
NYA PERSPEKTIV. ”Jag fyllde 50 i maj och är starkare än någonsin. Det känns 
bra”, säger styrelseproffset Eva Redhe Ridderstad. Hon tränar två gånger i veck-
an med personliga tränaren Astrid Johnsson.

står för något utöver det vanliga. När 
hon slutade på Grand Hôtels anlägg-
ning för att bygga upp det här följde 

jag med, men före Grand visste jag knappt 
vad ett gym var för något, än mindre hade 
sett något inifrån.”

En halvtimme senare förlorar affärs-
mannen kontrollen och skivstångens vik-
ter studsar ljudlöst i den specialgjorda 
mattan.

”Det är helt okej. Tappar man aldrig 
tyngden försöker man inte tillräckligt. 
Ska man utvecklas måste man gå utanför 
den egna komfortzonen”, säger Astrid 
Johnsson.

”Först måste man få grundrörelserna 
och grundstyrkan rätt. Sedan ökar man 
vikten. Explosiva rörelser, alltså rörelser 
med mycket fart i som att hoppa eller 
kasta i väg något, med belastning är det 
absolut jobbigaste att göra för kroppen.”

Peter Leimdörfer biter ihop, fokuserar 
och klarar utmaningen. 

Uråldriga metoder
Med näringslivets toppskikt och kändis-
världens toppar som medlemmar har 
Takkei seglat upp som ett av fitnessbran-
schens hetaste träningsställen.

Grundaren Björn Takei rycker på 
axlarna och tycker för egen del:

”Vi är det mest otrendiga som finns.”
”Jag avskyr när folk blir tränade dåligt 

när de kan bli tränade bra. Det vi gör är 
en folkhälsoinsats”, fortsätter han.

Från början skulle Björn Takei ha blivit 
arkitekt och gick på KTH innan tränings-
intresset och livet som personlig tränare 
tog över. Det tog honom tio år att utveckla 
det träningsupplägg som 2007 blev före-
taget Takkei Trainingsystems.

”När jag märkte att exakt samma trä-
ningsprogram för en 30-årig kille, som 
ville kvala in till SM i tyngdlyftning, fun-
kade lika bra för en 77-årig kvinna med 
benskörhet, visste jag att vi var på rätt 
väg. Det handlar bara om olika vikter.”
Varför Takkei med två k?
”En vän i pr-branschen tyckte att namnet 
inte skulle föra med sig de vanliga asso-
ciationerna till träningsbranschen men 
ändå ha en anknytning till mig. Min 
pappa heter Takei i efternamn. Han är 
japan och träffade mamma i Sverige.”

Bygger nätverk i lokalerna
En vecka senare möts Twilfits vd Sara 
Laurell och styrelseproffset Eva Redhe 
Ridderstad på Blasieholmen.

”Träningen är så genomtänkt in i 
minsta detalj att man vågar pusha sig 
själv utan rädsla för att bli skadad”, fram-
håller Eva Redhe Ridderstad.

Tränaren Astrid Johnsson: ”Äldre 
människor borde byta ut stavgången mot 
skivstången. Håller man inte igång för-
mågan att göra explosiva rörelser, som 

att ta emot sig om man faller, blir man 
skadad oavsett hur många raska prome-
nader man gör.”

Ingen går till Takkei för att umgås, men 
det ena leder till det andra med utvidgade 
nätverk som följd.

”Peter Leimdörfer och jag kom att 
prata om en dokumentärfilm om aids i 
Afrika, som han har varit med och finan-
sierat och som jag fick låna av honom. 
Nästa gång som vi sågs här kom vi in på 
fastigheter och Kina och nu har det dykt 
upp en affärsidé som jag vill diskutera 
med honom”, säger Eva Redhe Ridder-
stad.

Sara Laurell blev vd för underklädes-

kedjan Twilfit 2009, samma år som hen-
nes barn fyllde 1, 3 och 6 år.

