju inte 
bara av den anledningen, och är det verkligen okej att 
inte kunna utmana bara för att man tränar för dåligt?

– Ska vi inom handbollen kunna utveckla hastigheten 
på att kasta bollen, måste vi mäta det och träna på rätt 
saker. Hur många känner du som gör det? Man kör på 
Coopers test, frilyft, bänkpress, deadlift, frivändningar, 
30-meterslöpningar och så vidare. Old school. Men man 
gör inga tester på hur man kan upprepa snabbheten 
eller sidledsförflyttningar på olika sätt. Bortsett från de 
stora framgångsrikaste klubbarna ute i Europa. De har 
fattat värdet i det här. Det är därför de är överlägsna oss.

”Hon ska dra ner på det ex-
plosiva för att istället bygga 
på kraft, för det är ju dess-
utom hennes spelstil. Emma 
Lindqvist spelar på precis 
rätt sätt med tanke på hur 
hon är byggd genetiskt.”
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Joachim Ronneback är en entreprenör med många 
olika titlar; forskande biohacker, civilingenjör i mate-
matik och kostexpert på Personalfood.se

– Personalfood.se är Sveriges första digitala funktions-
medicinska klinik. Vi arbetar med näringsoptimering 
för att öka en persons prestation och för bli av med 
näringsbrister på ett vetenskapligt-, evolutionsbaserat-, 
personligt- och datadrivet tillvägagångssätt.

Ronneback har tagit del av DNA-testerna från Emma 
Lindqvist, Valter Chrintz och Eric Johansson från en 
kostrådgivars utgångspunkt.

– Varje individ är unik och har olika förutsättningar 
för att uppnå sin fulla potential. Mitokondrierna, 
cellernas energikraftverk, är mycket enkelt beskrivet 
ursprunget till vår energi, prestation, eventuella sjuk-
domar och så vidare. Äter vi fel eller får i oss för lite 
av vissa näringsämnen så kärvar dessa energikraftverk 
och sjukdom under prestation uppstår. 

– Därför är det viktigt att förstå genetiken bakom 
varje människa och dess kapacitet i upptag av olika 
näringsämnen. Som tur är kan vi påverka smörjningen 
av energikraftverken genom att använda epigenetiken 
(livsstil och matvanor) på ett korrekt sätt.

– Personalfood.se arbetar med näringsoptimering 
för att öka en individs prestation genom att se till att 
denne optimerar sina mikronutrienter, näringsämnen 
så som vitaminer och mineraler. Gör individen detta 
så får den med sig makronutrienter, näringsämnena: 
kolhydrater, fett och protein, på köpet.

Personalfood.se har tagit fram ett kostschema för 
de tre handbollsspelarna. Företaget jobbar normalt 
sätt med att optimera en helhet där förutom DNA-test 
ingår, genomförs också blodprov, analys av tarmens 
mikrobiota som inverkar stort på hälsan. 

Frågeformulär där bland annat kostpreferenser så 
som vegan, Keto och annat tas i beaktning tillsammans 
med livsstil och övriga eventuella allergier eller över-
känsligheter. Eftersom detta inte har varit tillgängligt 
nu har Personalfood.se:s funktionsmedicnare tagit 
fram ett veckoschema som bas och adderat de tydliga 
skillnader som framkommit utifrån det DNA-test som 
genomförts på individerna. Kostplanen är därför som 
utgångspunkt vegetarisk men kan med fördel adderas 
med de individuella animaliska näringskällorna.

Missa inte de recept som Personalfood.se tagit fram 
på nästa uppslag.

Emma Lindqvist:
* Ökad risk för ökad aptit och brist på mättnad. 
Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn och 

undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget efter mat 
mellan måltiderna. Kostrekommendationerna utesluter 
till hög grad mat, framförallt snabba kolhydrater (även 
en allt för högt proteinintag kan höja blodsockernivån) 
som hjälper till att hålla blodsockernivån jämn. Där 
ingår mycket långsamma kolhydrater, fibrer, proteiner 
och bra fetter.

* Koffein – snabb nedbrytning
Vilket innebär att Emma inte behöver vara lika noga 

med att inte dricka kaffe allt för sent på eftermiddagen, 
kvällen jämfört med gemene man.

Emmas DNA–analys rekommenderar att hon ska äta 
mat som innehåller lysin och prolin samt zink, Omega 
3 och eftersom hon idrottar även magnesium. Utifrån 
det har Personalfood.se tagit fram några livsmedel 
som innehåller en maximalt optimerad andel av just 
dessa micronutrienter. Dessa är följande i rangordning.

Animaliska näringskällor: bladbiff, entrecote, rostbiff.
Fisk- och skaldjursnäringskällor: krabba, kräftor, 

ostron, räkor, torsk.
Plant– och växtbaserade näringskällor: spenat, 

amarantblad, basilika, alfalfa-groddar.

Valter Chrintz:
Nedsatt leptinreglering ger Valter en ökad risk för 

ökad aptit. Leptinnivåerna påverkas av snabba kolhy-
drater. Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn 
och undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget 
efter mat mellan måltiderna.

Kostrekommendationerna utesluter till hög grad mat, 
framförallt snabba kolhydrater (även en allt för högt 
proteinintag kan höja blodsockernivån) som hjälper 
till att hålla blodsockernivån jämn. 

Där ingår mycket långsamma kolhydrater, fibrer, 
proteiner och bra fetter.

Valters DNA–analys rekommenderar att han ska äta 
mat som innehåller zink, Omega 3 och eftersom han 
har ökad risk för oxidativ stress, det vill säga skador 
på cellen som motverkas med bland annat vitamin C 
och E har Personalfood.se tagit fram några livsmedel 

som innehåller en maximalt optimerad andel av just 
dessa micronutrienter. Dessa är följande i rangordning.

Animaliska näringskällor: bladbiff, kycklinghjärta.
Fisk- och skaldjursnäringskällor: ostron, krabba, rom.
Plant- och växtbaserade näringskällor: vattenkrasse, 

röd paprika, senapsgrönsaker, broccoli och persilja.

Eric Johansson:
Nedsatt leptinreglering ger dig Eric ökad risk för 

ökad aptit. Leptinnivåerna påverkas av snabba kolhy-
drater. Det är viktigt att hålla blodsockernivån jämn 
och undvika höga toppar vilket ökar aptiten och suget 
efter mat mellan måltiderna.

Kostrekommendationerna utesluter till hög grad mat, 
framförallt snabba kolhydrater (även en allt för högt 
proteinintag kan höja blodsockernivån) som hjälper 
till att hålla blodsockernivån jämn. Där ingår mycket 
långsamma kolhydrater, fibrer, proteiner och bra fetter.

Erics DNA–analys rekommenderar att han ska und-
vika mat med allt för mycket mättat fett, äta mat som 
innehåller magnesium, zink, Omega 3 och eftersom han 
har ökad risk för oxidativ stress, det vill säga skador 
på cellen som motverkas med bland annat Vitamin C 
och E har Personalfood.se tagit fram några livsmedel 
som innehåller en maximalt optimerad andel av just 
dessa micronutrienter. Dessa är följande i rangordning.

Animaliska näringskällor: bladbiff.
Fisk- och skaldjurs-näringskällor: ostron, krabba, 

kaviar (hög kvalité).
Plant– och växtbaserade näringskällor: persilja, 

blomkål, amarantblad, hampafrön.
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MÄTTANDE NICE CREAM
Nice Cream proppad med näringsämnen och passar 
hela familjen. Rik på vitamin A och C.
Ingredienser:
(1-2 portioner)
250 ml kokosmjölk
3 dl jordgubbar frysta 2 dl lingon frysta
1 fryst grön banan 100 gr bladspenat
1/2 zucchini

Gör så här: 
1) Mixa till önskad konsistens. Klart!
Tips! Drick eller servera i en skål, toppa med något 
gott! 2 cm färsk ingefära 1/2 tsk vaniljpulver.

GRÖN ANTIINFLAMMATORISK SMOOTHIE
Mättande grön smoothie som är proppad med gröna 
grönsaker. Rik på vitamin A och C och järn.
Ingredienser:
2 selleristjälkar
2 nävar bladspenat 0,5 st zucchini
1 citron
1 avokado
1 cm färsk gurkmeja 1 cm färsk ingefära 1 dl vatten

Gör så här:
1) Mixa alla ingredienser. Klart!
Tips! Servera i en skål och toppa med exempelvis nöt-
ter, fröer, kakaonibs, kokos eller torkad frukt om du 
vill tugga på något och även göra den mer mättsam..

LINSGRYTA MED ROTSELLERINUDLAR
Linser innehåller massa goda fibrer som håller igång 
din tarm. Dessutom är de proteinrika och mättar länge.

Ingredienser:
2 dl delikatesslinser
1 dl belugalinser
1 gul lök
400 gr krossade tomater
250 ml kokosmjölk
1 msk oregano
1 msk no bullshit buljong (eller annat grönsaksbuljong)
1 dl vatten
Örtsalt/svartpeppar
Kokosolja att steka i
Rotsellerinudlar
800 gr rotselleri
3 msk olivolja
1 tsk vitlökspulver
1⁄2 tsk ingefära (pulver) Örtsalt

  
Mättande Nice Cream 
 
Nice Cream proppad med  
näringsämnen och passar  
hela familjen. 

 
 
Ingredienser  
(1-2 portioner)  
250 ml kokosmjölk 
3 dl jordgubbar frysta 
2 dl lingon frysta 
1 fryst grön banan 
100 gr bladspenat 
1/2 zucchini 
2 cm färsk ingefära 
1/2 tsk vaniljpulver 

 
	
	
	
	
	

GÖR SÅHÄR:  
1) Mixa till önskad konsistens. Klart! 
 
Tips! Drick eller servera i en skål, toppa 
med något gott!	

  
Grön antiinflammatorisk 
smoothie 
 
Mättande grön smoothie  
som är proppad med gröna  
grönsaker. 

 
 
Ingredienser:  
2 selleristjälkar 
2 nävar bladspenat 
0,5 st zucchini 
1 citron 
1 avokado 
1 cm färsk gurkmeja 
1 cm färsk ingefära 
1 dl vatten 

 
	

GÖR SÅHÄR:  
1) Mixa alla ingredienser. Klart! 
 
Tips! Servera i en skål och toppa med 
exempelvis nötter, fröer, kakaonibs, kokos 
eller torkad frukt om du vill tugga på något 
och även göra den mer mättsam. 

	

Gör så här:
1) Sätt ugnen på 120 grader.  Svarva rotsellerin eller 
använd en osthyvel. Lägg den svarvade rotsellerin på 
en plåt klädd med bakplåtspapper.
2) Fördela alla övriga ingredienser på rotsellerin och 
massera in dem.
3) Grädda i mitten av ugnen tills rotsellerin mjuknat, 
rör om då och då.
4)Börja sedan med grytan. Hacka löken och stek den 
mjuk i kokosolja.
5) Tillsätt sedan övriga ingredienser och låt puttra på 
låg- till medeltemperatur tills linserna mjuknat.

  
Linsgryta med  
rotsellerinudlar  
 
Linser innehåller massa  
goda fibrer som håller  
igång din tarm. Dessutom  
är de proteinrika och  
mättar länge.

 
Ingredienser:  
2 dl delikatesslinser 
1 dl belugalinser 
1 gul lök 
400 gr krossade tomater 
250 ml kokosmjölk 
1 msk oregano 
1 msk no bullshit buljong (eller annat 
grönsaksbuljong) 
1 dl vatten  
Örtsalt/svartpeppar 
Kokosolja att steka i 
 
Rotsellerinudlar 
800 gr rotselleri 
3 msk olivolja 
1 tsk vitlökspulver 
½ tsk ingefära (pulver) 
Örtsalt 

GÖR SÅHÄR:  
1) Sätt ugnen på 120 grader. 
 
2) Svarva rotsellerin eller använd en osthyvel. 
Lägg den svarvade rotsellerin på en plåt klädd 
med bakplåtspapper. 
 
3) Fördela alla övriga ingredienser på 
rotsellerin och massera in dem.  
 
4) Grädda i mitten av ugnen tills rotsellerin 
mjuknat, rör om då och då. 
 
5)Börja sedan med grytan. Hacka löken och 
stek den mjuk i kokosolja.  
 
6)	Tillsätt sedan övriga ingredienser och låt 
puttra på låg- till medeltemperatur tills 
linserna mjuknat. 
 
7)Tillsätt mer vatten om det behövs. Klart! 
 
TTiippss!! Spara resterna av rotsellerin och 
komplettera längre fram i veckan. 

	

POKÉ BOWL MED VARM KÅLSALLAD
En varm kålsallad är ett gott tillbehör och ett bra sätt 
att väcka liv i grönsaker som börjar bli tråkiga.
Ingredienser: 
300 gr rödkål 100 gr zucchini 110 gr svartkål 100 gr 
grönkål 1 rödlök
1 pressad/hackad vitlöksklyfta Örtsalt
Kokosolja att steka i
Till servering: Gårdagens pyttipanna 1 avokado
1-2 dl gröna ärtor

Gör så här:
1) Hacka rödlök och stek tillsammans med vitlöken 
i kokosolja.
2) Hacka rödkålen och zucchinin i lagom stora bitar, 
dela svartkålen och grönkålen, stek sedan allting 
tillsammans.
3) Salta efter smak och när salladen mjuknat är den 
klar! Toppa med pumpa- och solrosfrön.
Servera med gårdagens pyttipanna, avokado och 
gröna ärtor.
Tips! Gör extra kålsallad och ha som ett extra tillbehör 
i veckan.

TORSKGRATÄNG MED ROTSELLERINUDLAR
God smakrik torsk i ugn.
Ingredienser: (4 portioner)
800 gr torsk (eller växtbaserat alternativ)
250 gr champinjoner
5 dl kokosmjölk (eller valfri växtbaserad grädde)
2 msk dijonsenap (osötad) 1 gul lök
1 paprika
2-3 msk färsk persilja eller basilika
1 tsk ingefära
Örtsalt
Svartpeppar
Kokosolja (eller smör att steka i)

Gör så här:
1) Tina torsken om den är fryst.
2) Sätt ugnen på 100 grader.
3) Dela champinjonerna, paprikan och hacka löken. 
Stek grönsakerna i kokosolja tills de mjuknat.
4) Tillsätt sedan resten av ingredienserna förutom 
torsken. Låt puttra på låg- eller medeltemp i ca 5 min 
och smaka av.
5) Lägg torsken i en ugnsform och strö lite salt och 
peppar över. Häll sedan blandningen över torsken.
6) Grädda i ugnen på 100-120 grader tills fisken är 
genomkokt. Eller i 160 grader (ca 30 min).

Tips! Servera tillsammans med resterna av rotselleri-
nudlarna och dina favoritgrönsaker.

  
Poké bowl med  
varm kålsallad 
 
En varm kålsallad är  
ett gott tillbehör och  
ett bra sätt att väcka 
liv i grönsaker som  
börjar bli tråkiga. 

 
 
Ingredienser:  
300 gr rödkål 
100 gr zucchini 
110 gr svartkål 
100 gr grönkål 
1 rödlök 
1 pressad/hackad 
vitlöksklyfta 
Örtsalt 
Kokosolja att steka i 
 

 
Till servering: 
Gårdagens pyttipanna 
1 avokado 
1-2 dl gröna ärtor 

GÖR SÅHÄR:  
1) Hacka rödlök och stek tillsammans med 
vitlöken i kokosolja. 
 
2) Hacka rödkålen och zucchinin i lagom stora 
bitar, dela svartkålen och grönkålen, stek sedan 
allting tillsammans. 
 
3) Salta efter smak och när salladen mjuknat är 
den klar! Toppa med pumpa- och solrosfrön. 
 
Servera med gårdagens pyttipanna, avokado och 
gröna ärtor.  
 
TTiippss!! Gör extra kålsallad och ha som ett extra 
tillbehör i veckan. 

	

  
Torskgratäng med  
rotsellerinudlar 
 
God smakrik torsk i ugn. 

 
 
Ingredienser:  
(4 portiner) 
800 gr torsk (eller växtbaserat 
alternativ) 
250 gr champinjoner 
5 dl kokosmjölk (eller valfri 
växtbaserad grädde) 
2 msk dijonsenap (osötad) 
1 gul lök 
1 paprika 
2-3 msk färsk persilja eller 
basilika 
1 tsk ingefära 
Örtsalt 
Svartpeppar 
Kokosolja (eller smör att steka 
i) 

GÖR SÅHÄR:  
1) Tina torsken om den är fryst. 
 
2) Sätt ugnen på 100 grader. 
 
3) Dela champinjonerna, paprikan och 
hacka löken. Stek grönsakerna i kokosolja 
tills de mjuknat. 
 
4) Tillsätt sedan resten av ingredienserna 
förutom torsken. Låt puttra på låg- eller 
medeltemp i ca 5 min och smaka av. 
 
5)	Lägg torsken i en ugnsform och strö lite 
salt och peppar över. Häll sedan 
blandningen över torsken. 
 
6)	Grädda i ugnen på 100-120 grader tills 
fisken är genomkokt. Eller i 160 grader 
(ca 30 min). 
 
Tips! Servera tillsammans med resterna av 
rotsellerinudlarna och dina 
favoritgrönsaker.  
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Därför överlevde 
Partille Cup pandemin

Av: Christoffer Ekmark

Världen stannar när pandemin rusar fram.
I idrottens värld går föreningar, turneringar och arrangemang 

på knäna – om de inte går omkull.
Partille Cup är inget undantag. Däremot hade organisationen 

hos världens största utomhusturnering i handboll tagit lärdom 
av sin historia och rustat för att klara ett inställt år.

Fredrik Andersson är generalsekreterare på Partille Cup. 
Hur var 2020 för er del?

– Det finns många olika svar på den frågan beroende på 
vilken aspekt man ser det från. Vi ställde in arrangemanget 
för första gången på 50 år så det är en stor saknad och en 
sorg att det inte blev av. Väldigt många unga människor 
hade sett fram emot detta på olika sätt. Vissa hade sparat 
pengar i tre-fyra år för den här upplevelsen.
Hur har er organisation klarat sig?

– Vi mår bra och ser hoppfullt på framtiden. Vi är 
redo så fort övriga världen är det och har öppnat upp för 
anmälan för nästa år. Det började fantastiskt bra med 
rekordmånga anmälda lag i mitten i september vilket är 
ett tydligt tecken på att arrangemanget är efterlängtat och 
saknat. Hur det sedan blir 2021 är idag bara spekulationer 
och gissningar, så det är onödigt att gå in på. 

– Vi planerar ett genomförande utifrån nuläget och i 
nuläget (mitten av oktober 2020) skulle vi kunna ha det 
på ett visst sätt. Sedan kan det förändras. Just nu ser vi på 
möjligheterna till inkvartering och så vidare. Hotell fungerar. 

Hur fungerar det med 24 planer på Heden, om ni 
slussar in människor och gör avspärrningar och så 
vidare?

– Just nu ligger det långt fram i tiden och man måste 
ha polistillstånd för att arrangera ett evenemang i den här 
storleken. Tillsynsnämnd och skyddsinstitut ska säga sitt 
exempelvis. För tillfället jobbar vi bara på olika spekula-
tioner och scenarion.
Kan man ha säkra arrangemang, eller drivs man utav 
överlevnad och är tvungen att hitta nödlösningar 
som inte är optimala? 
När Lundaspelen inledningsvis valde att arrangera 
årets turnering, men utan utländska lag, fick de kritik 
som baserades på att det handlade om att rädda 
intäkter snarare än att ta ett socialt hälsoansvar.  
Senare ställde de även in helt.

– Vi måste sätta säkerhet först, evenemanget måste 
vara så säkert som möjligt, är det inte det kommer vi 
aldrig att genomföra evenemanget. Det är vår grund och 
ingen ny fråga för oss.

Utveckla?
– När vi upptäckte att världen blev mer osäker i 

samband med terroristattacker, så blev säkerhetsfrågan 
allt mer prioriterad. Vi kan inte garantera allas säkerhet. 
Vad vi kan garantera att vi jobbar med frågan och sedan 
redovisar vad vi gör med säkerheten. Kan vi inte arrangera 
en så säker turnering som möjligt så arrangerar vi inte 
den. Våra deltagare har högsta prioritet.
Hur reagerar du på kritiken som riktades mot 
Lundaspelen?

– Jag kan förstå kritiken, allt är så osäkert nu. Jag kan 
även förstå Lundaspelen som vill genomföra turnering-
en. Jag tror inte det enbart handlar om ekonomin. Om 
man kan göra det på ett säkert sätt är upp till var och 
en att göra sin egen analys av det hela. Det är många 
frågor som måste redas ut. Hur ser resesättet ut, hur 
kommer grupper förflyttas, var kommer de spendera 
tid osv. Göteborgs Cup arrangerades i september och 
där klarade man av alla restriktioner på ett tryggt sätt.

– Att hantera utländska lag är komplicerat. Ska 
Partille Cup ta in utländska lag, bara nordiska eller 
enbart svenska? Det får vi se då.

Partille Cup valde att betala tillbaka hela anmäl-
ningsavgiften till de anmälda lagen.
Hur resonerade ni kring det?

– Det var egentligen inget svårt beslut. Det kändes 
som att det var så vi skulle göra från början. 
Andra turneringar har inte kunnat eller velat göra det?

– Vi har varit med om svin- och fågelinfluensa tidi-
gare och vid den första pandemin 2009, som dödade 
människor runt om i hela världen, var vi nära att inte 
få genomföra turneringen. Vi visste då inte ens att 
smittskyddsinstitutet kunde stoppa arrangemanget. 
Först i maj fick vi besked om att vi kunde genomföra 
turneringen. Så tillsammans med smittskyddsinstitutet 
gjorde vi ett protokoll kring hur vi skulle jobba med 
smittspårning och hantering av sjuka.
Vad innebär det mer konkret?

– Vi gjorde om vår chain of command med infor-
mation och annat. Skolorna blev indelade i områden 
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”När vi upptäckte att världen 
blev mer osäker i samband 
med terroristattacker, så 
blev säkerhetsfrågan mer 
prioriterad.”



som var knutna till specifika vårdcentraler, Det skulle 
finnas rum på varje skola där vi kunde isolera enskilda 
deltagare samt utrustning för vård. Vi hade även ett 
händelselopp för isolering kring lag, andra lag i sam-
ma korridorer och så vidare. Då hade vi inte ett enda 
fall, men det fanns grundläggande förberedelser. Det 
kändes väldigt tryggt att ha det och vi har levt med det 
länge sedan dess.

– I och med att vi upplevde svininfluensan då insåg 
vi vilket hot det kunde varit både mot föreningen och 
turneringen. Vi insåg att vi måste lägga undan pengar 
för att ha ett eget kapital som en försäkring om arrang-
emanget kunde genomföras.
Och det var de pengarna som kom till nytta nu?

– Ja. Vi hade egentligen inte ett helt inställt år i 
reservbudget, men vi klarar ändå det här året. Om 
det inte blir någon turnering 2021 vet jag inte hur det 
blir. Även Gothia Cup tog ett styrelsebeslut att jobba 
på samma sätt med att sätta undan pengar.

Partille Cup fick, från andra turneringar, kritik för 

att de betalade tillbaka hela anmälningsavgiften. Deras 
sätt att hantera situationen blev rättesnöret.

– Jag kan inte gå in på andras sätt att jobba. För oss 
var det ett enkelt beslut eftersom det fanns förberedelser.
Vad har Covid 19-situationen under 2020 annars 
lärt er?

– Jag märker vad Partille Cup betyder för Göteborg. 
Se på besöksnäringen i staden exempelvis. Hela Göte-
borg omsatte i den branschen normalt sett 80 miljarder 
en sommar, i år bara två. Evenemangen uteblev, alla 
över en kam och det var 25 000 hotellnätter som bara 
försvann. Uppskattningsvis var det 250 miljoner kronor 
i turistekonomiska effekter som uteblev som var knutna 
till just Partille Cup.
Hur hanterade ni hotellsituationen?

– Vi hade ett avtal där vi var tvungna att betala alla 
rum, men alla de 16 hotell vi hade samarbete med var 
medgörliga och strök det avtalet. De såg den långsiktiga 
vinsten i det. ■
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Potatiscupen ändrar 
upplägg inför 2021

Text: Christoffer Ekmark, Foto: Christoffer Borg Mattisson

Att hela pandemin ska ha  försvunnit lagom till april är 
det ingen som tror.  Men de ansvariga för Potatiscupen 
väljer att planera att genomföra turneringen ändå.

– Vi har gjort ett omtag. En Covid-19-anpassning 
där vi gått från en helg till två, säger Maria Sundén på 
AHK:s kansli, tävlingsansvarig för Potatiscupen.

Hon har varit en del av Alingsås HK sedan 2010 och 
har längre erfarenhet än så av cupen, då som förälder 
till spelande barn

– Cupen växte sig tidigt såpass stor att vi var tvungna 
att använda hallar i Vårgårda och Lerum. Det har varit 
en utmaning logistiskt med att få allt att fungera.

2021 spelas cupen enligt planerna  9-11 april och 
16-18 april, istället för som det var tänkt under 2020 
– öven en helg med cirka 300 lag.

– Tanken på att ha cupen över två olika helger har 
funnits tidigare. Det gör att vi kan ha cupen centralt i 
Alingsås vilket minimerar resandet. Det påverkar även 
login. Istället för ett rum till 15 personer så har vi två 

rum - vilket ger mycket större ytor.
– Maten som ska ätas kommer att levereras i fär-

digförpackade lunchlådor. Personer från varje lag får 
komma och hämta maten och ta med sig till platsen 
där laget finns. Vi centrerar så mycket som möjligt runt 
lagen och det är vår fasta tro att det kommer att fungera
Hur mycket betyder Potatiscupen för Alingsås HK?

– Den är ett av de fyra intäktsbenen för Alingsås. Vi 
brukar ha en ungefärlig vinst på 1,5 miljoner. I normala 
fall är det förödande att inte arrangera den. Nu har vi fått 
lite hjälp av staten, men inte så det täcker allt bortfall.
Vad innebär det i förlängningen?

– Kostnadsbesparing generellt och i förlängningen 
som en konsekvens även högre medlemsavgift.  – det 
är så vi får kompensera. AHK är sedan tidigare en 
klubb som försöker lägga så liten avgift som möjligt 
för ungdomarna.

