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Abstract 

This study has aimed to investigating and understanding healthism as a concepts within 

bodybuilding community and if it can be classifed as religious phenomena. The method used 

in the study has been interviews, there have been six informants for this study, the gender 

distribution has been even, with three men and three women. After the transcribing 

interviews, a coding scheme has been used to find material to interpret from a content 

analysis. The previous research has been relatively extensive with everything from media’s 

role in influencing indivduals to how extremely one can be regarding food intake. This 

previous research has been to increase the understanding of the subject but also compare this 

study with the previous research. 

The theoretical point in this study has been Berger and Luckmanns theory of ”invisible” 

religion, in which religion has shifted focus from group to individual focus, but at the same 

time to be classified as religious phenomenon, there must be an opinion system. The theory 

has been very helpful to increasing the understanding of the opinion system in the answers. 

Based on the answers in this study one can see that this lifestyle affects the individuals both 

positively and negatively. And in many questions one can see signs of religious phenomena, 

this has primarily been salvation and mission, that is linked to many religions.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Men det templet han talade om var hans kropp” – Johannes 2:21.1 

Idag fokuseras det allt mer på hälsa och träning i västvärlden, de flesta har en åsikt om vad 

som är hälsosamt och inte, detta ämne får också allt större fokus i olika medier. Det finns tv-

program som Biggest Loser, en rad tidskrifter, liksom kvällstidningar som Aftonbladet och 

deras bilaga Hälsa eller Body som fokuserar på mer extrema utövare av styrkeidrotter. 

Svenskarna är ett folk där intresset för detta ämne har växt de senaste tio åren. Detta syns i 

träningskedjan SATS nettoomsättning som har mer än fördubblats på mindre än tio år.2  

Man brukar säga att om man ska förstå nutiden måste man ha en förståelse för dåtiden. 

Historien i sig utgör ingen rät linje utan flera komplexa skeende, där den första vågen av 

denna kroppskultur går att datera till det tidiga 1900-talet.  Fokus låg på gymnastik och dess 

främsta företrädare kom från länder i norra Europa, däribland Sverige. Från Nordeuropa spred 

sig denna kultur vidare till USA, där det kom att bli ett större fokus på muskelbyggande. 

Under åren växelverkar USA med Europa, de influerar varandra, en slags symbios med 

varandra. I samband med de nationella rörelserna som växte fram i Europa under den första 

hälften av 1900-talet har denna kultur kommit att påverka. Det syns inte minst i journalfilmer 

som visar hur man kan använda en muskulös kropp; tankarna kretsade till att härda kroppen, 

och genom detta hylla Gud eller nationen.3  

I krigstider framstod en muskulös, stark kropp som en förebild i att bygga mäktiga arméer, 

bestående inte bara av män, utan även kvinnor. Dessa sågs som övermänniskor. Den främste 

manliga företrädaren för denna tidiga kroppskultur var tysken Eugene Sandow som föddes år 

1867 och under sitt liv uppträdde som cirkusartist med sin väl skulpterade kropp. Sandow var 

troligen den förste globala träningsentreprenören. En annan betydelsefull person som betonar 

en koppling mellan kropp och religion var Charles Atlas som ansåg att en viktig del i det 

kristna livet var att ägna sig åt att maximera sin kropp. I Sverige under samma tidsperiod var 

det främst Arne Tammer som via postorder fick svenskarna att börja träna sin kropp. Tammer 

                                                 
1 Bibel 2000: texterna, Cordia, Göteborg, 1999 
2 https://www.allabolag.se/5565632527/bokslut (Hämtad 2017-11-14) 
3 Andreasson, Jesper & Johansson, Thomas, Fitnessrevolutionen: kropp, hälsa och gymkulturens 
globalisering. Carlssons, Stockholm, 2015 s.23-30 
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slog igenom främst med följande slogan: ”Ge mig en kvart om dagen”. Tammer fokuserade 

på styrketräning inte bodybuilding utan det var främst hälsa som stod i fokus. Dryga 50 år 

efter Sandows död kom en annan tysktalande man att starta den andra vågen av bodybuilding, 

denne man var Arnold Schwarznegger.4  

Filmen Pumping Iron med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen finns idag att se på Netflix. 

Trots att den utkom 1977 är den aktuell än idag. Det var nämligen denna film som startade 

bodybuildingrörelsen på riktigt allvar, under denna tid i historien kom många arbetsgivare och 

andra att inse fördelarna med att träna på gym. Mellan åren 1970–1990 slår bodybuilding 

igenom på den globala scenen, det säljs allt fler tidskrifter, filmer även försäljningen av 

tjänster som personliga tränare slår igen, samtidigt ser man negativa rubriker med anabola 

steroider. Den lösning branschen presenterade på detta kom att kallas för Fitness, ett begrepp 

som kommer att förklaras närmare i 1.8 Begrepp.  

Den tredje vågen, där vi befinner oss just nu började med att någon, oklart vem, utformade 

gymmen som de ser ut idag, dvs. en blandning mellan styrketräning med fria vikter, men även 

maskiner för både styrketräning och konditionsträning. Dit hör även förändringen att det 

tillkommer gruppträningspass som Les Mills.5 Perioden kännetecknas också av en utökad 

jämställdhet, genom att fler kvinnor tillkommer i lokalerna.6  

Här befinner vi oss idag, människor inspireras av andra, träningslokalen har blivit en allt mer 

heterogent område där människor från olika bakgrunder träffas och byter erfarenheter. Det är 

med denna bakgrund samt den tidigare forskningen som man ska förstå hur bodybuilding har 

uppkommit men även hur den påverkar individer inom traditionen men även individer 

utanför.    

1.2 Syfte/Frågeställningar 

 

Syftet med denna undersökning är att studera fenomen hälsoism och kroppsbyggande och i 

vilka aspekter livsstilar sammankopplade med dessa kan uppfattas som något religiöst. 

Sociologen Robert Crawford har i sin forskning om hälsa och individers behov av att vara 

hälsosamma kommit fram till ett begrepp; Hälsoism. Som innebär att man är besatt av att äta 

                                                 
4 Andreasson, Johansson s.23-30 
5 Olika former av träningspass som endast utbildade individer av företaget Les Mills får leda 
6 Andreasson & Johansson, 2015, s.30-45 
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och leva hälsosamt. Det är mot denna bakgrund därför intressant att undersöka ifall individer 

inom bodybuildingkretsen kan tillhöra de inom begreppet samt om det finns religiösa 

fenomen utifrån bland annat den teoretiska utgångspunkten samt Vanderpools lista med tio 

punkter.  

Syftet skall besvaras genom följande frågeställningar.  

