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Tre svenskor.

        De har alla tagit livtag om hälso- 
       meckat Los Angeles, men på olika sätt.  
WH har pratat drömmar, drivkrafter och  
           kulturkrockar med rawfood-bloggaren Marita   
       Karlson, kändistränaren Tanja Djelevic och 
                makeup-artisten Lina Hansson.

Text: Emeli Emanuelson Foto: Susanne Kindt

L.A.
En stad.
Tre drömmar.



”Welcome to Hollywood! 
Everybody who comes to 
Hollywood’s got a dream. 
What’s your dream?” 

Känner du igen citatet? 
Just det, inledningen 
till och slutet på 
90-talsfavoriten Pretty 
Woman. Det är inte för inte 
som denna fullständigt 
omöjliga kärlekshistoria 
utspelar sig i just Los 
Angeles – drömmarnas 
stad. Varje år flyttar 
tiotusentals människor hit 
för att söka lyckan. Hela 
40 procent av stadens 
invånare är utlandsfödda 
och av de omkring 100 000 
svenskar som bor i USA 
idag befinner sig de flesta i 
Los Angeles och New York, 
enligt Föreningen Svenskar 
i Världen. 

Glam och glamour                                                         
Men vad är det som 
lockar med just L.A? 
Filmindustrin är 
naturligtvis ett av de stora 
dragplåstren. Tusentals 
hoppfulla skådespelare och 
filmmakare jagar dagligen 
det stora genombrottet 
i skuggan av den över 13 
meter höga Hollywood-
skylten på Mount Lee. 
Men det är inte bara glam 
och glamour som drar 

Entreprenören 
och hälso-
bloggaren Marita 
Karlson, 39 
älskar att handla 
närproducerat 
grönt i L.A. 
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själva. De hade övertränat, 
underätit och inte levt en 
hälsosam dag på åtta år – och 
undrade varför de inte fick 
några resultat. Strategin att 
träna en sådan person är helt 
annorlunda jämfört med att 
träna en atlet eller en kändis 
som redan är i form. Det 
handlar mer om realistiska 
målsättningar och att skapa en 
hälsosam kroppsattityd.

Lättare sagt än gjort i en stad 
som Los Angeles. Det må vara 
känt som ett hälsomecka, men 
Hollywood bjuder även på en 
hel del sjukligheter. 

– Den största utmaningen 
är att få folk här att tänka på 
ett lagomt sätt, förklarar Tanja. 
Och med det menar jag att 
hitta en balans. Jag försöker 
hålla fast vid att se naturlig 
och normal ut, något som vi 
svenskar tar för givet, men 
som är svårt i en värld där alla 
strävar efter en perfekt norm. 
Det finns så många extremer i 
L.A. och både kost och träning 
går ibland till överdrift så man 
får ont i huvudet. 

All världens grönt        
Marita Karlson, hälsobloggare 
och författare till boken 
Hälsokick som utkommer 
i dagarna, håller sig undan 
Hollywood av just den 
anledningen. Hon trivs 
bäst vid kusten, en bit ifrån 
hetsen kring filmstudior, 
paparazzifotografer och 
röda mattor. Vi träffas på 
Toms Coffee Bar på hippa 
Abbot Kinney i Venice där 
de kallpressade, ekologiska 
juicerna i glasflaska går på 
tio dollar styck. Men efter en 
snabb titt på Maritas fräscha 
nuna känns det plötsligt värt 
att pröjsa dubbelt så mycket för 
den där specialjuicen med all 
världens grönt i.

utsocknes till en av världens 
största metropoler. Trots sin 
förgiftande smog, outhärdliga 
trafik och höga brottslighet är 
Los Angeles även känt som ett 
internationellt hälsomecka – 
ursprungskällan till allsköns 
nya träningstrender och 
revolutionerande kostråd.        
Det var just den aktiva och 
företagsamma livsstilen 
som fick hälsocoachen och 
personliga tränaren Tanja 
Djelevic att lämna Sverige och 
emigrera västerut.

– När jag kom hit första 
gången för 18 år sedan blev 
jag så imponerad av energin 
som fanns här. Folk var ute och 
sprang alla tider på dygnet och 
det låg gym och pilatesstudior 
i vartenda hörn. Jag kände 
direkt att det här var stället 
för mig, berättar Tanja där vi 
sitter på ett chict, ekologiskt 
lunchställe på Melrose Avenue 
i West Hollywood.