”Jag har inte tränat sedan barnen kom, 
men alltid jobbat vansinnigt mycket. Det 
går jättebra – tills man fyller 40. Därefter 
måste alla med någorlunda kvalificerade 
jobb träna för att orka.”

Sara Laurell tänker efter:
”Den fysiska styrkan gör skidåkning 

och andra sporter som jag älskar att utöva 
mycket roligare, men träningen i kombi-
nation med Takkeis introduktion till bra 
mat har gett en djupare stadga i mitt liv. 
Jag har mycket mer tålamod i dag, både 
hemma och på jobbet.”

Även Hasse Brontén, säkerhetspolisen 
som blev ståuppkomiker, ser paketen 
med mellanmål och luncher, som säljs på 
bland annat Takkei, som en bonus.

”Tänk att ett enda mellanmål kan göra 
en så mycket piggare och att träning kan 
vara så bildande. Takkei visar att även en 
glad amatör som jag kan ta styrketräning 
till en ny nivå. När jag började var målet   
att kunna göra 10 chins efter åtta veckor. 
Jag klarade 14”, säger han.

Som depåstopp i formel 1
Kjell A Nordström, ekonomie doktor och 
författare, liknar helhetstänkandet vid ett 
depåstopp för formel 1-bilar:

”Efter några varv rullar bilen in i depån 
och en hel hög med specialister rusar dit 
och börjar pyssla om den. Takkei är en 
kunskapsspecialist som vilken racerdepå 
eller advokatbyrå som helst.”

Kundernas samstämmiga hyllning av 
Björn Takei och hans team blir till slut 
svår att ta till sig.
Finns det inget negativt med Takkei?

”Sett till resultat per tränad timme är 
det värt varenda krona, men det är inte 
gratis precis”, säger Peter Leimdörfer.

Årsmedlemskap kostar 7 500 kronor 
plus cirka 800–1 000 kronor per tränings-
pass, beroende på vilket paket man väljer.

”Fast priset gör att man masar sig hit 
också”, säger Eva Redhe Ridderstad.

”Jag prövade Sats ett år, tennis året 
därpå, ridning, pilates, simning … men 
inget blev rutin. Till slut blev medlem-
skorten liggande oanvända och det är 
dyrt. Det här fungerar väldigt bra för mig, 
men många har inte de ekonomiska möj-
ligheterna”, säger Sara Laurell.

Betalar för sonens träning
Kjell A Nordström tilltalas som ekonom 
av att inte behöva betala för maskiner och 
bubbelpooler utan bara för det som han 
vill ha: en exceptionellt kunnig tränare  
samt eget omklädningsrum.”

”En nackdel är att man är medlem i ett 
gym, men har inget gym att gå till. Om 
jag landar från en resa en lördag efter-
middag kan jag inte traska in på Takkei 
och träna lite för att jag känner för det.”

Verner Åmell tycker att Takkei ger  
så mycket valuta för pengarna att  
han betalar för även 16-årige sonens 
 träning.

”Skickar du en tonåring till ett gym för 
att rycka i maskiner så skickar du honom 
eller henne till en ryggläkare som vuxen. 
Här lär han sig en teknik som han bär 
med sig resten av livet.”

Konsthandlaren i tredje generationen 
slår ut med armarna:

”Tänk dig att du köpt en riktigt fin biff. 
’Den behöver väl inte barnen få’, tänker 
många. Det där är en ingrodd svensk grej. 
Om det är några som ska få bra förutsätt-
ningar så är det väl barnen.”