1. Hur kan en livsstil sammankopplade med hälsoism och kroppsbyggande påverka 

individer? 

2. I vilka avseenden kan livsstilar sammanbundna med hälsoism och kroppsbyggande 

tolkas som religiösa fenomen?  

  

1.3 Avgränsning 

I denna uppsats intervjuas sex personer som tävlat på olika nivåer inom bodybuilding, 

deltagarna i denna studie bor i fyra olika typ av orter. Där dessa tre kan kategoriseras som: by, 

mindre tätort, större tätort och storstad. Detta att uppsatsen har sex fallstudier leder till att det 

är svårt att generalisera på denna uppsats material, samtidigt bidrar denna uppsats till den 

befintliga forskningen på ämnet. Dock kan den tidigare forskningen fungera som ett 

komplement till dessa sex fallstudier. Samtliga deltagare har tävlat i Men’s/Womens physique 

där fokus ligger på att vara muskulös men samtidigt mager utan vara ”för” stor, likt de som 

tävlar i klassisk bodybuilding. Detta är för inom denna gren är det ett större fokus på kosten, 

om vad som skall ätas och när, anledningen till denna avgränsning är att hälsa överlag är en 

stor del av denna tävlingsgenre. Uppsatsen har även intervjuat tre kvinnor för att visa den 

kvinnliga sidan av denna mansdominerande rörelse. 

  

1.4 Forskningsläge 

Detta avsnitt innehåller tidigare forskningen har undersökt hälsoism som fenomen och även 

studier som kretsar kring huruvida det finns tecken av religion inom den ökande 

medvetenheten om hälsa. Det finns även fallstudier gjorda inom bodybuildingmiljön som ska 

bli intressanta att jämföra med denna studies resultat. 
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1.4.1 Hälsoism och träning som religion  

 

Hälsoism som begrepp nämndes i inledningen, detta begrepp myntades av sociologen Robert 

Crawford år 1980 under den brinnande andra vågen av globaliseringen av träning och hälsa. 

Han hävdar att den då nya hälsomedvetande kan uppfattas som en ideologi. Med hjälp av 

hälsoism som begrepp försöker han förstå denna medvetenhet som finns och uppstått under 

1970-talet. Enligt Crawford är detta en livsstil som sätter hälsa i främsta rummet.7 Detta 

begrepp är viktig att ha med sig i vidare läsning av denna uppsats då det underlättar 

tolkningen av svaren från de individerna som intervjuas i denna uppsats. Begreppet skapar en 

ökad förståelse för dessa individer genom Crawford får man en definition av begreppet, vad 

det innebär och ger undersökningen en möjlighet att definiera infomarternas svar.   

En forskare som har undersökt och försökt att förstå begreppet hälsoism är den framlidne 

doktorn i medicin, Petr Skrabanek som år 1994 författade en text som behandlar ämnet. Han 

menar att hälsoism kan ta extrema former. I dess mindre extrema fall som finns i många 

västerländska demokratier kan leda till att regeringar uppmuntrar att leva hälsosamt och 

regeringarna tänker även i ekonomiska termer. Detta leder till en uppdelning av människor. 

De människor som lever hälsosamt genom att exempelvis inte röka och tränar regelbundet är 

något eftersträvsamt. Rökning och övervikt är ekonomiskt belastande för samhället. Man ser 

denna uppdelning och tabubeläggning i tv-tablån i Sverige idag genom program som biggest 

loser och du är vad du äter där man ser en skuldbeläggning i deltagarnas beteende.8 

Hälsoism som ideologi har enligt Skrabanek i det allt mer sekulära västvärlden kommit att 

ersätta religion i den breda medelklassen som tappat kontakten med den traditionella 

religionen och känner en osäkerhet i sig själva i den förändringsprocess som skett och 

fortfarande pågår och måste fylla detta tomrum med en hälsosam livsstil.9 Något man kan 

koppla samman med den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats. Med denna bakgrund kan 

man se att den tidigare forskningen visar att hälsa och träning kan tolkas som religion 

fenomen i västvärlden, det ska bli intressant att se om undersökningen i denna uppsats kan 

visa på samma resultat.  

                                                 
7 Crawford, Robert. “Healthism and the Medicalization of Everyday Life”, I: International Journal of 
Health Services, Vol 10, Issue 3 1988 s.367-387 
8 Skrabanek, Petr, The death of humane medicine and the rise of coercive healthism. 1994 s.15-17, 58 
9 Skrabanek, s.15-17, 58 
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Universitetslektor inom hälsa och välfärd Britta Pelters har tillsammans med professor 

emeritus vid klinisk medicin på Linköping universitet Barbro Wijma skrivit en artikel på 

ämnet. Författarna har ställt sig frågan om hälsa verkligen kan uppfattas och tolkas som 

religion. Författarna har tagit inspiration av Vanderpools tio punkter, han arbetade fram en 

modell som består av tio begrepp som ska uppfyllas för att kunna räknas som en religion.10 

Denna metod ska tillsammans med denna uppsats teoretiska utgångspunkt som arbetats fram 

av sociologerna Berger och Luckmann skall hjälpa denna uppsats med att tolka 

intervjupersonernas svar. Genom metoden utarbetat av Pelters och Wijma skall bidra till 

denna uppsats skall svara på frågeställningarna där Berger och Luckmans teori ska definiera 

svaren som religion eller inte. 

I slutsatserna kommer Pelters och Wijma fram utifrån de tio religiösa grundbegreppen fram 

till att hälsa kan uppfattas som religion i västvärlden. Författarna drar även i sitt verk 

paralleller mellan den protestantiska arbetsetiken som menar att hårt arbete blir man belönade 

i himmeln,11 ett exempel på detta kan vara på en strikt kosthållning blir man belönad med en 

mer deffad och vackrare kropp. Författarnas studie kommer utöver Vanderpools modell med 

tio grundbegrepp om religion även ge mig en större bild av denna rörelse, vilka mekanismer 

som finns i denna livsstil och hur den kan påverka individer som har denna livsstil.  