– Vad gäller lagavgifterna så har vi betalat tillbaka 
allt. Vi erbjöd lagen att efterskänka avgifterna eller låta 

För Alingsås HK är Potatiscupen en stabil intäktskälla i miljon-
klassen varje år.

Så när 2020-arrangemanget ställdes in var det naturligtvis en 
tung smäll.

Nu hoppas föreningen att det ska gå att genomföra cupen 2021 
– under nya former.

den vara innestående till 2021 – och det är faktiskt hela 
40 lag som valt att låta pengarna stå kvar i hopp om 
att spela nästa år. 

Maria Sundén betonar samtidigt att föreningen har 
tagit ett steg ytterligare med den interaktiva delen av 
Potatiscupen.

– Föreningen samarbetar sedan tidigare med Ga-
medayappen och vi planerar för att kunna ha någon 
form av interaktiv cup om vi skulle bli tvungna att ställa 
in även 2021. Där kommer det att arrangeras tävlingar, 
ges tränartips och mycket annat. 

– Vi måste jobba för att inte bli bortglömda. Vi måste 
våga satsa framåt för att vinna och bygga en gemenskap 
i Handbollssverige.
Planeras det några andra nyheter?

– CSR-projektet ”Handboll för Alla” kommer att 
bjuda in flera lag. Lördagen den 10 april har vi en festlig 
dag med de lag från olika plaster i landet som finns i 
den klassen. Det är spännande att de tar mer plats för 
de är verkligen härliga glädjespridare.

– Dessutom kommer vi att ha inbjudningsklasser i 
P19-17 och F19-17. Den klassen spelas den 9-11 april 
vilket ligger två veckor innan USM steg fem, så kan-
ske kan det vara ett bra tillfälle att förbereda sig där. 
Tidigare har det varit trögt att få in lag i juniorklassen, 
men kanske kan detta vara ett sätt, säger Sundén. ■

”Tanken att ha cupen över 
två olika helger har funnits 
tidigare.”
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Sverker Fryklund 
om normer i en grupp

Text: Christoffer Ekmark

Under lång har Sverker Fryklund arbetat med att un-
dervisa i och tillämpa psykologiska aspekter kopplat 
till personlig utveckling, med fokus på prestationsut-
veckling, både på individ- och gruppnivå. 

– Utgångspunkten är holistisk, för att kunna prestera 
bra behöver vi må bra. Därför är alla delar i vårt liv 
viktiga, säger Fryklund.

I sin ungdom spelade han handboll i H43 Lund 
med några av de bästa i landet i sin årgång. Hans lag 
vann Partille Cup och en del andra stora turneringar, 
men den idrottsliga karriären växlade senare över på 
tennis. Därefter tog idrottspsykologin över,

I MFF-kretsar är Sverker Fryklund ett bekant ansikte. 
Sedan 2009 är han knuten till föreningen i sin roll som 
idrottspsykolog, med uppgiften att bistå Malmö FF:s 
spelare med mental träning och rådgivning. Utöver 
rollen som idrottspsykolog arbetar Sverker Fryklund 
också som idrottsvetenskaplig koordinator i föreningen. 

Kort och gott handlar det om att Sverker Fryklund 
blir ansvarig för att kvalitetssäkra den sportsliga verk-
samheten och de idrottsvetenskapliga stödfunktionerna 
i Malmö FF. Vid sidan av sin tjänst på Malmö FF arbetar 
Sverker också som forskare inom idrottspsykologi vid 
Malmö Universitet.

Det här med att må bra som människa för att prestera 
bra på planen – är inte det en rätt grundad självklarhet?

– Jo, men det är lätt att det blir en myt. Livet och 
idrotten går upp och ner. För att prestera bra måste man 
må bra över tid. I mitt yrke handlar det om att arbeta 
med det psykologiska välmåendet, främst med lag och 
grupper. Då handlar mycket om att göra varandra bättre. 
Proffs som ska göra varandra bättre? Är inte det en 
utmaning i sig?

– I de flesta lag är det tudelat. I vissa fall konkurrerar 
man ju om platser, å andra sidan är alla måna om att 
laget ska gå bra.

Sverker Fryklund är måhända en av Sveriges mest profilerade 
idrottspsykologer.

Med drygt tio år i Malmö FF och ett nyskördat SM-guld har 
han fått chansen att prägla en svensk proffsklubb på ett unikt sätt.

Samtidigt har han intagit rollen som handbollstränare för ett 
knattelag i IFK Malmö och har sina tankar kring handbollens 
möjligheter och utmaningar.
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vilka personer som varit där. Det bygger på att spelare 
och ledare tycker att det är någonting bra som tillförs.
Efter tio år i Malmö FF – hur mycket har du utvecklats 
som idrottspsykolog?

– Jag lär mig från både spelare och ledare hela tiden. 
Det är fascinerande hur de kan fungera på olika sätt. 
Jag har miljoner anteckningar i mina mappar… När 
man är relativt ny i ett område är man fast vid modeller, 
tester och annat. Jag var lite låst inledningsvis, men jag 
har i mycket större utsträckning lärt mig att anpassa 
mig efter situationer.
Hur mycket kan man utveckla saker som gruppdynamik 
och gruppens välmående inom elitidrotten tror du?

– Jag tror att det finns väldigt mycket kvar att göra. 
Och jag tror inte att det har med resurser att göra. 
Nu finns det fler idrottspsykologer än någonsin och 
acceptansen är större. Istället handlar det om hur man 
fördelar resurser.
Hur mycket praktiseras omvänd psykologi, det vill 
ska att man försöker påverka sina motståndare. 

– Vi pratar ofta om fokusering på det man själv 
behöver göra. Lägger man energi på att störa sina 
motståndare inom exempelvis handboll eller fotboll 
så är det kontraproduktivt. Det är generellt bättre bry 
sig om sina egna uppgifter.

– Samtidigt har jag jobbat mycket inom tennisen, 
och där kan man verkligen psyka sina motståndare. 
Det pågår väldigt mycket fusk och båg under touren 
och då måste man mentalt förbereda sig. Folk försöker 
förstöra och få en ur balans. Det finns inte ens domare 
på en del matcher och då gäller det att ha en mental 
gameplan redo där man vet hur man ska reagera om 
motståndaren börjar hetsa. Personligen kan jag tycka 
att det är trist att så ska vara i den ”ädla” sporten.
Handbollen vill ju ofta beskriva sig som en gentleman-
nasport. Men det pågår hela tiden ett psykologiskt 
spel där tränarna, och många gånger även spelarna, 
försöker påverka domarna. Hur upplever du det 
spelet från en idrottspsykologisk vinkel?

– Som jag ser det är hela den biten en slags förskjut-
ning från regelboken. Om jag som tränare inte hetsar 
mot domarna, men motståndartränaren gör det och 
vinner fördelar, är det då inte naivt att inte själv agera 
på samma sätt. Är det värt att tappa en sportslig fördel 
på det? Kanske har det blivit så att deltagarna känner 
att de måste anamma det beteendet för att laget ska 
kunna få optimala förutsättningar att prestera och få 
med sig resultat.

– I detta fall handlar det om simpel inlärningspsy-
kologi; att man får utdelning – och då kommer man 
att fortsätta med samma beteende.

– Människor är samtidigt mästare på att legitimera 
sina beteenden. Man tjänar på det i stunden. Då går 
det att skjuta ifrån sig ansvaret genom att lägga det på 
domare. Då bildas en ny norm - och sådana normer 

är svåra att bryta. 
Finns det någon väg ur ett sådant beteende?

– I handbollens fall behövs det i så fall nya regler. 
Som gult kort om man pratar med domaren.
Tycker du personligen att det är okej att som tränare 
att gasta som man gör många gånger?

– Dialogen med domarna bör finnas, men den ska 
vara respektfull och den gränsen har vi passerat för 
länge sedan. 
Jag satt bakom en tränarbänk i en elitmatch tidigare 
i år där tränaren ostraffat kunde skrika ”Fitta” efter 
ett domslut som gick emot hans lag. Ingen reagerade.

– Om någon skulle säga så i Malmö FF skulle lag-
kamrater, tränare eller någon annan i staben direkt 
gå fram och säga: ”Du har en dotter och en fru, man 
pratar inte så här.”

– Vi utbildar människor hur man för sig. Har man 
då en huvudtränare som inte kan följa det så blir 
det katastrof. Vad blir det för kultur och värdering 
i den föreningen om man tillåts säga sådana saker 
Värderingarna måste bli normer som blir konkreta 
beteenden och det måste i sin tur synas i vardagen. 
Beteenden är allt vi säger och gör, det spelar ingen roll 
vad som står i policypärmarna om vi som människor 
inte agerar därefter.
Ur en idrottspsykologs perspektiv – hur ser du på den 
av många förbund uttalade strategin att inte låta 
barn tävla i seriesammanhang förrän de kommit 
upp i tonåren?

– Jag är själv handbollstränare för mina söner som 
är tio och tolv. Nu har vi precis börjat och den äldste 
älskar det. Jag tror att det är en viktig del är att komma 
bort från den tidiga selekteringen där vi tyvärr gör oss 
av med många spelare. Det utarmar både bredd och 
spets, för ju längre vi kan hålla kvar bredden – desto 
större möjligheter har vi att få fram eliten. Det är ett 
stort stort experiment som vi inte vet svaret på.

– Den enda farhågan man kan se är att vi blandar 
ihop att tävlande skulle vara någonting fult. Tävling är 
en viktig del när det kommer till motivering. Det borde 
inte vara problem med tävlandet, utan snarare med 
selekteringen. Ibland blandar man ihop det. Idrotten 
kanske är för dålig på att tydliggöra saken? Självklart 
ska vi tävla. Det handlar om hur vi strukturerar pre-
stationsmiljö.
Hur vanligt är det, tror du, att elitidrottare faktiskt 
inte tycker om sitt jobb – utan fortsätter på grund av 
att det är just det de råkar vara bra på?

– Jag stöter på det ibland. Idrottare med grav pre-
stationsångest. Just där borde idrottspsykologin få ett 
högre mandat. Jag har träffat idrottare som lagt av 
eller som slutar i tidiga 20-årsåldern, för att de inte 
klarar av ångesten som kommer. De skulle kunna mås 
mycket bättre i många lag. Jag har också hört att de som 
fortsätter bara för andra har förväntningar på dem. ■

– Hur märker man att någon inte mår så bra? Frågar 
man? Bryr man sig? Sådant kan variera, men man kan 
definitivt använda gruppen som instrument för att 
fånga upp dem som mår sämre.
Hur noga är föreningar på elitnivå att arbeta med 
spelarnas psykologiska hälsa?

– Det finns en gammal och lång tradition kring 
att mäta idrottarnas fysik, men det är inte alltid lika 
uppenbart att det psykologiska mående i gruppen varit 
en del att ta hänsyn till.
Går det att mäta psykologiskt mående?

– Naturvetenskapen och psykologin mäts ofta, 
sömn exempelvis. Naturvetenskapen vet vad som krävs 
och det kan mätas. Då kommer även de psykologiska 
aspekterna in i bilden. Holistiskt sett fungerar det inte 
om man inte arbetar tillsammans. Bestämmer vi oss för 
att arbeta med sömnen, måste hela ledarteamet jobba 
tillsammans med det.  Vi har jobbat på det sättet med 
Malmö FF sedan 2010.
Fanns det en idrottspsykolog i teamet innan du kom 
in i bilden där?

– Nja, de fanns lite då och då ”vid olika behov”, men 
det fanns inget strukturerat och ordnat.
Strukturerat?

– Malmö FF har ett värdegrundsdokument med 
normer som sätter en beteendestruktur som vi vill ha 
i gruppen. Det kan handla om hur man hälsar på var-
andra, hur man beter sig på resor och utanför planen. 
Det är väldigt betydande beteenden i en grupp. Det 
ska vara självförstärkande. Och om fler gör på samma 
sätt - vill andra fortsatt kommunicera på det sättet.

– För att få en struktur över tid, så krävs grundläg-
gande värderingar inom klubben. Normerna gäller 
därför för alla; VD:n, sportchefen, tränaren, spelarna, 
och alla andra anställa i Malmö FF. På spelarnivå arbetar 
man med uppförandenormer ända ner på juniorsidan.
Och det skapar… trygghet?

– Många brukar säga att Malmö FF är ett bra ex-
empel på vinnarkultur. Man kan spåra ett beteende 
genom generationer av spelare. Klubben, ibland jag, 
skruvar lite på de detaljerna hela tiden, så att det hela 
tiden förstärks.
Vad händer när det kommer in stjärna, eller en 
diva, i ett lag – som kanske inte har något behov av 
att fungera i grupp?

– Det finns en slags svensk modell där man tror på 
hur man beter sig inom ett lag. Sedan finns det ingen 
brist på personer som står upp och tar plats. Det krävs 
också sådana individer skulle jag vilja påstå. Men i 
en stark grupp med starka normer så slussas stjärnor 
snabbt in i det beteendet. 
 Fungerar det likadant utomlands? Man hör ju ofta 
om hur enskilda stjärnor kan ta över både omkläd-
ningsrum och hela föreningars normerP

– Jag kanske är naiv, men jag tror det. Men först 

måste man anpassa sig till den struktur man möter. 
Om man går in från dag ett och ändrar allt så kommer 
det inte gå. En spelare behöver ofta anpassa sig och 
sakta över tid smälta in så att deltagarna ser vinsterna 
i det. Om de ser att de mår bättre i gruppen efterhand 
så presterar de bättre.

Fryklund tar upp två olika ledarfilosofier.
– Jämför Bengan Johanssons svenska stil med den 

ryske tränaren Trefilov. De hade helt olika sätt att träna 
en grupp. Bengans ledarskapsstil hade varit svår i det 
ryska laget. Men om han börjat som Trefilov och sedan 
blivit mer Bengan efter hand så hade han haft större 
möjligheter att påverka på sitt sätt.
Hur lång tid tog det för dig att sätta en struktur i MFF?

– Det fanns redan en grogrund. Värderingarna 
fanns där. Sedan har det gått upp och ner beroende på 

5150

R E P O R TA G E   S V E R K E R  F R Y K L U N D S V E R K E R  F R Y K L U N D   R E P O R TA G E

”Människor är samtidigt 
mästare på att legitimera 
sina beteenden. Man tjänar 
på det i stunden. Då går det 
att skjuta ifrån sig ansva-
ret genom att lägga det på 
domare”
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Handboll för Alla: 10 april 2021
Potatiscupen har den stora glädjen i att för första gången anordna 
en cup med gående handboll för personer med funktionsvariation.
AHKs egna lag HFA har funnits sedan säsongen 18/19 och är ett 
härligt gäng som bl.a. spelat i Hallbybollen januari 2020.
Nu är det dags att bjuda in till vår egen Potatiscup.

HFA (mixat till både ålder och kön)
Matchtid 2x10 minuter
• 4 lag som spelar Gruppspel
• 3 matcher per lag
• Individuella priser alla deltagare
• Anmälningsavgift: 1.500:-/lag
• Fika & lunch

Vid intresse – kontakta Potatiscupen med ett mail.

Inbjudningsklass: 9-11 april 2021
En chans att möta riktigt bra motstånd i en förcup
till USM steg 5 helgen 23-25 april.

U19-17 (födda 2001-2003)
Matchtid 2x20 minuter
• 8 lag per klass P19-17 & F19-17
• Anmälningsavgift: 2.500:-/lag

Vid intresse – kontakta Potatiscupen med ett mail.

Prisstege
• Segrare 5.000:- lagpris + Pokal
• Andra pris 2.500:- lagpris + Pokal
• Tredje pris 1.000:- lagpris + Pokal 

ARRANGÖR
ALINGSÅS HK

HANDBOLLSFEST
UNDER TVÅ HELGER

KONTAKT
Arrangör
Alingsås HK
Bryggaregatan 4
441 30 Alingsås
Info@ahk.nu

Potatiscupen
Maria Sundén, tävlingsansvarig
0322-643380
Potatiscupen@ahk.nu
www.potatiscupen.nu @potatiscupen

facebook/potatiscupen

www.potatiscupen.nu
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I huvudet på en 
idrottspsykolog

Av: Björn Melin

Idrottspsykologi börjar bli en allt mer accepterad term hos alla 
elitföreningar och förbund som satsar seriöst.

I det svenska handbollslandslaget och i IFK Kristianstad är 
det Johan Ekengren som ansvarar för de frågorna. 

– Jag älskar verkligen mitt jobb, men ingenting gör mig gladare 
än när jag blir överflödig, säger Johan.

I jakten på idrottslig framgång finns alltid detaljer att 
förbättra oavsett om det handlar om teknik, taktik, 
kost eller hälsa. Allt kan alltid bli bättre och hur bra 
man lyckas mäts i prestation och vinst. Samtidigt har 
tillgången till lagen och spelarna genom media, webb 
och sociala medier aldrig varit större och det är inte 
svårt att förstå den press våra elit- och landslagsspelare 
lever under. För att kunna hantera allt detta har det 
blivit allt vanligare med idrottspsykologer knutna till 
lagen men vad gör en sådan egentligen? 

För att stilla min nyfikenhet stämde jag träff med 
Svenska Handbollförbundets och IFK Kristianstads 
rådgivare Johan Ekengren som har arbetat med idrotts-
psykologi sedan 2002.

– Egentligen har jag nog arbetat praktiskt med den-
na typ av frågor lite längre än så genom min roll som 
ungdomstränare men det var då jag började arbeta med 
det formellt. Förbundet hade insett behovet av ett bättre 
stödsystem runt landslagen och jag fick då i uppgift att 
arbeta med våra 86/87: or, något jag gjorde fram till 

att de vann U21-VM i Makedonien 2007. Framgången 
gjorde att förbundet ville utveckla satsningen på dessa 
delar vilket ledde till en deltidsanställning 2011.
Vad var det som gjorde att just du blev tillfrågad 2002?

– Det var nog lite av en tillfällighet. Jag hade flyttat 
till Halmstad från Vingåker för att kombinera högsko-
lestudier i idrottspsykologi med spel som vänstersexa i 
Halmstad Handbollspojkar. När jag sedan drog kors-
bandet blev jag uppmanad att börja träna klubbens 
ungdomar under rehabtiden, vilket i sin tur – i och med 
en magisteruppsats om steget mellan ungdoms- och 
A-landslag – ledde till att förbundet fick upp ögonen 
för min kompetens inom idrottspsykologi. Och på den 
vägen är det, berättar Johan och skrattar.

– Anställningen vid förbundet gjorde i sin tur att 
jag lärde känna Jimmy Blomberg som undrade om jag 
kunde jobba med dessa frågor också i Anderstorps SK 
som han tränade. Så blev det och det uppdraget kom 
att bli helt avgörande för min syn på idrottspsykologi 
och mitt förhållningssätt till handbollen. 

– Det året råkade nämligen en av klubbens bästa 
spelare ut för en fruktansvärd arbetsplatsolycka som 
tvingade honom att amputera armen och ge upp sin 
handbollskarriär. 

– Händelsen skakade om oss alla i laget och blev 
inledningen till ett gemensamt arbete där vi landade 
i att det viktigaste i livet inte är handbollen, utan det 
är att må bra och att ta hand om varandra. Av allt 
oviktigt är handbollen viktigast men den är det inte 
när det verkligen gäller. Innan dess hade min syn på 
idrottspsykologi handlat om att hjälpa spelarna att 
optimera, att prestera och att vinna nästa match. Jag 
insåg att det istället handlade om att se helheten, att 
se hela människan.

– Senare hade jag en handbollstränare – Janne Gö-
ransson – som gick bort blott 37 år gammal i tarmcancer 
och då blev det ännu en gång uppenbart vad som är 
viktig i livet. Medmänsklighet är viktigt, gemenskap 
och det sociala är viktigt liksom en insikt om varför 
vi håller på med det vi gör. Det handlar inte bara om 

att vinna utan också om att ge något till människorna 
omkring sig och uppskatta det man har.

– Ännu en viktig händelse för mig själv och synen på 
idrottspsykologin är herrarnas chockartade VM-kvalför-
lust mot dåvarande blåbärsnationen Montenegro 2012, 
bara ett par veckor innan landslaget skulle samlas för 
förberedelser inför London-OS. Då fanns det mycket 
oönskade tankar och känslor i en aningen desorien-
terad grupp. Men vi lyckades bygga upp gruppen och 
Sverige vann ett OS-silver – vilket gav idrottspsykolo-
gin ännu större legitimitet, berättar han och är tydlig 
med att arbetet gjordes av hela ledarstaben, inklusive 
förbundskaptenerna Staffan Olsson och Ola Lindgren.
Du verkar ha kommit fram helt rätt i tiden. För 
visst hade ditt uppdrag inte varit möjligt utan trä-
nare, ledare eller förbund som hade sett värdet av 
idrottspsykologin?

– Visst är det så, jag har haft tur med att få arbeta 
med ledare som tidigt insåg detta men också som hade 
så pass bra självförtroende i sitt ledarskap att de kunde 
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lämna över delar till andra, som kunde hjälpa dem att 
få helheten större. 
För att lyckas med ditt uppdrag krävs det väl inte 
bara ett förbund eller en ledare som köper konceptet 
utan också att spelarna gör det?

– Jag har alltid känt mig välkommen och att det hos 
de flesta har funnits en nyfikenhet och en öppenhet 
inför det jag har att erbjuda. Jag upplever en tacksamhet, 
kanske för att jag bryr mig om människan och spelar på 
en sträng som kanske inte är så vanligt inom idrotten: 
”Vad är viktigt för dig?”, ”gör du det som leder dig mot 
det som är viktigt?” eller ”hur mår du”? Det är andra 
frågor än vad en tränare normalt sett ställer. Jag har 
haft tur och aldrig hamnat i en grupp med spelare som 
har känt att detta är påtvingat.
Aldrig?

– Nja, visst kan det ha funnit en viss skepsis hos någon 
men ”alla” har ändå sett det som ett sätt att utvecklas 
eller som i vissa ledares fall, att man inte har förstått 
vad jag gör men man ser att det kan vara ytterligare 
ett verktyg – precis som kost och fysiologi – för att nå 
deras mål: att vinna. 

– Men visst hade det varit spännande om vi kunde 
ersätta detta resultatfokus med något annat, om målet 
kunde vara att vinna samtidigt som vi skapar välmå-
ende människor, goda samhällsmedborgare eller vad 
det nu må vara. 

– Elitidrott är jäkligt hårt och krävande och risken 
är att vi bryter ner folk istället för att lyfta upp dem. 
Där vill jag vara en motpol och vara den som ställer 
frågan vad som händer över tid med spelarna och med 
oss som förening eller landslag om vi agerar på ett visst 
sätt. I exempelvis IFK Kristianstad vill vi vinna och vi 
vill utveckla spelarna så att de kan ta nästa steg – ut i 
Europa – men vi väl också att de ska ha trivts så bra att 
de vill spela här igen om de vänder tillbaka till Sverige? 

– Kortsiktiga belöningar men långsiktiga negativa 
konsekvenser är normen idag – vinn nästa match till 
varje pris – men visst vore det bättre om det var tvärt-
om, kortsiktiga negativa konsekvenser och långsiktiga 
belöningar? Vi kanske förlorar i dag men över tid har 
vi skapat något större?

– Inom idrottspsykologin finns det många som säger 
att de har hemligheten och kan förbättra prestationen 
enormt, de säljer enkla lösningar och så hänvisar de 
till någon obskyr undersökning eller annat som ska 
övertyga ”kunden”. Jag har aldrig behövt vara en säljare 
utan det har varit annat som har styrt – att gruppen vill 
utvecklas – och det har nog varit ett framgångsrecept 
för mig. Och genom det har jag haft förmånen att 
kunna vara mer genuin.
Hur går ditt arbete till mer konkret?

– Till att börja med brukar jag fråga de som berörs 
om de vet vad idrottspsykologi är, det finns nämligen få 
andra vetenskaper med så många myter och fördomar 

kring sig. Och till okunskapen bidrar att idrottspsyko-
login spretar och har förändrats över tid; tidigare låg 
fokus på hur man kommer in i ”zonen”, på hur man 
gör för att prestera som bäst. Idag handlar det snarare 
om hur man presterar så bra som möjligt när man är 
utanför zonen. Den utgångspunkten är betydligt mer 
intressant eftersom vi oftare är utanför zonen än i den.

– Det i sig innebär en stor skillnad mot andra tra-
ditioner av psykologin där man ofta fokuserar på att 
kontrollera sina tankar, sina känslor och exempelvis att 
ha ett bra självförtroende. Hur gör man då när man 
har något så mänskligt som ett dåligt självförtroende? 

– Det är enligt mig mer intressant att arbeta med. 
Jag utgår från ”ACT” – Acceptance and Commitment 
Therapy – vilken står lite i kontrast till den kognitiva 
utgångspunkten om att alltid tänka positivt och ändra 
sina negativa tankar. 

– Vi människor fungerar inte på det sättet, vi är 
utvecklade och har överlevt historiens alla utmaningar 
därför att vi är skickliga på att upptäcka hot, se fel och 
att tvivla. Ändå kan vi leva ett meningsfullt liv.

– Det viktigaste är dock att mottagaren har ett en-
gagemang, annars går det inte. Det finns många spår 
inom psykologin där ”klienten” blir beroende av sin 
rådgivare men så ska det inte vara; jag ger dig strategier 
eller verktyg och du övar och använder dem självständigt 
framöver. Jag älskar verkligen mitt jobb men ingenting 
gör mig gladare än när jag blir överflödig, när klienten 
står på egna ben, säger han med stor emfas.

– Man ska också komma ihåg att det finns ett 
stigma och ett tabu inom elitidrotten såtillvida att 
man aldrig får visa sig ”svag”. Jag försöker därför alltid 
komma innanför ytan på spelarna och få dem att inse 
att vi alla är människor och att det är svårt i perioder. 
När de inser det kan de ta av sig masken och skippa 

den roll de spelar och förmodligen prestera bättre på 
handbollsplanen.

Vad är den största fördomen om idrottspsykologi?
– Det är många. Tidigt i min karriär sprang jag på 

en tränare som sa ”du vet väl att man inte kan förändra 
människor?” men jag påstår att det är fel, vi alla på-
verkas av livet och kan förändras om vi gör medvetna 
val. En annan fördom är att man ”ska tänka rätt” men 
vad är det? Hjärnan är en tankemaskin, så tro inte på 
allt du tänker. Den största fördomen är nog att man 
har ”problem” eller att det är ”kris” om man tar hjälp 
av en idrottspsykolog. Så är det verkligen inte, oftast 
handlar det om nyfikenhet, att bli medveten och en 
vilja att må och prestera bättre. 
Hur viktigt är det för dig att bygga relationer och skapa 
förtroende och inte bara ge handfasta råd och tips?