”Den som vill bli 
bättre i matematik  
räknar knappast 
samma mattetal 
om och om igen."
ASTRID JOHNSSON, PT OCH DELÄGARE 

”Sett till resultat  
per tränad timme  
är det värt varenda 
krona, men det är 
inte gratis precis.”
PETER LEIMDÖRFER, FASTIGHETSINVESTERARE

 nDi Fakta

Har tre  
anläggningar
■n Takkei har tre 

anläggningar, 
alla i Stockholms 
innerstad. 
■n Bolaget har 

dubblat omsätt-
ningen varje år 
sedan starten 
2007, omsätter i 
dag runt 10 Mkr 
och väntas nå 
nollresultat i år.
■n Ägare: Björn 

Takei, 40 pro-
cent, Jonas Eng-
vall, 38 procent. 
Resterande an-
del ägs av ett tio-
tal personer, 
främst anställda, 
i bolaget. 

Björn Takei, 
grundare. 

KOMPLEXT BYG-
GE. Den affärsidé 
som inte går att 
förklara med lego 
är ingen bra affärs-
idé, enligt Björn 
Takei. Efter att ha 
fått klossarna i 
40-årspresent från 
kollegerna byggde 
han en tredimen-
sionell modell för 
Takkeis tränings-
metod.
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RINGAR IN MÅLET. ”Jag vill inte bli muskelknutte men jag vill heller inte behöva släcka lampan 
när jag ser mig i spegeln om mornarna. Jag jobbar mycket, har två tonårspojkar och vill framför 
allt vara frisk”, säger 60-årige konsthandlaren Verner Åmell.

Snusmiljonären  
tar gymmet 
till nästa nivå
Snusrebellen Jonas Engwall har alltid tränat, och alltid haft pro-
blem med sin kropp. Tills han mötte Björn Takei.

”Det här är alldeles för bra för att inte bli internationellt. Jag vill 
köpa in mig”, utbrast mångmiljonären efter ett halvårs träning.

I dag är han Takkei Trainingsystems styrelseordförande och näst 
största ägare.
Jonas Engwall och Adam Gillberg utma-
nade jätten Swedish Match och startade 
snusbolaget Skruf 2002. Sex år senare 
hade världens största tobaksbolag, brit-
tiska Imperial Tobacco, köpt den svenska 
uppstickaren och Jonas Engwall blivit 
över 100 miljoner kronor rikare.

Med Skruf gick det undan, men sköte-
barnet Takkei ska få växa i sin egen takt.

”Jag gick in 2009 och nu är strukturen 
på plats och företaget redo för tillväxt. 
Konceptet skulle fungera lika bra i stor-
städer som London och New York, men 
det finns inga vilda tillväxtplaner, faktiskt 
inte ens siffersatta mål, utan vi ska växa 
i takt med nöjda kunder och bibehållen 
kvalitet”, fastslår Jonas Engwall.

”De som har tränat hos oss förstår vad 
vi menar med kvalitet och rekommende-
rar oss till sina vänner. De som inte varit 
hos oss förstår inte vad vi talar om.”

"Tränade sönder kroppen"
Takkei omsätter i dag runt 10 Mkr och 
väntas nå nollresultat i år. Prognosen för 
2013 är 15 Mkr och ”några hundra tusen 
kronor" i vinst.

”En stor del av våra kostnader går till 
vidareutbildning av personliga tränare, 
pt. Vi har värvat flera tidigare förbunds-
kaptener, däribland Niklas Heckscher i 
gymnastik och Anders Lindsjö i olym-
piska lyft, och plockar de bästa och mest 
hängivna från PT-skolan, men det tar 
kanske ytterligare tio år innan en tränare 
är riktigt bra.”

Jonas Engwall fick nys om Björn Takei 
av en naprapat i Ängelholm 2008.

”Jag tränade sönder kroppen på 1990-
talet i traditionell gymträning och har 
haft ont sedan dess. Det unika med Björn 
Takeis träning är att den ser kroppen som 
en helhet, inte statiskt maximerande av 
en muskel i taget.”
Ska man bli världsbäst på något ska man 
välja en sak, enligt dig. Du är nu delägare 
i fem bolag och styrelseordförande för 
fyra, Vad ska du bli världsmästare i?

