
CAROLINe  
WOZNIACKI:                    ”Jag tar en boll 

     i taget”

Unga danskan Caroline Wozniacki 
har två år i rad varit världens  

bästa tennisspelare.  
I dag är hon ett av sportvärldens 
största varumärken. DV träffade 

henne på hemmabanan i Danmark.
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C 
aroline Wozniacki tycker att drömmar är 
bland det viktigaste som finns, redan som 
liten drömde hon om att bli världens bästa 
tennisspelare. En dröm som infriades 
2010 när hon blev världsetta, endast tjugo 
år gammal. Nio år tidigare hade hon fått 
en inbjudan från den danske kronprinsen 

att spela mixed dubbel med honom och hans vänner på slot-
tet i Fredensborg. För den unga skolflickan – som precis hade 
blivit dansk juniormästare – var upplevelsen en stor kontrast 
mot det ensamma spelandet mot en vägg. 

– Det är vägen till målet som är intressant. Utan livets 
berg ochdalbana skulle det vara tråkigt, säger Caroline Woz-
niacki när DV träffar henne för ett samtal om tennisen och 
livet.

En av stunderna när bergochdalbanan rutschade ner var 
när hon i våras förlorade i WTA-turneringen på hemma plan 
i Farum, nordväst om Köpenhamn. Medan hela familjen 
och pojkvännen, den irländska golfstjärnan Rory Mc Ilroy, 
tittade på från åskådarplatserna förlorade Caroline Wozni-
acki finalen mot tyskan Angelique Kerber. 

Rory McIlroy kom direkt från US Open-turneringen  
i USA där han var en av favoriterna. Caroline Wozniacki 
hade hoppats att han skulle komma till Farum i den gröna 
jacka som vinnaren alltid får. Men så blev det inte den här 
gången. 

Den unge golfaren slog sig ner bredvid DV:s reporter 
under finalen. När Caroline Wozniacki förlorade första set 
berättade han med galghumor om ett av sina egna värsta 
misstag. När hon senare halkade jämförde han det med en 
gång då hon föll på grus, fast då kom hon fort upp igen. 

Efter att ha lett matchen förlorade Caroline Wozniacki 
överraskande finalen. Trots förlusten på hemmabanan dök 
hon upp med en tapper min i VIP-salongen.

– Det finns alltid en match till som ska spelas och en boll 
som ska slås. Nu handlar det om att vinna Grand Slam- 
titeln och att jag presterar bra i OS. Sedan vill jag återta 
positionen som världsetta, sa hon då.

Den unga danskan är tvungen att hålla sig på topp, hon 
är sitt eget varumärke. Ända sedan hon som 17-åring bör-
jade spela professionellt har hon varit medelpunkt för en 
armé av människor, allt från agenter och sponsorer till 
pappa Piotr, som har tränat henne sedan hon var liten. Båda 
föräldrarna, som är från Polen, har varit professionella 
idrottare. Fadern har en bakgrund som fotbolls spelare och 
affärsman i de tidigare öst  staterna. Efter en konkurs tvinga-
des familjen sälja sitt hus i Odense. Flytten gick till en våning 
i Farum norr om Köpenhamn där Caroline Wozniacki bör-
jade spela för den lokala klubben.

Pappan är med på alla internationella turneringar medan 
storebror Patrick arbetar i det New York-baserade 
sportförvaltnings bolaget Lagardère, där han bland annat 
sköter systerns ekonomiska intressen. 

Caroline Wozniacki är ett bra exempel på att tennis-
sporten har utvecklats till ett miljonföretag. Sedan hon bör-
jade spela professionellt har hon vunnit över 12 miljoner 
dollar. Dessutom har hon gjort reklam för allt från kosme-
tikföretag till elektriska tandborstar. Som en av världens tio 
bästa tennisspelare får hon också betalt för att visa upp sig 
på olika evenemang, även de som inte handlar om tennis.

Efterfrågan på Caroline Wozniacki är så stor att hennes 
agent begär 25 000 kronor för att hon ska ställa upp på 
längre intervjuer, med vissa undantag. Men medelpunkten 

för all uppmärksamhet är bara en vanlig tjej som gillar att 
spela tennis. Pengarna är inte det viktigaste, säger Caroline 
Wozniacki, som pratar med både journalister och alla de 
vänner som dykt upp för att heja på henne i Farum. 

– När du börjar spela vet du inte vet vad som kommer att 
hända i framtiden. Du spelar för att du gillar sporten, säger 
hon.

Det var när hon som 15-åring vann Wimbledon för junio-
rer som många började lägga märke till den blonda danskan. 
Under hela hennes karriär har pappan varit hennes viktigaste 
person. Många har tyckt att familjen pressat henne för hårt, 
men hennes egna ambitioner har också varit höga. 

– Jag tränade innan jag åkte till skolan och jag tränade 
igen när jag kom hem på eftermiddagen. Jag gick inte på lika 
många fester som mina vänner, men det var ingen uppoff-
ring utan ett val, berättar Caroline Wozniacki.

I dag kompletterar hon träningen med boxning och men-
tal träning. På tennisbanorna är hon bäst på att hålla bollen 
igång tills motståndaren gör ett misstag. Ändå är det när 
hon är under press som hon trivs allra bäst.