1.4.2 Fitnessrevolutionen 

 

Ett omfattande verk om den i bakgrunden nämnda förändringsprocess som sker just nu, den 

tredje vågen och där hälsa har fått ett allt större fokus i västvärlden idag. Boken 

fitnessrevolutionen ger en god grund i historien bakom detta med bodybuilding, ett försök att 

förstå de förändringsprocesser som sker inom denna hälsorörelse. Docenten i idrottsvetenskap 

Jesper Andreasson och professor i pedagogik Thomas Johansson ser i sin undersökning att 

gymmen i den förändringen som skett fått en plats i samhället. Som inte främjar ett kollektivt 

hälsofokus utan ett individuellt fokus men samtidigt i träningslokalerna finns det sociala ytor 

för samtal mellan människor.12 Författarna har utfört fallstudier inom olika områden i boken 

där de bland annat intervjuar personliga tränare, främst dessa intervjuer kommer hjälpa denna 

                                                 
10 Pelters, Britta. Wijma, Barbro Neither a sinner nor a saint: Health as a present-day religion in the 
age of healthism Social Theory & Health, 2016, Volume 14, Number 1, 2015 s.130-131 
11 Pelters & Wijma, 2015, s.143 
12 Andreasson & Johansson, 2015, s. 59 
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undersökning att tolka de svar som undersökningen får. Ett bra exempel på detta är en intervju 

med Joel som är personlig tränare och hans flickvän Lovisa som är nutritionist menar att de 

två är två vägvisare till den livsstil som de vill förmedla.13  

I Pelters och Wijmas studier om träning och religion, nämns det att religion innehåller straff, 

belöning och ansträngning,14 dessa exempel (Ansträngning) är tydliga i Andreassons och 

Johanssons bok då de intervjuat tävlande inom bodybuilding där Emma efter en operation 

utsätter sig för hård träning redan åtta dagar när läkaren ordinerade sex veckors vila.15 Detta 

verk är omfattande och har inte bara gett denna uppsats sin historiska bakgrund utan även 

fallstudier att jämföra denna studies resultat med, men även hjälpa till att tolka och förstå de 

mekanismer som driver dessa individer. Denna bok ger liv till de teoretiska modellerna som 

utvecklats av Skrabanek, Crawford. Boken ger en mer konkret bild av denna rörelse och dess 

individers tankar.   

1.4.3 Hälsomagasinens roll i samhället 
 

Religionsvetaren Wilhelm Kardemark har studerat dåtida och nutida hälsomagasin där 

Kardemark under 2008 undersökte en rad skrifter däribland Måbra, Topphälsa och I form, 

dessa hälsomagasin är aktiva än idag. Detta är intressant för denna uppsats då det speglar 

vilken roll media har i detta. Tidskrifterna har stor inverkan på människor idag då de 

framställer en idealbild hur man ska se ut och leva, detta gäller även eventuellt deltagarna i 

denna studie. En av intervjufrågorna i denna studie är om läsande hos infomarterna, vilka 

tidskrifter de läser och då är det viktigt att förstå mekanismerna som dessa hälsomagasin 

utgör. I författarens avhandling finns även en god definition på livsåskådning som utarbetas 

av Anders Jeffner som grundar sig i tre fundament som kan ligga till grund för att förstå och 

tolka infomarternas svar. Jeffner menade att en livsåskådning har tre värderingsantagande 1) 

”Som utgör eller har en avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och 

världen, 2) Bildar ett centralt värderingssystem. 3) Som ger uttryck åt en grundhållning.”16 

Denna är mer övergripande bild som det finns vissa likheter med Vanderpools utarbetade 

                                                 
13 Andreasson & Johansson, 2015, s. 63 
14 Pelters & Wijma, 2015, s.142-144 
15 Andreasson & Johansson, 2015, s. 81 
16Kardemark, Wilhelm, När livet tar rätt form: om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 
2009. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: 
Göteborgs universitet, 2013, Göteborg, 2013 s.11,12,31  
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metod om tio religiösa grundbegrepp som skall hjälpa denna undersökning att svara på dess 

frågeställningar. Nu är dessa begrepp visserligen besläktade i någon mån men likväl skilda åt. 

Kardemarks undersökning av nutida hälsomagasin visar att det i månt och mycket handlar om 

att ta hand om kroppen på ett väldigt precist och minutiöst sätt för att optimera din hälsa. 

Undersökningen visar även kostens roll i dessa magasin, att den kost som tas upp är oftast 

utplockad främst utifrån dess hälsovinster, det vill säga ingen socker-sötad läsk tas upp som 

något positivt utan endast i negativa ordalag. Undersökningen av nutida hälsomagasin visar 

även som övrig tidigare forskning samt teori att det är allt större individfokus med ett 

subjektivt synsätt, det är intressant att se att i tidningarna som kritiserar den samtiden som vi 

lever idag. 

Idealet enligt Kardemarks forskning är idag att man ska vara hälsosam, detta passar även in på 

en intervjufråga som rör detta vad infomarterna ser på individer utanför deras ”tradition”.17 

Undersökningen visar på den roll som hälsomagasin har i dagens samhälle och hur dessa kan 

påverka individerna, detta gäller även i bodybuildingskretsar men dock är dessa tidningar 

andra men mekanismerna samma, Subjektiva åsikter som speglar hur man ska vara och dessa 

kan inspirera andra inom samma livsstil. Tillsammans med den kunskap som Kardemark 

förmedlat angående hälsomagasin ska hans avhandling hjälpa denna studie att förstå 

hälsomagasinens roll eller andra influenser från media och vilken inverkan det har på 

individerna inom bodybuilding.  

1.4.4 Personliga tränare, nya tidens puritaner 
 

Irma Kurtz hävdar i sin artikel angående den rörelse som denna undersökning ska undersöka 

är det nya samhällets nya puritaner18, i en ny hälsosam form som lastar människor som inte 

lever hälsosamt som något mycket negativt. Att det har sig själv att skylla att de blir sjuka 

eller inte ser vackra ut. Dessa hävdar att man ska leva som de själva gör, en slags 

missionerande rörelse som försöker sprida sin livsstil till andra,19 vilket passar in på denna 

undersökning då två av informanterna är personliga tränare samt att det finns intervjufrågor 

som berör detta ämne om hur informanterna ser på andra utanför ”traditionen”, vilket i sig kan 

tolkas som något religiöst då dessa individer möjligen kan se sig själva som ägare av den enda 

                                                 
17 Kardemark, 2013, s. 207-220 
18 Ivrig anhängare av renlevnad och enkla seder (SAOB.se) 
19 Kurtz, Irma. ”Health educators the new puritans.” I: Journal of medical ethics, 1987 s.41 
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sanningen. Kurtz text hjälper till att öka förståelsen för Vanderpools metod samt nyansera 

detta med hälsoism som något extremt och missionerande i många avseenden.  

1.4.5 Den extrema jakten på välmående  
 

Universitetslektorn i pedagogik Linn Håman har undersökt begreppet ortorexia nervosa, vilket 

innebär att individen har en icke hälsosam besatthet av att äta hälsosam mat för att uppnå 

optimal hälsa, begreppet har vissa likheter med hälsoism. Håman har använts sig en 

omfattande metod med stor datainsamling som samlats in på en rad olika tillvägagångsätt. 

