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Fotbollsfarsa  
i mediebruset
Bokaktuelle Lennart Ekdal om fotbollens 
betydelse, journalistkarriären och rollen 
som idrottsförälder
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Journalisten och programledaren  

Lennart Ekdal har lett flest samhälls - 

 program i TV4:s historia, men påstår  

själv att han idag är mer känd som  

pappa till landslags   spelarna Albin och  

Hjalmar Ekdal. 

Under hösten 2022 släpptes boken 

Fotbollsfamiljen – en pappas berättelse där 

Lennart ger en unik inblick i sönernas 

resa mot toppen, deras föränderliga  

liv som fotbolls proffs och familjens  

betydelse. 

Sport & Affärer tog tunnelbanan till 

Bromma för att lyssna på en av media-

sveriges mest respekterade röster.

PORTRÄTTET



fotboll, bandy, handboll, tennis, och bordtennis under 
uppväxten. När han var tolv år gammal beskrevs han som 
ett pingislöfte av lokaltidningen, men på 1960-talet var 
det inget tal om att satsa helhjärtat på en idrottskarriär. 
Lennart som älskade att läsa, framförallt Biggles och Mys-
terieböckerna, fick upp ögonen för journalistikens värld 
under en praktik i årskurs åtta på Norrköpings Tidningars 
lokalredaktion i Linköping.

– Under praktiken upptäckte jag att journalistik pas-
sar mig bra. Jag är ganska öppen, social, verbal och rätt 
obstinat som person, vilket är bra egenskaper att ha som 
journalist.

– När unga människor frågar mig om råd brukar jag säga; 
prata, skriv och läs mycket och var lite trevlig så kommer 
allt ordna sig.

Modigt karriärsteg
Efter journalistutbildning i Stockholm, som han beskriver 
som en lättsam introduktion till yrket, och två års arbete 
på Östgöta Correspondenten i Linköping blev han, genom 
hårt arbete och lite tur, anställd på Dagens Nyheter som 
ekonomireporter 1980.

– Det är faktiskt något av det modigaste jag har gjort i 
min karriär. Jag tackade ja till jobbet trots att jag inte visste 
någonting om ekonomijournalistik. Fram tills då hade jour-
nalistiken mest handlat om bolagstämmor och rapporter, 
men det förändrades på 80-talet.

– Börserna steg och det kom fram nya spännande fi-
nansprofiler som Erik Penser och PG Gyllenhammar som 
hamnade i fokus. Det var en jävligt bra timing.

Målet var aldrig att bli TV-programledare eller skjutjärns-
journalist, men hans hängivenhet och yrkesskicklighet gav 
eko och 1985 gick han vidare till Sveriges Televisions stora 
nyhetsprogram Aktuellt. Fem år senare tog han klivet över 
till den nya tv-kanalen TV4 där han var med och startade 
upp TV4-nyheterna och flera av kanalens samhällspro-
gram. Under sin tid på TV4 ledde han samhällsprogram 
som ”Svart eller Vitt”, ”Kalla fakta”, ”Kvällsöppet med 
Ekdal”, ”Hetluft”, samt flera av TV4:s valdebatter. Arbetet 
i rutan gjorde Lennart till ”lite av en B-kändis” som han 
uttrycker det själv, en uppmärksamhet som han aldrig har 
upplevt som störande.

– Idag är jag mer känd som Albin och Hjalmars pappa, 
i alla fall bland personer under 40 år, men ett tag var jag 
med överallt i TV. Jag räds varken utmaningar eller att 
ställa människor till svars, vilket även ledningen på TV4 
fick ta del av.

– Under alla år på TV4 var det en tuff kamp med att få 
kanalen att satsa på svensk samhällsjournalistik när det var 
mycket billigare att köpa in 70 avsnitt av ”Miami Vice”.

