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CARLOS LIV GÅR 
I ZUMBATAKT

Carlos Ibañez var en blyg kille på KTH. Sedan kom zumban in  
i hans liv och förändrade allt. Nu lever han på att stå på en scen  

och dansa, omringad av tjejer. 

D
et är en tisdag i mitten av 
maj. Platsen är Huddinge
hallen söder om Stockholm 
och klockan är åtta på kväl
len. Ett trettiotal tränings
klädda kvinnor i alla åldrar 
är redan på plats när Carlos 

Ibañez kommer inrusande i lokalen. På 
vägen fram blir han stoppad av alla som 
vill hälsa med en kram.  Hola, es bueno 
verte, ¿cómo estás?

Några minuter senare pumpar 
latinorytmer ur högtalarna och Carlos 
leder kvällens zumbapass från en liten 
scen i hallen. Stegkombinationerna är 
avancerade, tempot är högt och Carlos 
tröja är blöt av svett efter tio minuter.

Carloz Ibañez är ingenjören som har 
blivit zumbakung. Studierna i elektro
teknik på KTH ledde till ett jobb på 
teleoperatören Tre. Ända tills en dag för 
sju år sedan då han såg ett zumbapass 
på en amerikansk träningssajt. 

– Zumban har förändrat mig både på 
utsidan och insidan. Visst saknar jag 
de tekniska problemlösningarna som 
ingenjör men det här är för roligt för att 
säga nej till. Jag har verkligen världens 
roligaste jobb, säger Carlos när vi får tid 
att prata efter passet. 

Carlos Ibañez växte upp på en gård 
utanför Lima i Peru. Hans mamma var 
bara 17 år när han föddes och  pappan 
bodde aldrig med familjen. När Carlos 
var tolv år och hans lillebror sex år 
bestämde sig hans mamma för att flytta 
efter sin syster till Sverige som gift sig 
med en svensk man. Familjen kom 
till Sverige på våren och Carlos fick 
sommaren på sig att lära sig så mycket 
svenska att han inte skulle behöva 
hoppa över en klass. 

– Plugga har alltid varit min grej. Jag 

gillade skolan och den blev i många år 
min tillflyktsort. Jag förstod inte alla 
skämt på skolgården men i klassrummet 
var jag bra och matte var favoritämnet.  

Efter naturvetenskapliga program
met i gymnasiet började Carlos direkt 
på högskoleingenjörsprogrammet 
i elektroteknik på KTH. Men som 
student började också en ny livsstil med 
festande på helgerna. Studietröttheten 
började komma smygande. 

Halvvägs in i studierna tog Carlos en 
paus och började jobba, först för Acade
mic Work och så små
ningom för teleoperatören 
Tre. Där handlade jobbet 
om det nya 3Gnätet. 
Carlos testade mobiltäck
ningen från masterna och 
justerade vinklarna för att 
få ett optimalt resultat. Det 
stressiga jobbet och festan
det under helgerna började 
sätta sina spår.

– Jag hade blivit en 
chipsätande festprisse 
som aldrig tränade och jag 
kände att jag behövde en 
förändring.

Carlos hängde med en kompis som 
börjat på Friskis och Svettis och ganska 
snart började han själv leda pass. Pro
blemet var att han tröttnade så snabbt, 
både på musiken och på rörelserna.

En dag fick Carlos se ett zumbapass 
på en amerikansk sajt. Den latino
inspirerade dansen som träningsform 
var etablerad i USA men okänd för de 
flesta i Sverige. Tillsammans med några 
nyfikna träningskompisar lyckades Car
los få en amerikansk zumba instruktör 
till Sverige.  

När Tre behövde minska projekt

gruppen för 3Gnätet blev Carlos 
erbjuden att jobba halvtid. Perfekt! 
Nu kunde han inte motstå frestelsen 
att testa affärsidén som frilansande 
zumba instruktör och startade företaget 
Zumba4U. Intresset bland de stora 
gym kedjorna var svalt men Carlos bör
jade hyra kommunala idrottshallar och 
tejpade upp sina affischer på busshåll
platserna.

Intresset växte, fler ville träna och 
Carlos vågade lämna jobbet på Tre. Som 
mest körde han 13 zumbapass i veckan 

men nu har han trappat 
ner lite och i stället satsat 
på zumbaresor. På vårarna 
arrangerar han den stora 
zumbaresan till Fuerte
ventura och på höstarna 
håller han i zumbakryss
ningar till Finland.

–Jag hade aldrig lyckats 
leva på zumban om jag inte 
arbetade så metodiskt som 
jag lärde mig på KTH. Jag 
går hela tiden tillbaka till 
skrivbordet, utvärderar 
resultatet och justerar 
detaljerna, säger han.

I sju år har Carlos Ibañez försörjt sig 
som zumbainstruktör, han har hunnit 
fylla 36 år och med fru och en tvååring 
hemma kommer nya också priorite
ringar. 

–Mamma frågar varje termin om jag 
ska ta några kurser på KTH. Det är bra 
att hon pushar mig. I höst vill jag trappa 
ner på zumban lite till och målet är att 
bli färdig med min utbildning. Dröm
men är att kunna kombinera ett jobb 
som ingenjör med zumban.  
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CARLOS IBAÑEZ
Född: I Lima, Peru. Flyttade 
till Sverige när han var tolv år.
Utbildning: Högskoleingenjör 
i elektroteknik, KTH (men det 
återstår en del kurser).
Största utmaning privat: Att 
inte kunna ta ledigt på kväl-
larna.
Oanad talang: Gillar att spela 
piano.
Gör om fem år: Då har jag 
trappat ner på zumba passen 
och börjat fokusera på 
ingenjörs jobb.



GLÄDJESPRIDARE. 
Carlos säger själv att han 
säljer sin kropp. Att leda 
närmare tio pass i veckan 
kräver disciplin och en 
hälsosam livsstil. 


