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De ska inte bli toppidrottare, men kom
mer att arbeta med samma verktyg 
som hjälpte Frida Karlsson till hennes 

stora genombrott i årets skidVM.
– Jag har arbetat med henne i tre år och 

hjälpt henne att bygga upp en grundtrygghet. 
Hon säger själv att utan den hade hon inte nått 
sina framgångar, säger Stig Wiklund.

– Oavsett om man är skidstjärna, ska bli av
bytare eller egen företagare handlar det om att 
må bra och bli en stark människa.

Han är övertygad om att Frida Karlssons 
fantastiska framgångar i skidspåren inspi
rerar eleverna än mer att arbeta med mental 
träning. När han fick frågan av Hushållnings
sällskapets vd Frederik Innala om att arbeta 
med Nordvikseleverna tyckte han att det var 
en intressant utmaning.

ARBETET PÅ NORDVIK skiljer sig från andra 
 f öreläsningar som han har hållit under sina 30 
år som mental tränare.

– Det här blir ett unikt arbete. En enskild 
föreläsning kan ge inspiration, men sedan 
glömmer man. Det här blir ett systematiskt ar
bete, som när man bygger upp sin kondition. 
Det räcker inte att springa en gång, man måste 
jobba hela tiden.

Stig Wiklund har mött många med dålig 
självkänsla – även toppidrottare. Han ser 
också att många ungdomar lider av psykisk 
ohälsa. Han tycker därför att det är viktigt att 
gymnasieeleverna får arbeta med detta.

Han ska träffar Nordvikseleverna två gång
er per termin. Dessemellan får de uppgifter att 
själva arbeta med.

– DE FÅR EN mental plattform där de jobbar 
med självbild, självförtroende och självmed
känsla. Vi arbetar med tankar, bilder, känslor 
och mål. De får också träna sig i att utvärdera 
och reflektera. Det blir konkreta övningar som 

ligger nära deltagarna, säger Stig Wiklund.
Som exempel tar han: att på kvällen skriva 

ned tre bra saker man gjort under dagen och/
eller tre saker man är tacksam för. Det kan 
också vara att utvärdera tre bra saker och no
tera tre där man kan bli bättre.

Stig Wiklund har varit mental tränare till 
svenska idrottare som tillsammans tagit 210 
SM, VM och OSmedaljer varav 53 guld. ■

Skidstjärnan Frida Karlssons mentala 
tränare ska coacha naturbrukselever. 
Till hösten hjälper Stig Wiklund elever
na på Nordvik utanför Kramfors att bli 
världsmästare på sina egna arenor.

Text: HELENA WENNSTRÖM  

Nu ska Stig coacha
eleverna på Nordvik

MENTAL TRÄNING

”Jag säger till henne: det viktigaste är att du mår bra – resultatet är en bonus”, säger Stig 
Wiklund, mental tränare till skidstjärnan Frida Karlsson.

210 MEDALJER
VARAV 

53 GULD

Jordbruk tillhör inte de vanliga ämnena i den ansedda forsknings
tidskriften The Lancet. Nyligen fick Per Frankelius, forskare vid 

Linköpings universitet, en artikel publicerad där han argumenterar 
för att lantbrukets roll måste omvärderas.

Lantbrukets utveckling är en grundbult för fred och frihet. Nu be
hövs det stora satsningar på innovationer, både för att mätta världens 
ökande befolkning och för att undvika fler krig och kriser, menar han. 
En studie visar att krig inte främst orsakas av religion eller tillgång till 
vapen utan snarare av brist på mat, vatten och energi.

HS Certifiering köper aktierna i certifieringsbolaget Prosantias 
med säte i Göteborg. Därmed ökar HS Certifiering sin mark

nadsandel i Sverige.
– Vi stärker vår position som stabil svensk leverantör av certifie

ringstjänster för svensk livsmedelsnäring, leverantörskedjor och mål
tidsservice, säger HS Certifierings vd Anna Broekman.

Bolaget samarbetar sedan tidigare med Bureau Veritas som är värl
dens ledande certifieringsorgan. Det innebär att HS Certifierings kun
der får tillgång även till internationella standarder och certifieringar.

Ovanligt i The Lancet HS Certifiering växer