Trots att ”Kalla fakta” hade flera tittare än Sveriges 
Televisions ”Uppdrag Granskning” valde kanalledningen 
att göra stora förändringar inför programstart 2013, vilket 
gjorde Lennart så förbannad att han kände att det fick 
räcka för honom. Med sin karaktär och kunskap har det 
aldrig funnits någon brist på jobb, varken som frilans eller 
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en amerikanska författarin-
nan Rebecca Solnit sägs ha 
myntat uttrycket ”Roads are a 
record of those who have gone 
before” och i det vindpinade 
regnet på vägen från Brommas 
tunnelbanestation Stora Mos-
sen till familjen Ekdals villa 

känns det lite som att gå i Albin och Hjalmar Ekdals fot-
spår. Gatan som leder hem till föräldrahemmet har de gått 
och cyklat på oräkneliga gånger – och förmodligen drömt 
om ett framtida proffsliv. Deras pappa, TV-profilen Lennart 
Ekdal, möter upp i tamburen och visar in till en sittgrupp i 
vardagsrummet. På ett kaffebord ligger hans senaste verk 
”Fotbollsfamiljen – en pappas berättelse” med Lennart, 
Albin och Hjalmar på bokomslaget. 

– Det finns flera skäl till varför jag ville skriva den här 
boken. För det första är fotboll ett samhällsfenomen som 
bara tycks växa i betydelse, speciellt i tider som dessa. Det 
är få saker som kan ena människor och framkalla sådana 
känslor som denna sport, säger Lennart och berättar att 
han själv blir lugn och avslappnad av att titta på fotboll.

Han tar en klunk ur sin kaffekopp och fortsätter sitt 
resonemang. 

– Hur många har inte drömt om att bli fotbollsproffs? För 
sju år sedan pratade jag med Albin om att skriva en bok om 
hur den här drömmen ser ut i verkligheten. Hur har vägen 
dit sett ut och hur ser vardagslivet ut för ett proffs?

– Just då var Albin mitt i karriären och tyckte det var svårt 
att tala öppet om olika motgångar eftersom det kunde upp-
fattas som kritik mot en klubb eller tränare, men 2022 var 
han redo.

Lennart växte själv upp i ett sporttokigt hem i centrala 
Linköping, vilket han beskriver i boken, och utövade 

Lennart Ekdal i vardagsrummet med nyutgivna boken där vi får en inblick i fotbollens vardag, från talang till proffslivets krassa verklighet. FOTO: SÖREN ANDERSSON

” Hur många har inte  
drömt om att bli fotbolls
proffs? För sju år sedan 
pratade jag med Albin  
om att skriva en bok om 
hur den här drömmen ser 
ut i verkligheten.”



4

Under många år spenderade Lennart Ekdal en stor del av sin fritid  
vid fotbolls planer i västra Stockholm, som här på Stora Mossens IP.

moderator. Under två år ledde han samhällsprogrammet 
”Ekdal & Ekdal” på Sveriges Television med sin kusin, 
journalisten Niclas Ekdal, och under fyra säsonger jagade 
han hantverkare i programmet ”Fuskbyggarna” med Mar-
tin Timell. 

– Vi hade aldrig problem med några hantverkare här 
hemma under tiden som programmet sändes, haha. Tyvärr 
fanns det en strukturell brist i ”Fuskbyggarna” som var 
besvärande. Oavsett om du var slarvig hantverkare eller 
grov kriminell hanterades alla fall på samma sätt, där vi 
jagade dem med kamera för att få svar.

– Vid ett case ringde en förtvivlad kvinna och berättade 
att hennes make hade låst in sig i vedboden och hotade att 
ta livet av sig. Vi sände aldrig det fallet.

Tillbaka i TV
Lennart hade rollen som tuff uppsökande reporter medan 
Martin Timell mötte de familjer som hade drabbats av den 
oseriösa eller kriminella hantverkaren. 

– Martin var speciell, lite av en diva, och många såg 
sin chans att ge igen när det sedan började storma kring 
honom. TV förvrider många, det blir ett gift som de inte 
kan vara utan.

– Jag har aldrig känt så. Hade jag saknat TV hade jag an-
strängt mig mer genom åren. Nu i vår är jag faktiskt med i 
en åsiktspanel på programmet ”Efter fem” på TV4.

Regnet smattrar mot de stora fönstren i vardagsrummet 
som har utsikt över den sluttande villaträdgården. Lite 
längre bort skymtas Stora Mossens IP och Bromma Gym-
nasium där alla tre söner - Joel född 1983, Albin 1989, och 
Hjalmar 1998, har tagit gymnasieexamen. Under de 30 år 
som familjen har bott i Bromma, 17 år på denna adress, har 
Lennart noterat att även fotbollen har gjort en klassresa. 

