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PROFILEN: TINA THÖRNER

Värmlands rallydrottning har lotsat 
världsstjärnor genom öknar och i 
VM. Tina Thörner fortsätter att resa 
världen över och vägleda andra som 
föreläsare och coach. Hon jobbar 
också med förarsäkerhet och skol-
barn.

Text & foto: HELENA WENNSTRÖM  

ärldens bästa kvinnliga co-driver led-
de sina rallyteam till stora framgång-
ar. Hon coachade några spelare i det 

schweiziska ishockeylandslaget som tog VM-sil-
ver 2013 och fick året innan alla niondeklassare 
på en skola i Enköping att klara behörighet till 
gymnasiet.

Tina Thörner har jobbat med ledarskap, 
coachning och samarbete hela sitt yrkesliv.

– Annars skulle jag inte ha uppnått resultat, 
säger hon.

Det är lätt att förstå att Tina Thörner inspi-
rerar andra till framgång på olika sätt. Hon ut-
strålar glädje och ser som sin uppgift att ge sig 
själv och sin omgivning energi. Mejlen avslutar 
hon med hälsningen ”Endless power” — oändlig 
kraft känns onekligen mycket häftigare än ”med 
vänlig hälsning”.

NÄR TINA THÖRNER kommer till Sunne för 
att vara huvudtalare vid Fåravelsförbundets 
100-årsjubileum kombinerar hon jobbet med 
att träffa familjen. Hon bor då hos sin mamma 
på gården på Värmlandsnäs där hon växte upp. 
Syskonbarnen som fyller elva och tretton bjuder 
på kalas.

Den här natten sov hon knappt, men det syns 
inte. En dramatisk fölning höll alla vakna, allt 
gick i rallytempo. Stoet överlevde, men inte fö-
let.

– Så är det när man har syskon som bedri-
ver jordbruksverksamhet. Man får helt enkelt 
hoppa in när det inte går som man har tänkt sig, 
konstaterar Tina Thörner.

Publiken känner igen sig. Salen är full av 
fåruppfödare och familjeföretagare när Tina 
Thörner pratar om Vinnande mindset i utma-
nande miljöer, som rubriken på hennes före-
drag lyder.

TESTA OCH LÄR av misstagen. Använd energin 
till att prova något nytt och se till att själv vara 
i balans, är hennes främsta råd till landsbygds-
företagare.

–  Ett av de viktigaste verktygen i framgång 
är att ha dynamiken i alla motgångar så att man 
inte taggar ned. Det är då man ska lägga in tur-
bon. säger hon.

När Tina Thörner var tonåring ville hon bli 
stridspilot, men det gick inte i det svenska för-
svaret på 1980-talet. Det dröjde hela 30 år innan 
hon fick flyga JAS 39 Gripen. Tålamod är ett av 
hennes verktyg.

Under tiden glömde hon inte det högre syftet 
med att bli pilot: hon ville ut och se världen. Det 
gjorde hon i stället genom motorsporten. Hon 
blev kär i en kille på Värmlandsnäs. Han körde 
rally och Tina Thörner blev kartläsare.

Hon lyckades nå toppen. Som kartläsare har 
hon kunnat välja vem hon har velat arbeta till-
sammans med. Men det har varit många utma-
ningar på vägen, även olyckor och sorger.

Hennes livskamrat omkom under en rallytäv-
ling 1989. Själv var hon nära att drunkna vid en 
tävling i Portugal året efter. Bilen fick vattenpla-
ning störtade ned i en sjö.

MED MENTAL TRÄNING har hon lärt sig att 
hantera motgångar och svårigheter. Livsglädje 
är hennes svar på frågan var hon får sin energi 
ifrån.

– Jag vill använda dagarna i livet på ett bra 

sätt. Jag har inte någon euforisk vision om att 
det inte kommer att vara utmaningar på resan 
eller att det inte kommer att hända något. Jag 
använder min självdisciplin för att göra något 
åt det jag kan påverka. Kan jag inte det accepte-
rar jag och går inte och ältar, säger Tina Thör-
ner.

SOM SIN FRÄMSTA idrottsliga merit sätter hon 
segern i världscupen 2009 tillsammans med 
chauffören Nasser Saleh Al-Attiyha från Qatar.

– Vi var teamet med minst budget och minst 
antal människor, men vann världscupen till-
sammans: en muslimsk chaufför och en värm-

ländska, det var inte många rätt den ekvationen 
utifrån invanda normer och kulturtänkande, 
säger hon.