Hon har använt sig av eget material genom bland annat enkäter men författaren har även 

undersökt den befintliga forskningen på ämnet men även den populärkulturella versionen av 

en hälsosam livsstil.  Håman har kommit fram till att det skiljer sig mellan den vetenskapliga 

och den populärkulturella definitionen av ortorexia skiljer sig åt och att vetenskapen ännu inte 

har enats om en enskild definition av begreppet. Hennes egna forskningen av begreppet och 

de utfrågades matvanor är mest relevanta för denna undersökning då dessa enkäter är lika 

denna undersöknings intervjufrågor. Hennes avhandling tillskott till denna uppsats är främst 

det kodningsschema som hon har använt som man kan modifiera så denne passar in i denna 

undersökning, dock kan denna avhandling även fungera som ett sätt att förstå individers 

besatthet av hälsa.20 

 

1.5 Material och metod 

Detta avsnitt kommer behandla uppsatsens metoder samt beskriva hur arbetet har gått tillväga. 

Uppsatsens baseras på en kvalitativ metod: intervjuer. Spänningsfältet inom detta avsnitt är 

brett och det tar upp hur man bör tänka kring transkribering av intervjuer till tolkningen av det 

transkriberade materialet. Det tas även upp förtjänster och brister i intervjuer och fallstudier. 

Innan intervjuerna startade etablerades kontakt med sex stycken individer som ägnar sig åt 

bodybuilding på olika tävlingsnivåer, tre män och tre kvinnor. Samtliga bor och verkar i 

Sverige, samtliga har fått information om denna uppsats syfte samt deras rätt till anonymitet 

                                                 
20 Håman, Linn, Extrem jakt på hälsa: en explorativ studie om ortorexia nervosa. Acta universitatis 
Gothoburgensis, Göteborg: Göteborgs universitet, 2016, Göteborg, 2016 
s.42,45 52-60, bilaga 1  
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genom fiktiva namn i undersökningen, även deras rätt att avbryta sin medverkan utan 

motivering. 

Infomarternas svar har spelats in med hjälp av en mobiltelefon och efter transkriberingen är 

gjord kommer dessa inspelningar att raderas. Intervjuerna har varit blandade i både tidsåtgång 

och hur intervjuerna har gått till, fem intervjuer har skett via telefon och en intervju genom ett 

möte. Totalt sex intervjuer med tre kvinnor och tre män. Närmare beskrivning av 

informanterna samt deras fiktiva namn återkommer i undersökningsdelen. Tiden har varierat 

mellan 35 minuter till 85 minuter. Fördelen med att ha en längre intervju är att man får mer 

utmålande svar, fler möjligheter att tolka svaren, man kommer troligen få ett bättre svar till 

frågeställningen i denna uppsats. Nackdelen är främst att det blir betydligt mer att 

transkribera, ett arbete som är nödvändigt men det vore mer givande att tolka svaren. Fördelen 

med en kortare intervju är att det blir mindre att transkribera och mer tid att tolka 

informantens svar. Samtidigt blir det svårare att tolka svaren då det är mindre utmålande svar. 

Anledningen till denna skillnad kan vara att man är helt uppslukad av sin livsstil än andra som 

är mindre uppslukad av sin livsstil. Människor är olika, det är en rimlig förklarning till detta. 

Medgivande samt intervjumall kommer bifogas i 5.0 Bilaga, medgivandet har läst upp för de 

deltagaren och deltagaren har godkänt innan intervjun har startats samt har den vid ett tillfälle 

skrivits under av en informant där intervjun skedde vid ett möte. 

För att komma i kontakt med de sex informanterna har jag använt mig av kompisar som har 

funnits i denna rörelse och de har tipsat mig om en del av informanterna. Denna 

snöbollsmetod kan ju vara problematisk då det möjligen leder till att det blir samma typ av 

informanter, varav jag har använt mig av två utomstående från vad mina vänner har sagt. En 

av informanterna har jag tagit kontakt med via det lokala gymet som jag själv tränar, i lokalen 

finns det information om de som arbetar där och då har jag hittat en informant som hade tävlat 

i bodybuilding och då frågade jag henne om hon ville ställa upp. En annan informant hittade 

jag via Gymgrossistens instagramsida där de på regelbunden basis lägger fram profiler. Då 

utfördes ett stickprov på en specifik dag då de hade en profil och då skickades ett meddelande 

till denne profil och hen ville då ställa upp. Kravet för att få delta i studien har varit att 

informanterna har tävlat eller tävlar i Men’s/Womens physique 
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1.5.1 Intervjuer som metod 
 

Intervju som metod är ofta en god väg att gå för att försöka förstå och fånga olika fenomen i 

dagens samhälle. I intervjuer kan informanternas uppfattningar om verkligheten lyftas fram 

och beskrivas enligt de själva. Detta innebär att svaren får en karaktär som kan uppfattas full 

av nyanser och är mångfacetterade, det vill säga ett material som öppnar upp för tolkning och 

analys. Dock kan det ibland ske att intervjuer måste kompletteras med exempelvis 

observationer för att få en bättre bild av det fenomen man ämnar undersöka. Detta är inte 

fallet i denna undersökning. För kunna besvara forskningsfrågorna har det varit intervjuer som 

har använts men exempelvis intervjufrågan om ritualer där hade observation varit ett gott 

tillskott till intervjusvaren men då fem av informanterna finns på andra orter än Karlstad får 

den muntliga beskrivningen gälla och infomarterna får försöka vara så utförliga som möjligt i 

sin beskrivning av eventuella ”ritualer”.21 

Inom bland annat sociologin ser man intervjuer som ett bra sätt att komma in på djupet i en 

individs tankar, inte bara genom att ställa de frågor man har tänkt sig utan även att vara 

beredd på att ställa följdfrågor på ett svar och genom detta sätt ytterligare komma djupare in i 

individens åsikter om ett specifikt ämne. i detta fall hälsoism som livsstil. Innan man startar 

med intervjuer skall den utfrågade alltid få veta vad syftet med intervjun är, i denna uppsats 

kommer det göras sex intervjuer och i samband med intervjuerna har informanterna blivit 

informerade om uppsatsen syfte, deras rätt att avbryta utan vidare motivering samt deras 

anonymitet garanteras. Detta har både vetenskapliga samt etiska aspekter då detta ger 

informanten möjlighet att på ett annat sätt förklara sina åsikter och uppfattningar samtidigt ger 

det informanten en trygghet att dennes anonymitet är garanterad. Den vetenskapliga aspekten 

och de svar som ges skall man vara medveten om att informanten vet om vad ämnet är och 

därför kan påverka svaren, detta är viktigt att ta hänseende till när man tolkar de svar som 

givits under intervjun.22  

En fördel som väger tungt för intervju som metod i denna uppsats är den att man verkligen når 

in på djupet på en människas åsikter, värderingar och normer, vilket är sammankopplade till 

religion som ämne. Det finns en risk för att svaren som infomarterna ger kommer ha likheter 

då det tillhör samma ”tradition”. Men även dessa oberoende svaren som infomarterna ger kan 

