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Född: 5 december 1954. Bor: Åkersberga. Familj: Sambon Albert Svanberg, chef på SVT, och sonen Victor. Aktuell: Utsedd till Årets moderator av Talarforum 
och leder radioprogrammet ”Hultling” i P4 varannan lördagskväll. Karriär: Började på Radiosporten i SR 1984 och gick över till Sportspegeln i SVT året efter. 
Sedan dess gjort alltifrån sport- och aktualitetsprogram till Kungamagasin. Flitigt anlitad föreläsare och moderator. Även utbildad Friskis & Svettis-ledare och 
diplomerad bartender. 2 EM-guld, 2 EM-silver och 2 VM-silver i curling.
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Du har blivit fri från cancer,  
visste du redan innan att du är en 
fighter? 

– Det  har  jag  vetat  jättelänge. 
Jag opererades för cystor på ägg-
stockarna  när  jag  var  14  år.  Det 
resulterade i att jag inte kunde få 
biologiska barn. Sedan fightades 
jag för att få bli adoptivmamma 
och blev det. Och så har jag figh-
tats i den manliga världen på tv-
sporten och nu mot cancern. 

Vad har cancern lärt dig?
– Jag har lärt mig att det svens-

ka  sjukvårdssystemet  fungerar 
väldigt  bra  om  man  är  jävligt 

sjuk. Är det skarpt läge är det få  
i  sjukvården  som  inte  står  på  tå 
för dig. Jag skulle inte säga att jag 
lärt  mig  att  bättre  ta  tillvara  på 
dagen men det bor en insikt inom 
mig nu om att livet är ändligt. 

Hur mycket mod krävdes för att 
ta av peruken hos Skavlan? 

– Inte  mycket  alls.  Jag  var  ju 
öppen redan för 20 år sedan när 
jag var med i ett tv-program och 
berättade  om  min  barnlöshet. 
Jag  visste  att  jag  skulle  hjälpa 
människor  i  cancervården  ge-
nom  att  ta  av  mig  peruken,  det 
var jag själv som föreslog det. 

Hur grabbig är tv-sportvärlden?
– I dag är den väldigt lite grab-

big men det beror på oss som var 
de  första  kvinnorna  där.  Sakta 
men  säkert  öppnade  vi  ögonen 
på  männen.  Jag  tyckte  själv  att 
jag hade rätt att vara där också. 
Jag  var  journalistutbildad  och 
hade egna  idrottsframgångar så 
de kunde inte slå mig på fingrar-
na.  Jag  kom  inte  dit  som  någon 
ung,  smal  blondin  som  skulle 
vara något slags ansikte utåt utan 
för att jag var jag.

Vad gör dig till en bra talare? 

– Att  jag  vet  vad  som  är  mitt 
budskap och har en total närvaro 
och  ett  personligt  engagemang. 
En  bra  talare  måste  kunna  föra 
sig på scenen också. 

Du sökte in till scenskolan en 
gång i tiden, har du haft använd-
ning av skådespelartalangen? 

– Jag gick en ettårig skådespe-
larutbildning på något som het-
te  Bernard  Krooks  Teaterskola 
när jag var 20 år. Sedan sökte jag 
till scenskolan men kom inte in 
och  började  jobba  som  lärar-
vikarie. Då funderade jag på vad 
jag  egentligen  ville  och  kokade 
samman  det  till  journalisthög-
skolan. 

Jag läste att du ska skriva en bok, 
hur går det med det?

– Aj,  aj,  aj.  Jag  fullständigt 
drunknar i jobb nu så jag har fak-
tiskt inte börjat med min lilla bok 
ännu.  Men  jag  har  inte  lagt  ner 
projektet  och  varje  gång  jag  är 

ute och föreläser om min cancer 
säger folk att jag måste skriva en 
bok. Det gäller bara att få tiden. 

Om du var programchef på SVT, 
vilket program skulle du ge dig 
själv? 

– Jag skulle kanske ge mig själv 
ett  program  som  Go’kväll,  ett 
brett samtalsprogram med olika 
ingredienser,  sköna  gäster,  kul-
tur,  motion...  lite  allätande  som 
jag  själv.  Jag  är  utbildad  ledare 
på  Friskis  &  Svettis,  är  utbildad 
bartender  och  gör  ett  radiopro-
gram. Jag tycker att allt i livet är 
ganska kul. 

När tänker du gå i pension?
– Aldrig!  Jag  lever  dessutom 

med en man som är 12 år yngre 
än jag så han kommer att  jobba 
på ett bra tag. 

MALIN EKMAN
malin.ekman@svd.se

En fighter gör comeback
9 SNABBA  SVT-profilen Katarina Hultling 
drabbades av bröstcancer, behandlades och 
besegrade sjukdomen. Men att hon är en figh-
ter vet hon sedan länge. Nu gör hon comeback 
som moderator och utsågs nyligen till årets 
bästa av Talarforum. 
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™aktuellt Ökad vinst för Lego
Danska leksakstillverkaren Lego går 
allt bättre. Företagets rörelseresul-
tat ökade 2012 med 40 procent 
jämfört med 2011 och steg till 
motsvarande nästan 9 mil-
jarder svenska kronor. 
Bäst sålde serierna Lego 
City och Lego Star 
Wars.  SVD NÄRINGSLIV

Jag visste att  
jag skulle hjälpa 
människor i can-
cervården genom 
att ta av mig  
peruken. M