– Det enkla svaret är nog att utgå från psykologin 
där det aldrig finns några enkla svar utan att allt ”beror 
på”, säger han och skrattar hjärtligt. Och det är sant, 
det beror alltid på var i livet personen är, vad den kan 
och vad den vill och så vidare. Jag ställer massor med 
frågor och får spelaren att reflektera, att tänka och 
känna efter och det kan vara jobbigt. Och då blir det 
viktigt – ja till och med avgörande – med en relation, 
ett förtroende.
Handlar mycket om att vara ett neutralt bollplank, 
som spelaren inte är i beroendeställning till som den 
är till sin tränare?

– Nja, bollplank är väl ett dåligt exempel, för bollar på 
plank studsar bara tillbaka. Jag måste stå för någonting, 
jag kan inte bara vara neutral för då blir det mjäkig och 
vi kommer ingenstans. 
Är du kravställare också?

– Ja, det kan man nog säga. Spelarna får inte älta, 
de får problemlösa men då krävs det papper och 
penna. Att älta är som pingis i huvudet, tankar som 
far fram och tillbaka och det löser ingenting. Och jag 
ger inga ”fem tips” eftersom allt ”beror på”, säger han 
och skrattar igen.

– Tidigare – och det händer väl numera också – var 
det mer så att föreningen eller tränaren ville ha någon 
som kom med en verktygslåda, som lärde spelarna att 
koncentrera sig bättre, som gav dem bättre självförtro-
ende och så vidare. Jag går helt emot dessa ”magiska” 
lösningar och menar att det inte finns några enkla råd 
eller snabba verktyg som bygger olika egenskaper. Istället 
handlar det om medvetenhet, acceptans och hur man 
förhåller sig till sina tankar och känslor.

– När jag jobbar med spelarna inleder jag alltid 
med att fråga vad eller vem som är viktig för dem. 
Frågan ”vem” är faktiskt ganska jobbigt för många; de 
svarar sin familj och inser att handbollen faktiskt inte 
är nummer ett. Och därifrån kan vi resonera kring 
handbollens roll, vad som är viktigt inom den och vad 
som händer med dem om de exempelvis inte längre 

känner sig betydelsefulla för laget. För sådana perioder 
drabbar många spelare. Och då får de beskriva vad 
som händer när det sker och vilka konsekvenser det 
får. Och så vidare ...

– Och då kommer vi tillbaka till det där med för-
troende. För att få till en naturlig relation försöker 
jag röra mig mycket i spelarnas miljöer och helst från 
det att de är unga, det är så vi arbetar inom Svenska 
Handbollförbundet till exempel. Om jag redan när de 
är 16 – 17 år gamla lär känna dem skapas en långsiktig 
relation som gör det enkelt för dem att slå en signal 
eller slänga iväg ett mejl om det blir kämpigt eller de 
behöver stöd längre fram i karriären. 
Vad är de vanligaste problemen eller frågeställning-
arna hos de spelare du möter?

– Det är många som tvivlar på sin egen förmåga: ”Jag 
är inte tillräckligt bra” eller ”jag känner inte igen mig”, 
funderingar och frågor som för bort dem från där de vill 
vara och som ofta kläs i att de saknar självförtroende. 
Vadå inget självförtroende? Det är mänskligt att tvivla 
men du kan spela fantastisk utan självförtroende. Istället 
brukar det handla om något annat och så resonerar vi 
kring vad som har rubbat vardagen. Det kan vara en 
skada, bristande speltid eller något annat, säger Johan 
och funderar vidare.

– Många pratar också om ”prestationsångest” men 
ingen är väl rädd för att prestera? Har de bollskräck 
då? Snarare handlar det om att man är rädd för vad 
lagkamraterna ska tänka, eller hur publiken reagerar 
eller vad som ska stå i tidningen – och det är snarare 
”social ångest”. Det låter kanske lite tramsigt men att 
sakta ner och hamna i en diskussion kring vad saker 
och ting egentligen är och hur man kan hantera det 
är nyttigt.
Finns det någon åldersrelaterad skillnad i spelarnas 
behov?

– Inte egentligen, det handlar snarare om när man 
gör något för första gången. Att till exempel ta steget 
från junior- till seniorlag, att byta klubb eller att flytta 
utomlands. Framför allt att ta steget från juniorspel till 
att kanske flytta hemifrån för att plugga vid ett hand-
bollsgymnasium i en annan stad kan skaka om, det är 
tuffare för de flesta än att byta till sin fjärde proffsklubb. 
Utomlands handlar det inledningsvis mest om en kul-
turell krock – både i förening och i samhälle – som kan 
bli chockartad. Lika många sliter med att komma hem 
till Sverige igen och beskriver hur tufft det är, med en 
kanske sliten kropp och ett familjeliv som tar kraft och 
energi mellan träningarna och matcherna. 
Har behovet av stöd ökat i samband med pandemin 
med tanke på inte bara hälsofrågor utan också in-
ställda matcher, spel utan publik, ekonomiska kris 
och varsel i klubbarna?

– Jo, det har skakat om med en annan vardag men 
så länge man kan spela matcher så kan man fortfarande 

”Inom idrottspsykologin finns 
det många som säger att de 
har hemligheten och kan 
förbättra prestationen enormt, 
de säljer enkla lösningar och 
så hänvisar de till någon 
obskyr undersökning....”
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uppfylla sina drömmar och mål – det finns fortfarande 
mening med handbollen så att säga. Däremot finns det 
färre saker att göra på fritiden och då är det lätt att man 
tränar ännu mer på gymmet, vilket kanske låter bra 
men det kan leda till förslitningsskador och handlar 
kanske också om ett sätt att döva ångest. 
Hur tror du framtiden ser ut för idrottspsykologin i 
allmänhet och inom handbollen i synnerhet?

– Framtiden för idrottspsykologin tror jag kommer 
att handla om att släppa verktygslådorna och mycket 
mer anamma mindfulness/medveten närvaro. Jag inser 
att det låter konstigt men det har man gjort framgångs-
rikt i österländska länder i tusen år innan Buddha så 
varför inte här? Jag tror också mycket på ”ACT” och 
acceptansbaserade metoder där man är medveten om 
att man inte behöver lösa sina ”problem” med tankar 
och känslor utan istället lär sig leva med dem och 
förhålla sig till det. 

– För handbollens eller kanske egentligen elitidrot-
tens del tror jag att psykisk hälsa kommer att få ett allt 
större utrymme och att klubbarna måste ta ett större 
ansvar som arbetsgivare än vad de kanske gör idag; 
de måste värna sina anställda och inte betrakta dem 
som förbrukningsvaror. Den klubb som gör det bäst 
kommer att ha en konkurrensfördel gentemot andra, 
åtminstone långsiktigt. Och det är något som vi inom 
Svenska Handbollförbundet också måste inse, att vi 

inte kan konkurrera med andra länder med pengar 
eller resurser men däremot genom att se hela männ-
iskan och erbjuda ett stödsystem som gör spelarnas 
handbollskarriärer hållbara. 

– Allt detta ställer dessutom helt andra krav på 
framtidens ledare och det är också något vi som för-
bund behöver arbeta aktivt med. Det finns onekligen 
lite att jobba med framöver, avslutar Johan Ekengren 
vårt långa samtal och ser entusiastisk ut. ■

”Den klubb som gör det bäst 
kommer att ha en konkur-
rensfördel gentemot andra, 
åtminstone långsiktigt.”

Redan 2010 arbetade Mattias Andersson tillsammans med  Johan Ekengren.

Partille Cup är världens största och mest internationella handbollsturnering för ungdomar.  Sedan 1970 har vi 
trott på kraften i handboll och skapat världens största mötesplats för unga handbollsspelare. En plats för 
alla oavsett skillnader i hudfärg, kultur eller kön. Senaste turneringen deltog 1400 lag från 52 nationer. 

Nu siktar vi på 5-10 juli 2021. Välkomna! 

När VÄRLDEN är redo 
ses vi här.

WWW.PARTILLECUP.COM

WORLD OF HANDBALL
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Först och främst – hur mår familjens nytillskott?
– Bara fint. Hon är drygt tre månader nu Molly. 

Allt har gått jättebra.
Jamina Roberts vara tillbaka på handbollsplanen 45 
dagar efter förlossningen. Hur ser du på en comeback?

– Man kan inte jämföra sig med någon annan på 
det sättet. Jag har inte alls haft samma mål som henne. 
Jag valde aktivt att ta ett break för att inte stressa med 
sådana saker.
Innan förlossningen valde du att bryta med Köpen-
hamn. Varför då?

– Delvis för att föda barn hemma, men även för att 
jag var ganska färdig med den biten.
Med vad?

– Proffslivet i Köpenhamn. Det blev inte som jag 
hade tänkt mig. Jag gick in med en skada och man fick 
lära sig skillnad på proffsliv och svensk klubbhandboll 
direkt. Man var en bricka mer än en person.
Är en del svenskar naiva, tror du, när de lämnar 
klubbar för att bli proffs?

– Både ja och nej. Jag var beredd på att satsa tiden 
och fysiskt var jag redo. Mentalt är det däremot en helt 
annan sak. Miljön i Sverige är så mycket bättre. Visst, 
man tjänar mer än dubbelt så mycket utomlands, men 
det finns många andra parametrar. Man ska nog vara 
mer förberedd på de bitarna. Kommer man till en klubb 
som lovar mycket men inte levererar så finns det inte 
så mycket man kan göra år det. Proffslivet är inte så 
glamouröst som många kanske tror. Köpenhamn passar 
säkert många andra spelare, men inte mig.

– Jag är ändå inte en sådan person som ångrar det. Jag 
är glad att jag gjorde den resan, det var en lärdom i sig.
Hur ser du på din framtida handboll?

– Jag har provat på mycket; flera svenska klubbar, 
landslag. proffshandboll och så vidare. När matcherna 
drog igång igen i år så kom suget tillbaka och jag tror 
att jag är tillbaka på planen redan denna säsong. Men 
det är svårt att säga vilken nivå jag vill till. Jag har 

nog svårt att motivera mig för en lägre liga än SHE. 
Landslaget? Det är en annan sak… Jag vill tillbaka – om 
det fungerar med familjelivet och allt runt omkring. 
Du bor i Kungälv som råkar ha ett SHE-lag…?

– Jo, men de ligger inte i toppen och ska man spela i 
landslaget igen kanske man borde spela i ett lag i toppen. 
Jag skulle kunna börja träna idag, men det ska kännas 
100 procent i skallen. Jag kommer att spela igen, men 
när och var kan inte ens jag svara på.
Har du haft en dialog med den nye förbundskaptenen 
Tomas Axnér?

– Jadå. Axnér ringde och kollade läget innan förloss-
ningen, men då sa jag att jag inte kunde ge honom något 
svar. Familjen först, sedan får vi se vad som händer.
Finns det klubbar som hört av sig?

– Jag har sagt till min agent att lägga mina papper 
underst i högen. Visst har klubbar ändå hört av sig, så 
visst finns det intresse.
Är du typen som skulle kunna bli tränare i framtiden?

– Nej, det tror jag inte. Däremot hade det varit jät-
tekul att jobba med handbollen inom andra bitar. Jag 
har läst marknadsföring och har en kandidatexamen 
inom digital design. ■

MARIE WALL
Tio snabba med

”Jag har sagt till min agent att 
lägga mina papper underst 
i högen.”
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laren Robin Söderling - vår senaste superstjärna som 
hann slå både Federer och Nadal innan han tvingades 
sluta för tidigt. Ända sedan vi råkat hamna på samma 
flyg till OS i Rio 2016 har vi diskuterat talangens väl-
signelse och förbannelse. 

Jag följde honom som spelare och frossade i hans 
rått romantiska spelstil som var lika passionerat sko-
ningslös som brutalt känslomässig. Häpnades över hans 
ursinne i grundslagen och elegans vid nätet. När han 
knöt högernäven i ögonhöjd och spände stålblicken 
ovanför knogarna mot motståndaren så rös jag av 
välbehag. Han spelade för livet och för allt som var 
viktigt. Trodde jag.

Föga anande jag att hans framgång inte handlade 
om lycka och tillfredsställelse, hade inte en aning om 
att det handlade om ren och skär ångest. Han spelade 
för livet, men inte för att han var fri, han slogs och 
swingade vilt för att bli fri. Fri från kraven, rädslan, 
stressen och pressen – för att överleva.

Efter att han pulveriserat allt motstånd i Båstad 2011, 
mer vältränad än någonsin, kollapsade han och reste 
sig aldrig som idrottsman igen. Det blev sista matchen.

Han hade gett allt, tömt varenda depå och gjort slut 
på rubbet för att uppnå sin dröm. Han hade fått bra 
betalt, men också fått betala det högsta priset - poka-
lerna hade kostat honom hälsan. 

Han hade sedan barnsben varit som förtrollad, eller 
förhäxad. Han var underbarnet, talangen som mosade 
de äldre pojkarna hemma i Tibro och fick på mellansta-
diet ta bussen till tennisgymnasiet i grannkommunen 
för att hitta motstånd värdigt nog. Han var som besatt 
av en kraft större än han själv som inte släppte honom 
förrän han stupade. Huruvida det var hans besatthet 
som tog honom till plats fyra på världsrankingen efter 
10 ATP-titlar och två Grand Slam-finaler eller om det 
vara samma onådiga fixering som fällde honom låter 
jag vara osagt. Robin också, han sa att han inte visste 
vad som var orsak och vad som var verkan. Om hans 
jakt på idrottslig lycka var en gåva eller en förbannelse, 
ifall kraften som sänkte honom var densamma som tog 
honom flera varv runt jorden och upp i den yttersta 
världstoppen. 

Han beskrev däremot ingående hur hans fanatism 
krympte hans värld, hur han vänt sig inåt, slutat lyssna, 
slutat känna, blivit någon han inte ville vara och hur 
han fortsatte att spela för att kunna överleva, spelade 
för att slippa kvävas av ångest och rädsla för att inte 
vinna. Hur leken nu blivit en tvångsmässig dans med 
en snara runt halsen inför fullsatta läktare. 

Han visste inte vad han kunde gjort annorlunda. 
Det hade ju gått så bra. Han gick ju framåt alla dagar 
utom en, då han föll. Det han hann att prestera kom-
mer ju alltid att finnas kvar och idag är han åter en 
människa, trots allt.

Däremot är han säker på att han hade kommit undan 

med hälsan i behåll om han hittat ett rum att andas i. 
Någonstans bortom den ångestdrivande idrotten, något 
som bara var hans och inte krävde resultat och ständig 
förbättring. Funnit ett rum med frisk luft. Han borde 
gjort något annat, också.

Han borde tagit reda på varför han spelade. Så han 
kunnat få distans.

Hade han haft en hobby kunde karriären kanske 
blivit mycket längre och framgångarna ännu fler, han 
hade inte behövt skövlas av drömmen. 

Jag tror att Robin är något på spåren. Något som 
också bär en del av svaret på varför så många slutar 
alldeles för tidigt med sin sport. 

Det är egentligen inte svårare att förklara än: Får 
du inga nya intryck, har du snart inget uttryck. Om du 
tittar åt samma håll som alla andra kommer du aldrig 
att upptäcka något nytt. Idrott är lek, om än allvarlig. 
Livet likaså, om du vill. 

För att ge dig själv chansen att bli ditt bästa jag, den 
som du vill vara, så måste du titta åt ett annat håll. Att 
bara stå på planen och i gymmet ger inga nya utsikter. 
Utvecklingen och förändringen finns där du inte har 
varit. Så gå dit, helst barfota om du törs. Gör något du 
inte kan och bli större.

Vill du lyckas med handboll och behålla hälsan så 
måste du också göra något annat än att träna handboll. 
Du måste idka växelbruk för att kunna växa och slå ut 
till den blomma som är du och slå ut din motståndare, 
inte dig själv.

Vinnarskallen är varken den som hatar att förlora 
eller vinner en match på stolpe in. Den som vill vinna 
mest är bäst när det gäller, den största segern vilar i den 
fria förberedelsen, det är där det avgörs och gäller som 
mest. Gör du som alla andra så kommer du som bäst att 
bli som alla andra är mest, gör du som du vill kommer 
du att bli något som du inte visste fanns. Ingen annan 
heller. Vet du varför du håller på så kan bli oslagbar.

Så se till att skaffa dig en hobby innan bristen på en 
hobby avskaffar dig.

Du måste kunna koppla bort för att kunna koppla på. 
Fanatiker tappar perspektivet, distansen, och därmed 
också humorn. Du ska spela för att det är roligt. Inte 
roligt som att skratta sig igenom en kantväxel eller ett 
fystest. Utan roligt som i meningsfullt. Du måste hitta 
din egen mening. 

Så även om du inte blir uttagen till handbollsgymna-
sium, distrikts- eller landslag så skit i vad dom tycker. 
Vad vet de om dig? Det är bara du som kan spela för 
din skull, för att det är roligt. Utan glädje ingen mening, 
utan mening…meningslöst.

Så ska du lyckas med handboll och bli ditt bästa jag, 
gör också något annat.

// Henrik Johnsson, en av dom som en gång var ung 
och lovande, men ännu entusiast med hälsan i behåll. ■

K R Ö N I K A   H E N R I K  J O H N S S O N

Alla som spelar mycket handboll blir bra på handboll. 
Alla som spelar mycket handboll för att de har talang 
blir ännu bättre, till en början.

För det är många som är bra, tillhör de få som är 
bättre än de flesta. Som haft tur i genlotteriet och fått 
engagerade föräldrar som vill skjutsa och stötta. 

Ska man bli bäst, ta sig hela vägen, måste man där-
för göra något annat än att bara spela handboll. Göra 
något som särskiljer dig från de andra för att du ska 
kunna bli enastående.

Om du vill nå ditt bästa så gör något annat än att 
spela handboll, skaffa dig en hobby.

Jag hörde på radion häromdagen att forskare räknat 
fram att fyra av fem landslagsspelare gått på idrottsgym-
nasium. Det låter ju rimligt. Tränar man ofta blir man 

bra. Men det är bara en del av början. Det behöver inte 
träningsmängden som avgör om du ska lyckas. Det är 
du som bestämmer. Oavsett vad tränarna och andra 
säger är beslutet om varför du spelar ditt. 

Denna krönika är till alla er som inte kom in på 
idrottsgymnasiet, blev uttagen i distrikts- eller ung-
domslandslagen. Denna krönika är till dig som ingen 
trodde på, till dig som ska fortsätta tro på dig själv trots 
att ingen annan gör det.

Handboll är en lagsport, men den utövas av individer, 
där byter jag nu för tydlighetens skull till en individuell 
sport för att visa vad jag menar med att det avgörande 
för din idrottsliga framgång behöver finnas på planen 
eller i gymmet.

I somras producerade jag Sommar i P1 med tennisspe-

Vill du lyckas med handboll 
– gör någonting annat

KRÖNIKA  -  H E N R I K  J O H N S S O N
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JOMI Disinfector är effektiv mot:

•Virus

•Bakterier

•Mögel

JOMI Disinfector används i bland annat idrottshallar, gym, 
motionslokaler, kontor och så vidare.

Följ oss i sociala meder för mer information.

Desinficering 

JOMI Disinfector är ett helt nytt system som gör det enkelt och smidigt att desinficera  
stora ytor på kort tid. bland annat handbollshallar. Läs mer och se bilder och videos på:

https://disinfector.jomisystem.se
Kontakt: Elias Holmström, elias.holmstrom@jomisystem.se, 0723-582902

på allvar



Av: Christoffer Ekmark

önskar ibland att det funnits på min tid. Eller... det 
fanns säkert, men det var liksom inget vi jobbade med 
inom klubben. Där var man antingen bra, mindre bra 
eller kass och det är ju en bedömningsgrad som man 
kan diskutera i evighet.

 En match i juniorserien har satt sig i minnet. 
Egentligen minns jag inget av själva matchen mer än 
att vi vann och jag gjorde 16 mål. Det borde, tycker jag, 
renderat i enbart positiva tongångar från tränaren, men 
istället fick jag efter matchen, när jag var överlycklig 
för både segern och målen, höra att visst, jag gjorde 
16 mål. Men jag missade ju sex skott!

 Omsatt till matematik hade jag 73 procent lyckade 
avslut och 27 procent missade avslut. Och det är här 
hjärnan börjar arbeta om man inte är beredd. Det är 
nämligen så att i ett korttidsperspektiv så väljer hjärnan 
att registrera det mindre lyckade för det är i det som 
förbättringen kan hittas.

 Det lyckade lagras längre bak och kan plockas fram 
senare. Alltså…27 procent missar i den matchen, 30 
procent missar i nästa, 43 procent missar i nästa och 
helt plötsligt har du nått 100 procent missar… Det 
låter flummigt, men så fungerar det för många. Och 
har du missat 100 procent så aktar du dig jäkligt noga 
från att försöka igen. 

Detta fenomen med hjärnan drabbade mig. En klassisk  
”När rädslan att förlora är större än viljan att vinna”.

För mig började det i 17-18 års åldern och ju äldre 
jag blev desto större blev rädslan att misslyckas. Så 
från att ha varit en helt extrem vinnarskalle i yngre 
ålder som verkligen hatade att förlora och som slängde 
vattenflaskor, skällde ut både medspelare, motspelare 
och domare (jag hoppas på syndernas förlåtelse) så 
blev jag en alibi-spelare på kanten som värderade ett 
icke-misslyckande som en framgång.  Alltså: jag gjorde 
inga misstag idag alltså gjorde jag det bra, fast sanningen 
var att jag gjorde inte så mycket alls. 

Följden av det blev också att glädjen försvann. Visst, 
jag tränade på, kände mig trygg på min plats på bän-
ken, fick vara med och vinna Allsvenskan och spela i 
Elitserien, men jag kände aldrig glädjen över det. Den 
glädjen kom först många år senare och idag kan jag se 
tillbaka på det med en viss glädje och en viss stolthet.

 Det är det jag menade med att hjärnan lagrar de 
positiva sakerna längre bak och dom kan man plocka 
fram senare, när korttidsminnet av misslyckanden 
raderats. 

Hade idrottspsykologi använts på min tid är jag helt 
övertygad om att det hade hjälpt mig. Jag påstår inte 
att jag hade kommit längre eller blivit bättre, det skulle 
vara att hitta på en ursäkt, men jag är helt övertygad 
om att det hade gjort mig till en bättre medspelare, en 
mer harmonisk människa, en gladare handbollsspelare. 
Och det kunde sammantaget kanske även gjort mig 
bättre på planen. 

När jag väl nått elitserien och testat det rann den 
sista glädjen ur mig. Det var inget annat än ett miss-
lyckande att åka landet runt och inte få spela mer än 
några minuter i bästa fall.

 Och spelade man inte i en match så fick man spela i 
farmarlaget nästa match. I samma IF Kristianstad där jag 
stundtals öste in mål som 16-17 åring orkade jag knappt 
bry mig längre. Skillnaden var att jag som ung spelade 
där för att jag var på väg upp, men i 26-27-årsåldern 
spelade där för att jag var misslyckad. Så såg jag på det 
då och mitt i säsongen slutade jag spela helt. Det tog 
många år innan jag ens brydde mig om handboll igen. 

Livet gick som tur var vidare och två år senare och 
utan medvetet val hamnade jag under ett och ett halvt 
år på en utbildning i ledarskap via min dåvarande 
arbetsgivare. Beteendevetenskap och gruppsykologi 
pluggades och detta har sedan dess intresserat mig 
mycket och idag arbetar jag just med att sätta samman 
arbetsgrupper och leda projekt och jag är inte rädd för 
att misslyckas utan slänger mig över varje arbetsuppgift 
med glädje. Visst, ålder och erfarenhet spelar såklart 
in, men man kan säga att jag använder mina tidigare 
självpåstådda misslyckanden som en nyckel till att lyckas. 

Att sluta idrotta har aldrig slagit mig, det gäller 
bara att hitta rätt idrott som passar. Efter handbollen 
testade jag olika idrotter. Golfen som jag haft med mig 
sedan barnsben togs upp igen. Tyvärr satte jag för höga 
mål, allt annat än att bli riktigt bra skulle ju vara ett 
misslyckande. Alltså tränade jag så mycket jag hann, 
siktade på scratch, alltså det man kallar noll i handicap.

 I början gick det bra och det var kul. När jag kom 
ner på singelhandicap blev det såklart svårare och mer 
krävande och när jag till sist nådde 3 i handicap så 
slutade jag spela. Istället för att vara nöjd med att vara 
så pass bra så vände jag det till ett misslyckande och 
då var det ingen mening med att fortsätta.

”I ett korttidsperspektiv så 
väljer hjärnan att registrera 
det mindre lyckade för det 
är i det som förbättringen 
kan hittas.”

KRÖNIKA  -  R I C H A R D  S V E N S S O N

Handboll utan glädje
och ultralöpning
”Idrottspsykologi är för mentala pygméer”.

Nej, det är inget jag själv sagt utan detta rätt så talande 
citat är taget ur en bok om Ultralöpning. 

Personen som uttalade sig har inte anammat den nya 
tidens tänk utan lever fortfarande i den verkligheten 
att går det åt helvete har man inte tagit i, tycker man 
det är jobbigt är det bara att bita ihop och tycker man 
inte det är roligt så är det något fel på en.

 Man är vek.
Jag tillhör dom som tycker idrottspsykologi, psykologi, 

beteendevetenskap och så vidare är väldigt intressant. 
Jag ser också det lika naturligt att man går och får hjälp 
om man inte riktigt får ihop det på hjärnkontoret eller 
helt enkelt vill utvecklas mentalt. 

Får man en muskelbristning som idrottare ger man 
100 procent fokus på att bli kvitt den och engagerar 
sjukgymnaster och massörer och alla helande personer 
som går att uppbringa. Men faktum är att en muskel-

bristning har ytterst liten påverkan på ditt liv. Visst den 
ger lite smärta och obehag och du kan för tillfället inte 
utöva din idrott, men det är inte mer än så.

