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Vi får köra en stund innan vi hittar fram i det 
lummiga och kuperade villaområdet. Och där, väl 
dolt bakom färgsprakande och dignande fruktträd 
denna vackra, smått magiska höstdag, skymtar vi 
huset. Utifrån tämligen anspråkslöst, men väl inne 
häpnadsväckande hemtrevligt och smakfullt inrett – 
och med en härlig utsikt över det lummiga området.
Det märks att det bor en medveten familj här (nu-
mera bara bestående av Lotta och hennes man, sedan 
barnen flyttat hemifrån), där ingenting lämnats åt 
slumpen. Varje prydnadsföremål och varje tavla på 
väggen verkar ha sin uttänkta plats och sin historia 
att berätta.  
 Hon ser oförskämt pigg och fräsch ut, trots att 
den intensiva och arbetsamma valperioden nyligen 
avslutats när vi ses. 
 - Men jag har ju varit på en veckas ”rehab” 
på mitt vilsamma Gotland, som hon skrattande 
förklarar.
 Gotland, ja. Favoritplatsen på jorden – vid sidan 

av Nacka och Saltsjöbaden – och andningshålet när 
stressen i storstan blir för stor. Men vi återkommer 
till det.

triVs i direktsändningar

På radion, som självklart står på i bakgrunden under 
hela besöket (”Jag slukar alla medier – hela tiden”), 
hör vi när Stefan Löfven utses till statsminister av 
riksdagen just i denna stund – och ingen bakgrunds-
kuliss kunde väl vara mer passande än denna till 
intervjun med en av Sveriges absolut största nyhets-
journalister och programledare.
 Hon inledde själv sin journalistkarriär på radion, 
innan det blev SVT och Rapport 1993, följt av 
Gomorron Sverige, där vi nu har kunnat se henne 
som programledare sedan många år. Ett arbete hon 
älskar, trots okristligt tidiga morgnar (”jag går upp 
03.30 – men jag har aldrig försovit mig”) och ett 
ständigt krav på att hålla sig uppdaterad och påläst 
om allt som händer.»

Vi har ynnesten att få träffa programledaren lotta BouVin-sundBerg på själVaste födelsedagen 

och Bjuds på ljuVlig äppelkaka hemma i Bostaden i saltsjöBaden. det Blir en eftermiddag fylld 

aV nyhetssnack och duktighetssyndrom, friluftsliV och VinterBad. och så lite gotland, 

där hon har sitt kära sommarställe. text: eva-lotta sigurdh | Foto: Frida lenholm

”Jag älskar livesändningar,
        eftersom det är nerv, 
  avslöjande och ärligt”

Lotta Bouvin-SundBerg:

LOtta BOuVin-sundBerg
i korthet

född: I Östersund 1959

bor: I Saltsjöbaden

familj: Maken Pelle och barnen 
Jacob, 25 och Fanny, 22 år samt 
katten Whisky

aKTUEll: Ständigt. Som 
journalist och programledare för 
Gomorron Sverige i SVT

moTTo: ”Att alltid visa respekt 
och att behandla alla lika”

bäsT mEd NaCKa: 

”All fantastisk natur, i kombination 
med närheten till stan.” 

faVoriTPlaTsEr i NaCKa: 

”Skogsö, Erstavik och Saltsjöba-
dens friluftsbad”
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naturälskare. Lotta är en riktigt friluftsmänniska. Är det inte 
skridsko- eller joggingturer träffar hon gärna bastugänget på Kall-
badhuset i Saltsjöbaden eller går promenader med stavar.

 - Det är en enorm förmån att få möta alla dessa 
intressanta människor, förklarar hon sitt engage-
mang. Jag känner mig verkligen ödmjuk inför det 
förtroende jag har fått och försöker förvalta det på 
bästa sätt genom att hela tiden ha tittarna i fokus. 
Vad vill de veta? Hur kan jag med min yrkeskunskap 
hjälpa till att få fram det? Och hur kan jag göra ännu 
en intervju med statsministern spännande, viktig och 
sevärd?
 Lotta har aldrig varit mycket för att synas, 
dock. Hon älskar TV-mediet och direktsändningar, 
eftersom det är nerv, avslöjande och ärligt, men det 
är nyheterna och gästerna som står i centrum - inte 
hon själv, är hon mån om att framhålla. På typiskt 
nedtonat ”Lotta-vis” påstår hon krasst att hon inte är 
någon ”rolig människa”. Hon gör bara sitt jobb.

discipLinerad njutningsmänniska

Nåväl, ”rolig” eller ej, hon har definitivt glimten i 
ögat och är på samma gång sprudlande och spon-
tan - och lugn och behagfull. Det märks att hon har 
landat i sig själv, samtidigt som hon fortfarande drivs 
av en stor och passionerad nyfikenhet, både privat 
och i jobbet.
 - Det är så häftigt, för hur ointresserad jag än är 
av något först, så slår det aldrig fel att det blir intres-
sant så fort jag börjar läsa på, berättar hon.