”Organisation och styrelsearbete.”
Utöver Takkei är Jonas Engwall ordfö-

rande för hälsoföretaget Risenta, sport-
kedjan Usport och evenemangsbolaget 
Occasions samt delägare i möbelföreta-
get Svenssons i Lammhult.
Du blev ekonomiskt oberoende på 
Skruf, hur kommer det sig att du inte 
drar dig tillbaka?

”En del rika engagerar sig i donationer 

men där är inte jag än. Jag vill göra mer 
först.”

”Visst är det underbart att ligga på en 
Söderhavsö – i två veckor. Men bara det 
är inte kul. Det är heller inte kul att bara 
jobba och aldrig ha semester. Man måste 
leva randigt”, betonar Jonas Engwall.

Farfars farfar grundade Gevalia
Hans egna ränder fick han under upp-
växten i Stockholm med entreprenörs-
blod från fädernet och klasskamp från 
mödernet.

”Alla på pappas sida var mer eller min-
dre företagare. Farfars farfar, Victor 
Engwall, startade Gevalia en gång i 
tiden.”

Morfar hette Rudolf Meidner. Han 
flydde med sina föräldrar från judeför-
följelserna i Tyskland på 1930-talet, blev 
nationalekonom på svenska LO och upp-
hovsman till både den solidariska löne-
politiken och löntagarfonder.

Barnbarnet Jonas Engwall valde Han-
delshögskolan men vet inte hur mycket 
pengar han har investerat i Takkei hittills 
mer än att ”det är inga jättesummor”. 
Däremot är han en utpräglad tävlings-
människa och har dyngkoll på sina per-
sonbästa:

”50 kilo i ryck, 120 kilo i marklyft och 
75 kilo i knäböj hela vägen ned.”
Ett annat styrelseproffs, Eva Redhe Rid-
derstad, klarar knäböj med högre be-
lastning än sin egen vikt. Gör du det?
”Njae… jag tränar på Takkei en gång i 
veckan och är 7 kilo ifrån kroppsvikten, 
men nästa fredag ska jag ta den!”

JOHANNA SALDERT

SER FRAMÅT. Jonas Engvall blev så biten 
av Takkeis träningsmetoder att han köpte 
in sig. Nu vill han se bolaget växa. 

TÄNDER PÅ TEORI. På 
whiteboardtavlan i trä-
ningsrummen spetsar  
tränaren Astrid Johnsson  
styrketräningen med teo-
retiska kunskaper om 
människo kroppens funk-
tionssätt. ”Att få veta vad 
man gör, varför och i vil-
ken ordning tilltalar mig”, 
säger Kjell A Nordström, 
forskare och ekonomie 
 doktor.

SJÖSVETT. ”Det är skönt att kunna lita på sin egen kropp i alla lägen. I dag vet kroppen  
automatiskt hur jag ska dra upp ankaret eller bära utombordaren utan att skada mig”, säger 
Peter Leimdörfer.

Oavsett konjunkturläge tycks  
den underliggande trenden för 
exklusiva träningsanläggningar 
vara stadigt ökande.

För ett år sedan skrev Di Lördag  
om Exclusive, tidigare Master Trai-
ning,  gymmet där kronprinsessan 
 Victoria träffade sin blivande prins 
Daniel. 

Takkei går nätt och jämt med vinst, 
men med sitt holistiska träningsupplägg, 
sina privata omklädningsrum och cirka 

200 medlemmar i samhällets toppskikt 
kvalar företaget in bland de senaste upp-
stickarna.

Klart är att lyxgymmen är ett storstads-
fenomen för resultatorienterade männis-
kor med relativt gott om pengar och ont 
om tid.

Andra liknande anläggningar är 
Nordic spa & fitness på Grand Hôtel, 
UCSP (Under construction sports 
 performance center), Linnégatan 7, 
 Sturebadet och InMo i Stockholm samt 
Hagabadet i Göteborg.  (Di)

Lyxgym ett storstadsfenomen
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