Hon kommer direkt från ett 
träningspass med en kund och 
är fortfarande våt i håret efter 
duschen, men hon lyckas ändå 
se så där oförskämt snygg och 
frisk ut som vältränade och 
sunda människor gör.

– Det som är coolt med L.A. 

som ett kul brödjobb – fokus 
låg hela tiden på att avsluta 
psykologistudierna. Det var 
inte förrän mot slutet av den 
sex år långa utbildningen som 
Tanja insåg att hennes passion 
för träning och psykologi 
faktiskt gick hand i hand. 

– Kropp och själ hänger 
ju ihop, konstaterar hon. Jag 
tränade tjejer som led av allt 
ifrån dysmorfobi och anorexia 
till bulimi och ortorexi, och 
insåg att de först och främst 
behövde lära sig att älska sig 

är att det finns så många olika 
alternativ och människor här. 
Folk kommer på nya idéer hela 
tiden – de vågar ta risker och 
satsa – vilket gör att deras idéer 
slår igenom världen över, säger 
hon.

Kärleken slog till                                             
Året var 1996. Tanja höll på 
att vittra bort i lilla hemstaden 
Kristianstad där hon fastnat 
i en händelselös, grå vardag. 
Hon bestämde sig för att 
bryta upp helt och göra något 
nytt. Planen var att plugga 
psykologi vid Stockholms 
universitet, men innan dess 
ville hon besöka en vän i Los 
Angeles. Förälskelsen i stan var 
omedelbar och Tanja beslutade 
sig för att börja studera i USA 
istället.

Vid sidan om de krävande 
studierna extraknäckade 
Tanja som personlig tränare. 
Det ena ledde till det andra 
och snart hade hon fått jobb 
på Paramount Pictures som 
PT åt storstjärnor som Matt 
Dillon, Pink och Rachel 
Weisz. Men hon såg det endast 

     Folk vill vara sitt bästa  
jag och är därför mer   
           hälsomedvetna här. 
Men det kan lätt gå till   
          överdrift med 
människor som detoxar        
                       i tid och otid 
och ständigt ser sig om  
            efter nästa quickfix. 

MARITA 
KARLSON  
Kostexpert
Yrke: Entreprenör
Familj: Sambon Justin 
och hunden Olive.
Bor: I Venice, L.A.
Kommer ifrån: Kungsör
Mer info: vavawoom.
com/californication
Hälsomotto: Lyssna på vad 
din kropp och själ behöver, 
de talar oftast sanning.
Bästa med LA: Den enkla 
livsstilen, de glada, 
hjälpsamma människorna, 
närheten till berg och 
stränder – och vädret.

Maritas 6 bästa kostråd:
1. Ät något färskt och 
färgglatt till varje måltid. 
Det gör skillnad. 

2. Addera färska, råa, gröna 
juicer till  din vardag.

3. Skippa mat som är processad 
och som har alldeles för långa 
innehållsförteckningar med 
ord du inte ens kan uttala.

4. Sov mycket och drick 
vatten, gärna kokosvatten.

5.  Avsätt 10–20 minuter om 
dagen till andningsmeditation. 
Det gör susen och kroppen 
fylls med livsenergi.

6. Lev i nuet, var närvarande 
och skratta ofta!

Marita Karlson, kostexpert
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Marita flyttade till Los 
Angeles för nio år sedan. 
Hon jobbade som säljare i 
Stockholm och kände att 
hon ville göra något nytt. 
Liksom Tanja började hennes 
förälskelse i L.A. med en lång 
semesterresa.

– Jag hade alltid varit dragen 
till den kaliforniska livsstilen. 
Närheten till havet, surfning, 
palmer, fint väder, flipflops 
och shorts hela dagarna – allt 
det där härliga. Jag ville dit 
innan det blev för sent. Jag 
hade inte tänkt stanna särskilt 

LINA HANSON  
Skönhetsexpert
Yrke: Egenföretagare 
och makeup-artist.
Familj: Maken Kordo och 
hunden Madison.
Bor: I Miracle Mile, L.A.
Kommer från: Leksand
Mer info: linahanson.com
Hälsomotto: Hitta balans 
genom att ta hand om dig 
själv på alla plan – fysiskt, 
emotionellt och spirituellt.
Bästa med LA: Vädret, den 
positiva, kreativa energin och 
den kulturella mångfalden.

Linas 6 bästa 
skönhetstips:
1. Fukta huden med en naturlig 
olja. Oljor har många vitaminer, 
absorberas snabbare och 
ger din hy en finare lyster. 