Det lyckades för att alla i teamet helhjärtat 
ställde upp på vägen till det gemensamma må-
let: att stå överst på prispallen.

Med VM-titeln visade hon vad hon klarar av. 
Men hon sätter andra prestationer högre:

– Insatsen jag gjorde i skolan i Enköping. 
Acceptansen för kvinnors idrottande i Qatar, 
säger hon med allvarlig röst över en lunch på 
Selma Spa utanför Sunne där Fåravelsförbun-
det har sin jubileumsstämma.

När hon pratar inför de samlade svenska 

fåruppfödarna betonar hon att de måste coacha 
varandra till tydliga gemensamma mål som alla 
ställer sig bakom för att näringen ska gå framåt. 
Egotrippar leder inte till framgångar. Den som 
inte är med på tåget är den första energitjuven.

Tina Thörner fick intresset för hur den 
mänskliga hjärnan fungerar i rallysporten.

– Det var när jag jobbade med 16 nationalite-
ter, fyra religioner och 120 män som jag skulle få 
att gå åt samma håll. Alla människor har samma 
hjärta och vi fungerar likadant fysiskt. Skillna-
den är kopplingarna i hjärnan, säger hon.

Tagga inte ner –    lägg in turbon
Ålder: 51 år.
Uppvuxen: Gård på Värmlandsnäs.
Bor: ”Där jag ställer min resväska är jag hem-
ma.” Har sin bas med lägenhet i Schweiz.
Jobb: Entreprenör, föreläsare, coach, stress- 
och friskvårdsterapeut och kartläsare.
Främsta meriter inom rallysporten: Tre 
dam-VM-titlar, en andra och en tredjeplats 
i Dakarrallyt. Vann två världscuper med 

 Nasser Saleh Al-Attiyha från Qatar samt 
Guerlain Chicherit från Frankrike. Nasser 
och Tina ledde Dakarrallyt i Sydamerika 
2009 när de tvingades bryta. Har navigerat 
ett  20-tal internationella förare som Colin 
McRae, Jutta Kleinschmidt, Kenneth Eriksson 
och Ari Vatanen.
Förebilder: Farmor, mormor, Nelson Mande-
la och Angela Merkel.

FAKTA TINA THÖRNER RALLYDROTTNINGENS RÅD 
FÖR ATT

VÄNDA MOTGÅNG 
TILL FRAMGÅNG

                   FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA 

Tina Thörner får hjälp av Hushållningssäll-
skapets Karin Granström inför föredraget 
i Sunne.

Tina Thörner planerar sina dagar noga.  
Hon har en minst sagt fulltecknad almanacka.

Lars Niska 
vill ha en 
selfie med 
Tina Thörner 
vid Fåravels-
förbundets 
jubileum.

Tina Thörner njuter av att komma 
hem till Värmland. Hon vill gärna 
inspirera andra. ”Ibland behöver 
man kliva ur sig själv och ge sig 
själv energi. Jag vill se mig själv 

på morgonen med nyladdat batte-
ri och ta mig an det som kommer i 

min väg”, säger hon.
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Vi kan bli först
med fossilfri
välfärd

verige har unika möjligheter att bli ett av värl-
dens första fossilfria välfärdsländer. 

Glädjande nog finns det nu också flera 
blocköverskridande energiuppgörelser som enar 
Sverige kring energi- och klimatmålen vilket gör att 
all kraft kan fokuseras på konkreta lösningar. 

Sverige har redan tagit några kraftfulla kliv mot 
fossilfrihet. Elen är i princip fossilfri och den kommer 
att vara 100 procent förnybar 2040 enligt energiupp-
görelsen. Värmen är till cirka 85 procent fossilfri tack 
vare en övervägande andel biobränsle i fjärrvärme-
systemet samt smarta luft- och bergvärmepumpar. 

Nästa steg i utvecklingen är att göra trafiken fossil-
fri. Det ser faktiskt ganska lätt ut. Tekniken finns och 
nu börjar också rätt styrmedel komma på plats. Det 
gäller bara att få upp farten i produktionen.

