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” Jag lever mitt 
drömliv nu”
Den svenska modellen Leana Greene flyttade till Los Angeles, fick 
tre barn – och startade ett jätteprojekt på  nätet för att hjälpa andra 
föräldrar. ”Det är min mission i  livet”, säger eldsjälen Leana. 
text Jennifer Jansch  foto Emmet Malmström/Skarp agent

SvenSka trebarnSmamman 
Leana Greene hade kunnat leva glassarliv  
i Los Angeles. För snart nio år sedan sålde 
hon sin affärsverksamhet för ”väldigt, väldigt 
mycket pengar” och hade därefter kunnat 
ägna dagarna åt shopping, luncher och mas
sage som många andra kvinnor i Santa 
Monica gör. Men i stället för att softa be
stämde hon sig för att starta sajten kidsinthe
house.com och producera 7 000 (!) videor 
med barnexperter som på ett par minuter ger 
sina bästa tips om olika dilemman som kan 
uppstå kring barn. 

Leana växte upp i Mälarhöjden, Stock
holm. Skoltiden var jobbig, och som 16åring 
drog Leana till Paris för att prova på livet 
som modell i  stället. 

– Hur mina föräldrar kunde släppa i väg 
mig ensam till Paris övergår fortfarande mitt 
förstånd. Jag skulle aldrig släppa i väg min 
violet ensam utomlands om tre år, säger 
Leana.

Modellandet tog henne till Los Angeles där 
hon blev kvar. 

– Efter tio år som modell tröttnade jag och 
började leta efter en bra business där jag kun
de investera pengarna jag sparat ihop. Till

sammans med en affärspartner startade jag 
ett företag som sysslade med bemanning 
inom juridik, berättar Leana.

– Jag och min man brown, som är advokat, 
träffades när jag försökte övertala honom att 
anlita oss. Vi blev ett par och levde lyckliga 
tillsammans i flera år utan barn. Jag var väl

digt fokuserad på min business och karriär 
och kände att jag lätt hade kunnat leva resten 
av livet så. Men Brown ville hemskt gärna ha 
ett barn så jag tänkte att okej då, ett barn får 
vi väl skaffa ...

– Men när Violet kom ändrades allt för 
mig. Jag hade aldrig känt så mycket kärlek för 
någon. Jag blev en helt ny, bättre människa på 
alla sätt och barnen blev som en läkande kraft 
i mitt liv. När Violet var bebis hade jag fortfa
rande mitt företag. Jag tog med  henne över
allt, hon var en riktig Babybjörnbebis. 

Som nybliven mamma kände Leana att hon 

ville veta allt om barn. Hon började läsa alla 
böcker hon kom över, gick på föreläsningar 
och lyssnade på experter. När barn nummer 
två, blue, kom till världen tyckte Leana att 
det blev för mycket att vara egen företagare 
och sålde sin verksamhet som då hade 45 
 anställda. Med trean, teal, började pussel
bitarna falla på plats.

Under ett möte med sin mammagrupp fick 
Leana en ahaupplevelse – hon skulle skapa 
en sajt som förenklar livet för föräldrar ge
nom att ge dem svar på alla deras barnfrågor. 
Hon satte målet högt: att hitta USA:s främsta 
experter, filma deras tips och lägga ut dem 
gratis till alla föräldrar i hela världen. Sagt 
och gjort! Leana drog i gång sitt mastodont 
projekt tillsammans med richard Ulvengren 
på reklambyrån Traktor. Till lanseringen i ja
nuari hade de filmat 350 experter. Leana har 
gjort intervjuerna och regisserat varenda en. 