– När Albin kom fram var det ganska ovanligt i finvilla-
Bromma att barnen spelade fotboll, men när Hjalmar 
spelade i årskullens bästa lag i IF Brommapojkarna var det 
flera villabarn med i laget. Ett tecken på den klassresa som 
fotbollen har gjort. Alla ska in i fotbollsfamiljen. 

– Det har till och med blivit så att det i vissa sammanhang 
är ett socialt handikapp om du inte kan något om fotboll. 
Till och med finkulturens företrädare försöker nu intellek-
tualisera fotboll, vilket brukar vara rätt kul att läsa.

– Genom fotbollen har mina barn även lärt känna män-
niskor som kommer från andra delar av Stockholm och 
samhället. Idrott och musik har en viktig roll när det kom-
mer till integration och utanförskap. Vi behöver fler öppna 
idrottsplatser och aktiviteter på kvällar och helger för att 
fånga upp unga människor.

Med två barn i IF Brommapojkarnas ungdomslag har 
helger och semestrar under flera år planerats efter matcher 
och cuper, ibland även utomlands mot lag som Real Ma-
drid, Inter och FC Barcelona. En av årets stora höjdpunkter 
var Gothia Cup som både Albin och Hjalmar vann flera 
gånger. Lennart berättar att hela familjen, även Joel som 
satsade på innebandy, var delaktig i fotbollssatsningen, och 
att det fanns en fin gemenskap mellan föräldrarna i lagen. 

– Både jag och Malin har varit väldigt närvarande. Sen vet 
jag om att jag inte har varit perfekt som fotbollsfarsa. Det 
hände att jag ropade instruktioner till Albin från sidlinjen, 
men då blängde han mest tillbaka. 

– Han skämdes för sin tv-farsa och ville helst att jag 
skulle stå i ett hörn och hålla käften, men innerst inne tror 
jag att han har gillat mitt engagemang.

” Genom fotbollen har 
mina barn även lärt 
känna människor som 
kommer från andra delar 
av Stockholm och sam
hället. Idrott och musik 
har en viktig roll när det 
kommer till integration 
och utanförskap.”

PORTRÄTTET



Ekdal Big Red spelar rock, pop, soul och blues.

FOTO: ALEXANDER DONKA
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Fakta Lennart Ekdal 
Född: 19 november 1953, i Linköping.
Bor: I Bromma sedan 30 år tillbaka.
Civilstånd: Gift med Malin Rääf, tre söner 
Yrke: Journalist, programledare, författare och  
moderator 
Aktuell: Gav 2022 ut boken ”Fotbollsfamiljen – en 
pappas berättelse”, och ska under våren medverka  
i en åsiktspanel i programmet ”Efter fem” på TV4. 
Tidigare böcker: Ekdal & Livet (2021).
Utbildning: Journalisthögskolan i Stockholm.
Jobb genom åren: Östgöta Correspondenten, 
tidningen SE, Dagens Nyheter (ekonomi reporter), 
Veckans Affärer, Sveriges Television (Aktuellt och 
”Ekdal & Ekdal”), och TV4 (TV4-nyheterna, ”Ekdal”, 
”Svart eller Vitt”, ”Kalla fakta”, ”Kvällsöppet med 
Ekdal”, ”Hetluft”, valdebatter, och ”Fuskbyggarna”). 
Flera uppdrag som moderator. 
Talar: Engelska. Korkat nog underhöll jag inte den 
goda franskan från plugget.
Sportslig karriär: Spelade fotboll, bandy,  
tennis, bordtennis och framför allt handboll under 
uppväxten.
Intressen: Mina vänner, all samhällsdebatt, läsa, 
skriva, sport och musik. Sjunger och spelar gitarr i 
Ekdal Big Red som spelar rock, pop, soul, blues.
Kör: BMW
Äter gärna: Min laxspagetti.
Dricker: Öl, vitt vin, champagne och egen äppel-
must.
Favoritprylar: Min gitarr, mina böcker och tavlor på 
barnen och familjen.
Favoritbarer: Tennstopet och KB.
Läser gärna: Allt… senast Maggie Habermans 
Trump-bok ”Confidence man”. Nu har jag börjat på 
Michel Houellebecqs ”Förinta”.
Favoritförfattare: Theodor Kallifatides, Kjell Westö, 
John Grisham, James Hadley Chase
Favoritmusik: Den vi spelar i mitt band
Favoritartist: Stones och Steely Dan
Favoritsport: Fotboll
Favoritklubb: IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF 
och lite IFK Norrköping. Plus grabbarnas aktuella 
klubbar. 
Favoritartister inom sport: Andrés Iniesta,  
Xavi, bröderna Ekdal, Roger Federer och Armand 
Duplantis.
Favoritarena: Sporthallen i Linköping.
Journalistiska förebilder: Herbert Söderström,  
Åke Ortmark, Niklas Ekdal, och Anna-Lena Laurén.
Utmärkelser: Stora Journalistpriset 1995,  
utsedd till bäste ekonomijournalist i radio/TV och fått 
ta emot utmärkelsen Årets Moderator.