2. Drick mycket vatten! Minst 
1–2 liter om dagen. Det är 
det  bästa sättet att hålla hyn 
fuktig, mjuk och vacker. 

3. Köp smink- och hudvårds-
produkter utan kemikalier. 
Läs innehållsförteckningen! 
Ju kortare lista desto bättre. 

4. Mitt bästa ansiktsskrubb-
recept: blanda socker, 
citron, honung och olivolja. 
Massera försiktigt, låt verka 
i tio minuter och skölj sedan 
med ljummet vatten. 

5. Använd en krämrouge 
istället för puder. Den går 
in i huden bättre, ser mer 
naturlig ut och gör att din hy 
ser ut att ha en lyster inifrån. 

6. Rengör huden ordentligt 
varje kväll, sov aldrig med 
smink. Byt sängkläder 
ofta – bakterier samlas 
lätt på örngottet.

Efter flytten till 
L.A. för nio år 

sedan började 
makeup-artisten 
Lina Hanson, 36, 

ett sundare liv. 
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Hälsocoachen 
och personliga 
tränaren Tanja 
Djelevic, 43, har 
bott i L.A. i snart 
20 år. 

TANJA 
DJELEVIC 
Träningsexpert
Yrke: Hälsocoach och 
personlig tränare. Tanja 
bloggar på womenshealth.se.
Familj: Mamma, bror och syster 
med familjer hemma i Sverige.
Bor: I West Hollywood, L.A.
Kommer från: Kristianstad
Mer info: tanjadjelevic.com
Hälsomotto: Lev livet högljutt! 
Ta hand om din kropp och hälsa 
så att du är frisk och stark nog 
att njuta av allt du vill njuta av. 
Bästa med L.A: Soltimmarna, 
bergen, stränderna och 
storstadsbruset.

Tanjas 6 bästa 
träningsknep:
1. Drick tillräckligt med 
vatten. Det förändrar allt – 
metabolism, hår, hy, humör.

2. Definiera delmål och 
större mål. De blir som 
motorn i maskineriet.

3. Ät grönsaker! Försök att 
hålla dig till ekologisk mat 
från moder jord, helst så 
oprocessad som möjligt.

4. Skippa sockret.

5. Skratta och ge av 
dig själv dagligen.

6. Hitta en träningsform 
du verkligen gillar. Då är 
det lättare att bibehålla en 
regelbundenhet, vilket i det 
långa loppet är det viktigaste.

länge, men det var så skönt och 
avslappnat här, jag själv blev 
lugnare på något sätt.

Och bara så där bytte Marita 
land och hyrde in sig i ett rum 
i en villa uppe i Hollywood 
Hills. Hon jobbade med 
diverse inom försäljning och 
extraknäckte som modell 
innan hon bestämde sig för 
att satsa på sin passion: mat. 
Nyttig mat. Med föräldrar som 
alltid odlat sina egna grönsaker 
var Marita uppvuxen med en 
sund inställning till kost, och 
hon gladdes åt hur lätt det var 
att få tag i närodlat, ekologiskt 
och råkost i Kalifornien. 
Idag bloggar hon om sina 
favoritrecept och kaliforniska 
smultronställen på Vavawoom, 
pluggar till certifierad hälso- 
och råkostcoach på Body Mind 
Institute – och drömmer om 
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Hollywoods stereotypa ideal 
om vad skönhet är.

Samtidigt tycker sig Lina 
se en förändring, även här i 
plastikkirurgins högborg.

– Jag känner att allt fler 
förstår att skönhet börjar 
inifrån och att vi behöver ta 
hand om våra kroppar på ett 
mer naturligt sätt. Att det 
är okej att vara som man är 
och se ut som man gör. När 
jag säger att jag är svensk 
här så förstår de ofta vad jag 
menar – svenskar är kända 
för sin naturliga skönhet och 
hälsosamma livsstil. Och det är 
något jag vill sprida.

Sverige, ja. Ibland blir 
det bara för mycket med 
trafiken, ytligheten och den 
amerikanska högljuddheten 
– och då längtar Tanja, Marita 
och Lina hem till sina familjer, 
till vännerna, ödmjukheten 
och den gröna, sköna naturen 
på andra sidan Atlanten. Men 
i slutändan slår ändå Los 
Angeles 325 soldagar om året 
Sveriges ynka 64. Här kan de 
leva ut sina drömmar under 
blå himmel, med sand mellan 
tårna. n

att öppna ett ekologiskt kafé i 
pittoreska Santa Barbara.

