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Ana Johnsson

– sportig äventyrstjej
De flesta vet att det var svenska Ana Johnsson som sjöng
soundtracket till filmen Spiderman 2. Men inte många har koll
på att hon är en före detta snowboardåkande värmlandspingla
som älskar äventyrssporter.
Text Jessica Rickardsson Foto Bonnier Amigo Music Group

F

ör fyra år sedan blev Ana Johnsson
en av medlemmarna i bandet
Excellence, som bildades i dokusåpan Popstars. Det var hennes stora
genombrott som sångerska. Sedan ungefär tre
år tillbaka kör hon solo och turnerar världen
runt. De flesta känner igen henne som tjejen
som sjunger låten We are, soundtracket till filmen Spiderman 2.
– Självklart är jag glad för framgången, men
den har även sitt pris. Till exempel hinner jag
inte träna lika mycket när jag alltid är på resande fot, berättar Ana.
Som läget är nu får hon klämma in träningen
mellan skivsigneringar och spelningar – vilket
inte alltid är så lätt.
– Till slut sa jag faktiskt till att jag helst inte
vill bo på hotell som inte har gym. Det känns
otroligt viktigt för mig att kunna gå ner och
springa på löpbandet, kanske lyfta lite vikter
och köra några armhävningar och sit-ups.
Livet som popstjärna kräver en del rent
fysiskt. Hon blir sliten av att resa mycket och
tunga turnéväskor ska bäras. Dessutom känner
Ana att hon inte mår bra om hon inte får röra
på sig.
– Jag har ofta en massa överskottsenergi. Om
jag inte tränar sover jag sämre och mår dåligt
rent allmänt, jag har heller inte samma energi
under de vakna timmarna på dygnet.
Innan sångkarriären tog fart ägnade hon sig
åt äventyrliga sporter som snowboard, klättring och mountainbike.
– Fart och fläkt har alltid varit min grej, jag
är en äventyrstjej. Sporter som kräver fokus i
knoppen, där jag måste koppla bort allt annat,
gillar jag skarpt. ■

Fakta Ana Johnsson:
Anas bästa tränings- och kosttips:
■ Träna hellre lite och ofta, till exempel är en
halvtimme tre gånger i veckan bättre än ett långt,
hårt pass som bara blir av en gång i veckan.
■ Många säger att de inte har tid att träna, men
om man tränar korta stunder ofta är det inte så
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svårt att hinna med.
■ Ät ordentligt. Många äter för lite i relation till
hur mycket de tränar.
■ Ät regelbundet, då hinner du inte bli sugen på
godis och annat.

Ålder: 27 år.
Yrke: Sångerska.
Uppvuxen: I Göteborg och i Sunne i Värmland.
Bor: I Stockholm.
Aktuell med: Albumet The way I am och singeln Don´t cry for pain. Turné i Tyskland och
Japan.