SPORT & AFFÄRER
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Fotbollsföräldrar
Precis som andra fotbollsälskare sugs Lennart in i match-
erna och har åsikter om det mesta. När Hjalmar spelade i 
Djurgårdens IF frågade Lennart en gång om varför han inte 
tog en annan position på hörnorna och blev då totalsågad 
av sin son. 

– De har ju rätt, som förälder har jag inte koll på hur 
tränaren vill att de spelar. I det stora hela har vi båda varit 
bra fotbollsföräldrar. Vi har alltid varit positiva, stöttande 
och ingjutit trygghet.

– Genom åren har vi sett flera skräckexempel på dåliga 

föräldrar som har skrikit nedsättande ord till domare, mot-
ståndare och ibland även sina egna barn.

Albin och Hjalmar delar gener, efternamn, sport och 
landslag, men deras resa till toppen har varit helt olika, 
vilket Lennart beskriver utförligt i boken. Storebror Albin 
utmärkte sig tidigt för sin stora talang och kärlek till fotbol-
len. Bollen var alltid närvarande.

– En scen i boken är när vi besöker min barndomsvän i 
Byxelkrok, på Öland, och det första han ser när bildörren 
öppnas är ett gäng bollar som ramlar ut följt av Albin. Varje 
gång vi körde förbi en fotbollsplan ville han ut och spela.

Förutom att skriva ner sina egna tankar har Lennart 
intervjuat övriga fyra i familjen som delar med sig av 
sina erfarenheter i boken. Föräldrarnas och familjens be-
tydelse, som positiv kraft och trygghet, löper som en röd 
tråd i ”Fotbollsfamiljen”. Ett exempel är när den italienska 
storklubben Juventus FC hör av sig 2008 och vill värva IF 
Brommapojkarnas 18-årige talang som hade gjort debut i 
Allsvenskan ett år tidigare.

– Att Juventus, med spelare som Gianluigi Buffon, Gior-
gio Chiellini, Alessandro Del Piero och Pavel Nedvěd, är 
intresserade av dig är såklart stort, men samtidigt är det ett 
stort steg för en 18-åring. Vi hade ett litet familjeråd, alla 
fem, där vi vägde för- och nackdelar.

– Vi var tydliga med att vi stöttade honom i hans beslut. 
Även om Albin inte skulle lyckas fotbollsmässigt skulle han 
i alla fall få uppleva en annan kultur och kanske lära sig ett 
nytt språk.

I boken förklarar Lennart och Albin att livet som fotboll-
sproffs inte alltid är lika glamoröst som det låter och för 
unga spelare, som ännu inte helt har tagit steget in i vux-
envärlden, kan det vara extra tufft. Samtidigt som du ska 
klara av att bo ensam och acklimatisera dig till ett nytt land 
blir du del av en kultur där allt handlar om att prestera. I 
”Fotbollsfamiljen” skriver Lennart om före detta ungdom-
sproffset Martin Bengtsson som mådde så dåligt efter sin 
övergång till den italienska storklubben Inter 2003 att han 
försökte ta livet av sig. 