                                                 
21 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 87 
22 Kaijser & Öhlander, 2011, s. 89, 90 
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kopplas ihop med den större verkligheten.23 Denna uppsats ämnar inte vara generell då det 

blir svårt om inte omöjligt att utföra detta på sex fallstudier men tillsammans med den tidigare 

forskningen som finns på ämnet kan man möjligen hitta vissa tendenser på de svar som 

kommer fram i denna undersökning. Den tidigare forskningen kan med andra ord fungera som 

komplement till dessa fallstudier som utförs i denna uppsats. En rimlig fördel med fallstudier 

är att tillsammans med den tidigare forskningen kan bidra till nya svar samt öppna upp för nya 

studier, detta kan leda till att man får en annan förståelse av den tidigare forskningen. 

Forskningen kan troligen ge mer liv till infomarternas svar. Det finns även problematik med 

intervju och fältstudier. Denna problematik kretsar kring detta med att informanten blir 

medveten om det som sägs och möjligen inte säger det hen verkligen det hen tycker. 

Generaliserbarhet från sex fallstudier är som tidigare nämnt mycket vanskligt.24  

Det transkriberade materialet ligger till grund för denna uppsats att transkribera hela intervjun 

(Med talspråk osv) är sig ingen nödvändighet, ponera istället att syftet i uppsatsen var att 

undersöka talspråk i det svenska språket skulle det vara nödvändigt att transkribera hela 

intervjun för att kunna besvara syftet. De intervjuer som görs i denna uppsats kommer 

transkribera intervjun men inte ordagrant utan att det blir begripligt. Medgivandeformulär och 

intervjuguide finns i som bilaga.25 Till sist angående intervjuer som metod är ju det viktigaste, 

själva frågorna. De ska vara frågor som bjuder in till berättande, inte bara raka ja/nej svar, 

även frågor som kan vara känsliga kan man reservera sig som intervjuare genom att säga ”hur 

tror du att andra gör…” där man får ett mer indirekt fokus.26  

1.5.2 Innehållsanalys 

 

Efter transkriberingen är utförd gäller det först att sätta sig in det då skrivna materialet genom 

att sätta sig in i materialet. Det bör läsas långsamt och man som författare bör markera olika 

sorters innehåll, är det återkommande bör detta kodas och se efter mönster i det materialet 

man har att arbeta med. Personligen lyssnade jag på intervjun flera gånger efter jag hade 

transkriberat materialet för att dels dubbelkolla så jag inte missat något, men även efter att 

försöka minnas tillbaka hur personen uppfattades av mig under intervjun. Sedan markerade 

                                                 
23 Kaijser & Öhlander, 2011, s. 96, 97 
24 Kaijser & Öhlander, 2011, s. 90–92 
25 Kaijser & Öhlander, 2011, s. 107, 108 
26 Kaijser & Öhlander, 2011, s. 98, 99 
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jag i det transkriberat materialet efter det kodningsschema som nämns i detta avsnitt, när jag 

markerat det som skulle markeras i varje intervju gjorde jag det som man bör, nämligen 

reducera bort det materialet som inte kan kopplas samman med undersökningens 

frågeställning. Detta material kastas inte bort utan det plockas för tillfället bort från det man 

ska analysera men detta kan behövas för att förstå helheten.27 När sorteringen tillsammans 

med kodningen av materialet är färdigt kan man börja analysera det som har sagts och 

transkriberats, denna studie ska använda innehållsanalys som metod. Ett kodningssystem som 

utarbetats i studien av Pelters och Wijma behandlar bland annat Max Weber och hans tankar 

om bestraffning, belöning och ansträngning.28 Författarna har använt sig av Vanderspools 

definition och punktlista. Denna modell innefattar tio grundbegrepp måste vara uppfyllda för 

att kunna klassas som religion. Dessa redan fastställda punkterna kan leda till vad man kallar 

för övertolkning av det material som har funnits i denna undersökning. Att man letar efter 

svar som möjligen inte finns där. I detta fall har jag som författare varit så transparent som 

möjligt. Den punkten av de tio som kan leda till problem i vissa fall är den sista punkten. 

Gemenskapen inom denna rörelse kan vara bestå av mindre kluster som inte alltid hör 

samman i en större gemenskap, även punkterna ritualer och symboler kan vara vanskliga då 

dessa är lite svåra att definiera, det kan bli ett mer subjektivt fokus på dessa punkter. 

Vanderpool arbetade fram denna lista med hjälp av den då tillgängliga forskningen angående 

religion som ämne för att utforma denna lista, Vilket är en styrka att han tagit del av flera 

forskare, exempelvis Émile Durkheim och Clifford Geertz för att utveckla sin tio punkter. En 

svaghet är att han kan ha misstolkat forskningen. En ytterligare svaghet är att han har använt 

denna lista och undersökt detta ämne i västerländska kulturer. Det kan i sig vara problematiskt 

att göra på detta sättet men bristen på en definition som alla är överens om leder till att denna 

uppsats använder sig av Vanderpools definition för att finna religiösa tendenser i svaren.29 

Professor Ola Sigurdson skriver om problemet med definitionen av religion är något privat 

och subjektiv.30 Att denna uppsats använder sig av Vanderpools lista är främst att den har 

                                                 
27 Rennstam, Jens & Wästerfors, David, Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ forskning. 
Studentlitteratur, Lund, 2015 s. 74-76, 134-136 
28 Pelters & Wijma, 2015, s.142-144 
29 Vanderpool, H.Y.  The religious features of scientific medicine. Kennedy Institute of Ethics 
Journal 18(3): 2007 203–234. 
30 Sigurdson, Ola, Det postsekulära tillståndet: religion, modernitet, politik, Glänta produktion, 
Göteborg, 2009 s.47,48 
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använts i den tidigare forskningen inom liknande ämne som denna uppsats.  Listan är översatt 

från engelska till svenska:  

1) Det heliga – Omfattar idéen om en enhet som kan tolkas som något mystiskt, extraordinärt 

meningsfullt. Exempel på detta kan vara att informanten hävdar att det gör är meningsfullt, 

möjligen att de försöker värva nya individer till sin gemenskap 

2) En omfattande världsuppfattning – som ger ett meningssystem, likt Jeffners tankar om 

livsåskådning men även en tillförlitlig tolkning av världen och världens invånare och deras 

syfte. Exempel på detta kan vara att informanten har sin uppfattning hur man ska leva och 

man anser att personen utanför sin värld har fel.  