– Det faktum att du ständigt måste kämpa för varje boll 
tycker jag om, liksom komplexiteten i själva spelet. Du måste 

Ålder: 22 år. Bor: I Monaco. 

FaMIlj: Mamma anna, som var pro-

fessionell volley bollspelare i Polen, 

pappa Piotr, som spelade fotboll. 

Brodern Patrick har spelat fotboll 

och jobbar i dag på sportförvalt-

ningsbyrån lagardère. Pojkvännen 

rory McIlroy, golfproffs. KarrIär: 

Började spela turneringar när hon 

var 7 år. Blev juniormästare när hon 

var 11 år, seniormästare vid 14. Vann 

Wimbledon som 15-åring och blev 

två år senare professionell på heltid. 

I oktober 2010 blev hon världsetta, 

samma år tjänade hon drygt 4 mil-

joner.  KurIosa: Tycker om boxning 

och träffade sin pojkvän under en 

boxningsmatch i Tyskland. spelar 

piano. aKTuell: Med musik singlen 

Oxygen, samt tennisspel i us open.

CAROLINE WOZNIACKI

”Det är vägen till målet som  
är intressant. Utan livets  

bergoch  dalbana skulle det  
vara tråkigt.”

Caroline Wozniacki
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vara fokuserad och ha tydliga mål, vilket motiverar mig. Jag 
lär mig mycket om att fatta beslut och använda rätt boll vid 
rätt tillfälle, säger Caroline Wozniacki. 

2007 flyttade Caroline Wozniacki till det skattefria 
Monaco. Där kan hon träna året runt med andra toppspe-
lare. Även om det finns en viss rivalitet mellan dem har några 
blivit hennes vänner, som Serena Williams.  

– Vad Serena och Venus Williams har gjort för tennisen är 
beundransvärt, säger Caroline Wozniacki, som själv försöker 
utveckla sporten genom sin egen tennisskola, Wozniacki Ten-
nis Academy. 

Hon vill också bidra till annat än tennis. Därför har hon 
spelat in tecnopop låten Oxygen, intäkterna går till de danska 
och polska deltagarna i de paralympiska spelen. Mottagan-
det och reaktionerna har inte varit de bästa, men det spelar 
mindre roll. 

Mode är ett annat stort intresse, Caroline Wozniacki går 
gärna i butiker på fritiden. Men hon köper aldrig mer än hon 
behöver.

– Vill jag ha något dyrt funderar jag länge innan jag slår 
till. Min första prischeck var på 150 dollar, då köpte jag en 
designad handväska. Normalt skämmer jag bort mig på en 
stor avlöningsdag. Jag älskar att bära nya saker efter en ten-
nismatch.

Caroline Wozniacki har också designat klockor under 
namnet CW8, som är hennes initialer och turnummer. Dess-
utom är hon involverad i Stella McCartneys designteams ten-
niskollektion. När hon förra sommaren spelade US Open  
i en kort, neongul klänning med nagellack i motsvarande färg 
tyckte många att hon var för utmanande. I Farum är klän-
ningen tomatröd liksom naglarna. Runt halsen hänger ett 
katolskt krucifix. Hon berättar att hon tror på Gud, även om 
hon inte vet om han följer henne i spelet.

Pojkvännen Rory McIlroy följer henne däremot alltid. När 
paret träffades förra sommaren var båda nummer ett i värl-
den. Om man bortser från Caroline Wozniackis diamant-
smycken och Rory McIlroys dyra armbandsur är de som två 
helt vanliga ungdomar med förkärlek för snabbmat och läsk.

Golf liksom tennis är ett psykologiskt ensamspel. Ju högre 

upp de når i rankingen, desto fler expertuttalanden om miss-
tagen. Innan Caroline Wozniacki hamnade bland världens tio 
bästa tennisspelare spekulerades det om hon verkligen var av 
det rätta virket. När hon nådde förstaplatsen var frågan om 
hon hade vad som krävdes för att hålla placeringen. Under 67 
veckor var hon bäst i världen. Då DV träffar henne har hon 
precis dalat till en sjätteplats. Men med- och motgångar är en 
del av sporten, säger hon.

– Jag fortsätter träna och tar en boll i taget. Det är en fan-
tastisk känsla att vara nummer ett och vakna upp varje mor-
gon och veta att ingen annan är bättre. Nu när jag har provat 
på det har jag ändrat mina mål. Nu är det Grand Slam-turne-
ringarna som är det viktigaste, säger Caroline Wozniacki.

Hon tänker dra sig tillbaka i 30-årsåldern, då ska hon leva 
ett normalt liv med barn – även om Rory McIlroy ibland skulle 
vilja få barn redan nu. Ibland betyder ett barn nämligen att 
man presterar bättre som idrottare.

Men just nu handlar Caroline Wozniackis liv om att ta hem 
de största turneringarna. Därför kommer hon att fortsätta sitt 
kringflackande liv och ta en boll i taget. ©

Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki 
med pojkvännen, 
den golfspelande 
Rory McIlroy.

”Det faktum att du ständigt 
måste kämpa för varje boll tycker

jag om, liksom komplexiteten  
i själva spelet.”

Caroline Wozniacki  
har ett stort mode intresse  
och unnar sig gärna  
något nytt efter en seger.
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