– Det är ett oerhört tufft steg att lämna tryggheten och 
flytta till ett annat land. När Albin gick till Juventus tog Ma-
lin tjänstledigt och bodde där ett tag, vilket hjälpte honom 
att komma till rätta. Sen flyttade även Albins bästa kompis 
ner och bodde hos honom i några månader.

Proffslivets baksida
Lennart berättar att andra och tredje säsongen, när Albin 
spelade i Siena och Bologna, blev mycket tuffare. Det var 
få i klubbarna som kunde engelska och Albin trivdes inte 
lika bra socialt. Utanför träningar och matcher var han ofta 
ensam och längtade hem.

– Fotbollsproffslivet är i grunden ohälsosamt. Allt cirkul-

Fotbollsfamiljen Ekdal. Hjalmar, Albin, Joel, Malin och Lennart sommaren 2022. FOTO: ANDREAS VON GEGERFELT

”  Att Juventus … är intres
serade av dig är såklart 
stort, men samtidigt  
är det ett stort steg för  
en 18åring. Vi hade ett 
litet familjeråd, alla fem, 
där vi vägde för och 
nackdelar.”
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erar kring prestation, och är du en framträdande spelare 
känner du extra press. I Hamburger SV tvingades Albin 
spela på sprutor när han var skadad, vilket gjorde att 
skadan förvärrades. 

– Samtidigt som kraven är höga och ditt mående påverkas 
av lagets resultat missar du andra delar av livet, som bröl-
lop och födelsedagsfester, eftersom du nästan aldrig har en 
dag ledigt.

– Det verkar som att många fotbollsproffs mår bättre när 
de får barn. Då kan de inte grubbla och älta resultat och pre-
stationer utan är tvungna att släppa det när de kommer hem.

Hjalmar har tagit en annan väg till proffslivet och Sven-
ska landslaget. Även om han också var så duktig att han tog 
plats IF Brommapojkarnas bästa pojklag var han inte en 
lika självklar stjärna som Albin som barn. Duktig i skolan 
stod valet i tonåren mellan att fortsätta satsa på fotbollen 
eller istället satsa helt på studier. Lennart tror att storebrors 
talang och framgångar har varit en inspiration, och inte en 
last, för Hjalmar.

– Jag tror aldrig att han har jämfört sig själv med var Albin 
var i samma ålder utan det har nog snarare varit en inspira-
tion för honom. Han har förstått vad som krävs och att det 
är väldigt få som lyckas.

– Sen har Albin alltid varit mån om Hjalmar och förklarat 
att han behöver en plan B ifall inte fotbollskarriären går 
som det är tänkt.

Framtidsvalet, fotboll eller studier, slutade med att 
Hjalmar, på inrådan av en god vän till familjen, valde att 
åka till USA som 19-åring och studera och spela fotboll på 
college. Under året i Wilmington, North Carolina, utveck-
lades Hjalmar som fotbollsspelare och människa, och blev 
utsedd till ”Rookie of the year” av Colonial Athletic As-
sociation. 

Fast besluten att satsa på fotbollen återvände han till 
Sverige för spel i IK Frej i Superettan. Där imponerade 
Hjalmar så mycket att IK Frejs samarbetsklubb Hammarby 
IF valde att skriva ett tvåårskontrakt med honom. Klubben 
lånade ut honom till allsvenska IK Sirius 2020 och efter 
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en imponerande säsong i Allsvenskan värvades han till 
Djurgårdens IF.

– Hammarby gjorde bort sig, säger Lennart bestämt. 
– Under tiden i Sirius hörde Hjalmar ingenting från Ham-

marby. Det är ju den enklaste saken i världen att ringa 
några telefonsamtal och höra hur en spelare mår, och prata 
lite om hans framtid i klubben. De var inte intresserade av 
honom. Istället blev det Djurgårdens IF och det ångrar han 
inte idag.

När Allsvenskans Stora Pris delades ut efter säsongen 
2021 blev Hjalmar utsedd till Årets back.

– Då sa jag till honom att det var synd att han fick sitt 
bästa år under ett av hans första år i karriären, haha. Det 
som imponerar lite extra på mig är att han har fortsatt med 
sina studier samtidigt som han har spelat i Allsvenskan.