 Men hon är disciplinerad också. Det skulle aldrig 
fungera annars, förklarar hon. Med strikta rutiner 
får hon vardagen att gå ihop, vilket i sin tur skapar 
förutsättningar för njutningstid och välmående. Som 
det här med träningen och friluftslivet.
 - Jag älskar att var ute och röra på mig och 
utnyttjar verkligen all natur som finns häromkring. 
Direkt efter mina tidiga morgnar joggar eller prome-
nerar jag gärna på Skogsö här i Saltsjöbaden, där jag 
inspirerad av lugnet och de vackra omgivningarna 
har fattat många av mina livsavgörande beslut ge-
nom åren. Sedan går jag alltid hem och sover middag 
någon timme. 
 Erstavik är ett annat favoritområde och så förstås 
skidspåren och isarna om vintrarna. Hon älskar att 
åka både skidor och skridskor.
 - Åh, jag längtar redan till skridskosäsongen! 
säger hon drömskt. Idrottshallar, däremot, tycker jag 
genuint illa om.
 Naturen var också en av de främsta anledning-
arna till att Lotta flyttade tillbaka till Saltsjöbaden, 
där hon växte upp. Efter ett antal år med jobb och 
studier runtom i Sverige och utomlands - bland an-
nat på Gotland, där hon träffade sin man och även 
blev förälskad i landskapet - köpte familjen huset i 
Nacka, där de nu bott i nästan 20 år. Kombinatio-
nen Gotland om somrarna och som ”tillflyktsort” » 

      ”Jag känner mig verkligen ödmjuk 
   inför det förtroende jag har fått och 
               försöker förvalta det på bästa sätt  
     genom att hela tiden ha tittarna i fokus.”

läsning. Lotta erkänner att de flesta böckerna förblir liggande på sängbordet till förmån för alla 
de böcker hon måste läsa i jobbet. På bilden nedan: Lotta med katten Whisky.
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» när stressen i Stockholm blir för stor och allt det 
som finns runt knuten här hemma resten av året 
tycker hon är perfekt.

kungafamiLjen återstår

När hon inte joggar eller – om vädret tillåter – åker 
skidor eller skridskor, så njuter hon gärna av vin-
terbad och bastu på Kallbadhuset i Saltsjöbaden, 
varvat med körsång eller en god bok i den nyinköpta 
favoritfåtöljen. 
 - Fast i ärlighetens namn blir det tyvärr inte så 
många egna böcker lästa, eftersom jag måste plöja 
så många i jobbet, säger hon en smula sorgset. De 
flesta förblir liggande olästa på sängbordet till ”bättre 
tider”.
 Detta dock sagt utan att verka alltför ledsen över 
”sakernas tillstånd”. Att ständigt få förkovra sig på 
arbetstid är, om än arbetsamt, framförallt en ynnest, 
tycker hon. Som den nyfikna och kunskapstörstiga 
person hon är ser Lotta fram emot en spännande 
nyhetsvinter.

 -Valresultatet var ju bara början. Nu kommer alla 
beslut som ska fattas och bevakas. Det ska bli kul.
Lotta beundrar politikerna för deras engagemang 
och ogillar starkt det utbredda föraktet hon ser:
 - Politikerna gör ett fantastiskt jobb och är värda 
respekt. De är proffs i sin bransch och vi behöver 
dem, fastslår hon.
 Fast hon intervjuar såklart gärna andra också, 
allt ifrån eliten inom alla ämnesområden till vanliga 
människor. Och en och annan världsartist, som 
Nicole Kidman på Filmfestivalen i Cannes nyligen:
 - Det var annorlunda och kul. Men inget jag 
skulle stå ut med i längden, med alla regler, kontrol-
ler och brist på journalistisk frihet som omgärdar 
sådana intervjuer. 
 Vad gäller Gomorron Sverige så kommer de allra 
flesta som tillfrågas till programmet, berättar Lotta. 
Men det är klart, några drömgäster återstår förstås:
 - Jag skulle gärna se Zlatan eller Prins Daniel i vår 
morgonsoffa. Han kan gärna få ta med Estelle. Det 
har vi inte lyckats med. Än. ❖

bokmal. På fritiden njuter Lotta gärna av en god bok 
i den nyinköpta favoritfåtöljen. - Men i ärlighetens namn 
blir det en hel del böcker som jag måste läsa för job-
bets skull också och då sitter jag alltid med en penna i 
handen och antecknar.

•  www.rindohamn.se  •  www.facebook.com/rindohamn

Från Rindö Hamn når man Vaxholm med bil på femton minuter och Stockholm på 45 minuter från både 
norr och söder. SL trafi kerar Rindö Hamn och Waxholmsbolaget lägger till vid Grenadjärbryggan.

Flytta till en modern 
skärgårdsdröm
Brf Grisselmaren 1 är slutsåld och infl yttad. Nu 
upp repar vi succén. Genom att varsamt rusta upp 
en kasern i franskinspirerad klassicism, skapas 44 
moderna och bekväma bostäder som behållit gamla 
värden som stora fönster och generös takhöjd.

Grisselmaren 2 – med infl yttning vid årsskiftet – har 
utsikt över hamnen och fjärden, men det är bara en 
anledning att längta hit. Rindö Hamn är en levande 

skärgårdsidyll med skola och barnomsorg, en ma-
rina, småföretag och en mängd naturupplevelser 
– både på land och till havs – runt knuten. 
Det är också ett samhälle med 
stark framtidstro, bland annat 
planeras här en hamn-
restaurang och ett spa- 
och konferenshotell.

RING FÖR 
INTRESSEANMÄLAN! 

0708-40 00 49

Snart slutsålt – gör din 
intresseanmälan på

www.rindohamn.se
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