Hjärnans uppgift är att styra det centrala nervsystemet. 
Hjärnan kontrollerar och koordinerar kroppsfunktioner 
som hjärta, blodtryck, vätskebalans och kroppstempe-
ratur samt mentala funktioner som intellekt, känslor, 
minne och inlärning.

 Ställt till detta faktum så är det i alla fall för mig 
självklart att ta med hjärnan som en del i både träningen 
och uppvärmningen. Ibland hör man idrottare som 
efter en mindre lyckad insats säger ” Hjärnan var inte 
riktigt med idag ”. 

Följdfrågan på det borde vara ” Vad har du gjort för 
att träna hjärnan och hur värmde du upp den innan 
tävlingen”. 

Jag är glad att idrotten utvecklats i rätt riktning 
gällande idrottspsykologi och mental träning och jag 
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 Ni som spelar golf inser det sjuka i detta. Numera 
spelar jag inget alls, men ibland när jag blir lite sugen 
och solen skiner åker jag till driving-ranchen. Slår ett 
par hinkar, men det räcker med en slicad drive för att jag 
ska påminnas om att jag misslyckades som golfspelare 
och då kör jag hem. 

Uppenbarelsen i mitt idrottande kom överraskande 
och otippat. 

Löpning!
Det där som man med tvång tvingades genomlida 

under försäsongsträningarna. Jag var visserligen hyfsad 
på att springa, men någon glädje i det fanns inte då.

Efter att ha tränat på egen hand för att klara ett 
test inom militären kände jag att det vore väl dumt att 
sluta springa nu efter fyra månaders intensiv träning. 
Slumpen gjorde att jag hittade en nystartad löpgrupp i 
Åhus som heter Team Nordic Trail. Löpning i terräng 
helt enkelt. 

De har ett koncept som jag beundrar och fantastiska 
ledare. Oavsett vilken nivå vi som tränade tillsammans 
var på, så var upplägget så genialt att du aldrig tänkte på 
om du var bland dom bättre eller bland dom som inte 
var lika snabba. Vi fick mängder av positiv feedback 
och pepp och dom fick alla att känna sig som stjärnor 
i sin egen värld. Bara några månader senare stod jag på 
startlinjen i mitt första terränglopp över tio kilometer. 
Såklart hade jag satt upp ett mål. I detta fall att springa 
under 45 minuter. Banan var kuperad med tuffa backar 
och andra löpare som stoppade upp ibland, men till sist 
ramlade jag in i mål, helt slut – på tiden 46.24.

Vilket jävla misslyckande.
 Jag ringde en av coacherna i löpgruppen, Oskar 

Ekberg, och berättade om min besvikelse men möttes 
inte av medhåll och tröstande ord utan av en utläggning 
om hur satans bra jag var och att det är svårt att ens ta 
sig under 50 minuter på asfalt för en normalt tränad 
löpare. Han var uppriktigt irriterad över att jag såg min 
tid i tuff terräng som ett misslyckande och jag började 
hålla med honom och körde hem med en vinnares 
leende på läpparna. 

En tävling blev till flera och eftersom jag är jag så 
ville jag testa att springa ett Ultralopp, alltså ett lopp 
som är längre än ett Marathon. Valet föll på Österlen 
Trail, i skogarna och backarna runt Brösarp. Inga backar 
man skojar bort och 47 km var distansen. Jag tog mig 
i mål på strax under 6 timmar och upplevde mitt livs 
största idrottsframgång dittills. 

Några månader senare, en kall augustimorgon kl 
05.00 befann jag mig i Sälen tillsammans med Oskar 
och Micke Kjellberg. Två vänner jag lärt känna genom 
löpningen. Framför oss låg Vasaloppet, fast inte på 
skidor utan i löparskor, 90 km Ultravasan i Fäders spår 
för framtida segrar. Starten gick och det skulle visa sig 
bli den största mentala utmaningen jag upplevt. Bara 
det att man vid varje kilometer sprang förbi en skylt 

som visade hur långt det var kvar till målet i Mora kan 
knäcka en, 89, 88, 87, 86 kilometer kvar... 

Den dagen vann jag över mig själv.
Jag ska erkänna att det stundtals var ett helvete. 

Smärtan i kroppen brutal och hjärnspökena många. 
Du kommer till en gräns där kroppen för länge sedan 
lagt av och det enda som kan få dig att ta ett enda steg 
till är att din hjärna vinner över kroppen som för länge 
sedan slutat lyda dig. 

14 timmar och 27 minuter senare, efter att ha sprungit 
på spångar, på smala stigar, i lera, ösregn, uppför och 
nedför passerade jag mållinjen.

 Ja. jag gick så mycket på automatik att funktionä-
rerna fick stoppa mig och berätta att jag var i mål och 
kunde sluta springa. Kroppen hade passerat målet men 
hjärnan var kvar ute i spåret. Jag stannade och sedan 
kunde jag inte ta ett steg till utan fick hjälp att ta mig 
till bilen för att åka tillbaka till hotellet i Sälen.

 Jag vet inte vad som var värst, att springa 90 ki-
lomter eller att tvingas sitta i baksätet på en VW Golf 
i 90 kilometer tillbaka till starten. Det blev inget party 
den kvällen i alla fall.

Där och då förstod jag glädjen med idrotten. 
Det låter kanske konstigt i vissa öron att det ska 

krävas något så brutalt för att hitta den. Men svaret 
är faktiskt både enkelt och logiskt enligt mig. Du 
kan aldrig misslyckas som ultralöpare. Springer du 
alla distanser från fem kilomter upp till 42 kilometer 
kommer du alltid få frågor som ”Hur snabb är du på 
milen/halvmaran/maran”. 

Det är det jag vill undvika genom att svara att jag 
springer inte så korta distanser, självklart med glimten 
i ögat.

 Inom ultralöpning vinner du genom att ta dig i 
mål oavsett hur lång tid det tar. Belöningen ligger i 
genomförandet. Om du senda springer 90 kilometer 
på under sex timmar som världseliten eller på över 
14 timmar som jag – det spelar ingen roll. Du möts 
med samma respekt och uppmuntran och är en del 
av ultrafamiljen. 

I år ställdes Ultravasan in tyvärr, kanske springer 
jag igen 2021, kanske inte, men det har ingen betydelse 
för jag fann min idrott. Idag njuter jag av att vakna en 
lördagsmorgon och veta att jag ska åka till Brösarp för 
att springa i skog och backar. Det spelar ingen roll om 
det regnar eller om solen skiner.

 Jag sätter inte upp mål för att hur snabbt jag ska 
springa eller hur långt. Jag bestämmer mig för att springa 
i två eller tre timmar, sedan får dagsformen avgöra om 
det blir långsamt eller mer långsamt. Jag tar mig tid att 
stanna upp och ta foto på något vackert, fylla på energi 
i form av medhavd pannkaka med nötcreme som finns 
i löpar-ryggsäcken och efter varje pass känner jag mig 
som världens bästa löpare. Och det är väl därför vi 
idrottar? För att må bra, och i min löparvärld är jag 
både min egen atlet, tränare och idrottspsykolog. 

”Ett steg i taget Richard. Ett steg till. Fan va bra du är.”
Att nå hyfsat långt på handbollsplanen men att inte 

få känna glädje utan bara se det som ett stort misslyck-
ande bar jag med mig i många år. Har man misslyckats 
med något i sin egen värld, hur konstigt det än kan te 
sig för andra människor, så bär man med sig det in i 
mycket av livet som ligger utanför själva idrottandet.

 Jag tänker alltid på Tommy Salo. En av de bästa 
hockeymålvakter vi någonsin haft. Han har spelat i 

NHL, avgjort en OS final, hållit nollan i två VM finaler 
mot Finland 1998 och säkrade guldet åt Sverige. Fått 
sex av fem möjliga getingar i Expressen efter det. Varit 
förstamålvakt i Tre Kronor under tio år.

 I Edmonton har han mängder av rekord, bland 
annat den målvakt som genom tiderna släppt in minst 
mål i snitt. NHL All Star matcher med mera med mera. 
Hans meriter är oändliga, men en förlupen puck över 
axeln mot Vitryssland i OS 2002 hjälpte till att skicka 
ut Sverige ur OS. Salo blev uthängd, förnedrad, hånad 
och bespottad.

 En av kvällstidningarna hade på löpet följande 
text i stora svarta bokstäver ”Målvajt till Salo…Billigt”.

 Detta gör mig än idag vansinnig och Tommy Salo 
fick psykiska besvär som följt honom resten av livet 
och det livet är utanför rinken. 

Tänk på det nästa gång ni ser en spelare misslyckas 
med något. Ni behöver inte döma honom eller henne 
för det eller påpeka något. Han eller hon kommer döma 
sig själv hårdare än ni någonsin kan göra. 

Stötta och uppmuntra, var vaksamma på alla ung-
domar ni stöter på. Är det glädje i ögonen eller enbart 
ångest för att misslyckas? Vill dom ens, hur lovande 
eller talangfulla dom än är, hålla på med det dom gör, 
eller är drömmen något helt annat än den drömmen 
vi sätter upp för dem. 

Att vara bra i något är inte detsamma som att man 
ska tvingas utföra det. Alla måste vi få hitta vårt eget 
där glädjen står över måsten och krav. Det är inget 
misslyckande att sluta om glädjen inte finns, det är 
ett måste. 

Tro mig. Jag vet. ■

”Den dagen vann jag över 
mig själv.”



Av: Pär Rylander

Vad är en talang?
Och hur hittar man en sådan? 
Tja. Man kan ju räkna på det. Och räkna med att man 

ingenting vet.

SÖKANDET 
EFTER TALANG



”Varför denna hets kring talanger?” frågar sig Staffan 
Olsson i en tänkvärd krönika i marsnumret av denna 
tidning. Frågan är högst relevant och i denna artikel 
så fortsätter vi att gräva lite mer i detta kring talang 
och talangutveckling. 

Vi kommer bland annat att titta närmare på några 
studier som gjorts inom området, men också försöka 
förstå varför frågor om talang och talangutveckling är 
svåra att ignorera inom tävlingsidrott.

Dessutom har vi intervjuat två tränare med stor 
erfarenhet av spelar-/talangutveckling inom olika 
verksamheter och åldrar. Det ger oss en liten möjlighet 
att kunna jämföra hur praktiker ser på frågan med vad 
forskningen säger. Det ska dock redan inledningsvis 
sägas att detta är ett komplext och mångfacetterat 
område och därför svårt att ge svar av typen ”detta är 
rätt/fel eller bra/dåligt” när det kommer till talangut-
veckling.  Förhoppningsvis kan texten i alla fall fungera 
som underlag för reflektion och diskussion uti vårt 
avlånga handbollsland. 

Talangidentifikation och talangutveckling är två 
ständigt återkommande ämnen inom de flesta idrotter, 
och handboll är såklart inget undantag. Frågor som: 
Vad är talang? Hur kan man identifiera talanger? Och 
hur tar man bäst hand om dessa idrottens guldgossar 
och -flickor? diskuteras gärna och ofta i handbollens 
korridorer. Även akademiker har, som vi kommer att 
se, intresserat sig för dessa frågor. 

Innan vi tittar närmare på vad forskningen säger kan 
det dock vara värt att fundera lite kring varför detta 
med talang och talangutveckling diskuteras över huvud 
taget. I grund och botten kan svaret på detta kopplas 
till en sak, resurser, och det faktum att dessa alltid är 
begränsade. Från detta kan sedan två idéer spåras som 
vad för sig erbjuder ett svar på frågan varför vi är så 
intresserade av talanger. Låt oss därför titta lite närmare 
på dessa båda idéer.

Den första idén låter ungefär så här: De egenskaper 
som är nödvändiga för att bli riktigt bra på en idrott 
(eller schack, musik, matematik o.s.v.) finns inte 
hos alla, utan det är bara ett fåtal individer 
som välsignats med dessa gåvor (d.v.s. 
”talangerna”). Och eftersom dessa indi-
vider är så sällsynta är det viktigt lägga 
tid och kraft på att hitta dem så att de 
kan vinna ära och berömmelse åt vår 
klubb eller vårt land. Här ses alltså själva 
talangerna som en begränsad resurs.  

Vi kan försöka att utveckla denna idé lite 
mer genom att låtsas att vi är talangscouter 

som fått i uppgift att hitta framtida målvakter till svensk 
damhandboll. De krav vi fått från vår uppdragsgivare 
är att dessa ska ha följande tre egenskaper: bli över 
180 cm långa, vara extremt explosiva, och ha grymma 
”vinnarskallar”. Vi ska alltså försöka hitta de individer 
som har en kombination av dessa tre egenskaper. Det 
låter som en ganska görbar uppgift, eller hur? 

Den första frågan vi kan ställa oss är hur många 
sådana personer det kan tänkas finnas i Sverige? Det 
kan vi faktiskt ta reda på utan att behöva titta på en enda 
handbollsmatch eller träning. Saken är nämligen den 
att de flesta egenskaper (som t.ex. längd) är fördelade 
på ett specifikt sätt i befolkningen. Genom att förstå 
denna fördelning och sedan tillämpa den på Sveriges 
kvinnliga befolkning så kan vi börja räkna på hur 
många målvaktstalanger vi har i Sverige. 

Något förenklat så ser denna fördelning ut som 
så att om man skulle mäta alla människor på en viss 
egenskap, så skulle de flesta hamnar i mitten och det 
blir sedan allt färre och färre ju mer extrema värdena 
på egenskapen blir. Som exempel har de flesta (68% av 
alla människor) ett IQ mellan 85 och 115, medans det 
är väldigt sällsynt att hitta personer som har extrema 
värden över 130 eller under 70 (endast 5% har det).

Med hjälp av denna fördelningsprincip kan vi alltså 
ta reda på hur många kvinnor det finns som är minst 
180 cm långa. Vi börjar med att ta fram lite statistik över 
hur kroppslängd är fördelat bland kvinnor i världen.

95% av alla kvinnor mellan 151 och 179 cm långa. 
Det innebär att endast 2,5% av den kvinnliga befolk-
ningen är längre än 179 (och att 2,5% kortare än 151 
cm, med de är vi ju inte intresserade av). I och med 
att det i Sverige finns 909 623 kvinnor mellan 15-30 
år, så kan vi multiplicera den siffran med 0,025 (d.v.s. 
2,5%) och få fram att det sannolikt finns 22 740 svenska 
kvinnor som är 180 cm eller längre.  

Men 22 740 individer låter ju mycket, tänker den 
uppmärksamme läsaren, så varför då prata om talanger 
som en ”begränsad resurs”? Jo, för längd var ju bara 

en egenskap hos talangerna i vårt påhittade 
exempel. Våra uppdragsgivare ville att de 

dessutom skulle vara extremt explosiva 
och grymma ”vinnarskallar”. Eftersom 
vi kan anta att även fysiologiska och 
psykologiska egenskaper (i vårt fall 
explosivitet och ”vinnarskalle”) följer 
samma typ av fördelning i befolk-

ningen som längd, så finns det bara 
2,5% av dessa 22 740 som har en extrem 

explosivitet, och då är vi helt plötsligt nere 

i 568 stycken kvinnor som har båda dessa egenskaper 
(d.v.s. 22 740 x 0,025). 

När vi sedan lägger till den extrema vinnarskallen 
vi letar efter (568 x 0,025), så är det faktiskt bara 14 
stycken kvinnor i åldern 15-30 som kan förväntas 
ha denna kombination av egenskaper. Med relativt 
stor sannolikhet så finns det faktiskt inte fler svenska 
kvinnor än så som uppfyller alla våra krav på att vara 
en målvaktstalang enligt våra kriterier. Man kan också 
säga det som att om vi skulle be Statistiska Centralbyrån 
att helt slumpmässigt välja ut 64 973 svenska kvinnor 
i åldrarna 15-25 år, skulle endast en av dessa uppfylla 
våra kriterier för en målvaktstalang. (Och vi får hoppas 
att basketen eller volleybollen inte redan värvat dem)

Detta är som sagt ett påhittat exempel för att illus-
trera att talanger kan ses som en begränsad resurs. (För 
tydlighets skull ska det poängteras att det naturligtvis 
går att bli en duktig målvakt utan att ha denna kom-
bination av egenskaper). Trots detta kan det vara värt 
att påpeka att vi i detta exempel blott brydde oss om 
tre egenskaper. Om vi skulle stoppa in fler egenskaper i 
leken (t.ex. orädd, träningsvillig, smidig), och återigen 
endast var intresserade av de som var extrema på dessa 
egenskaper, så går det snabbt till att det faktisk är helt 
osannolikt att vi skulle finna en sådan individ. 

Det ska sägas att denna typ av beräkning bygger på 
att det inte finns några samband mellan egenskaperna 
man är intresserad av (d.v.s. att antalet vinnarskallar 
som är korta eller långa är lika många). Om vi byter 
ut egenskapen ”vinnarskalle” i vårt exempel mot ”stora 
händer” istället, så är det rimligt att tänka sig att det 
finns ett samband mellan hur lång man är och hur 
stora händer man har. Därför kommer vi att hitta fler 
som har den kombinationen av egenskaper än om vi 
letar efter egenskaper som inte har något samband 
med varandra.

Innan vi lämnar detta, och för att understryka poängen 
med ”talanger” som en sällsynt resurs, så kan vi nämna 
att om vår uppdragsgivare istället skulle ha ”nöjt” sig 
med att vår påhittade målvaktstalang skulle tillhöra 
kategorin ”normal” på alla tre egenskaper skulle vårt 
jobb bli betydligt enklare. Med stor sannolikhet finns 
det nämligen 286 014 stycken sådana (909 623 x 0,68 
x 0,68 x 0,68) i den svenska kvinnliga befolkningen i 
åldersspannet 15-25 år. Men, då pratar vi inte längre om 
”talanger”, så som ordet brukar användas i vardagligt tal.

Vad är då de praktiska konsekvenserna av att se på 
talanger som en begränsad resurs. Ett tänkbart scenario 
är att man försöker finkamma befolkningen för att kunna 
hitta dessa sällsynta individer. Alltså att man helt enkelt 
mäter och testar alla personer i befolkningen efter de 
egenskaper man söker. Det känns främmande för oss 
svenskar att göra på detta sätt, men det är en metod som 
använts i andra länder. I forna Östtyskland, till exempel, 
testades alla skolbarns ”atletiska förmåga” två gånger 

om året i jakten på talanger till landets idrottsskolor. 
Utifrån vad testerna visade placerades sedan barnen 
i ”rätt” idrott. (Man använde även andra metoder för 
att identifiera talanger, ska tilläggas).  

I Sverige har denna typ av systematiskt arbete, vad 
jag vet, inte använts. (Mönstringen är väl det närmaste 
vi kommit?). Istället söker vi talangerna bland de barn/
ungdomar som redan utövar idrotten (fotbollstalanger 
bland de som spelar fotboll, handbollstalanger bland 
de som spelar handboll o.s.v.). Inte heller använder 
vi oss, återigen så vitt jag vet, av tester i någon större 
utsträckning vid talanguttagningar. Vi har istället valt 
att sätta vår tilltro till en annan form av verktyg för att 
identifiera vilka spelare som har ”det som krävs”. Det 
handlar då om våra handbollstränares skarpa blickar 
och vassa handbollshjärnor. Frågan man kan ställa sig 
här är vilket som ger bäst resultat, objektiva tester eller 
tränares bedömningar? Vi har anledning att återkomma 
till det lite senare i texten.

I relation till det vi pratat om hittills kan man här 
flika in den syn på talang som den nyligen bortgångna 
svenska forskaren Anders Erikssons hade (Eriksson 
ägnade större delen av sitt yrkesverksamma liv till att 
förstå extraordinära prestationer inom många olika 
områden). Han motsatte sig inte tanken att det finns 
talanger, men menade att talang varken är nödvändigt 
eller tillräckligt för att bli exceptionell inom ett område. 
Han menade att det i slutändan handlade om mängden 
träning av hög kvalitet (s.k. deliberate practice) och 
inte medfödda egenskaper som avgjorde hur skicklig 
man blev. Huruvida detta stämmer eller inte är fortfa-
rande öppet för diskussion, men han gör en intressant 
observation hur det ändå kommer sig att många av de 

”I forna Östtyskland testades 
alla skolbarns ”atletiska 
förmåga” två gånger om 
året i jakten på talanger till 
landets idrottsskolor.”
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som tidigt identifierats som talanger också blir duktiga 
inom sitt område. 

Ericsson menar att när ett barn uppfattas ha en särskild 
fallenhet för något kommer personer i omgivningen 
(framförallt föräldrarna) se det som sin skyldighet att 
barnet får de resurser som krävs för att utveckla denna 
”gåva” som barnet fått. Och det är alltså på grund av dessa 
extra resurser som barnet sedan blir duktigt (inte p.g.a. 
talangen i sig). Inom handbollen skulle det innebära att 
när en spelare väl setts som en talang kommer tränare, 
föräldrar och andra se till att spelaren får de resurser 
(t.ex. rätt träning, speltid, beröm, stöttning, coaching) 
som krävs för att bli duktig på handboll. Det blir så 
att säga en självuppfyllande profetia. Och handen på 
hjärtat, vilken tränare vill vara den som inte lyckades 
förvalta en talang som hen fått möjlighet att träna till 
att bli den framtida stjärna som alla trott? 

Detta för oss också in på den andra idéen som har 
sitt ursprung i detta med resurser. Den låter ungefär 
såhär: Eftersom idrotter har begränsat med resurser 
(pengar, skickliga tränare, träningstider etc.) är det 
viktigt att man satsar sina knappa resurser på rätt saker 
(i detta fall på rätt spelare). Rent rationellt tänker man 
sig då att det borde vara klokt att lägga sina resurser på 
de som har störst möjlighet till att omvandla dessa till 
ära och berömmelse åt sin klubb eller sitt land (d.v.s. 
talangerna). ”Man kan inte göra en elitloppsvinnare 
av en ardennerhäst”, som en friidrottstränare en gång 
uttryckte det. Man kan tycka vad man vill om det 
resonemanget, men faktum kvarstår att klubbar och 
förbund alltid måste välja hur man vill använda sina 
knappa resurser. På ett sätt är det också så att ju mindre 
resurser du har, desto viktigare blir det att ”rikta” dem för 
att de ska ge någon effekt. Vilket av följande alternativ 
tror du själv skulle ge bäst effekt i följande exempel: 

En förening med 20 ungdomslag har som mål att få 
fram så många duktiga seniorspelare som möjligt. De 
har fått en extra träningstimme per vecka av kommunen 
till sitt förfogande. Vilket av följande alternativ tror du 
skulle ge mest valuta för tiden? 

A) Att välja ut 20 talanger (från alla lag i föreningen) 
som får träna tillsammans en extra träningstimme i 
veckan. 

B) Att ge alla lag i föreningen 6 minuter längre 
träningstid per vecka? 

C) Att alla spelare som vill får komma på den extra 
träningstimmen enligt ett roterande schema som gör att 
alla spelare som vill får 3-4 extra träningar per säsong.

Det finns naturligtvis flera andra alternativ, men de 
bryr vi oss inte om nu då syftet bara är att illustrera 
logiken bakom resonemanget. Om vi håller fast vid 
denna logik lite till (alltså den som säger att det är 
viktigt att satsa sina resurser på rätt saker/spelare), så 
kan man också konstatera att man alltid riskerar att 
göra två typer av ”fel” vid den här typen av beslut. (Och 

två typer av ”rätt” också, för den delen). Man kan visa 
dessa båda fel i en enkel tabell.

Uttagen/Får resurser 
Talang: Rätt
Icke-talang: Fel 1

Inte uttagen/Får inte resurser
Talang: Fel 2
Icke-talang: Rätt 

Fel 1 innebär alltså att man valt ut och satsat resurser 
på en spelare som senare inte visar sig vara den talang 
man trott. Fel 2 att man missat en talang som inte fått 
de resurser och möjligheter den borde fått. Frågan är 
vilket av dessa ”fel” som är mest allvarligt? Det överlåter 
vi till er läsare att avgöra och lite senare kommer vi 
också höra hur de tränare vi intervjuat ser på saken.      

Hur bra är då idrotten på att hitta de barn och 
ungdomar som sedan ska vinna ära och berömmelse 
åt oss? Kanske inte jättebra, visar det sig. Eller kanske 
man ska säga att det beror på hur man räknar. Om 
man till exempel tittar på de som identifierats som 
talanger som barn/ungdom och fått vara med i olika 
talangsatsningar, så verkar det som att det stora flerta-
let av dessa aldrig blir de stjärnor de spåtts att bli. En 
studie som diskuterar resultat från olika internationella 
talangutvecklingsprogram visar bland annat att av 35 
000 barn och ungdomar som var selekterade till ryska 
idrottsskolor så var det bara 0,14% som uppnådde sport-
sliga framgångar på seniornivå. Av 13-åriga brottare 
som selekterades till de östtyska idrottsskolorna var det 
endast 4% som deltog på de nationella mästerskapen 
som seniorer. Även om man tittar på länder som inte 

”Man kan inte göra en elit-
loppsvinnare av en arden-
nerhäst.”

tillhörde det gamla östblocket och deras system, så var 
det exempelvis bara 1,7% av de idrottare som gått på de 
franska elitidrottsskolorna som vann någon medalj på 
internationella mästerskap som seniorer. Andra resultat 
visar för övrigt att det verkar som att ju senare man 
blivit identifierad som en talang, desto större chans att 
man faktiskt ”lyckas” som senior.     

Man bör dock poängtera att det finns ett problem 
med detta sätt att räkna. Det kan naturligtvis vara så 
att alla som blir selekterade till ett talangprogram har 
potentialen att bli duktiga inom sin idrott som seni-
orer. Men inom tävlingsidrotten är det begränsat hur 
många som faktiskt kan vinna medaljer eller ens bli 
elitspelare. För att ta ett närliggande exempel kan vi 
titta på våra egna Riksläger. Syftet med dessa är enligt 
SHF ”att rekrytera och utbilda spelare till kommande 
elit- och ungdoms-/seniorlandslagsverksamhet”. Till 
dessa läger kallas 120 spelare. Men eftersom det finns 
fler talanger i en årskull (120 stycken närmare bestämt, 
enligt SHF) än vad det finns platser i landslagen så kan 
inte alla uttagna  ”få plats” i dessa. Så det är med andra 
ord inte möjligt att alla spelarna når landslagsmålet 
(Om man inte roterar på spelare så alla får vara med 
vid något tillfälle). Även om man istället tittar på hur 
många som blir elitspelare så gäller samma problematik. 
Det ”finns plats” för ungefär 240 spelare i elitserien 
(12 elitserielag x 20 spelare i truppen). Det innebär att 
redan två årskullar med spelare som varit uttagna till 
Riksläger 1 är lika många som det finns elitserieplatser.  