3) Moraliska värderingar – Hur man utvärderar tillåtligheten av ens handlingar och åsikter. 

Exempel på detta kan vara detta med att man ska träna på ett visst sätt, du måste träna tung 

styrketräning.  

4) En skyddande barriär – som man nyttjar vid de tillfällen som man är osäker mot något som 

man inte kan kontrollera eller skydda sig emot. Exempel på detta kan vara att man äter på ett 

visst sätt för att skydda sig mot en för tidig död.  

5) Frälsning – att man som individ går från något defekt, ofullständigt till en frälst, bättre 

version av sig själv. Exempel på detta kan vara att man anser sig att blivit snyggare efter man 

började styrketräna  

6) Symboler – något för personen meningsfullt som används vid upprepande tillfällen för att 

exemplifiera, bevara eller bestrida tro och känsla. Exempel på detta kan vara protein, att man 

får ett tillräckligt intag av protein eller att man tränar ett visst antal gånger efter ett visst 

träningsschema. 

7) Ritualer – är ett för individen återkommande beteende laddat med symbolik, vilket ofta 

uppträder på transformationspunkter som gör det möjligt för individen att agera ut i den 

ordnade verkligheten som individen innehar. Exempel på detta kan vara att man följer ett visst 

träningsschema som man har fått inspiration av från ens förebild eller äter speciella måltider 

vid specifika tider på dygnet. 

8) En del känslor – åberopas, förväntas och vårdas inom ”traditionen” Exempel på detta kan 

vara att man förväntas äta ett specifikt sätt, träna på ett visst sätt. 
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9) En övertygelse – att innehållet i sin ”tradition” är exklusivt realistiskt och sann. Exempel 

på detta kan vara att man ser ner på andra som inte ägnar sig åt deras träningsform eller att 

man anser att alla borde äta som dom själva gör.  

10) Gemenskap – Sociala grupper inom ”traditionen” är kopplade till flera av de nio tidigare 

nämnda punkterna, vilket gör att ”traditionen” fungerar som en institution av nätverk med 

liknande fenomen.31 Exempel på detta kan vara att informanterna lever eftersamma världsbild 

och utför samma handlingar. När man ser att informanterna säger liknande saker om protein 

kan man se att de har en gemensam bild av protein.  

Håmans avhandling har även givit denna uppsats ett kodningsschema som ska användas för 

att hitta det transkriberade materialet som ska analyseras, ponera att en av infomarterna 

nämner någonting som kan kopplas med hälsa, exempel på ord kan vara ”Välbefinnande, 

hälsosam”.32  De ord i intervjuerna som kan kopplas ihop med dessa begrepp kommer kodas 

och lyftas ut för att sedan analysera helheten där dessa ord dyker upp för att kunna besvara 

denna uppsats frågeställningen.  

Innehållsanalys har två sidor, antingen väljer man en kvantitativ väg som innebär att man 

väljer att räkna ut ord för att kunna tolka hur ofta ett ord nämns i exempelvis en artikel, sedan 

kan man välja ett annat grepp, en kvalitativvinkel i detta fall att analyserar det som sägs och 

utifrån det som sägs tolka detta och försöka förstå det genom att fokusera på vad som sägs i 

de intervjuer som utförts i denna studie, här har den tidigare forskningen främst Vanderpools 

lista använts för att kunna analysera svaren utifrån detta. Att analysera de avsnitt av intervjun 

som kan härledas till det kodningsschema som upprättats är en viktig del för det gör att man 

kan sortera det stora material som faktiskt har transkriberats och utifrån detta kan 

analysarbetet börja. 33 

För att ytterligare utöka djupet i denna undersökning kommer en slags metaforsanalys nyttjas 

för att verkligen komma på djupet i det som sägs i intervjuerna men även det som inte sägs 

rakt ut under intervjuerna, detta används för att budskapet i det som nämns i intervjuerna kan 

bära ett budskap, en åsikt eller en ideologi.34 Där undersökningen ska fokusera på de ord som 

                                                 
31 Pelters & Wijma, 2015, s.131, 141-145 
32 Håman, 2016, s. 52 
33 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 s.51 
34 Bergström, Boréus s.301 
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nämns i kodningsschemat för att sedan tolka den helheten, både det som sägs och det som 

”inte sägs”35 i intervjuerna och för att sedan tolka detta som religion eller inte utifrån den 

tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. En viktig del i detta är hermeneutiken 

som behandlar läsning och tolkning, att man analyserar en viss del av texten kan det leda till 

att tolkningen av helheten i resten av intervjun ändras. Samtidigt som man inte kan rycka 

texten ur sitt sammanhang och endast analysera det utan man måste även analysera texten 

utifrån helheten.36 Som tidigare nämnda angående belöning som något som inte sägs rakt ut 

under en intervju, kan man prata om det som faktiskt sägs rakt ut utifrån Vanderpools lista. 

Om en informant säger att hen har blivit en bättre person efter sin livsstilsförändring är detta 

ett tecken på det som Vanderpool kallar frälsning. Ett problem med detta är att även om man 

garderar sig är detta just mina tolkningar av svaren och det är inte säkert att det blir likadana 

tolkningar eller samma slutsatser just av denna anledning, detta kan bero av flera olika 

anledning. Ett exempel på detta är att jag möjligen besitter en större förkunskap än andra 

inom bodybuilding. 

1.6 Teori 

  
1.6.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

I denna uppsats undersöks på vilka sätt hälsoism kan klassas som religion genom att använda 

sig av ”osynlig” religion som teori har utvecklats av sociologerna Peter L. Berger och Thomas 

Luckmanns, denna teori innebär att religionen idag, i den allt mer sekulariserade västvärlden 

har religionen skiftat från ett kollektivt tänkande till en mer individfokuserad religion. I och 

med sekulariseringen har det tillkommit ett religiöst tomrum som måste fyllas, institutioner 

som kyrkan har fått mindre makt och fått uppleva ett svalare intresse bland individerna. De 

menar att religionen har ändrat form och att individerna själva är de som formar ”religionen”. 

Enligt denna definition är det individen själv som bygger upp ett meningssystem och en egen 

identitet. Denna definition visar vissa likheter med Jeffners definition som nämndes i den 

tidigare forskningen, vilket kan betraktas som en styrka. Denna definition är bred, och kan 

innefatta allt från hur hälsosam man är till den gemenskap som finns inom tillexempel. 