I PRAKTIKEN KAN alla dieselmotorer i dag gå på bio-
diesel (HVO). Problemet med att snabbt byta ut den 
fossila dieseln är att produktionen av biodiesel släpar 
efter. Det paradoxala är att skogslandet Sverige med 
ett jordbruksmarköverskott motsvarande cirka sex 
Öland importerar över 80 procent av de biodrivme-
del vi i dag använder.

Detta är ohållbart. Självklart ska Sverige vara 
exportör till länder som Nederländerna och Belgien 
som har mycket sämre möjligheter att producera ett 
eget biodrivmedel. 

Den allt snabbare elektrifieringen av personbilar 
kommer att minska det totala behovet av diesel och 
bensin men behovet av biodrivmedel till lastbilar, 
traktorer, sjöfart och flyg är ändå gigantiskt. Därför 
bör ett antal spadar nu sättas i jorden för att bygga 
bioraffinaderier av olika former av restprodukter från 
skogen.

MÅNGA FÖRETAG STÅR REDAN i startblocken för att 
bygga ut sin produktion av biodrivmedel eftersom 
det nu kommer en lag om ”bränslebyte” som tvingar 
in mer och mer biodrivmedel i all bensin och diesel. 
Detta är sannolikt det viktigaste styrmedlet för att 
göra trafiken fossilfri. 

Preem har tagit några viktiga kliv genom att ta 
fram evolution diesel som minskar utsläppen av fos-
sil koldioxid med cirka 50 procent genom att blanda 
in tallolja i dieseln. Nu väntar vi på investeringar i 
Norrsundet, Domsjö, Setra trävaror, Ren Fuel, ST1 
med flera. 

Bioekonomin är här!

Svante Axelsson 
Nationell samordnare  

för Fossilfritt SverigeKRÖNIKA:
Hjärnan är plastisk, det vill säga den anpas-

sar sig efter den miljö vi finns i. Det betyder att 
det vi har jobbat dit går också att jobba bort.

När man ska prova nya saker eller ge sig på 
något som tidigare har gått fel sänder hjär-
nan ut signaler om rädsla och otrygghet. I vår 
snabbt föränderliga omvärld krävs nya initiativ 
och kunskaper. Men rädsla för förändringar 
och att misslyckas håller en kvar i det man gör.

När det går grus i maskineriet är det viktigt 
att våga ha utbyte med andra människor och se 
nya saker, menar Tina Thörner. Man måste lyf-
ta blicken och inte ta sig själv på för stort allvar.

Det går att träna sig till mental styrka, att 
inte tappa energi och att hantera sina rädslor. 
Mental träning är en självklarhet för dem som 
gör elitsatsningar inom idrott. Men det är fort-
farande inte särskilt vanligt bland företagare.

Om man bara dränerar sig själv på energi 
och inte fyller på blir man sur och grinig. Då är 
man inte i sitt bästa tillstånd när man ska fatta 
viktiga beslut.

– Ha tydliga riktlinjer och reflektera över vad 
som behöver förändras, uppmanar Tina Thör-
ner.

Hon har själv rutiner och planerar sina dagar 
noga. Hon gör det hon har bestämt sig för och 
ser till att ha marginaler.

Tina Thörner är också noga med att hålla sig 
i fysiskt god form, äta bra och sova gott. Både 
krôpp och knôpp måste må bra, som hon ut-
trycker det på karakteristisk värmländska.

När hon föreläser för de svenska fåruppfö-
darna lägger hon in en del som hon inte bru-
kar har med i sina föredrag: relationer. Famil-
jeföretagare lever ofta i små konstellationer. 
Det kan bli påfrestande att jobba med samma 
person som man sover, äter och fostrar barn 
med samtidigt som man ska klara utmaningar 
tillsammans.

LIVET KAN VARA lika tight som för en rallyfö-
rare och en kartläsare som tillbringar tio, tolv 
timmar om dagen i en bil 300 dagar om året. Då 
gäller det att vara i sitt bästa tillstånd.

Tina Thörner beslutade sig för att hennes 
team skulle sträva efter att vara till sinnes som 
när man är nykär.

– När man tänker på nykärlek mår det un-
dermedvetna bra och får en glimt i ögat. Det 
kan man jobba med som verktyg när det går 
grus i maskineriet, säger Tina Thörner.

Hon beskriver det som att alla inom sig har 
både en Idi Amin (djävulen) och en Moder Te-
resa (helgonet). Men med självdisciplin kan 
man begränsa den elaka till tankarna. Allt be-
höver inte komma ut ur munnen, bli gnäll och 
negativt.