Här bör man också tänka på att om det verkligen 
var så att alla de spelare som blev kallade till Riksläger 
1 också la beslag på all landslags- och elitserieplatser, då 
skulle det också innebära att alla andra vägar till eliten 
var ”stängda”. Med andra ord, blev du inte uttagen till 
Riksläger 1 så nådde du aldrig eliten. Det är tveksamt 
hur bra system det hade varit och vilka konsekvenser 
det fått för handbollen i stort. I vilket fall som helst så 
kan man konstatera att det inte är alldeles enkelt att 
avgöra om man lyckats hitta talangerna eller inte. Till 
syvende och sist handlar det kanske om hur mycket 
”svinn” man är beredd att acceptera som klubb eller 
förbund, både i form av talanger och satsade resurser. 
Fundera lite själv över hur många av de 120 spelare som 
blir kallade till Riksläger 1 som borde bli elitspelare 
som seniorer för att du ska tycka att man lyckas med 
den talangsatsningen.

Låt oss nu (äntligen!) titta på tre studier som tittat 
närmare på talangidentifikation inom handboll. Det 
övergripande temat i dessa undersökningar var om 
det går att hitta några faktorer som förutsäger vilka 
spelare som kommer att ”ta steget” och bli elitspelare. 
För att kunna göra den typen av analys behöver man ha 
information som sträcker sig över lång tid, vilket sällan 
är fallet att forskare har tillgång till. I dessa studier så 
har forskarna dock kunnat följa upp ”talangerna” efter 

tre, tio och 19 år in i sina karriärer. Viktigt att påpeka 
här är att man i dessa undersökningar alltså tittat på 
spelare som redan blivit utvalda till olika talangläger 
och inte på handbollsspelare rent generellt.  

I en av dessa studier så undersökte man om spe-
larnas resultat på tester som genomfördes under 
olika talangläger kunde ”förutsäga” vilka av spelarna 
som tre år senare blev uttagna till juniorlandslaget. 
405 israeliska barn-/ungdomsspelare ingick i studien 
och förutom spelarnas längd och vikt så testade man 
spelarnas snabbhet och explosivitet. Ett lite mer hand-
bollsspecifikt test användes också där spelarna skulle 
dribbla en boll i en ”slalombana”. När man undersökte 
om testresultaten från tre år tidigare skiljde sig mellan 
de spelare som blivit uttagna till juniorlandslaget och 
de som inte blivit det, visade det sig att det inte fanns 
några skillnader. Förutom på ett test. De som blivit 
uttagna till juniorlandslaget hade presterat bättre på 
dribblingstestet. Så, i detta fall visade sig alltså (fys)
tester inte vara ett speciellt bra verktyg för att identifiera 
vilka som var ”talangerna”. 

I denna undersökning så var det efter en ganska kort 
tid (tre år) som man följde upp spelarna. I två andra 
studier har man istället kunnat följa upp spelarna ända 
upp till det att de spelat på seniornivå ett antal år. Man 
hade här tillgång till data från ett distriktsläger i Tyskland 
med 68 flickspelare (12-14 år) som genomfördes 2001. 

I den första studien utvärderade man hur bra tester 
och tränare var på att förutsäga vilka som kom att bli 
elitspelare som seniorer. De tester från talanglägret som 
forskarna hade tillgång till mätte spelarnas motoriska 
förmåga (ex. balanstest, rephoppning) och olika skott, 
samt fystester som mätte snabbhet (30 m och 100 m) och 
spänst (ex. stillastående längdhopp). Man hade också 
tillgång till vilka spelare som tränarna på lägret tyckte 
var de största ”talangerna” i gruppen. Två olika grupper 
med tränare hade nämligen, var för sig, nominerat 14 
spelare till en ”all star-match”. Den ena gruppen bestod 
av landslagstränarna för denna årskull och den andra 
av klubbtränarna från de lag som spelarna kom ifrån. 

Sedan tog man också ett lite annorlunda grepp. I 
efterhand så lät man två andra grupper se på filmklipp 
från internmatcher som spelats under lägret. Den ena 
gruppen bestod här av handbollsspelare och den andra 
av noviser (d.v.s. personer som aldrig spelat handboll). 
Deras uppgift var att välja ut de mest talangfulla spelarna 
utifrån vad de såg på filmerna. Detta gav en möjlighet 
att se hur mycket bättre tränare är på att identifiera 
talanger än vad  spelare och personer utan någon större 
kunskap inom sporten är. 

För att se hur det gått för spelarna som seniorer tit-
tade man på vilken nivå man spelade tio år senare. Då 
spelade 16 av de 68 spelarna handboll på professionell 
nivå (1:a eller 2:a ligan i Tyskland) medan de andra 52 
spelade på lägre nivå eller hade slutat med handboll. 
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(Värt att notera är också att två av spelarna sedan kom 
att spela i det tyska seniorlandslaget)

I princip gick analysen ut på att se hur många av 
spelarna på lägret som tränarna, handbollsspelarna, 
noviserna, och testerna hade lyckats ”pricka rätt” på 
(d.v.s. att en spelare som nominerats som ”talang” på 
lägret också var en som senare kom att bli en profes-
sionell spelare). 

Det man fann var att testerna kunde placera 85% 
av spelarna i rätt kategori. Eller rättare sagt, det var 
tre av testerna som tillsammans kunde göra det. Det 
handlade om två av de motoriska testerna och en 
skottövning. I skottövningen skulle man försöka sätta 
så många skott i kryssen som möjligt på 30 sekunder 
(från 9 meter). Intressant nog visade det sig inte vara 
hur många skott man satte utan hur många skott man 
han få iväg på de trettio sekunderna som gav utslag. 
(Vilket talar för att detta test också mätte motorik mer 
än vad det fångade skottförmåga). Fystesterna visade 
sig återigen inte vara någon vidare bra talangmarkör. 
Landslagstränarna hade i sin tur prickat rätt i 79% av 
fallen, klubbtränarna och handbollsspelarna låg på 
76%, och de som aldrig spelat handboll lyckades ha 
rätt i 72% av fallen. Här visade det sig alltså att tester 
var något bättre än tränare på att identifiera talangerna. 
Att tränare (som dessutom varit med under hela lägret) 
knappt var bättre än noviser på att plocka ut vilka som 
kommer att bli duktiga handbollsspelare i framtiden 

är anmärkningsvärt och kan vara något att tänka på 
vid framtida talanguttagningar.  

Noterbart från studien var också så att det ”fel” som 
landslagstränarna oftare gjort var ”Fel 2” (d.v.s.  missade 
att nominera någon som senare blev en professionell 
spelare) än tvärtom (d.v.s. nominerade någon som 
senare inte blev elitspelare). När det gällde de moto-
riska testerna var det tvärtom, då de oftare gjorde det 
andra felet (Fel 1). Frågan man återigen bör ställa sig 
är vilket av dessa fel som är mest allvarligt sett ur en 
talangutvecklingssynpunkt. Att missa talangerna eller 
lägga resurser på de som inte kan omvandla dem till 
ära och berömmelse åt sin klubb eller land?

Författarna till studien konstaterade också att den 
ena av de två spelare som senare kom att bli landslags-
spelare hade ansetts vara en talang av alla tränarna på 
lägret (det var för övrigt en målvakt) medan den andra 
blivande landslagsspelaren inte blivit nominerad till all 
star-matchen av landslagstränarna och endast av två 
av de fem klubbtränarna. På nytt så visar detta på hur 
svårt det kan vara att identifiera talanger.

I den andra studien med samma spelare så tittade 
man på om deras tekniska och taktiska skicklighet 
vid lägret (alltså när de var 12-14 år) kunde förutsäga 
vilken nivå de nådde som seniorspelare. Här hade 
man följt 50 av spelarna ända fram till 2019 och man 
delade denna gång in dem i tre grupper: professionella 
(1:a och 2:a-ligan), semiprofessionella (3:e-ligan) och 

icke-professionella (4:e-ligan eller lägre). Vad man 
kunde se här var att det inte fanns någon skillnad mel-
lan de som blev professionella, semi-professionell eller 
breddspelare gällande kvaliteten på spelarnas tekniska 
färdigheter eller taktiska beslut när de var 12-14 år. 
Däremot så fanns det en kvantitativ skillnad. Med andra 
ord, de spelare som senare kom att bli professionella 
gjorde fler tekniska och taktiska aktioner på planen 
än de spelare som inte nådde lika högt senare i sina 
handbollskarriärer. Författarna till studien spekulerar 
i om detta kan bero på att skickligare spelare förväntas 
ta mer ansvar i svåra lägen, medan spelare som inte 
kommit lika långt istället spelar mer säkert och endast 
tar mer ”givna” lägen. Vad tror du? 

En faktor att tänka på när man ska utvärdera hur 
bra man varit på att hitta talangerna är att de som 
handplockas till olika talangsatsningar får en annan 
utbildning än de som inte väljs ut. Med andra ord, 
spelare som väljs ut till riksläger, ungdomslandslag 
eller annan talangsatsning får en annan stimulans än 
de som inte blir uttagna. Det kan handla om erfarenhet 
av internationellt motstånd eller tillgång till meriterade 
och välutbildade tränare. Detta gör det svårt att avgöra 
om det är talangen i sig eller den ”bättre” utbildningen 
som i slutändan leder till att talangerna når längre än 
icke-talangerna.  

Som exempel genomfördes en norsk studie med 
alla handbollsspelare som deltagit i norska J-, U- och 

Seniorlandslagen mellan åren 1993-2017. Här visade 
man att av spelarna som var med i pojk- eller flicklands-
lagen var 50% även med i Juniorlandslaget och 15% 
spelade sedan i Seniorlandslaget. Omvänt hade 80% av 
damlandslagspelarna och 93% av herrlandslagspelarna 
tidigare erfarenhet från juniorlandslagsspel. Tittar vi på 
den spelarpresentation som finns på svenska handbolls-
landslagets hemsida så är inte vi sämre här i Sverige. 

92% av spelarna i de senaste dam- och herrlandslag-
strupperna har nämligen spelat ungdomslandskamper. 
Det är endast två av spelarna i båda trupperna som inte 
har några U-landskamper under bältet (plus förbunds-
kapten Axnér som ju inte har några landskamper som 
spelare heller). Återigen, beror detta på att man ”hittat 
rätt” spelare från första början? Eller att de som tidigt 
blir uttagna får en bättre stimulans än de som inte blir 
det? Eller en kombination av båda kanske?

Efter detta något torra nedslag bland lite forsknings-
resultat kan det vara uppfriskande att istället höra hur 
två av våra erkänt duktiga spelar-/talangutvecklare ser 
på detta med talang och talangutveckling. Vi passade 
därför på att ställa några frågor till de båda hand-
bollsikonerna Niklas ”Virre” Virolainen och Andreas 
”Stocken” Stockenberg.  Den förstnämnde är först ut.
Behöver man ha vissa egenskaper för att bli en riktigt 
duktig handbollsspelare?

Ja, mentala egenskaper. De jag har tränat som har 
blivit bra har haft en fantastisk vilja att bli det. Det är 

78

VA D  Ä R  TA L A N G ?   R E P O R TA G ER E P O R TA G E   VA D  Ä R  TA L A N G ?

79



många som har de fysiska egenskaperna och så, men 
desto längre jag har varit med så handlar det för mig 
om det mentala och att göra de uppoffringar som krävs. 
Sen är ju exempelvis inte spelförståelse något negativt 
att ha. Men det här med att kunna skjuta skitbra eller 
sådana saker, det tror jag inte så mycket på längre, 
säger Virolainen.
Innebär det att bara man har viljan så kan vem som 
helst bli nästa Nicola Karabatic eller Bella Gulldén?

– Nej, det tror jag i och för sig inte, men jag tror att 
man kan komma väldigt långt. För att bli en världs-
stjärna så är det så många faktorer. När man kommer 
fram så måste man få mycket speltid i sitt lag och det 
handlar också om lite flyt, tror jag. Och sedan att vara 
lite extrem på någon egenskap är ju inte fel. Men jag 
tror på något sätt att pratar vi om unga talanger så 
handlar mycket om det mentala. 
Vad skulle du säga att en talang är?

Man har ju alltid pratat om det som att det är en 
spelare som är duktig för sin ålder, men jag har nog 
lugnat mig lite med att prata om talang när spelarna 
är för unga. Man pratade mycket om det förr att ”det 
där är en jäkla talang”, men det kan man inte riktigt 
veta. Visst, barn och ungdomar kan vara duktiga på 
handboll, men det kräver en jäkla vilja för att klara av 
att fullfölja sina drömmar och ha tur att man inte får 
skador och så vidare. Man kan vara en talang, men det 
är bara steg ett av tjugo för att lyckas.
Har man någon fördel av att ses som en talang?

– Som ungdomsspelare har man ju det. Många 
tränare ger talanger, och då menar jag duktiga spelare, 
fördelar. De kan få spela mer i viktiga och tuffa matcher 
och så vidare. 

Hur bra är vi tränare på att hitta talangerna, alltså de 
som har den här viljan och drivet som du pratar om?

– Dåliga. Vi har inte kunskapen. Man har för många 
spelare och hinner inte sätta sig in i alla spelare. Det 
är egentligen där man kanske skulle behöva lägga mer 
tid, tid som man inte har. Jag tror i och för sig att det 
ger sig med tiden. De spelarna som har den viljan, de 
tränar och är så målmedvetna att de syns över tid när 
resultaten kommer. Så många av de här talangerna 
kommer fram ändå (även om de inte blir uttagna till 
olika talangläger), men det skulle kanske vara många 
fler om vi tränare hade bättre kunskap.
Vilket fel är värst att göra om man jobbar i ett talang-
utvecklingsprogram, är det att man missar en talang 
eller att man tar med någon som inte är en talang?

– Det är en högskolefråga, ha, ha. Men jag tror att 
talangen som inte kommer med, den kommer nog 
att göra jobbet ändå. Så det är kanske värst att ta med 
någon som inte är en talang, men det är väldigt svårt 
att leva upp till. Sen är det så här att just i vår klubb 
så väljer vi inte ut ett visst antal spelare, utan vi tränar 
alla och har exempelvis inga elitgrupper på A-ungdom. 
Det hade kanske varit en snabbare väg till målet att ha 
det, men till vilken kostnad? Vi hade en bredd- och 
en elitgrupp på A-ungdom för några år sedan, och en 
av de spelarna som då var med i breddgruppen spelar 
idag i Handbollsligan.
Så om du skulle titta på en uttagning till ett Ung-
domslandslag eller ett Riksläger, vad skulle du bli 
mest upprörd över, om du tyckte att man missat en 
duktig spelare eller att man tagit med någon som du 
tänker ”varför satsar man på hen för?”

Att man missat någon bra spelare. Men det där 
att de tar någon man inte tycker ”håller måttet”, det 
förekommer ju i landslagen hela tiden. Men det är 
godtyckligt. Det är ju vad jag tycker att man har missat.

Andreas Stockenberg menar att man behöver ha vissa 
egenskaper för att bli en riktigt duktig handbollsspelare.

– Givetvis. Den största egenskapen är ju att du 
måste ha huvudet. Det vill säga, att du gillar viktiga 
matcher, att du gillar att träna. Alltså, du måste ha en 
talang för någonting också, men jag anser att huvudet 
är det absolut viktigaste.
Så hur många finns det som kan bli nästa Nicola 
Karabatic eller Bella Gulldén?

– Det är ju få förunnat att ha… Då måste du ha 
huvudet. Du måste ha de fysiska förutsättningarna. 
Du måste nästan vara född till att bli handbollsspelare.
Och om man är född till handbollsspelare, vilka 
egenskaper har man då?

– Då har du alla de där… vinnarskalle, fysiska för-
utsättningarna… Ja, du har ju allt som Sandor Sagosen 
och dom här har. De är ju födda till att vara bra.
Hur många sådana finns det då?

– Det ploppar väl fram någon i varje land vart tion-
de år, skulle jag vilja säga. Det är absolut inte många.
Och om vi istället pratar om att bli en bra elitse-
riespelare…

– Då är det ju betydligt fler. Där handlar det ju ofta 
om det här att du måste orka göra jobbet. Orka träna 
mycket och effektivt under en lång tid, tror jag.
Och det är viktigare än att ha ”rätt” egenskaper?

– Du kan ju inte vara 1,40 lång och väga 30 kilo, 
då går det ju inte. Du måste ha en viss form av fysik. 
Normal fysik och normal psykisk förmåga så har du 
lika stor chans som alla andra.
Vad skulle du säga att en talang är?

– Ja, det där har väl ändrats ju äldre jag har blivit som 
tränare och som människa. Förut trodde jag att talang 
var det här med motorik och så där, men talang för mig 
har ju blivit att du tål att träna mycket under lång tid 
och utan att bli skadad. Det tror jag nog är den största 
talangen. Sen kommer ju det här med bollkänsla och 
blick för spelet och sådant in. Men jag skulle säga att 
kunna träna hårt under en lång tid utan att ta stryk, 
det är den största talangen.
Hur bra är vi tränare på att hitta de här som har de 
här egenskaperna du pratar om?

– Jag tror att vi är väldigt dåliga på det och det beror 
på okunskap. Jag har en bild av att vi sätter spelarna i 
fack när de är 12-13 år. Jag har också gjort det, och jag 
tycker nog att man kan se vilka som har tendenser att 
kunna bli bra, men du kan absolut inte bestämma det 
när de är 12-13 år vilka som kommer att bli bra. Jag tror 
att överlag så är handbollstränare och fotbollstränare 
och hockeytränare skitdåliga på att se det här.
Har man någon fördel av att ses som en talang?

– Givetvis, då kommer du alltid vara långt fram i 
hierarkin under träningar, i uttagningar, i allting. Du 
får ju förutsättningar som vissa andra inte får. Du får 
vara med om SM och vara med och ta ansvar, så givetvis 
är det en fördel. Om du är duktig som 12-13 åring så 
får du större möjligheter än de som inte har växt klart 
eller kan skjuta hårdast.
Vilket fel är värst att göra om man jobbar i ett ta-
langutvecklingsprogram, är det att man missar en 
talang eller att man tar med någon som inte är en 
talang? Eller säg så här, om du skulle se de som blivit 
uttagna till ett Ungdomslandslag eller ett Riksläger, 
vad skulle du bli mest upprörd över; om du tyckte att 
man missat en duktig spelare eller att man tagit med 
någon som du tänker ”varför satsar man på hen för?”

– Att man missar en talang. Jag tror aldrig att jag 
har gjort det, men jag skulle må svindåligt över att ha 
missat. Det skulle vara ett personligt nederlag. Tar man 
ut ”fel” spelare så blir ju den till slut avslöjad, medan 
den som kanske borde varit med väljer något annat 
eller slutar med sporten. 

Ska man försöka sammanfatta dessa båda tränares 

svar kan man säga de anser att handbollstalang mer 
handlar om det som sitter i huvudet (psykologiska 
egenskaper) än i kroppen (motoriska eller fysiska egen-
skaper) och att bli en elithandbollsspelare framförallt 
handlar om att vilja träna mycket och att även tåla 
en stor träningsbelastning. Samtidigt kan man se att 
båda någonstans ändå tycker att de som blir spelare av 
yttersta världsklass har vissa unika egenskaper. Kanske 
är det också därför de anser att det är värre att missa 
en talang än att ”satsa på fel häst”? 

Som förhoppningsvis har framgått av denna text är 
detta med talangidentifikation och talangutveckling 
inte helt enkelt. Det verkar inte finnas några entydiga 
svar på frågorna som ställdes inledningsvis i artikeln 
(Vad är talang? Hur kan man identifiera den och hur 
tar man bäst hand om den?). Kanske är det därför man 
i forskningen allt mer har börjat fokuserat på effektiva 
talangutvecklingsmiljöer, istället för talanger. Men vad 
den forskningen säger, det får vi ta en annan gång. 

Innan vi avrundar det hela så ska vi avsluta där 
vi började, med Staffan Olsson. Staffan nämner i sin 
krönika att han hade tur i det genetiska lotteriet som 
blev lång och vänsterhänt, och visst hade han det. 
Faktum är att Staffan tillhör de 2,5% av männen som 
är längre än 194 cm och den tiondel av dessa som 
dessutom är vänsterhänt. Lägg därtill hans fantastiska 
spelbegåvning och vilja att träna, så inser vi snart att 
Staffan är väldigt unik. ■
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Tränarcitat vi 
minns tillbaka på

Av: Vincent Ceimertz

1. ”JAG TRODDE JULEN VAR ÖVER?”
Man får vara taskig om man är rolig. Samtidigt finns 
det en del som påstår, utan att lägga någon värdering i 
det, så var tyvärr för Ulf Schefvert inte SHF av riktigt 
den uppfattningen. 

Efter matchen mot H65 där Schefvert var mindre 
nöjd med domarinsatsen sa han ”Jag trodde att julen var 
över och att alla tomtar var borta” och fortsatte sedan 
med att konstatera att alla tomtar var tydligen inte borta. 

Varken berörda domare, delegater eller förbundet 
tyckte  att det var särskilt roligt sagt och Schefvert fick 
två matchers avstängning för sin direkta utvärdering 
av domarinsatsen. 

Det var absolut både onödigt och osportsligt sagt 
men med några års distans till det får man ändå påstå 
att det var ett roligt citat. 

Kanske skulle vi ha en lista med bara Schefvert-citat 
nästa gång? Eller ett helt magasin med Schefvertsvor-
domar. Underlag finns.

2. ”VAD GÖR VI?”
EM-final 2002, Sverige mot Tyskland. 

15 sekunder återstår av matchen och Sverige har 
bollen när Tyskland är i ledning med 26-25, ett bra läge 

Tomtar.
Idioter.
Protokoll uppkörda i röven.
Division fyra-handbollens främste stilist och mest medel-

måttige skytt Vincent Ceimertz är tillbaka med en lista. 
Denna gång med tränarcitat som sticker ut. 

för att ta en time-out och försöka styra upp något vettigt 
sista anfall kan man tycka och Sverige tog time-outen.

Då inleds taktik-tombolan.  Det kommer många 
förslag, men det finns ingen som vill ta beslutet och i 
mitten står Bengt Johansson. Han får ur sig ”Vad gör 
vi, vad gör vi?” och ser allmänt förvirrad ut. 

När time-outen är slut så är det milt sagt lite oklart 
vad som egentligen bestämdes efter alla diskussioner om 
spelstarter och japaner. Att  Sivertsson skulle komma 
in som västspelare hann de i alla fall komma överens 
om,  i anfallet lyckas de kvittera så vi kan väl ändå lägga 
denna under kategorin ”Taktiska time-outer”. 

För att sammanfatta det hela så kan man säga att 
det ser lite ut som en lågstadieklass som ska sista mi-
nuten-skriva manus till sin första skolpjäs och under 
tiden barnen försöker komma överens om hur de ska 
göra står en lärare i bakgrunden som vill att eleverna 
ska få träna på problemlösning och att ta egna initiativ. 

Och har man Staffan Olsson i laget så fungerar det ju.

3. ”...DÅ SÄTTER VI IN EN NY IDIOT!”
Ola Månssons halvtidssnack med sitt H65 Höör i 
SM-finalen 2017 hann bli en klassiker redan innan 
guldet var säkrat.

Matchen var en tight historia och inför sista 30 
gällde  det att staka ut vägen och förbereda sitt lag på 
vad som komma skulle. 

Alla korten på bordet när de avslutande orden blir 
”Hvenfelt kommer att få det röda, då sätter vi in en ny 
idiot!” på sin sönderskrikta halvbreda skånska. 

Kanske var det för att förbereda hela laget på att vara 
den idioten som eventuellt kommer in istället för att 
laget skulle se ett rött kort på en så bra spelare som ett 
bakslag, vilket är lätt att göra i en så jämn SM-final. 
Oavsett så funkade det energigivande snacket och H65 
kunde vinna sitt första SM-guld någonsin. 

Jag måste även säga att man blir lite avundsjuk på 
Hvenfelt som får alla tummar upp att gå ut och klippa 
ett rött, något en annan aldrig fått trots flera hintar 
till gentlemannen Andreas Dennerhed som inte vill 
ge sin tillåtelse. 

Hvenfeldt fick förresten aldrig det där röda kortet 
otroligt nog.

4. ”KÖR UPP PROTOKOLLET I RÖVEN”
Ibland kan det vara jobbigt när man råkar säga vad 
man tänker, ännu jobbigare blir det när det skrivs ner 
i ett matchprotokoll. 

Kungälv tog emot Lindesberg i Allsvenskan och 
lagen håller sig jämnt med varandra till sista stund. Vid 
ställningen 30-30 och klockan står på 60.00 så återstår 
ett frikast för Lindesberg. Ett frikast som Lindesberg 
gör 30-31 på och således avgjorde matchen. 

Enligt vissa var frikastet lagt på ett felaktigt sätt 
och menar att målet inte skulle bli godkänt, och med 

vissa menar jag framförallt Kungälvs ledarbänk. De 
flesta hade nog förväntat sig att Kungälv skulle vinna 
denna matchen hyfsat obesvärat. Besvikelsen över att 
överraskande förlorat mot Lindesberg och dessutom 
med det dramatiska slutet gör det enkelt att yttra sina 
känslor, känsloyttringar som satte spår i matchprotokollet. 

Charlie Sjöstrand lade upp bild på matchprotokollet 
på Twitter och under rubriken anmärkningar kunde 
man läsa ”Kungälv godkänner ej protokoll och ledare 
A ber sekreterare att köra upp protokollet i röven”. 

Denna går lite hand i hand med Schefverts kom-
mentar, onödig men rolig.

Anmärkningarna i protokollet plockades senare 
bort, men då hade spridningen i social media redan 
dragit igång.

5. ”DET ÄR LEO LARSSON! FRÅN YSTAD!!”
Vad säger man egentligen till sitt lag som har svårt att 
få hål på motståndarens målvakt? 

Kanske att man ska vara lite kall och låta målvakten 
göra sin rörelse först eller att byta hörn bara. Mest av 
allt tror jag att Axnér bara ville säga ”Skärp er nu för 
helvete” och det var väl ungefär det han gjorde också, 
fast han klädde meningen i lite finare ord. 