                                                 
35 Exempel på detta är informanten har sagt att hen har varit väldigt strikt i sin kost under veckan för 
att sedan äta en pizza för att hen har skött sig med sin strikta kost under veckan. Då har hen inte rakt 
ut sagt ordet ”belöning” men syftar fortfarande på en belöning. 
36 Bergström, Boréus s.31-39 
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bodybuildingkretsar.37 Exempel på hur man se tecken av religion i informanternas svar kan 

vara besatthet av mat, det måste vara ”rena” råvaror, vilket man kan se i den tidigare 

forskningen av Håman, Pelters och Wijma. Detta meningssystem är utbrett inom 

bodybuilding, den ständiga fokusen på att äta bra mat och därmed skilja sig från 

medelsvenskens kosthållning, detta ser man även i Kardemarks avhandling om medias roll i 

förmedlingen av hälsa. Egen identitet är något som de själva bygger upp. Det kan vara att en 

informant pratar om att hen alltid har tränat på sitt sätt, att det är hens livsstil att träna, utan 

träningen skulle det inte vara sig själv längre. Det måste dock även finnas en gemenskap, i 

detta fall inom bodybuilding kan uppfattas som en religiös sammanhållning, att individerna 

inom gruppen värnar om liknande saker, individerna värnar om ett gemensamt 

meningssystem.  Men det kan även vara former av mission att försöka värva fler till denna 

gemenskap. Ett problem med denna definition av religion är just att den är väldigt bred och 

svävande. Det ger inte intrycket att vara konkret utan det är mer hur individen själv upplever 

det samt vissa svårigheter att definiera vad en hel grupp människor (Bodybuilders) tänker och 

tycker.   

 

 

1.7 Centrala begrepp och förkortningar 

Undersökningen kommer använda sig av en rad begrepp som kommer förklaras under detta 

avsnitt, detta görs för att förstå vissa begrepp bättre då dessa dyker upp i de intervjuer som 

utförs i denna studie.  

Bodybuilding kan syfta på två former, antingen den träningen som består av styrketräning som 

tillsammans med den kosthållning man gör att man formar kroppen, termen kan också syfta 

på tävlingsformen där män och kvinnor tävlar i olika poser där utövarna bedöms i bland annat 

muskelkontroll, denna uppsats ämnar inte göra denna skillnad utan när det nämns i denna 

uppsats är de två olika formerna sammanslagna om inget annat nämns.38 

                                                 
37 Furseth, Inger & Repstad, Pål, Religionssociologi: en introduktion, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005 s.83-

85 Berger, Peter L. The heretical imperative: contemporary possibilities of religious affirmation 

Religious Studies 17:1 1981 s.109-121 

38 NE.se (Bodybuilding) (Hämtad 2017-11-14) 
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SKKF är en förkortning för svenska kroppskulturförbundet  

Classic Bodybuilding är inte vad namnet antyder nämligen att det är den klassiska typen av 

bodybuilding, utan det är relativt ny sport som uppfördes på IFBBs lista 2005. Den fokuserar 

likt bodybuilding på stora muskler men inte lika extrem som bodybuilding är. Som även styrs 

av ett regelverk vad gäller längd och vikt.39 

IFBB förkortning av International Federation of bodybuilding and Fitness.  

Men’s and Women’s physique är en tävlingsform som har växt sedan 2012 då den tillkom som 

tävlingsform, den är indelad i längdklasser där den fokuserar på träning, hålla sig i form och 

en hälsosam balanserad kosthållning, man bedöms även på sin symmetri i musklerna.40 

Atheltic Fitness är en form av tävling som även innefattar fysiska tävlingsmoment utöver den 

estiska bedömningen, exempelvis Chins.41  

Deff/Deffad är ett uttryck som används av kroppsbyggare som innebär den process där man 

försöker tappa fettmassa på kroppen. 

Bulk är ett uttryck som används av kroppsbyggare där man försöker bygga muskelmassa 

genom ett kaloriöverskott. 

Fuskmåltid/dag är ett uttryck som vissa har använt för att beskriva en måltid eller en dag där 

informanterna inte bryr sig alls om vad de äter. 

1.8 Disposition 
 

Den dispositionen i denna uppsats är att man det är en omfattande bakgrund om historien 

bakom bodybuilding, sedan kommer syfte och frågeställningar som visar vilka frågor som 

skall besvaras, avgränsningar har skett och beskrivs närmare i det avsnittet. När uppsatsen 

kommer in på forskningsläget visar detta innehålla en stor bredd på ämnet och även på vad 

som kan klassas som religion. Metodavsnittet är omfattande där det ges beskrivning av vilka 

infomarterna har varit för slags individer. Men även vad man bör tänka på när man arbetar 

med intervju som metod. Teoriavsnittet innehåller en förklarning av den teoretiska 

                                                 
39 https://www.ifbb.com/our-disciplines/ (Hämtad 2017-11-15) 
40 https://www.ifbb.com/our-disciplines/ (Hämtad 2017-11-15) 
41 http://www.skkf.org/a.305/regler/regler-for-de-olika-disciplinerna.aspx (Hämtad 2017-11-15) 
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utgångspunkten i uppsatsen. Undersökningsdelen startar med en presentation av samtliga 

informanter. Detta avsnitt kommer använda sig av citat eller blockcitat som plockats ut utifrån 

det tidigare nämnda kodningsschemat. Citaten kommer ligga till grunden för den analys som 

görs i denna undersökning. 

 

2. UNDERSÖKNING 

Introduktion 

De citat som kommer finnas i detta avsnitt är hämtade från transkriberingen. De fetmarkerade 

textavsnitten som finns i undersökningen är mina ord som yttras, exempelvis en följdfråga. 

Det kan även finnas ord inom parenteser som är inlagda för att påvisa vad informanten menar, 

exempel på detta kan vara en plats som nämns tidigare i intervjun men inte nämns ordagrant i 

citatet. Kapitlet i sig är utformat att varje underrubrik innehåller en del svar som är givna av 

informanterna sedan utvalda utifrån det kodningsschemat utformat av Vanderpool 

Dispositionen i undersökningen är att det börjar brett och stort med informanternas svar om 

deras livsstil för att sedan bli mer specifik exempelvis angående ritualer för att sedan avslutas 

med hur informanterna ser på den gemenskap de själva tillhör. Jag har även försökt med att 

synliggöra alla informanter, vilket kan vara svårt då vissa har varit väldigt utmålande i sina 

svar medan andra har varit mer sparsamma i sina svar. 