Onyanserad rapportering
Ett halvår efter utmärkelsen till Årets back fick han de-
butera i det svenska landslaget i Nations League-matchen 

mot Serbien. Efter matchen, som slutade med förlust, 
hyllades Hjalmar och sågs av många i media som Sveriges 
bästa spelare. Tre dagar senare, efter mötet mot Norge på 
Ullevål i Oslo, var tongångarna annorlunda. 

– I en av närkamperna råkar Hjalmar släppa Erling Haal-
and som gör mål vilket leder till att han blir helt oduglig-
förklarad. Det visar hur svartvitt media kan vara, speciellt 
nuförtiden, och jag vet själv hur det funkar. Det finns sällan 
nyanser, antingen är du bra eller värdelös. 

– Premier League måste ha många dåliga mittbackar 
med tanke på hur många mål Haaland gör där. I sådana här 
lägen är Hjalmar cool. Han vet att han inte är bäst i världen, 
men att han är en ganska bra mittback. Han är en bolltrygg, 
spelande, och tänkande mittback.

Det var också de egenskaper som gjorde att Vincent 
Kompany, Manchester City-legendaren och nuvarande 
huvudtränare för Burnley - topplag i Englands näst högsta 
division The Championship, ringde upp Hjalmar i början 
av 2023.

– Kompany var jättetrevlig och förklarade hur han såg på 
Hjalmars styrkor och hur han kunde göra Burnley bättre. I 
väntan på att övergången skulle bli klar skickade de över ett 
par matcher där Hjalmar skulle studera lagets spelsätt.

– Burnley spelar en positiv passningsorienterad fotboll 
som passar honom.

Tio dagar innan det europeiska transferfönstret stängde 
värvades Hjalmar till Burnley för runt 30 miljoner kronor, 
och redan i debuten borta mot Norwich den 4 februari blev 
han målskytt.

– Allt har gått väldigt snabbt. Nu letar han bostad i Man-
chester där alla andra spelare bor, och där bor ju också 
Albins kompis Victor Nilsson Lindelöf. Burnley har länge 
legat etta i serien, med marginal till lagen bakom, så nästa 
år kan Hjalmar få spela mot Victor i Premier League.

– Det är såklart jättekul för Hjalmar, men samtidigt är 
det lite jobbigt för oss. Nu kommer vi träffa honom mycket 
mindre. Det kan bli att han bor utomlands i 10 till 12 år nu 
precis som Albin. 

På läktaren. Malin, Lennart och Hjalmar under VM-kvalet mot Färöarna 2013, där Albin deltog. FOTO: BILDBYRÅN
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Fotbollsfamiljen – en pappas berättelse
I boken “Fotbollsfamiljen – en pappas berättelse” delar Lennart Ekdal och sönerna Albin och 
Hjalmar med sig av sina historier om vägen mot proffstillvaron och deras syn på livet när man 
har världens mest eftertraktade yrke. Boken ger nya insikter om fotbollens betydelse och ut-
maningar, och den konservativa synen på sporten och motståndet för förändringar. Boken, 
som är på 271 sidor, gavs ut den 21 oktober 2022 av förlaget Mondial. 

HJALMAR EKDAL
Född: 21 oktober 1998 (24 år), i Stockholm
Civilstånd: Inget uttalat
Position: Mittback
Klubb: Burnley FC
Tidigare klubbar: IF Brommapojkarna, 
UNC Wilmington Seahawks, IK Frej,  
Assyriska FF (lån), Hammarby IF, IK Frej 
(lån), IK Sirius (lån), Djurgårdens IF
A-landskamper/mål: 3/0
Landslagsdebut: Mot Serbien på Friends 
Arena i Nations League 9 juni 2022