”Det är inte Arpad ŠterbiK i mål. Det är Leo Larsson! 
Från Ystad!!” hör man honom skrika i time-outen, med 
ett distinkt eftertryck på de två sista orden. 

Oklart om det egentligen gav någon effekt på LU-
GI-spelarna men det blev ett citat att minnas för både 
mig och för många i Kristianstad som gärna efter en 
bra match poängterade att IFK hade Leo Larsson från 
Ystad i målet. ■
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Av: Björn Melin

Ena sekunden rusade adrenalinet i Joacim Erntssons kropp.
Nästa sekund stannade hjärtat och för en stund fick tusentals 

människor uppleva i realtid hur tvärt livet att upphöra. 
Vi pratade med Joacim om vad den där ångestframkallande 

stunden kommit att innebära – i vad som lyckligtvis ändå blev 
en fortsättning på livet.

Handbollsspelaren 
som lurade döden

SM-finalen för herrar 2014 mellan Lugi och Alingsås 
blir en stenhård batalj mellan två jämna lag. I paus 
leder lundalaget med uddamålet, en ledning som har 
fördubblats när Joacim Ernstsson får en stenhård smäll 
i bröstet med kvarten kvar att spela. 

Han faller ihop och blir liggande på golvet innan han 
med hjälp och svåra smärtor tar sig till Lugis avbytar-
bänk. Tillståndet försämras dock och vad som liknar 
intensivvård inleds av läkare och sjukvårdspersonal på 
golvet bakom bänken. 

Trots de skrämmande scenerna pausas inte matchen 
utan spelas vidare i 10 minuter innan ambulans anländer 
och för Joacim Ernstsson till sjukhus. Skakade av vad 
de tvingas bevittna tappar hans lagkamrater ledningen 
och förlorar finalen med 22–24.

Väl på sjukhuset konstaterar man att Joacim Ern-
stsson fått en ”lårkaka” på hjärtat och bara två dagar 
senare – efter ett antal undersökningar – får han åka 
hem, friskförklarad och redo att åter spela handboll. 
Skadan i sig ägnar han få tankar och arg över finalför-
lusten längtar han redan till nästa säsong då revansch 
ska utkrävas.

Någon revansch blev det emellertid inte, istället tar 
hans säsong – och handbollskarriär – slut redan i oktober 
när han i hemmamatchen mot IFK Kristianstad ännu 
en gång faller ihop på planen. Denna gång har hans 
hjärta stannat och hans liv hänger på en skör tråd …

Som ni säkert vet slutade historien lyckligt, men 
minnet av vad som utspelade sig på innerplan den där 
höstkvällen 2014 glömmer aldrig vi som var på plats. 
Även så här sex år senare minns undertecknad tydligt 
hur han sjönk ihop, paniken hos de andra spelarna 
och den intensiva tystnad som direkt infann sig i den 
nästan fullsatta arenan. 

Men hur upplevde huvudpersonen själv allt som 
hände och hur blev livet efteråt? För att få svar på detta 
och lite till begav jag mig till Bjurfors mäklarkontor i 
Lund där Joacim Ernstsson bjöd på kaffe, skratt och 
insikter som alla handbollsspelare borde ta till sig. 
Jag måste börja med att fråga hur du mår?

– Jag mår bra, tack. Livet handlar betydligt mindre 
om handboll nuförtiden och när jag väl är inblandad är 
det framför allt i samband med mina döttrars handboll; 
de spelar givetvis i Lugi, berättar Joacim och skrattar. 
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– I övrigt lever jag nog ett ganska vanligt svenssonliv, 
åtminstone tror jag det, jag vet ju inget annat. Mitt jobb 
som fastighetsmäklare är det första arbete jag har haft 
utöver att spela handboll. 
Är du – åtminstone i handbollskretsar – mer definierad 
av din sista match och hjärtstoppet än din långa och 
relativt framgångsrika karriär som handbollsspelare?

– Så har det blivit, absolut. Och det har nog blivit så 
mer och mer ju längre tid som gått sedan jag avslutade 
min handbollskarriär. Jag har inga problem med det utan 
konstaterar krasst att jag nog inte satte några djupare 
avtryck under tiden jag spelade, säger han och skrattar 
igen. Jag var nog dessutom en spelartyp som var mer 
populär i exempelvis Lund än borta i Kristianstad och 
då kanske man inte blir ihågkommen på samma sätt, 
lägger han till med ett garv.
Du kanske till och med snarare är ”fastighetsmäklare 
Joacim Ernstsson” numera – även i dina egna ögon?

– Ja, så är det absolut. Samtidigt börjar jag bli lite 
rundare om magen och det vill man såklart ändra på, 
självbilden är fortfarande ”idrottsman” och där är krop-
pen och knoppen inte helt överens – men det ska jag 

nog komma till rätta med, berättar han och garvar igen.
Du tränar och är igång alltså?

¬– Jag spelar en hel del padel – som alla andra i min 
ålder – men tränar även korpfotboll och bodypump. 
Jag har verkligen blivit ”gubbig”, haha! Jag trivs med 
de rutinerna och njuter av att inte vara upplåst av 
handbollen varje kväll som jag har varit i princip hela 
mitt vuxna liv. 
Hur var det att komma igång med träning igen efter 
hjärtstoppet, vågade du anstränga dig och ta i?

– Egentligen var jag säkrare rent fysiskt efter hjärt-
stoppet än innan. Då hade man opererat in en så 
kallad ”ICD” [Implantable Cardioverter Defibrillator, 
skribentens tillägg] i mig, vilket enkelt kan beskrivas 
som en inopererad hjärtstartare. Mentalt var det värre 
och det tog ganska lång tid innan jag ens funderade på 
att träna. Känslan av att ha en kropp som inte var i bra 
form var dessutom väldigt konstig, som elitidrottsman 
är ju ”vältränad” normalläget. Så psykiskt blev det en 
utmaning att lita på sin egen kropp igen.
Fick du något stöd utifrån för att hantera detta?

– Inte något konkret i form av psykolog eller lik-

nande. Det var inte heller något jag frågade efter utan 
saker och ting föll mer och mer på plats i samband 
med att jag efteråt blev en del av Lugis ledarstab. Det 
gjorde att jag ganska naturligt började vara med på 
de uppvärmningsövningar som inledde träningarna, 
vilket jag gjorde i ständig dialog med lagets sjukgym-
nast och läkare. 

– Att däremot ta mig ut själv i skogen och springa 
en runda var verkligen inte aktuellt, inte för mig och 
kanske ännu mindre för min fru som påverkades be-
tydligt starkare av händelsen än jag gjorde.

– Sen hör det till saken att jag inte upplevde själva 
händelsen lika dramatisk och hemsk som alla andra. 
Jag kommer nämligen bara ihåg att jag öppnar ögonen 
och möts av glädje och lycka hos de som står över mig 
när jag åter vaknar till liv på hallgolvet. Och det är mitt 
bestående minne av händelsen utöver det ärr jag fick 
efter den inopererade ICD:n. 

– Jag vet att jag hade extrem tur som drabbades av 
hjärtstoppet där det hände, i akademikerstaden Lund 
med en massa läkare och sjuksköterskor bland åskå-
darna, en brandman till tränare och en lagkamrat som 
nästan direkt sprang och hämtade arenans hjärtstartare. 
Jag vet att många har svårt att förstå att jag inte är mer 
traumatiserad av det inträffade, men samtidigt kan 
jag ju inte påstå något som inte är sant. Jag är glad 
och tacksam över utgången men är i ärlighetens namn 
ganska opåverkad.
Om jag hade varit så nära att dö som du faktiskt 
var så hade jag nog funderat en hel del på livet och 
döden efteråt – men det gjorde inte du?

– Den typen av existentiella funderingar har snarare 
kommit i andra situationer, som när min mamma gick 
bort. När det gäller mig själv har jag aldrig upplevt 
eller känt att jag var nära att dö utan det är mer min 
fru och omgivning som har påverkats och som länge 
gick på tå för mig. 

– Sedan är det väl med detta som med mycket annat 
i livet, det handlar om hur man är som person. Jag går 
inte omkring och tror att det värsta ska hända utan ser 
på saker och ting från den ljusa sidan. Det kan komma 
en bil och köra på en på stan men så kan man inte gå 
omkring och tänka, det skulle göra livet outhärdligt.
Har du alltid varit en positiv person?

– Ja, för mig har glaset alltid varit halvfullt snarare 
än halvtomt. Jag har också varit hjälpt av att ha annat 
att göra eller fokusera på utöver handbollen. Redan 
när jag spelade i Redbergslid läste jag lite kurser på 
Handelshögskolan i Göteborg och när jag flyttade 
hit till Lund började jag plugga vid universitetet. Vid 
inget av tillfällena visste jag vart studierna skulle leda 
utan det handlade mest om att göra något mer än att 
bara spela handboll och en insikt om att det alltid är 
bra att förkovra sig. 
Hur viktigt är det att göra eller ha något utanför 

handbollen?
– Jag tror att det är katastrof att bara ha sin idrott. 

För egen del kunde jag inte sova efter matcherna, det 
var handboll hit och handboll dit.  Det är lätt att älta 
och att det blir en ond cirkel och därför är det viktigt 
att hitta även annat som engagerar en, oavsett om det 
är studier, familj eller vad som helst.

– När jag lämnade Redbergslid för danska KIF Kolding 
flyttade även min flickvän med – hon blev nämligen 
också proffs då – och det är jag väldigt tacksam för. Jag 
fick nämligen inte så mycket speltid i Kolding och det 
blev en tuff period präglad av besvikelse och frustration. 
Visst fanns det andra svenskar i laget – och de blev bra 
kompisar – men för mig var det jätteviktigt med hennes 
stöd och att ha någon som ankrade en i tillvaron. Och 
den känslan blev ännu större när vi senare fick barn.

– Eftersom jag inte fick spela – det fanns i ärlighetens 
namn spelare som var bättre än mig – valde jag att byta 
klubb och hamnade i Team Tvis Holstebro som var 
mer familjär än hårt satsande Kolding. Det passade 
mig bättre och tiden där blev framgångsrik både för 
mig personligen och för laget, bland annat vann vi 
överraskande den danska cupen 2008 och kom trea 
i ligan året efter. 
Efter totalt sex år i Danmark valde du att vända hem 
till Sverige igen 2012 och hamnade i Lugi.

– Ja, då hade vi fått barn och jag kände mig färdig 
med livet som utlandsproffs. Lugi hade på den tiden 
ambitionen att vinna SM-guld och pengarna för att 
kunna genomföra det och det lockade, inte minst ef-
tersom jag hade förlorat en final med Redbergslid 2004. 
Hur var det att flytta hem till Sverige igen? För en 
del blir det en svår omställning.

Denb 13 februari 2015 var Lugis Joacim Ernstsson tillbaka på den plats där han några månader tidigare föll ihop i hjärt-
stopp. För en sekund var han tillbaka för att kasta ingång den återupptagna matchen och det blev det sista symboliska 
avtrycket han gjorde som handbollsspelare.

”Det kan komma en bil och 
köra på en på stan, men så 
kan man inte gå omkring 
och tänka, det skulle göra 
livet outhärdligt.”
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– Det var faktiskt inte så stor skillnad, jag var fortfa-
rande handbollsspelare på heltid med allt vad det innebär 
av förmåner. När man väl är inne i den bubblan inser 
man inte hur priviligierad man är men det blir ganska 
uppenbart när man får ett vanligt svenssonliv, berättar 
han och ler. Sedan dröjde det bara ett år till innan vi 
fick vårt andra barn och att leva i Sverige under denna 
hektiska period av livet var onekligen skönt.

¬– Även runt laget klickade det direkt. Jag gillade 
klubbens målsättning, Tomas Axnér och Johan Zanotti 
som tränare och inte minst hade vi en bra mix av duktiga 
spelare så som exempelvis Anders Hallberg, Hampus 
Jildenbäck, Johannes Hippe och Albin Tingsvall. Albin 
var dessutom en person man kunde prata lite djupare 
med och det blev en hel del samtal oss emellan om livet 
i allmänhet. Även om jag inte var lika långt framme i 
mina tankar kring lycka, prestation och att växa som 
människa tror jag det finns ett stort värde i att reflektera 
över vad som verkligen är viktigt för en och att det gör 
en bättre rustad att klara av motgångar. 
Var det så för dig?

– Jag hade visserligen inget val när det gäller att 
avsluta handbollskarriären men jag tyckte inte det 
var särskilt svårt att acceptera. Jag hade redan innan 
börjat fundera på om det inte var dags att sluta spela, 
rent fysiskt var jag sliten i rygg, knän och andra delar 
av kroppen. Det enda bittra var att jag så gärna ville 
vinna ett SM-guld efter att ha förlorat två finaler och 
den chansen var för alltid borta. 

– Samtidigt var jag nästan klar med mina mäk-
larstudier och hade redan inlett mitt nya liv, utanför 
handbollen. Det gjorde såklart det betydligt enklare 
att gå vidare än det hade gjort om jag inte redan hade 
planerat för ett liv efter idrottskarriären. 
Du släppte emellertid inte handbollen helt utan fick 
en roll som ledare i Lugi.

– Där och då saknade jag mina lagkamrater och 
snacket i omklädningsrummet. Det dröjde emellertid 
inte särskilt länge innan jag valde att avsluta även den 
delen, jag kände mig färdig med handbollen och ville 
leva ett mer vanligt liv där man inte är uppbokad varje 
kväll. Den känslan hade infunnit sig allt oftare redan 
innan jag tvingades lägga av och hade inte hjärtat tvingat 
mig att sluta redan i oktober hade jag nog lagt skorna 
på hyllan ändå efter den säsongen.
Blev tiden som assisterande tränare ett sätt att fasa ut 
handbollen snarare än ett genuint intresse av att leda?

– Ja, så var det nog även om jag inte insåg det då. 
Samtidigt hade jag mycket erfarenhet som spelare att 
dela med mig av – fast Lugi hade nog klarat sig lika 
bra ändå, säger han med ett skratt. För mig blev det 
ett slags avslut som gjorde mig gott.
Vad är det viktigaste rådet du vill ge till unga hand-
bollsspelare?

– Börja redan nu planera för ett liv efter handbollen, 

den dagen kanske kommer fortare än du anar. Att utbilda 
sig är den bästa investering man kan göra och kostar 
dig bara lite tid och uppmärksamhet. Var nyfiken och 
var inte rädd för att det tar ”onödigt” fokus från din 
handboll, så är det inte. Istället kommer det att få dig 
att växa som människa och det vinner du på i längden, 
både på och utanför handbollsplanen.
Avslutningsvis, även om du nog för många definieras 
av hjärtstoppet hade du en lång och fin handbolls-
karriär. Vilka är höjdpunkterna?

– Det är dels när vi vann VM-guld med U21-lands-
laget i Brasilien 2003, det var ungdomlig eufori på en 
plats som var magisk i flera avseenden, och det är dels 
SM-finalen 2014 som spelades som en direkt avgörande 
match till skillnad mot 2004 som var en finalserie i bäst 
av fem matcher. Även om finalen 2014 inte blev ett 
bra minne med tanke på skadan och förlusten är det 
en höjdpunkt att få uppleva en match där allt avgörs 
där och då. 

– Även min landslagsdebut måste nämnas, att dra 
på sig den gula landslagströjan första gången är riktigt 
stort! Annars är jag på det hela taget glad och tacksam 
över allt handbollen har gett mig – även om det där 
SM-guldet hade varit fint att ha. Min fru har två vunna 
guld med Skuru och det får man ju höra hemma, säger 
Joacim Ernstsson och avslutar med ännu ett hjärtligt 
skratt. ■
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Äpplet faller inte långt från trädet.
I handbollens värld är exemplen på detta många.

I FÄDERS SPÅR

Av: David Sundgren



Tredje generationen 
Möller inom sporten
Var det någon gång tvivel kring ditt val av idrott?

Nej, det kan jag inte säga att det var. Jag höll på med 
andra idrotter också. Jag höll på med fotboll men slutade 
tidigt. Jag spelade även pingis. Jag har alltid gillat att 
röra på mig och att tävla. Var aldrig något tvivel att det 
skulle bli handboll.
Hur mycket minns du från pappas karriär?

– Proffslivet har jag inte så många minnen från. 
Jag var bara tre-fyra år då. De senare åren kommer 
jag ihåg, främst de avgörande matcherna. Minns väl 
en match mot Ystad, en avgörande femte semifinal i 
Partillebo, och lite småminnen från andra matchen. Då 
stod jag i klacken. Idag spelar jag med en del av dem 
som pappa spelade med.
Visserligen olika positioner, men har du fått höra 
att du ärvt några egenskaper från din pappa? Eller 
är det något du själv upptäckt?

– Kanske hur vi ser på handbollen. Attityden har 
jag lärt mig från min pappa och mamma, attityden 
hur man är gentemot sina lagkompisar och attityden 
till träningar. Både jag och mina föräldrar sätter laget 
främst. Det gör även min brorsa Felix som spelar med 
mig nu. 
Ja, din in lillebror felix spelar också. Hur är det att 
spela i samma klubb som sin brorsa och där din 
pappa varit framgångsrik spelare och även haft 
ledaruppdrag?

– Det är speciellt att gått hela vägen i en förening. 
Först spelarson, och har spelat i klubben sedan sex års 
ålder. Från handbollsskolan, till akademilaget och nu i 
A-laget. Det är speciellt, det känns stort. Om man tittar 
på Sävehof så är vi fem–sex stycken som har gått hela 
vägen. Det är inte många lag som kan ställa upp med 
en uppställning med spelare som gått hela vägen från 
bollskolan till A-lag.
Har du någon gång fått några kommentarer gällande 
ditt efternamn och din pappa? Från lagkompisar 
och motståndare?

– Mindre nu än när man började och spelade B-SM, 
och när man gjorde debut i handbollsligan. Nu är det 
mindre. Det var roligare när Felix gjorde debut. Både 
Peters son och Simons bror. Det är inte jobbigt. Felix 

blir det nog mer för då han spelar på samma position 
som pappa gjorde. Det tar ingen energi från oss. Det 
var många som visste vem man var. Nu är man mer 
Simon än Möller kan man sammanfatta det.
Finns det någon annan släkting till dig som varit 
aktiv inom elitidrott?

– Min mamma var också aktiv i handboll. Hon har 
också spelat på elitnivå (Annette Möller spelade i Warta, 
Heid, Kärra, Kroppskultur, och tyska Bad Oldesloe, reds. 
anm). Handboll rätt igenom i släkten. Mina kusiner på 
pappas sida har också spelat. Min farfar har också spelat 
handboll (Acke Möller spelade i Slottskogen och även 
i stadslaget, reds anm.) Jag är född med en handboll i 
handen. Jag var bara en vecka gammal när jag var på 
min första handbollsmatch.
Vilken är den största fördelen med att ha föräldrar 
som var etablerade spelare?

– Handbollsmässigt har jag tagit mycket hjälp, de 
vet hur det är att spela. De har varit i alla situationer 
jag går igenom nu. Det är den största fördelen att jag 
kan fråga och få svar från båda mina föräldrar. De vet 
väldigt mycket. Det går att prata om allting med dom.
Finns det några nackdelar?

– Nä, egentligen inte. I början kanske man tyckte 
det var jobbigt att vara Peters son. Men det har släppt 
nu. Nu tänker jag ingenting på det längre. När pappa 
var tränare tyckte kanske folk att man var med bara 
för det, men jag har inte hört något om det och jag har 
inte fått några kommentarer gällande det.
Vilka är de bästa råden dina föräldrar gett dig?

– Mina föräldrar är skilda. Min pappa kan nog vara 
mera ”handboll, handboll, handboll”, typ träna mer och 

SIMON MÖLLER
Född: 2 juli 2000
Position: Målvakt
Klubbar som aktiv: IK Sävehof
Pappa: Peter Möller 
Mamma: Annette Möller.
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kom loss ur problemen på det sättet. När jag kommer 
till mamma kan jag fråga och får tankar på annat. Inte 
diskutera extra träningspass och kötta ner mig i skiten. 
Jag får fantastiska råd från bägge två.
Det är rätt vanligt inom handbollen att barn till 
tidigare spelare också etablerar sig som spelare. Finns 
det någon anledning till det tror du?

– Man ser otroligt mycket handboll som liten, jag 
såg ju min första match när jag var en vecka gammal. 
Man har en fördel spelförståelsemässigt. Man börjar 
med handboll tidigare tror jag, typ vid sex till tio års 
ålder. Man har slagit straffar sedan man var två. Man 
har något års försprång på de andra som börjar senare, 
så tänker jag.
Tror du någon gång att Peter känt ”Fasen, Simon 
kanske inte skulle ha satsat på handbollen!”?

– Nä, inte alls. Det har aldrig varit ett tvång från 
pappa att jag ska spela. Han har alltid stöttat. Det är jag 
som har dragit det här och brinner för sporten. Mina 
föräldrar får nästan hålla tillbaka mig ibland känner jag.
Om/när du någon gång blir förälder, ser du då framför 
dig ännu en Möller etablera sig som handbollsspelare?

– Om hon eller han vill bli handbollsspelare, då får 
hon/han bli det. Vill han/hon bli hjärnkirurg får den 
bli det. Min son/dotter får göra precis det den vill!

Pappa Peter om Simon:
Ser du några likheter med dig själv när du spelade?

– Med tanke på att Simon är målvakt så är det svårt 

att se några likheter i själva spelet, haha. Är väl kanske 
precisionen i långa pass.
Har han ärvt någon egenskap av dig?

– Drivet efter att vinna i allt man deltar i är en 
egenskap vi delar. Det var aldrig inte bara den enes fel 
att vi inte kunde spela sällskapsspel tillsammans redan 
när Simon var liten.
Några övriga  tankar kring din sons handbollsspelande?

– Simon är mer ambitiös än vad jag var när det 
gäller träning i ung ålder. Lever handboll på ett annat 
sätt. Jag är imponerad över det jobbet han lägger ner 
för att nå sina mål

”Det var aldrig bara den enes 
fel att vi inte kunde spela 
sällskapsspel tillsammans.”

Farfar Acke gratulerade Simon Möller efter SM-guldet 2017. Peter Möller firar SM-guldet 2005.

Lillebror Felix Möller spelar på samma position som sin pappa.
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Tyra Axnér om 
ansvarstagande
Med tanke på din bakgrund, fanns det något tvivel 
på om att du skulle bli handbollsspelare?

– Innan jag började spela handboll dansade jag 
balett och höll på med musik och musikaler. Jag blev 
tvingad till min första handbollsträning och det var för 
att pappa ville att jag i alla fall skulle prova. Jag tyckte 
det var kul och ville direkt fortsätta! 
Har du några minnen från pappa Tomas aktiva 
karriär?

– Jag såg min första Bundesligamatch när jag var 
tre dagar gammal men det har jag såklart inget min-
ne av. Jag har lite minnen från det sista året när han 
spelade i H43.
Har du någon gång fått höra att du påminner om 
Tomas på handbollsplanen?

– Nej. Vi är väldigt olika spelare och olika person-
ligheter. 
Tror du att du har ärvt några egenskaper från honom? 
Genetiska eller saker du tagit efter?

– Jag har säkert ärvt mycket av min explosivitet 
och spänst från honom. I övrigt är jag ganska lik min 
mamma till utseende och kroppsform men jag vet inte 
om hon är så explosivt lagd för jag har aldrig sett henne 
springa. Det finns inte så mycket likheter i spelet men 
likt honom har jag aldrig varit rädd för att inte våga 
eller ta ansvar.
Har du haft Tomas som tränare någon gång? Om ja, 
hur upplevde du det?

– Han har haft träningar med mitt lag men aldrig 
varit min tränare. Han coachade faktiskt en match förra 
året när Kenneth var borta. Men det upplevde jag inte 
som något problem. 
Fick du några kommentarer när du började etablera 
dig gällande ditt efternamn?

– Jag upplevde det när jag började etablera mig att 
det tisslades och tasslades bakom min rygg om att 
jag skulle få fördelar på grund av mitt efternamn. Jag 
tycker själv att jag har jobbat hårt för att vara där jag 
är och känner inte att jag har fått någon gräddfil för 
att jag heter Axnér. 

– På senare tid upplever jag inte alls att det är så 
längre, vilket är skönt. 

Vad är det bästa med att alltid ha en pappa som 
gammal storspelare i bakgrunden?

– Att ha en förälder som vet vad som krävs och kan 
förmedla det. Att han har spelat själv och är tränare 
är väldigt skönt då jag kan få feedback och bolla idéer 
med honom. 
Finns det några nackdelar med det?

– Ibland kan det bli för mycket handboll hemma. 
Men det kan också vara att jag ibland får svar som är 
jobbiga i stunden.
Vilket är det bästa rådet/råden du fått från Tomas?

– Det är främst att jag ska lita på min förmåga, inte 
tänka för mycket i stunden, utan bara köra och aldrig 
ta några genvägar när det gäller träning. 
Det är hyfsat vanligt inom i handbollen att barn till 
framgångsrika föräldrar själva lyckas inom hand-
bollen. Vad beror det på tror du? Slump, storleken 
på sporten, något annat? 

– Jag tror att en stor faktor är det som jag var inne 
på tidigare. Vad som krävs, vad man måste offra och 
hur man planerar sitt liv därefter. Sen är det ju såklart 
en fördel med den individuella feedbacken.

Pappa Tomas om Tyra:
– Jag tycker nog inte mig se så många likheter i själva 

spelet. Kanske målsinnet och att hon inte springer och 
gömmer sig när det behövs ta ansvar. Hon har säkert 
fått med sig snabba muskelfibrer från mig.

– Det är klart att det är och har varit kul att vi har 
ett gemensamt intresse. men det är viktigt för mig att 
hon gör det för sin egen skull och går sin egen väg. Jag 
hade ju älskat henne lika villkorslöst om hon samlade 
på frimärken.

TYRA AXNÉR

Född: 18 mars 2002
Position: Vänsternia
Klubb: LUGI
Pappa: Tomas Axnér
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Olivia den vassaste i 
Mellegårdssläkten?
Med tanke på din bakgrund, fanns det något tvivel 
på att du skulle bli handbollsspelare?