– Jag vill inspirera till en 
hälsosam livsstil, säger hon. 
Glöm dieterna och ät ren och 
riktigt mat istället. Uteslut 
sådant som belastar kroppen 
som exempelvis processad mat, 
socker och andra tillsatser. För 
min del handlar det om att må 
bättre, inte om att bli smal. Jag 
struntar fullständigt i min vikt, 
den regleras automatiskt av en 
sund livsstil. 

Även om Marita inte är ett 
fan av Hollywoods extrema 
ideal så anser hon ändå att 
många av hälsotrenderna föds 
i Los Angeles just på grund av 
filmindustrin.

– Folk vill vara sitt bästa 
jag och är därför mer hälso-
medvetna här. Men det kan lätt 
gå till överdrift med människor 
som detoxar i tid och otid och 
ständigt ser sig om efter nästa 
quickfix. Man ska inte gå till 
överdrift åt något håll, utan 
försöka hitta en balans.

Mormor inspirerade                                                 
En mer holistisk syn på hälsa är 
även något som Lina Hanson, 
makeup-artist, egenföretagare 
och författare till Eco-Beautiful 
– The Ultimate Guide to 
Natural Beauty and Wellness, 
förespråkar. Hon har grundat 
ekologiska hudvårdsmärket 
Global Beauty och använder sig 
enbart av produkter baserade 
på naturliga ingredienser.

– Jorden ger oss allt det vi 
behöver, förklarar Lina. Det 
finns ingen anledning att 
använda produkter som är 
gjorda i stora fabriker med en 
massa kemikalier i. De oljor 
som kommer från naturen, 
som folk världen över har 
använt i alla tider, är de som 
verkligen gör nytta.

Det är lätt att tro henne. 
Linas felfria, skimrande hy 
får mig att vilja springa raka 
vägen hem och doppa ansiktet i 
kokosolja och lägga gurkskivor 

drev Lina en framgångsrik 
skönhetsblogg där hon ofta fick 
diverse gratisprover skickade 
till sig.

– Jag började läsa 
innehållsförteckningarna 
på produkterna, såg att de 
innehöll en massa kemikalier, 
och gjorde lite research för 
att kolla vad det egentligen 
innebar. Varför var det 
nödvändigt att ha i sådant? Det 
var det som fick mig att helt 
vända om. Jag bytte fokus på 
bloggen, nu handlar den enbart 
om grönt och ekologiskt, och 
gjorde om mitt makeup-kit 
så att det bara innehöll gröna 
produkter.

Svenskar anses  sunda                                                
Lina har genom åren jobbat 
med megastjärnor som Naomi 
Watts, Natalie Portman, 
Brooke Shields med flera – och 
Ewan McGregor och Ellen 
Page är båda stora fans av 
hennes ansiktsserum. Men 
trots det har det inte varit 
helt lätt att få folk att vänja 
sig av med de artificiella 
produkterna.

– Den största utmaningen 
har varit att få dem att förstå att 
de kan se ut precis som de vill 
utan att använda kemikalier, 
säger Lina. Det är många som 
fortfarande tror att man inte 
kan få samma effekt med 
naturliga produkter, vilket 
hänger ihop med medias och 

på ögonlocken.
Grunden till Linas 

ekofilosofi lades redan i 
barndomshemmet i Leksand.

– Min mormor var väldigt 
inne på olika huskurer och jag 
har gjort mina egna ansikts- 
och hårmasker ända sedan jag 
var liten. Jag växte upp i en 
hälsosam miljö där jag fick lära 
mig att skönhet kommer i alla 
former.

Men det var inte förrän 
flytten till Los Angeles från 
New York för sju år sedan 
som Linas hälsoresa började 
på allvar. Efter åtta år i det 
stora äpplet, där hon studerat 
på FIT (Fashion Institute 
of Technology) och jobbat 
jämsides kända makeup-
artisten Jeanine Lobell, hade 
den amerikanska skräpmaten 
med alla onaturliga tillsatser 
satt sina spår.

– Jag åt vad som helst i New 
York och gick upp i vikt. När 
jag kom till L.A. såg jag gröna 
juicebarer i vartenda hörn, folk 
som joggade och promenerade 
överallt och som tänkte på vad 
de åt. Det inspirerade mig till 
att börja leva ett nyttigare liv. 

Det var även så idén till 
Global Beauty föddes. Vid 
sidan om makeup-jobben 

                          Jag försöker hålla fast vid 
att se naturlig och normal ut, något   
          som vi svenskar tar för givet, 
                        men som är svårt                             
              i en värld där alla strävar              
                                efter en perfekt norm. 

Tanja Djelevic, träningsexpert