– På något märkligt sätt känner jag att allt 
jag har gjort i livet har förberett mig för kids
inthehouse. Det är min mission i livet att 
göra tillvaron lite enklare för föräldrar. När 
man är mitt uppe i småbarnsåren orkar man 
ibland inte läsa en bok, man hinner inte.  
Jag har gjort det lätt för mammor genom att  

”barnen blev en 
läkande kraft 

i mitt liv”

reportage
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Leana Greene 
Ålder: 46. 
Familj: Maken brown Greene, 
advokat, döttrarna violet, 13, 
och blue, 10, och sonen teal, 4. 
bor: Santa Monica, Los Angeles, 
och lägenhet i Stockholm. 
Gör: Ägare och grundare av  
kidsinthehouse.com.
bakgrund: Var tidigare modell, 
har också haft en sångkarriär 
med fem hits på Top 10 Bill
board dance chart. Startat,  
drivit och sålt ett framgångsrikt 
bemanningsföretag.

”barnen blev en 
läkande kraft 

i mitt liv.”
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kIDS In tHe HOUSe
Här får föräldrar gratistips av bland andra 
 gynekologer, fertilitetsexperter, finansexperter, 
barnläkare, psykologer, en FBIagent (ja, på 
 riktigt!), ledande forskare från Harvard, Stanford 
och Yale, adoptionsexperter, drogexperter, 
 lärare, författare av förädraböcker, ätstörnings
specialister, idrottstränare, sportpsykologer,  
amningsexperter och vanliga föräldrar som själva 
har gått igenom problem och hittat bra lösning
ar. Läs mer på kidsinthehouse.com.

forts.

”barnen måste få  
känna och veta att  
de är älskade, oavsett 
vad de gör.”

att få barn förändrade 
Leanas liv i grunden.

”Jag tror att mina barn 
är stolta över mig.”
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Här satt kanske 
självaste Greta Garbo 
en gång och drack sitt 
svenska kaffe.

i  stället låta experterna kortfattat ge sina bästa 
tips. De ger många olika lösningar på ett och 
samma problem, och var och en får bestämma 
själv vad som passar dem.  

Det har tagit fyra år från idé till projekt
lansering. På kontoret, som också är en film
studio, jobbar sju personer heltid. På ena 
 väggen hänger bilder på experterna i ett 
enormt kollage. 

– Varje dag går jag hem från jobbet med en 
ny bra idé som jag fått av någon expert. Bland 
de bästa tips jag har fått är att det är viktigt 
att prata om allting med barnen – om sex, om 
droger. Man ska ta sig tid att tala om vad ens 
värderingar är, säger Leana. 

– Och man måste ge barn självkänsla. De 
ska känna och veta att de är älskade, de behö
ver inte göra någonting för att förtjäna kärle
ken. Jag brukar säga till mina barn, att du är 
den enda jag alltid kommer älska oavsett vad 
du gör. Andra bra tips är att det barnen kan 
göra själva, ska de göra själva. Självförtroende 
kommer av att man klarar av saker på egen 
hand. 

– Jag tror också att det är viktigt att visa 
barnen att man måste kämpa ibland. Det är 
inte alltid så lätt. Mamma är ingen superwo
man. Ibland skojar mina barn med mig när jag 
kommer hem med en ny idé. ”Har du lärt dig 
det här av en expert i dag, mamma?” Men jag 
tror att de egentligen är väldigt stolta över 
mig. 

Leana och Brown köpte sitt hus vid havet 
1995, men när de flyttade in såg det inte alls 
ut som nu.

– Det hade det perfekta läget, men fy vad 
mörkt och deprimerande det var! Huset hade 
paneler i mörkt trä, typisk Tudorstil, med små 
fönster mot havet, säger Leana.

– Men vi såg potentialen. Dessutom var det 
roligt att huset redan hade svensk anknytning, 
han som byggde huset tog en gång Greta 
Garbo till Hollywood. Garbo tillbringade 
massor av tid i det här huset och det finns 
många bilder på henne från den tiden. 

Leana och Brown byggde om hela huset, 
och satte in stora franska fönster mot träd
gården som vetter mot havet. Huset känns 
svenskt med ljusa färger, breda plankgolv och 
svenska möbler – helt enligt Leanas smak.  m

 ” Varje dag går 
jag hem med 
en ny bra idé”

”mamma är 
ingen 

superwoman”

Stora fönster mot trädgården 
och utsikten över havet.

Familjen köpte huset för läget 
och har sedan renoverat det 
ljust och med svenska inslag.
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