– Att jag skulle spela handboll som liten och pröva på 
det var självklart. Från att jag började gå så har jag varit 
i handbollshallar och jag kommer ihåg att jag såg fram 
emot att få gå på mina egna träningar när det väl var 
dags för min årskull att starta upp handbollsträningar.

– Att det blev handboll som jag satsade på i senare 
ålder berodde på att jag hade roligast där. Vänner, ge-
menskap och utvecklingen gjorde valet ganska enkelt 
att ta, även om jag trivdes väldigt bra med fotbollen 
och gymnastiken också.
Har du några minnen från dina föräldrars eller 
andra släktingars aktiva tid som handbollsspelare?

– Jag minns en situation när jag var fyra år gammal 
och stod hemma i dörröppningen för att vänta in min 
pappa och bror eftersom min pappa hade spelat match. 
När bilen anlände hoppade min bror ur bilen samtidigt 
som min pappa lyfter upp och visar sin tumme, som 
klart och tydligt är i fel riktning. Han hade nämligen 
spelat match och dragit tummen ur led och var på väg 
till sjukhuset, men var naturligtvis tvungen att åka 
omvägen om huset för att lämna av brorsan.

 – Ett annat minne jag har är när jag och min kusin 
Emil sitter på golvet i en arena någonstans i Tyskland. 
Har fått berättat i efterhand att vi var där och hälsade 
på min morbror som spelade där och hans familj. 
Har du någon gång fått höra att du påminner om 
någon av dina släktingar i ditt spel?

– Jo, det har jag fått höra. På senare år har jag blivit 
jämförd med min kusin Emil. Vilket jag förstår blir 
naturligt eftersom vi båda håller till på vänsterkanten 
och är väldigt lika varandra.
 Tror du att du har ärvt några egenskaper från dina 
föräldrar?

– Jag har fått berättat att min pappa var en tuff spelare 
med mycket attityd och offervilja, vilket ibland visade 
sig i varningar och tvåminutare. Jag har nog fått min 
inställning därifrån, men använt den på ett annat sätt 
på och utanför planen. Om du frågar min mamma hade 
hon varit en ypperlig högerkant då hon menar på att 
hon har en grym fysik och är vänsterhänt. Tyvärr är 

det inte någon som har fått uppleva det eftersom hon 
inte utövat lagidrott, haha.
Har du haft din pappa som tränare någon gång?

– Min pappa blev min tränare när min årgång i 
Önnered startade med handbollsträningar, vilket var 
efter bollskolan. Därför har det varit väldigt naturligt 
för mig att ha min pappa på planen och ingenting som 
jag tänkte på då. Det är ju en balans att ha en far och 
dotter i samma lag och kanske något som andra i laget 
lade märke till mer. Jag har inga minnen av att jag blev 
behandlad på något annorlunda sätt i jämförelse med 
mina lagkamrater. Pappa kunde nog vara ännu tydli-
gare och rakare mot mig, så något daltande minns jag 
inte. Eftersom han var min tränare kallar jag honom 
mestadels Glenn nuförtiden och inte pappa, så något 
spår har det satt hos mig.
Fick du några kommentarer när du började etablera 
dig gällande ditt efternamn?

– Jag fick mestadels frågor om hur min släkt egent-
ligen hänger ihop. Eftersom vi var tre Mellegård aktiva 
i Elitserien samtidigt, jag, min bror Pontus och kusin 
Emil, samt att min pappa Glenn och morbror Mikael 
spelat på elitnivå för ett tag sedan. Det gjorde att det 
blev missförstånd vems dotter jag var.
Vad är det bästa med att ha en sån stor släkt inom 
handbollen?

– Gemenskapen. Jag upplever att jag står min släkt 
väldigt nära och är oerhört glad för det. Jag tror att 
det gemensamma intresset fört oss närmare varandra.
 Finns det några nackdelar med det?

– Om jag har en färsk förlust med mig på släkt-
middagen så är jag inte är så sugen att prata om den...

OLIVIA MELLEGÅRD
Född: 17 juni 1996
Position: Vänstersexa
Klubb: Köpenhamn Håndball 
Pappa: Glenn Gustavsson

Olivia Mellegård är i skrivande stund korsbandsskadad och rehabtränar inför en comeback.

Vilket är det bästa rådet/råden du fått från dina 
föräldrar gällande ditt spelande?

– Jag har fått många konkreta råd av pappa Glenn 
när det kommer till handbollen, oftast tekniska bitar. 
Min mamma Ulrika har varit stöttande i min gymna-
sie- och högskoleutbildning vid sidan om handbollen, 
vilket jag är väldigt tacksam över.
Det är hyfsat vanligt inom handbollen att barn till 
framgångsrika föräldrar själva lyckas inom den 
sporten. Vad beror det på tror du? Slump, storleken 
på sporten, något annat?

– Jag tror att handbollens charm slår till och ökar 
chansen till att idrottare stannar kvar i sporten efter-
som det är en mångsidig sport. Den fysiska förmågan, 
taktiska aspekter och psykologiska färdigheter väger in 
– vilket gör idrotten så  intressant och flerdimensionell.
Om/när du själv får barn någon gång, ser du framför 
dig en ny Mellegård på handbollsplanen?

– Förhoppningsvis kommer jag ha möjlighet att 
introducera mina barn för handboll. Deras utövande 

kanske leder till att mitt sportintresse vidgas och jag 
nördar ner mig i en annan idrott, vem vet.

Pappa Glenn Gustavsson Mellegård om Olivia:
– Likheter med mig är väl engagemanget och ag-

gressiviteten på plan och det är väl också det som är 
nedärvt, det är ju en egenskap.

– Sedan är hon ganska lång vilket jag också är. 
Snabbhet och spänst kommer definitivt från hennes 
mammas sida som är samma sida som hennes kusin 
Emil och de har väl samma egenskaper när det gäller 
spänst, snabbhet och explosivitet. Just snabbhet är ju 
en av hennes brors styrkor.
Tankar kring hennes handbollsspelande?

– Med tanke på att handboll  är en sport som var 
naturligt för henne att börja med då hon var med på 
träningar från det att hon var liten så var det väldigt 
viktigt att vara lika stöttande i hennes fotboll och 
gymnastik. Nu gäller det att finnas till hands både när 
det gäller handboll och studier med den support som 
en förälder kan ge.

98

R E P O R TA G E   I  FÄ D E R S  S PÅ R

99

I  FÄ D E R S  S PÅ R   R E P O R TA G E



Hallbäckbonanza 
och fler är på gång 
Hur mycket tror du att dina föräldrars val av idrott 
spelade in att du själv blev handbollsspelare?

– Det var nog det som påverkade mig mest. Det fanns 
inget annat val, haha. Jag har spelat också fotboll och 
de flesta som har sett mig spela fotboll är nog glada att 
jag valde handbollen, jag har två vänsterfötter vilket är 
skit om man är högerfotad.
Har du några minnen från dina föräldrars aktiva 
karriärer, eller var du för ung?

– Jag har lite minnen. Farsan spelade fram till jag 
var fem. Jag sprang runt i Lisebergshallen och samlade 
ICA-bollarna som spelarna sparkade ut innan match. 
Vi hade väl 37 ICA-bollar i trädgården, vi hade mer 
ICA-bollar än gräs i trädgården i Onsala...

– När morsan spelade fotboll på handbollsträningen 
fick jag vara med och spela. Jag blev inte så mycket bättre 
fotbollsspelare av det. Skötte jag mig på träningen fick 
jag en apelsin i bilen hem.
Lite olika spelartyper, men är det några egenskaper 
du tycker påminner om dina egna som din pappa 
hade som spelare?

– Jag är vänsterhänt, från mamma. Det är nog det. 
Pappa var ju mer försvarsspelare och köttade där bak. 
När mamma och pappa flyttade i somras kom det fram 
en massa videokassetter och jag fick möjligheten att se 
matcher från förr i tiden. Helt annan handboll förr, det 
smälldes på en hel del. Man har mest fått höra stories 
från den tiden tidigare utan att fått se bilder.
Du har haft båda dina föräldrar som tränare. Hur 
känns det?

– Det är speciellt att ha sin pappa som tränare när 
man är i elitverksamhet. Jag kommer bra överens med 
honom. Jag gillar hans sätt att leda. Det är mycket frihet 
framåt och mer styrt bakåt. Jag gillar hans krigarmen-
talitet. Det kan dock vara skönt att få ett break från 
att ha pappa som tränare. Det kan vara skönt att bara 
vara spelare. Det var jävligt kul att ha både brorsan och 
farsan i samma lag. 

– Jag kan berätta att jag har varit nära att spela med 
pappa en gång. Pappa skrev in sig i truppen i Aranäs 
när vi hade många skador och sjukdomar, men han var 
för feg och vågade inte spela. Jag retar honom än idag 

för att han inte spelade. Han hade åtminstone kunnat 
hoppa in ett anfall och ett försvar. 

–Mamma hade jag som tränare i unga år, tills jag 
var A-B pojk innan Virre, Björn Jilsén och pappa tog 
över. Alla mina kompisar har haft henne som tränare, 
det är roligt tycker jag. Hon är inte så jäkla lång, och 
i den åldern är det ju väldigt olika längd på alla. Jag 
hade en av mina kompisar som var väldigt lång så de 
gånger hon ville prata med honom bad hon honom att 
sitta ner så de skulle bli lika långa, hahaha.

Vad beror det på att det är rätt vanligt förekommande 
med att föräldrar som lyckas inom handbollen får 
barn som blir framgångsrika?

– Man fostras in i handbollen. Det blir till en livsstil. 
På helgerna var det handboll för hela slanten. Det hände 
aldrig att jag eller Ludde hade en ledig helg samtidigt, 
antingen så spelade han eller jag. Man växer upp med 
det och in i sporten. När vi inte spelade umgicks man 
med handbollsfolk. Man såg väldigt mycket handboll. 
Sedan är det som du säger en mindre sport.
Kändes som Ludvig inte hade så mycket val gällande 
sport. Hur tycker du han påminner om dig och dina 
föräldrar på handbollsplanen?

Han hade inget val... Han testade på hockey en stund. 
Vi kör vårt race, vi vill mycket båda två. Lite tråkigt 
att vi spelar i olika klubbar nu. Vi får se hur det blir i 
framtiden om vi kommer att spela ihop igen någon gång.
Första åren som spelare, fick du någon gång gliringar/
kommentarer om ert släktskap? 

– I ungdomsåren inte alls. Det har blivit lite småhets, 
men det får man ta tycker jag. Aldrig någon som har 
menat illa, i alla fall inte som jag har tolkat det.

Fördelar med att ha en pappa som var etablerad 
spelare och nu etablerad ledare och en mamma som 
också spelat?

– Kunskapen om sporten i sig. Pappa har byggt upp 
namnet Hallbäck i handbollen, nästan som ett varumärke. 
Det finns många familjenamn inom handbollen som 
är etablerade, Ekman, Lövgren, Gentzel till exempel.
Finns det några nackdelar med det?

– Nä, det tycker jag inte. Jag har haft det kanonkul 
under hela min handbollskarriär.
Bästa rådet du fått av dina föräldrar?

– Jag har fått jättemånga råd från båda två. ”Kötta” 
kanske. Det är pappa som har sagt det. 
Tror du någon gång att dina föräldrar velat att du 
inte satsat på handbollen?

– Dom har nog alltid trott och tyckt att jag skulle 
satsa på handbollen.
Du har själv blivit pappa tämligen nyligen. Grattis! 
Är det dags för en ny Hallbäck på handbollssplanen 
så småningom månne?

– Vi får se vad som händer. Det skulle vara läckert 
med en till som spelar.

”Pappa skrev in sig i truppen 
i Aranäs när vi hade många 
skador och sjukdomar, men 
han var för feg och vågade 
inte spela...”

ANTON HALLBÄCK
Född: 15 januari 1996
Position: Nio meter
Klubb: Önnereds HK
Pappa: Jerry Hallbäck 

Mamma: Lena Hallbäck
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Ludvig är lillebror Hallbäck och går även han mot 
en ljus handbollsframtid.
Pappa och mamma var gamla spelare, Anton spelar. 
Fanns det något som helst tvivel att du skulle satsa 
på handbollen egentligen?

Nä, det var mycket handboll ända sen man var 
liten. Sen brorsan började så fick man följa med på 
hans träningar då mina föräldrar var tränare, så det 
föll sig naturligt.
Du var aningen ung när dina föräldrar slutade, så 
antar att du inte minns deras aktiva tid. Har du hört 
att du har ärvt någon egenskap från dem?

– Nej, jag har inga riktiga minnesbilder. Mamma 
höll på lite längre än vad pappa gjorde, även om det var 
mest på skoj de sista åren. Jag tror inte riktigt jag gjort 
det, farsan var mer en försvarsgeneral och mamma är 
vänsterhänt och spelade höger.
Hur tycker du att du och Anton påminner om var-
andra som spelare?

– Det är lite skillnad med tanke på att han är vän-
sterhänt och jag högerhänt. Jag ser vissa likheter, vi har 
en lite liknande spelstil. Vi är inga stora skyttar nån av 
oss, det blir mer genombrott och luriga skott utifrån.
Du har spelat tillsammans med honom. Vad är det 
bästa med att spela tillsammans med sin storebror?

– Det är framförallt en väldigt häftig och cool känsla. 
Jag har alltid sett upp till honom sen jag var en liten skit. 
Att få möjligheten att spela tillsammans med Anton 
var riktigt häftigt.
Du har haft din pappa som tränare. Har du även haft 
mamma? Hur är det att ha sin farsa som tränare?

– Inga problem alls att ha pappa som tränare. Det 
går att skilja på tränar- respektive papparollen. Det 
är väldigt roligt att ha haft med mamma och lära sig 
även av henne.
Vad tror du det beror på att det ändå är hyfsat vanligt 
i handboll att barn till framgångsrika spelare också 
lyckas inom sporten?

– Jag har inte tänkt på det så. Jämför man handboll 
med fotboll så är ju handboll en mindre sport. Kan bli 
så att föräldern drar med barnet till att spela handboll, 
och barnet också fastnar för sporten.
Har det blivit något snack om/kring ditt efternamn? 
Fick du några kommentarer?

– Blev inga större kommentarer om det. Det har 
varit naturligt att både jag och Anton har spelat. Inga 
mer än att n”u kommer en Hallbäckare till”, typ.
Fördelar med att ha föräldrar som båda har sysslat 
med handboll på elitnivå?

– Största fördelen är att jag haft dem som tränare 
och kunnat lära mig sporten. De är förstående och vet 
vad som gäller. Vi ser handboll på ett liknande sätt. 
Det är inte bara handboll vi pratar om såklart inom 
familjen, men det är skönt att ha bollplank att kunna 
diskutera sporten med.

Finns det några nackdelar?
– Jag ser inga nackdelar. Jag och Anton har haft våra 

föräldrar som tränare under åren och för oss har det 
inte var någon nackdel alls.
Anton blev pappa hyfsat nyss. Känner du att när/
om du själv blir pappa någon gång att ditt barn ska 
bli handbollsspelare även hon/han?

– Vi får se när det blir av. Så långt fram har jag inte 
tänkt än, men det vore ju väldigt roligt.
Bästa rådet du fått från dina föräldrar?

– jag har fått och får lite tips och tricks, mamma och 
pappa sa ofta när vi var yngre att vi skulle bita ihop. Det 
har gått i familjen. De frågade om man hade tänder, 
jag svarade ja, och då sa de ”bit ihop”. 

Pappa Jerry om Anton och Ludvig:
Ser du några likheter med dig själv när du spelade?

– Nej, inte som spelare. Bägge två är spelskickliga, 
snabba, goalgetters och riktigt bra med bollen och sätta 
assist. Jag var mer tung och hade defensiva kvalitéer.
Har de ärvt egenskaper av dig? 

–Ja absolut, passionen för handbollen, viljan och 
aggressiviteten ute på planen – att alltid ge allt, bägge 
hatar att förlora. Bägge är goda lagkamrater och laget är 
viktigt. Dessa egenskaper tycker jag vi är extremt lika på.
Övriga tankar kring grabbarnas handbollsspelande?

– Bägge har hela tiden känt glädjen till idrotten, 
tränat mycket på egen hand för att utveckla saker i 
spelet och individuella färdigheter. Min nyckelknippa 
till B-hallen snodde de ofta och jag fick vaktmästarna 
efter mig, haha.

Mamma Lena om Anton och Ludvig:
– Vad gäller likheter så är det inte så många… de 

är betydligt bättre på alla plan än vad jag var, men om 
det finns någon likhet så är det nog snabbheten. Och 
att Anton är vänsterhänt som jag. Om de ärvt någon 
egenskap i övrigt så skulle jag säga att det är glädjen 
och passionen de har när de är på plan. Det tror jag 
genomsyrar hela vår familj. 

– Även om de är olika som spelare så är deras sätt 
att förhålla sig på plan inte så olika, då jag tycker att 
båda killarna står för mod, kämpaglöd och envishet 
som gör att de aldrig ger upp.
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Underarmsskottets 
tradition förs vidare
Din pappa är en av IFK Skövdes största profiler ge-
nom tiderna. Fanns det något tvivel på att du själv 
skulle satsa på handbollen?

– Jag spelade fotboll också när jag var yngre. Var 
ganska bra på det faktiskt. Slutade när jag var 15–16 
år, det var roligare med handbollen helt enkelt men 
det var inte givet från början att jag skulle börja spela 
och sedan satsa på handbollen.
Har du några minnen från din pappas aktiva karriär 
eller var du för ung för att uppleva den?

– Jag var för ung, jag var typ ett år när pappa slu-
tade spela.
Du och pappa är båda mittnior i grund och botten. 
Har ni några egenskaper som spelare som det sägs att 
ni påminner om varandra i när det gäller spelsätt/
egenskaper som spelare?

– Det enda är väl att han var lite mindre och kvick-
are, precis som jag – det är den likheten jag har hört. 
Har din mamma någon handbolls- eller annan 
idrottsbakgrund?

– Nej, det har hon inte. Hon spelade visserligen 
bandy när hon var liten, men det är inget att hänga i 
granen kanske.
Skövde är en riktig handbollsstad. Med tanke på din 
pappas bakgrund, har du fått/får du höra kommen-
tarer gällande kopplingen han och du?

– Jag tror inte det, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
Du har din pappa som tränare (visserligen assisterande) 
nu, du har säkert haft honom under ungdomsåren 
med. Hur är det att ha sin pappa som tränare?

– Jag har alltid haft det sedan jag började spela. Jag 
är så van vid det, vissa kan säkert tänka att han ger mig 

fördelar. På handbollsplanen är han tränare och jag är 
spelare, det är inget mer med det.
Fördelar med att ha en förälder med den gedigna 
handbollsbakgrunden?

– Han är ju rutinerad, han var med om rätt så mycket 
handbollsmässigt. Det var kanske en annan handboll 
på den tiden i och för sig. Jag har alltid haft honom 
som tränare. När jag var yngre hade vi ett riktigt bra 
A-pojk- och juniorlag. Han har hjälpt mig och de andra 
i 00-laget att spela på den nivån vi gjorde. Det är många 
i det laget som har kommit långt. 
Finns det några nackdelar?

– Att man kanske kan bli, jag vet inte om arg och 
irriterad är rätt ord, men om inte pappa hade varit 
tränare kanske man hade pratat på ett annat sätt med 
sin tränare, det kanske både kan vara en fördel och 
en nackdel.
Det är relativt vanligt att handbollsspelares barn 
själva blir aktiva inom sporten och dessutom lyckas. 
Vad beror det på tror du?

– Jag vet inte riktigt. De 00-or jag vet är bra har haft 
sina föräldrar som tränare. Willam Andersson Moberg, 
Isak Persson, Casper Käll är några exempel på spelare 
som jag vet haft sina pappor som tränare. Man har 
säkert lärt sig en del hemma också.
Bästa råden du har fått från din pappa gällande ditt 
handbollsspelande?

– Han körde mycket underarmskott när han spelade, 
jag kör en del såna skott jag med och ska försöka göra 
det ännu mer. Det är väldigt effektivt när man möter 
större grabbar i försvar.

Pappa Mats om Victor:
– Han har explosiva egenskaper i fötter o kropp, 

men är tyvärr lika vårdslös mot sig själv som jag var. 
Förmånen av att fungera bra även bakåt i tidig ålder. 
Jag hoppades nog egentligen att han skulle satsa på 
fotbollen faktiskt. Det är svårt att jämföra många bitar 
då de idag ligger långt före i fysisk status och hand-
bollsmognad än när jag spelade i samma ålder, och 
Skövde låg i division ett tills vi 1991 gick upp i eliten, 
jag var då 22 år.

VICTOR LJUNGQVIST
Född: 11 oktober 2000
Position: Mittnia
Klubb: IFK Skövde
Pappa: Mats Ljungqvist
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Lagkaptensgenen är 
stark hos Stankiewicz
Din pappa är en riktigt profil inom handbollen. 
Tvekade du själv på att satsa på handbollen?

– Det var väl egentligen inte det. Jag är uppväxt och 
varit i en hall sen jag var liten. Jag började så smått när 
jag bodde i Tyskland som tre–fyra–åring, men i Schweiz 
blev det inget spel. När vi flyttade till Norge började 
jag och hela min klass med handbollen.
Minns du något från din pappas karriär (ja, jag vet 
att han har spelat rätt nyligen)?

– Ja, det har jag. Det är jättekul att se tillbaka på 
de stora matcherna han spelat i Tyskland. Minns inte 
jättemycket, men har sett mycket i efterhand. Det jag 
minns mest är de sista matcherna i Norge, och alla 
comebacker att han gjort, han klarar ju inte av att sluta 
helt. Ifjol satt jag och mamma på läktaren och var rädda 
att han skulle skämma ut hela släkten, men det gick 
ju bra (skratt). Det är jättekul att se honom spela och 
har alltid varit det.
Ni har olika positioner, men tror du att du har ärvt/
tagit efter någon egenskap som din pappa har som 
handbollsspelare?

– Lite att vara en ledare på plan. Även om han var 
målvakt ville han leda på planen. Jag är lagkapten i mitt 
lag, tror det kommer från pappa. Att jobba stenhårt. 
Han har varit och är en stor inspiration för mig. Att 
slå honom och det han uppnått har varit och är en 
inspiration för mig som spelare.
Har du haft din pappa som tränare någon gång?

– Ja, det har jag. Jag hade honom som tränare tills 
jag tog klivet upp till norska motsvarigheten till all-
svenskan. Han var inte med första året, men sen klev 
han in i A-laget som målvaktsresurs. När jag kom till 
Tertnes som han har tränat innan så gick han in som 
målvaktsresurs i den föreningen. Han har följt mig i 
mina lag och målvakterna i de lagen jag varit med i, 
så även i det laget jag spelar i idag.
Några tankar kring det?

Det kunde bli lite hett när man har en så pass nära 
tränare. Det är inte alltid lika lätt. Jag tycker att vi hittade 
en bra balans. Han har haft mest med målvakterna att 
göra, så vi har inte allt för mycket med varandra att 

göra, men det är alltid kul när han är med. Det har gått 
väldigt bra att ha honom med i de lagen jag varit i. Det 
är inte alltid lika kul att ha pappa med sig hela tiden, 
men vi har hittat en bra balans tycker jag.
Jag har ingen koll på din mammas handbollsbak-
grund, berätta om den!

– Hon har inte spelat själv, men har hela tiden hängt 
med och varit väldigt intresserad under hela tiden när 
jag, mina syskon och pappa har spelat.
Blev det något snack om Jans dotter när du började 
satsa på handbollen?

– Det har inte slutat än ska jag säga dig. Jans dotter 
går i Jans fotspår – det har jag upplevt mycket, men nu 
på senaste tiden inte lika mycket. Jag blir glad när den 
första artikeln där det inte står ”Jans dotter” kommer ut. 
Bästa rådet din pappa gett dig när det handlar om 
handbollen?

– Man har fått många råd genom åren. Han har varit 
duktig med att vara stöttande, han har aldrig förväntat 
sig att man ska spela handboll. Han har sagt mycket 
om sin karriär. Det är inspirerande att höra vad andra 
har upplevt. Det viktigaste är att man jobbar hårt med 
sig själv och är sugen att testa sig själv och utmana sig 
själv, hur långt man kan gå.
Största fördelen med att ha en förälder som var/är 
etablerad handbollsspelare?

– Jag tycker det är kul är att hela familjen är så enga-
gerad. Vi snackar mycket och tittar mycket på handboll 
tillsammans. Även om det är middagar har vi matcher 
på. Minns att det var ett dop för en familjemedlem när 
jag spelade EM, och då kollade de på min match. Hela 

familjen är med på det här, man står inte själv där. Det 
är kul att dela intresset med familjen. Man har sett 
handboll sen man var liten och är uppvuxen i en hall.
Finns det några nackdelar?

– Det finns säkert, jag har inte hittat så många själv. 
Jag har inte känt någon press från familjen, utan mest 
från mig själv. Jag har velat göra det här, velat bli så 
bra som möjligt och tyckt det varit roligt hela tiden.
Det är hyfsat vanligt i handbollen att en framgångsrik 
spelare får barn som också lyckas inom handbollen. 
Vad tror du det beror på?

– Det kan vara det att man är uppvuxen med det. 
Man får se vad man kan få uppleva. Det ger mycket 
mersmak, man kan få hjälp av sin förälder som upplevt 
det samma. Man kan kanske uppleva något liknande själv.
Pappa representerade Sverige och du valde också 
Sverige som landslag. Diskuterade ni det tillsammans 
eller var det helt ditt beslut?

– Inte från början. Jag hade bara norskt pass till jag 
skulle på min första svenska landslagssamling och jag 
träffade före detta förbundskapten Thomas Sivertsson 

på Partille Cup. Thomas tyckte jag var duktig och vi 
pratade om att jag skulle satsa på det svenska landsla-
get och blev uttagen till rikslägret. Jag var tvungen att 
välja, och efter många om och men valde jag Sverige. 
Jag tyckte det var roligt att få representera samma land 
som min pappa hade gjort, och att Sverige var på gång 
där inom damhandbollen och då bestämde jag mig för 
att hoppa på det svenska tåget.

Pappa Jan om Thea:
Likheter med dig som spelare?

– Thea och Ebbe delar nog framför allt vinnarskalle 
med mig, det gjorde/gör också Vilde men nu som tränare.
Finns det något Thea har ärvt av dig tror du?