– Vi beter oss oftast som arslen mot dem vi 
älskar mest eller jobbar mest med. Jag säger 

arslen för att visa hur respektlöst det är, säger 
Tina Thörner.

– Jag vill att människor ska förstå att om vi 
tar oss på för stort allvar och glömmer njut-
ningsstunderna i livet – vad ska vi då vara glada 
för?

Eller som hon provokativt uttryckte det för 
bönderna på ett LRF-möte nyligen: ”ha mer sex 
och gnäll mindre”.

TINA THÖRNER FICK själv sin första coach när 
hon kom till USA som 17-åring. Då lärde hon sig 
att hon måste börja med att tycka om sig själv 
för att andra också ska göra det. Sedan dess har 
hon fortsatt att läsa om motivation och mental 
träning. Hon utbildar sig konstant och ger sig 
på något nytt ungefär var tredje månad.

När hon presenterar sig själv lyfter hon ofta 

fram att hon är uppväxt på en gård. Där grund-
lades hennes framgång.

– Jag har aldrig varit rädd för att jobba. När 
man växer upp på en bondgård vet man att det 
är väder och vind som styr, man måste anpas-
sa sig. Det har aldrig hjälpt att klaga. Och man 
måste vara prestigelös — alla är betydande kug-
gar i hjulet för att få det att snurra så bra det 
bara går.

Tina Thörner har i princip slutat som co-dri-
ver efter tre års nedtrappning. Det blir ingen 
comeback i motorsporten, även om hon tävla-
de i fjol.

– Nej, jag kommer inte att tävla i motorsport, 
inte på heltid. Det kan bli inhopp, jag har för-
frågningar.

Är det svårt att stå emot?
– Jag har något viktigare för mig just nu. 

KORTA 
FRÅGOR 
TILL TINA

4
Äter du hälsosamt?

– Jag dricker nästan uteslu-
tande vatten. När jag är hemma 
lagar jag alltid mat själv. När 
jag är ute blir det ofta vegeta-
riskt om jag inte vet var köttet 
kommer ifrån. Jag är noga med 
att få i mig vitaminer.
Behöver man fyrhjulsdrift?

– Jag är ett stort fan av 4x4 
och har inte ägt en bil utan 
sedan 1994. Det känns tryggare 
att ha fyra hjul som driver.
Är du positiv till förnybara 
bränslen för bilar?

– Absolut! Jag är ett stort  
fan av att utveckla och investera 
i detta. Har blivit tvåa i Skandi-
naviens största elbilsrally. 
Varför ställde du upp i 
sångtävlingen Rampfeber 
i tv?

– Jag blev utmanad av skol-
elever och ville visa att man kan 
vinna även om man inte har ta-
lang. Det är träning som skapar 
mästarinnor och mästare.

Jag vill skapa förutsättningar för andra med 
en molnbaserad utbildningsplattform för värl-
dens barn. Den är som en utbildnings-Face-
book och tillgänglig för alla.

Tina Thörner jobbar också med trafiksäker-
het, som konsult till motorbranschen. I tre år 
har hon jobbat med att utveckla bland annat en 
digital körjournal, Enerfy. Appen kan kopplas 
till en OBD-läsare i bilen. Föraren blir coachad 
för att kunna köra säkrare, smartare och dra 
ned på bränsleförbrukningen och därmed kol-
dioxidutsläppen.

– Blir du duktig kan du spara in var femte 
tank, säger Tina Thörner.

I slutet av september hoppas hon att det blir 
klart med ett nytt internationellt uppdrag, en 
satsning mot bilindustrin i Europa. Men vem 
som står bakom kan hon inte avslöja än. ■

PROFILEN: TINA THÖRNER

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA 

Tina Thörner har tillsammans med Andrés 
Esteche vunnit tv-programmet Rampfeber 
och kommit trea i Let’s Dance tillsammans 
med Tobias Karlsson.

Flera av världens bästa rallyförare har 
lotsats av Tina Thörner.

Full fart mot tre VM-titlar.

              …om vi tar oss på för stort          allvar och glömmer  
              njutningsstunderna i livet –       vad ska vi då vara glada för?

Flytta hem till Värmland 
igen? Inte omöjligt, 
funderar Tina Thörner 
högt när hon blickar ut 
över landskapet utanför 
Sunne. Hon har många 
projekt på gång.

S