ALBIN EKDAL
Född: 28 juli 1989 (33 år), i Stockholm
Civilstånd: Gift med Camilla Sjödahl-Essén, 
två döttrar
Position: Central mittfältare
Klubb: Spezia Calcio
Tidigare klubbar: IF Brommapojkarna,  
Juventus FC, AC Siena (lån), Bologna FC, 
Cagliari Calcio, Hamburger SV, UC Sampdoria
A-landskamper/mål: 66/0
Landslagsdebut: Mot Ukraina i en lands- 
kamp i Charkiv 10 augusti 2011
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Konservativt regelsystem
Lennarts bok ”Fotbollsfamiljen” beskriver inte bara  
drömmen och resan till att bli proffs utan riktar även  
kritik mot delar av fotbollsvärlden som han upplever är 
konser vativ och underutvecklad. Han har länge, ända  
sedan barnen spelade i IF Brommapojkarnas pojklag,  
stört sig på det konservativa regelsystemet som utformades 
i en helt annan tid och som tycks vara omöjlig att ändra  
på. 

– Det finns flera delar, till exempel när en spelare fäller 
en annan spelare och väljer att plocka upp bollen och gå 
iväg med den. För mig som har spelat handboll, där du har 
några sekunder på dig att lämna ifrån dig bollen, är det helt 
obegripligt. Det bör vara noll tolerans mot att röra bollen, 
säger Lennart uppspelt.

– Jag var tvungen att ringa upp domarprofilen Jonas  
Eriksson och få med hans tankar i boken. När målvakten 
har plockat upp bollen har de sex sekunder på sig att  
sätta igång spelet, men de tar ofta längre tid än så på  
sig. Visste du att domarna blir tillsagda att skita i att blåsa 
för det? Var är det för jävla moral? Så kan vi inte ha det. 

Lennart, som nu sitter framåtlutad i fåtöljen, fortsätter 
samtalet med att ifrågasätta varför inte fotboll kan ha  
flygande byten som i handboll utan att spelet måste stoppas 
och att publiken måste se på när en spelare tar 30 sekunder 
på sig att hasa sig ut över sidlinjen.

– Varför kan det inte vara fria byten med tanke på hur 
många matcher spelarna spelar idag? Handsregeln är en 
annan obegriplig regel som knappt ingen förstår. Ett arm-
flax längst ut i det gigantiska straffområdet, där det inte ens 
är en målchans, kan leda till straffspark från elva meter.

– Det finns ingen proportion mellan förseelse och straff, 
och det borde kanske finnas mer tidsbegränsade straff 
under matcher.

I november fyller Lennart 70 år. Även om han fort - 

farande tar uppdrag som moderator och frilans, och att  
två söner är aktiva fotbollsspelare, har både yrkeslivet och 
livet som fotbollsförälder blivit lugnare de senaste åren. 
Musiken som han upptäckte tidigt, men som han själv inte 
började utöva förrän i slutet av 20-årsåldern tar nu upp en 
del tid.

– Det är skitkul att hålla igång och vi spelar mer än  
någonsin. Genom gitarrspelandet håller jag igång händer 
och fingrar, vilket är bra då jag har problem med artros.  
Sen tittar vi såklart på mycket matcher. Malin missar sällan 
en match i Serie A och är aktiv på sociala medier.

– Fotbollen har givit den här familjen en särskild dimen-
sion och blivit en stor del av vår identitet, även hos Joel som 
är glad å sina bröders vägnar.

Familjens stora dröm är att se Albin och Hjalmar spela 
tillsammans i det Svenska landslaget, vilket kan slå in re-
dan under våren om båda är skadefria.

– Det vore löjligt att säga något annat än att det är en stor 
dröm. När jag ser dem spela tänker jag på farsan som var 
sporttokig, men gick bort alldeles för tidigt. Det är en sorg 
i mig att han inte fick se sina barnbarn spela fotboll på allra 
högsta nivå.

– Livet är så kort … så har du talang i något, oavsett vad 
det är, se till att utnyttja det.
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Omslaget: Far och son 2011. Hjalmar började 
liksom sin storebror att spela fotboll i den lokala 
fotbollsföreningen, IF Brommapojkarna.  
Foto: Alexander Donka

” Fotbollen har givit den 
här familjen en särskild 
dimension och blivit en 
stor del av vår identitet, 
även hos Joel som är glad 
å sina bröders vägnar.”

Lennart Ekdal drar sig inte för att belysa de problem han ser i dagens fotboll. FOTO: ALEXANDER DONKA
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