– Jag såg på mig själv som målvakt med bra spelför-
ståelse och med det menar jag att alla mina tre barn har 
fått den från mig. Kan bero på att de har sett mycket 
handboll upp genom åren.
Övriga tankar kring Theas handbollsspelare?

– Thea har höga ambitioner och önskar leva ut livet 
som handbollsspelare, jag tror hon kan få göra det om 
hon fortsätter utvecklingen.

THEA STANKIEWICZ
Född: 19 januari 1998
Position: Vänsternia
Klubb: Tertnes Bergen
Pappa: Jan Stankiewicz
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”Underskattat med 
förälder som tränare”
Fanns det något som helst tvivel att du skulle satsa 
på handbollen?

– Det var släkten som förde in mig i handbollen. 
Jag spelade fotboll till 14 års ålder, och jag har även 
paddlat kanot och spelat tennis. Jag var ingen stjärna 
i fotbollen ska sägas.
Du är för ung för att ha sett din pappa spela, i alla 
fall ”live”. Har du fått höra att du ärvt någon egen-
skap från honom?

– Pappas spelarkarriär har jag inte sett så mycket 
av. Pappas kusin Anton följde man i Tyskland när han 
spelade där, nu spelar vi tillsammans.
Hur är det att spela med Anton nu?

– Jag tycker inte det är särskilt stor skillnad gentemot 
att spela med någon annan. Tycker bara att det är coolt 
att vi spelar tillsammans trots den stora ålderskillnaden.
Har du lärt dig något av honom/har han lärt sig 
något av dig?

– Ja, Anton har lärt mig mycket vad gäller attityd 
och professionalitet. Han har även varit en förebild 
med vad som krävs för att bli en elitspelare. 

– Om Anton har lärt sig någonting av mig får du 
fråga honom om. Men jag hoppas att han har lärt sig 
någonting i alla fall!
Har du någon gång haft pappa eller mamma som 
tränare?

– Båda två faktiskt. Pappa hade jag bara ett år, mamma 
hade jag större delen av tiden när jag spelade i Lödde.
Hur var det?

– Inga problem. Alla tyckte inte samma som tränaren. 
Man säger vad man tycker och tänker, det gör man i 
alla lag. Jag och pappa kunde ha diskussioner. Pappa 
försökte pränta in försvarsspelet i mig. Det tog ett tag, 
men till slut fick jag ge mig där. 
Vad är det bästa med att ha föräldrar med hand-
bollsbakgrund?

– Jag skulle vilja säga att det är underskattat med att 
ha en förälder som handbollstränare. Tänk att komma 
hem från en match och få feedback direkt. Det är inte 
så kul att komma hem och få höra att man gjort en 
dålig insats. 

– Jag tycker det är djävligt bra att få den feedbacken 
från både mamma och pappa. Visst kan man få feed-
back från tränare med efter matcher, men det är bra 
att kunna få feedback direkt hemma.
Finns det några nackdelar?

– Ibland blir man sedd som Olas son. Jag får leva 
med det, det är ju så det är. Jag har aldrig upplevt det 
som jobbigt dock ska sägas.
Varför tror du att det är så pass vanligt att söner/
döttrar till handbollsspelare också lyckas inom 
sporten? Lite mindre idrott, eller har du någon 
annan förklaring?

– Du blir introducerad till handbollen av dina 
föräldrar. Alla som har en förälder som spelar/har 
spelat handboll blir introducerade till sporten. Alla 
fastnar dock inte.
Bästa rådet du fått från dina föräldrar?

– Pappa fick mig att inse att man måste kunna 
spela försvarsspel. Mamma var en otrolig lagspelare, 
det har hon lärt mig jättemycket om. Hon var mer 
försvarsspelare och kämpe, hon fick upp ögonen för 
hur man bygger lag.

Pappa Ola om Albert:
– En ganska enkel analys är ju att vi spelar på 

samma position. Ett annat är att vårt rörelsemönster 
på planen är lika. 

– Båda två gillar även rollen med att styra spel i 
anfallet. Sedan är det ju svårt att säga om det är mest 
arv eller miljö som spelat roll för detta.

ALBERT MÅNSSON
Född: 25 september 2002
Position: Mittnia
Klubb: OV Helsingborg
Pappa: Ola Månsson
* Just nu under rehabträning för en knäskada – åter i 
spel nästa säsong.

R E P O R TA G E   I  FÄ D E R S  S PÅ R

108



Handboll i blodet 
för bröderna Ekman
Båda dina föräldrar spelade handboll i Eskilstuna 
Guif. Tvivlade du någon gång på att du skulle satsa 
på handbollen?

– Nä, det var nästan så att man var uppvuxen i 
hallen. Det kom väl ganska naturligt att börja spela. 
Jag tyckte att handbollen var roligast av det jag höll på 
med. Jag spelade även fotboll och golf. Det var naturligt 
att fortsätta och satsa på handbollen.
Antar att du har en del minnen från Jannes aktiva 
karriär. Några minnen som sticker ut?

– Första SM-guldet han tog med Hammarby mot 
Sävehof i Scandinavium, minns finalen mot Skövde i 
Globen också väldigt väl.
Du är den enda i den här reportageserien som har 
spelat med din pappa. Vad minns du från den matchen?

– Det var väldigt längesen, han var väl tränare 
redan då tror jag. Det var någon sjukdom eller skada 
som gjorde att han fick spela. Det är häftigt att säga att 
man har fått spela med sin pappa, det är få förunnat 
att ha fått göra det.
Du är mittnia precis som din mamma var och din 
lillebror är, pappa var målvakt. Har du fått höra att 
du påminner/fått någon egenskap av dina föräldrar 
som handbollsspelare?

– Det är svårt att ärva speciella egenskaper när man 
är olika positioner. Det sägs att mamma var en duktig 
mittnia, så möjligen lite därifrån. Eftersom jag växte 
upp i hallen har man säkert tagit efter något från dem.
Du kommer från en familj där både mamma och 
pappa har varit etablerade i din moderklubb. Blev det 
något snack om ”Jannes grabb” eller ”Karins grabb”?

– Jag tänkte inte så mycket på det. Alla visste ju att 
mina föräldrar hade spelat. Någon har påpekat det, 
men jag har fokuserat på min egen karriär. Om någon 
sa något fick man koppla bort det i sånt fall. Det är inte 
alla som har haft sin mamma eller pappa som tränare, 
jag har haft pappa. Marcus har haft båda två tror jag.
Du har lirat tillsammans med din lillebror. Hur 
är det att spela i samma lag som sin yngre brorsa? 

– Det var kul. Vi spelade ju på samma position så vi 
spelade inte jättemycket tillsammans. Några matcher 

fick spela samtidigt. Jag tyckte väldigt mycket om att 
lira tillsammans med Marcus.
Vad tror du han har lärt av dig?

–  När vi var små sköt vi skott på varandra. Vi hade 
ett hobbyrum där vi bland annat spelade handboll och 
pingis. Vi kan säga att vi lärt av varandra. Jag vet inte 
om han lärt sig något av mig. Det handlar om att ge 
och ta kunskaper från varandra, för att hjälpa varandra 
att bli ännu bättre som spelare.
Du har haft din pappa som tränare, hur var det? 

– Det är klart att det är speciellt, inte alla som haft 
sin pappa som tränare. Vi kom fram till snabbt att 
när det är träning så är det träning, och när det inte 
är träning eller match så var han min pappa. Det var 
inga problem att skilja på det tycker jag. Några kanske 
tycker att det är speciellt, men vi lärde oss att skilja på 
de olika rollerna. Det är ju några stycken som haft sina 
föräldrar som tränare, till exempel Hallbäcksbröderna.
Största fördelen med att ha två föräldrar som är före 
detta handbollsspelare?

– De vet vad de går ut på båda två, de vet ungefär 
vad man går igenom när man spelar. Man vinner, man 
förlorar. Det är ganska skönt att kunna prata med 
mamma och pappa om hur man upplever olika saker 
och vad man känner, och få lite tips och råd. De har 
upplevt det tidigare.
Bästa rådet dina föräldrar gett dig? 

– Jag kommer inte på något särskilt råd på rak arm. 
Som jag sa tidigare, eftersom de har spelat tidigare 
så vet de vad sporten går ut på så det är skönt att ha 
möjlighet att snacka av sig efter matcher. 
Vad tror du det beror på att det är hyfsat vanligt 
i handboll att framgångsrik spelare får barn, som 
också blir framgångsrik spelare?

– Bra fråga, det får man kanske forska i. Jag kan 
tänka mig att det är som min och Marcus uppväxt. 
Vi har sett mycket handboll som barn, varit med om 
mycket inom sporten. Man lär sig redan i tidig ålder hur 
man kastar en boll. Handbollshallen blir som ett andra 
hem när man följer med sina föräldrar på träningar/
matcher, så handbollen blev en stor del av uppväxten.

DANIEL EKMAN
Född: 31 mars 195
Position: Mittnia
Klubb: HK Malmö
Pappa: Jan Ekman 
Mamma: Karin Ekman
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jag har hört att hon var en duktig spelare. Svårt att säga 
med pappa. Han har lärt oss mycket. Även om han var 
målvakt har han lärt oss en hel del, hur man ska spela.
Har ni någon annan släkting som hållit på med idrott?

– Farfar har spelat handboll och fotboll på högsta 
nivå i Finland. Jag har farbröder som spelat tennis och 
handboll. Mammas systrar har också spelat handboll.
Eskilstuna är en handbollsstad. Har du upplevt några 
kommentarer utifrån dina föräldrar, typ Marcus 
är med för hans föräldrar var så pass etablerade 
i klubben?

I– nga speciella kommentarer. Kom upp i A-laget när 
brorsan redan kommit in i A-laget. Pappa var tränare 
ett tag för oss båda, men vi fick inga kommentarer.
Du har haft pappa som tränare. Hur är det? Har du 
haft mamma med?

– Mamma var tränare för vårt 98-lag när vi var i de 
yngre tonåren. Det var kul att ha henne som tränare 
men det var lite jobbigt ibland. 

– När jag hade pappa var jag mer mogen som person. 
I början kunde det vara svårt att skilja sport och familj, 
men vi anpassade oss rätt fort att bara prata handboll 
på träningen och annat när vi inte tränade.
Att spela i samma lag som sin storebror då, tankar 
kring det?

– Vi spelade en del år tillsammans. Vi har lattjat 
under många år. I A-laget blev det att man tränade och 
spelade tillsammans. Det är kul att spela tillsammans 
med honom. Han har utvecklats väldigt mycket de 
senaste åren tycker jag. Han har lärt mig mycket.
Största fördelen med att ha föräldrar som båda 
spelat handboll?

– Båda kan komma med tips, båda vet hur det funkat 
då de själva spelat. 
Det är relativt vanligt att framgångsrika handbolls-
spelare får barn som blir etablerade spelare. Vad 
beror detta på tror du?

– Föräldrarna kanske inte tvingar en, ligger kanske 
ite i genetiken. För egen del handlade det mycket om 
kompisar, jag hade många kompisar som spelade både 
fotboll och handboll.
Om du själv får barn någon gång i framtiden, hur 
troligt är det att generationen Ekman lever vidare 
på handbollsplanen tror du?

– Jag skulle tycka det var kul om mina eventuella barn 
i framtiden skulle göra det, men det är upp till dem om 
de vill göra samma sak som en själv har valt att göra.

Pappa Janne om Daniel och Marcus:
– Daniel började sin handbollskarriär i bollskolan 

i Guif för många år sedan. Daniels lag, P95, var resul-
tatmässigt väldigt framgångsrika under i stort sett alla 
år från pojkhandbollen upp till sistaårsjuniorer. Med 
bland annat finalspel i USM under de aktuella åren och 
en finalplats i JSM det sista året. Daniel var lovande och 
duktig och figurerade redan som 16–17-åring i A-laget.

– Efter att ha spelat ett antal år i Guif valde Daniel 
förra året att flytta till Malmö för att komma till en ny 
miljö med lite bättre förutsättningar och där kunna 
spela handboll på mer eller mindre heltid. Helt rätt steg 
enligt mig där han kommer till ett bra lag, en duktig 
tränare i Stian Tönnesen och en miljö där laget/spelarna 
har bra förutsättningar för att utvecklas och lyckas. 

– Daniel har alltid varit bra på att sätta sina lagkam-
rater i lägen och har de senaste åren också börjat ta för 
sig lite mera själv, framförallt i anfallsspelet. För att vara 
en duktig mittnia måste man själv också utgöra ett hot 
om man ska kunna sätta sina lagkamrater i bättre lägen.
Beskriv Marcus som spelare?

– Marcus började precis som storebror, som är tre 
år äldre, sin handbollskarriär i bollskolan i Guif. Till 
skillnad från P95 så var Marcus lag, P98, inte speciellt bra 
eller framgångsrika under ungdomsåren. Men mycket 
tack vare bra ledarskap av framförallt Karin Karlsson 
(barnens mamma) och Lena Jobark, också mamma 
till en av spelarna – Edvin – under ungdomsåren så 
utvecklades laget väldigt mycket och var till slut som 
bäst när de lyckades spela finalmatchen i JSM det sista 
året som ungdomsspelare – då med Mattias Flodman 
som tränare. 

– Marcus var också 16–17 år när han började vara 
med i A-lagsverksamheten. I och med att det blev en 
hel del spelarbyten inför förra säsongen i Guif så fick 
Marcus en större roll i laget än tidigare år, vilket var bra 
för hans egen utveckling med mer speltid och större 
ansvar. Tyvärr så åkte  han på en knäskada i februari, 
vilket gör att han är borta från spel i ytterligare en tid. 
Han kommer nog att komma tillbaka snart igen och då 
vara väldigt spelsugen. Intressant ur ett tränarperspektiv 
att se och jämföra grabbarnas olika vägar, med respek-
tive lag, till finalmatchen i JSM det sista ungdomsåret.

– I och med att båda var med under många år av 
min egen karriär så har ju handbollen varit en stor 
del i deras liv sedan dom var små. De hängde i gamla 
sporthallen redan när de var nyfödda.
Ser du dig själv i dem?

– Jag ser väl inga direkta likheter i deras hand-
bollspelande med mig i och med att jag var målvakt 
och de båda två är mittnior. Jag tror att dom fått en del 
personliga egenskaper från mig och Karin som säkert 
varit bra i samband med elithandbollsspel, med tanke 
på vår bakgrund och erfarenhet. 

– Sett till deras position på mittnio så var ju Karin 
en fantastiskt duktig mittnia när hon själv spelade på 
80–90-talet i Guifs damlag. Det var nog inte så många 
mittnior på damsidan då med den spelförståelsen och 
passningskvaliteten som hon hade. Det har nog grab-
barna fått en hel del ifrån. Sedan har ju vi båda stöttat 
grabbarna i deras idrottande i alla år och diskuterat 
allt både högt och lågt gällande idrott och handboll 
i synnerhet.

Marcus Ekmarn är för tillfället knäskadad, men har 
sannolikt också en lång elitkarriär framför sig.
Med båda föräldrarna som tidigare handbollsspelare, 
storebror handbollsspelare … fanns det något tvivel 
att du skulle satsa på handbollen?

– Det fanns inget tvivel på att jag skulle börja spela 
handboll. Det blev lite svårare att välja när man kom 
upp i tonåren, då jag spelade fotboll rätt länge. Jag 
spelade även golf.
Har du några minnen från dina föräldrars hand-
bollskarriärer?

– Inget från mammas karriär. Bara sett lagbilder på 
mamma. Främsta minnen från min pappas karriär är 
SM-gulden med Hammarby. Ett annat minne är när 
han kom tillbaka till Eskilstuna Guif, fick hoppa in på 
en straff mot Redbergslid, räddade den och trodde att 
han var kung i Eskilstuna.
Din mamma Karin var mittnia precis som du och 
din bror, slump eller tror du det har något samband 
att du, din mamma och Daniel samtliga är mittnior?

– Svårt att säga. Vi har säkert den spelförståelsen 
alla tre. Lite av mina egenskaper kommer väl därifrån, 

MARCUS EKMAN
Född: 17 augusti 1998
Position: Mittnia
Klubb: HK Malmö
Pappa: Jan Ekman 
Mamma: Karin Ekman
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”Man fick misshandla 
folk på den tiden”
Fanns det några tvivel om att du skulle satsa på 
handbollen med tanke på din bakgrund med bägge 
föräldrarna och övrig släkt aktiva inom sporten?

– Nä, det var det väl inte. Jag var ganska självdrivande 
att jag skulle satsa på handbollen. Testade tennis men 
insåg tidigt att jag skulle satsa på handbollen.
Har du några minnen från din pappas spelarkarriär?

– Mina första handbollsrelaterade minnen var när 
han var spelande tränare i Baltichov. Det är när han 
tränade som jag har börjat följa honom.
Har du fått höra att du ärvt någon egenskap från 
din pappa? Din pappa var ju visserligen mittsex och 
du håller till på kanten.

– Det tror jag fanimej inte. Man fick ju misshandla 
folk på den tiden. Man ser ju att man kunde dra folk i 
ansiktet och få en high five av lagkompisarna, så tyvärr, 
eller det kanske inte är tyvärr att jag inte ärvt något, 
det var ju rätt grisigt på den tiden.
Har du någon annan släkting som hållit på med 
någon annan elitidrott?

– Nä, inte nån elitidrott. Jag är från Skövde, min kusin 
spelar handboll. Han blir säkert glad att bli omnämnd 
i den här tidningen. 
Jag vet att du har haft din pappa som tränare, och 
nu är din mamma sjukgymnast i A-laget. Hur är det 
att ha sina föräldrar så pass nära när man spelar 
handboll?

– Farsan hade jag bara som tränare en match i 
A-laget, sedan gick han till förbundet. Jag mötte ho-
nom en gång när jag spelade i Skövde, där jag var ett 

tag, och då krossade dom oss. Jag har haft honom som 
ungdomsledare. 

– Vi hade alltid en sund relation, jag och pappa. 
Han ställde krav. Han var även involverad i bollskolan 
när jag var riktigt liten. Det kändes inte konstigt att 
ha pappa som tränare tycker jag. Omgivningen tyckte 
inte att det var konstigt heller. Efter träningar kunde 
man bolla med sin tränare på väg hem från träning, 
och det kändes väldigt bra att diskutera med en som 
var så mycket mer kunnig än en själv.

– Mamma har inte spelat, hon var konståkerska. Hon 
har nog sett mer handboll än de flesta, men aldrig spelat 
själv, med tanke på att hon är sjukgymnast.
Jag har ingen koll på din syster, spelar/har hon 
spelat handboll?

– Hon spelade till hon var junior, men flyttade sedan 
till Lund och satsade på det civila. Hon var länge bättre 
än mig, både starkare och snabbare än mig. Det tyckte 
jag var riktigt jobbigt faktiskt.
Fick du några kommentarer gällande ditt släktskap 
när du kom upp i A-laget med tanke på att din pappa 
var en etablerad spelare?

– Nej, det fick jag inte. Pappa ville först inte ta upp 
mig på grund av släktskapet. Det var andra som talade 
in mig i laget. Jag hade varit utlånad till Skövde tidi-
gare, och jag klarade mig hyfsat där. Det var nog rätt 
skönt att ha varit på ett annat ställe först innan man 
kom in i klubben, det hade varit jobbigt att komma in 
direkt i A-laget.
Det finns många exempel på spelare som får barn 
som också etablerar sig inom handbollen. Vad beror 
det på tror du?

– Ur eget perspektiv hade jag pappa som förebild. 
Ville djävligt mycket och tränade djävligt mycket. Ibland 
kan det vara föräldrar som drillar för hårt. Det kan bero 
på att handbollen inte är så stor sport. Om man tränar 
lite mer än de andra så är det lättare att komma in än 
i till exempel fotboll och hockeyn. Man har föräldrar 
som vet vad som man ska förvänta sig och vad man 
ska lägga ner och kan återberätta vad som krävs av en.

GUSTAF WEDBERG
Född: 18 april 1999
Position: Högersex
Klubb IK Sävehof

Pappa: Robert Wedberg

Största fördelen med att ha föräldrar med inblick 
i handbollen?

– I mitt fall var han tränare. Det är inte ofta man bor 
i samma hushåll som ens tränare. Det finns expertis 
nära till hands. Särskilt när man är ung är det viktigt 
med kompentensen att ha en förälder som ser alla 
matcher, i mitt fall även alla träningar, som man kan 
bolla sekvenser med. 
Finns det någon nackdel?

– Det gamla klassiska att man är spelarson. Det finns 
säkert folk som tyckt att det inte är bra att ha pappa 
som tränare. Folk kanske tror att man blir behandlad 
hårdare bara för det, men jag har aldrig upplevt det. 
Bästa råden du fått från dina föräldrar?

– Många rent handbollstekniska råd, även ”Kör så 
länge du tycker det är roligt”. Att man ska träna mest 
och träna bäst. Jag har försökt ta med mig det. Det är 

svårt att glida med. Det går ett tag, men efter ett tag 
så kommer det ikapp dig att du inte tränat ordentligt.
Ser du någon gång i framtiden om du får barn att 
en Wedberg till etablerar sig som handbollsspelare?

– Jag är ganska långt ifrån att tänka på barn just 
nu, men man ska få göra det man tycker är roligt. Det 
råkade bli handboll för mig. Det finns bättre sporter 
där man kan tjäna mer pengar. 

Pappa Robert om Gustaf:
– Jag ser inte mycket likheter i spelet, vi spelar och 

spelade på helt olika positioner både i anfall och försvar.
Har han ärvt någon egenskap av dig?

– Förmågan och talangen att vilja och kunna träna 
både mycket och hårt.
Några övriga tankar kring din sons handbollsspelande?

– Att han får möjlighet att göra något han tycker 
väldigt mycket om! ■
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Loui Sand är en av Sveriges mest meriterade hand-
bollsspelare. I dag är Loui en inspirationskälla när 
det gäller kampen för att vara sig själv.

–  Innan corona kom så åkte jag runt och före-
läste. Min föreläsning - Mitt liv äger ingen - är en 
bred och tung föreläsning som jag väger upp med 
en del humor. För det är så jag försöker leva mitt 
tragiska liv, man måste kunna skratta åt det hemska 
emellanåt. Föreläsningen handlar om hur det är att 
vara mörkhyad i Sverige, adopterad, transsexuell 
och hur det är att komma ut som ”homosexuell” 
och såklart min idrottskarriär och maktmissbruk. 
Mycket har blivit inställt, men just nu jobbar jag 
på en skola som elevvärd. Det är fruktansvärt 
härligt och det trivs jag med. 

Vad har du för relation till handbollen nu-
förtiden?

– Idag har jag ingen relation till handbollen 
alls, mer än att jag kollar lite hemma på hand-
bollsmatcher samtidigt som jag står och lagar mat. 
Vissa dagar klarar jag inte av att kolla handboll 
för jag saknar det så jävla mycket och vissa dagar 
så längtar jag till att få kolla på handboll. Låtsas 
nästan som om jag själv spelar, det är så löjligt så 
hälften hade varit nog, haha. 

Nyligen har du iklätt sig rollen som ambas-
sadör för KungSängen. Vad innebär det?

– Jag är så otroligt glad och stolt över att få 
vara ambassadör för KungSängen. Det finns så 
mycket olika samarbeten som man kan göra men 
jag är väldigt noga med att det ska kännas bra och 
bekvämt. Det känns äkta och detta är ingen skit, 
enligt mig. Jag är också så glad över att företag inte 
bara snackar skit utan agerar i handling. Ett sånt 
här stort företag väljer att ta kontakt med mig som 
är både mörkhyad och transsexuell. Helt ärligt, jag 
trodde det skulle vara helt kört för mig på många 
plan. De visar verkligen vilka värderingar de står 
för, på riktigt. Det älskar jag. 

Återhämtning och sömn blir allt mer erkänt 
och en viktig faktor för elitidrottare. Hur han-
terade du den biten under din aktiva karriär?

– Jag är fel människa att fråga. Jag har inte kunnat 
återhämta mig fullt någon gång som elitidrottare 
och sömnen för min del har varit för jävlig under 

många år. Det börjar nu bli långsamt bättre, vilket 
är helt underbart. Jag hanterade det inte på något 
sätt innan, jag förträngde och ”körde på”, dock 
glad för det på ett sätt. Vet ärligt talat inte om jag 
hade varit vid liv idag annars. 

Hur upplever du att andra elitidrottare han-
terar sin sömn?

– Jag vet inte. Men jag vet att många har otroligt 
mycket prestationsångest och problem generellt 
med den psykiska hälsan. Tragiskt många. 

Vilka tips vill du ge för att få en bättre sömn?
– Att man är ärlig mot sig själv. Om du inte är 

det så är det omöjligt att få ordentlig sömn tror 
jag. Ta itu med dig själv och dina problem, livet är 
för kort. Lägg en engångssumma på en ordentlig 
säng, det är värt varenda krona. 

– Livet är så jävla tufft för oss alla, om det är 
något vi ska få så är det ordentlig sömn. Det är 
vi värda. 

Anna Björkegren är marknadschef på Kung–
Sängen.

– Loui är en fantastisk ambassadör för Kung–
Sängen. Han inspirerar oss genom att gå sin egen 
väg. Att han dessutom pratar om sängen och dess 
betydelse för sitt mående gör oss otroligt varma i 
hjärtat, säger Anna Björkegren.

KungSängen har ett för sängbranschen ärligt 
och okonventionellt sätt att tala om sängens be-
tydelse för sömnen. 

– Vi säljer bra och sköna sängar, men precis 
som ett par bra träningsskor inte kan garantera 
att du springer snabbare, kan vi inte garantera en 
lösning på just dina sömnproblem. Många har, 
precis som Loui, svårt att sova på grund av helt 
andra anledningar än sängen. Det kan vara stress, 
psykisk ohälsa, smärta, sjukdom och oro – stora 
folkhälsoproblem som sängen inte kan bota. Vad 
vi däremot kan lova är att kroppen får avlastning 
i rätt säng och det i sin tur kan göra att du känner 
dig piggare, även om du inte kan somna, säger 
Anna Björkegren

- Vi tycker att det är viktigt att våga prata om 
psykisk ohälsa och att vi alla i perioder mår dåligt, 
men sängen finns alltid där för dig ändå. Som en 
bästa vän, avslutar hon. 

A N N O N S   K U N G S Ä N G E N K U N G S Ä N G E N   A N N O N S

Äntligen kan Loui Sand 
sova gott om nätterna
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