Niklas42 är 22 år gammal, bor i en större tätort i södra delarna av landet. Han har satsat på sin 

sport i ungefär två år och har hunnit med en tävling. Han arbetar inte inom träningsvärlden 

utan på en fabrik. Han har tidigare spelat fotboll som många andra.43 

Fatima är 24 år gammal som bor i en större tätort i norra Sverige, hon studerar till 

fysioterapeut på heltid samt arbetar i restaurangbranschen på helgerna. Hon har tävlat tre 

gånger och har under fyra års tid fokuserat stort på sin träning.44  

Simone är 24 år gammal och bor i en större tätort i västra delarna av Sverige, där hon även 

arbetar som personlig tränare. Hon har ägnat sig åt denna form av träning i ungefär 5 år. 

                                                 
42 Namnen är fiktiva 
43 Intervju med Niklas 
44 Intervju med Fatima 



19 

 

Simone har tävlat vid ett tillfälle i en bodybuildingklassad tävling och klassen var Women’s 

physique.45 

Claes är 26 år gammal och bor i en mindre tätort i mellersta Sverige. Han har sysslat med 

bodybuilding i drygt fem år. Claes har gjort en hel del tävlingar i bodybuildingklassade 

tävlingar som athletic fitness och men’s physique. Sammanlagt har Claes tävlat sju gånger 

och den senaste tävlingen var för drygt ett år sedan.46 

Sara är snart 28 år gammal och bor i Stockholm där hon arbetar som personlig tränare på en 

av de största träningskedjorna. Hon har satsat på bodybuilding i ungefär sex år och där hon 

tävlar på en hög nivå och satsar just nu mot EM.47 

Adrian är 28 år gammal, han bor och arbetar i en by i mellersta Sverige. Han satsade 

helhjärtat på bodybuilding för drygt två år, Det startade när han fick kontakt med en coach 

som skulle förändra hans kropp och hans inställning. Han kommer ursprungligen från Serbien 

där han även har tävlat en gång samt en gång i Sverige.48  

2.1 Livsstilen, hur kan den påverka individen 

 

I detta avsnitt är tänkt att besvara hur livsstilen som informanterna har kan påverka de själva 

och i förlängningen även andra. Här diskuterar jag och Claes hur stor del av Claes liv som 

träningen innebär svarar han följande; 

”Ja vad ska man säga. Det är ju som en livsstil. Jag liksom lever för att träna och äta bra. 

jag tycker själv att jag mår mycket bättre, att jag presterar mycket bättre överallt. om jag 

vet att ja har tränat, har ätit bra.”49 

I citatet ser man tendenser till att träningen är en omfattande del av Claes liv, han lever för det 

han gör. Detta kan uppfattas som något heligt för honom själv. Då han nämner att det är en 

livsstil kan det betraktas som något meningsfullt för Claes, Eftersom han nämner att han mår 

                                                 
45 Intervju med Simone 
46 Intervju med Claes 
47 Intervju med Sara 
48 Intervju med Adrian 
49 Intervju med Claes 
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bättre efter förändringen och det i sig gör saker och ting mer meningsfulla då kan detta 

möjligen även vara heligt för Claes själv efter den förändringen han har gjort.  

”… jag skulle förlora min personlighet, min identitet om träningen skulle försvinna”50 

Vad Simone tror skulle ske utifall hon förlorade träningen svarar hon som ovan. Man kan 

urskönja en rad ting ur detta korta citatet. Om träningen skulle försvinna från hennes liv skulle 

hon själv tappa sin identitet. Detta visar spår av att det som hon håller på med är heligt, extra 

meningsfullt för henne själv då hon skulle förlora sig själv, hon skulle inte längre vara riktiga 

Simone. Detta kan även tolkas som en form av fast övertygelse om att träning är den rätta 

vägen för henne.  

Adrian har hamnat i dispyt med sin far angående sin livsstil, främst maten; ” han vägrade 

acceptera att jag liksom äter speciell kost, jag äter vissa mängder,”51 

De tre citaten som finns här ovan belyser vad informanterna har berättat om träning som 

livsstil påverkar dem själva men även andra i deras liv, exempelvis familjemedlemmar. 

Fatima har en större helhetsbild av maten hon äter. Hon berättar att hon är fulltidsvegan, tack 

vare sin livsstil menar att hon själv att hon kommer leva ett längre och mer hälsosamt liv än 

individer som äter animaliska produkter. Hon hävdar bland annat att mjölk och rött kött kan 

leda till en för tidig död. Fatima försöker själv sprida sin uppfattning till andra.52 Man kan 

tolka att hennes livsstil har påverkat henne enormt, genom främst den skyddande barriären 

som hon tror att vegankosten hjälper henne till att leva ett bättre liv, men även detta med att 

hon försöker sprida sin uppfattning till andra. Fatimas åsikter i ämnet speglas i detta citat 

angående varför Fatima är vegan; ”Det är för att jag vet att vissa köttsorter och andra 

djurbaserade produkter som mjölk ska leda till att jag får en för tidig död.”53 

I intervjun med Niklas ser man liknande tendenser till att denna livsstil är det enda som 

informanterna lever efter. Niklas nämner att han skulle tänka sig att ge upp sitt jobb för då 

skulle han kanske våga att bli proffs på bodybuilding. Detta trots att han endast levt på detta 

sätt i dryga två år.54 Tidigare i intervjun nämner Niklas att han har ändrat uppfattning om de 

                                                 
50 Intervju med Simone 
51 Intervju med Adrian 
52 Intervju med Fatima 
53 Intervju med Fatima 
54 Intervju med Niklas 
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individer utanför bodybuildingen, han hävdar att han inte förstår sig på dem, ”när jag ser 

någon nybörjare på gymet som gör fel i något lyft enligt mig, så jag tänker ibland för mig 

själv, ”herregud, vilken sopa” Han eller hon skulle verkligen behöva göra det på riktigt, eller 

fråga om hjälp av en PT kanske..”55 Här ser man hur en livsstil kan locka fram en dålig sida 

hos en människa endast på grund av att en individ inte är på samma sätt som Niklas själv. 

Detta bekräftas även av intervjuer med både Sara och Fatima som inte är lika hårda i sina 

uttalanden som Niklas, men dessa två kvinnor förstår sig inte på människor som inte vill träna 

på det sättet de själva gör.56 Saras åsikter synliggörs i detta citat när frågan kommer om hon 

försöker påverka andra; ”Jag vill ju att folk ska vara som mig på ett sätt.”57 

I detta avsnitt kan man se spår av vad Luckmann och Berger skulle definiera som religion, en 

egen identitet, de skulle förlora sig själva utifall det blev av med träningen. Claes, Adrian och 

Simone har belyst detta i sina citat. Man ser även att deras livsstil påverkar dem själva men 

även andra. Övriga har belyst tecken på Crawford och Skrabaneks begrepp hälsoism, att de 

visar tecken på att de måste leva hälsosamt, antingen genom mat eller träning men även att de 

anser sig själva bära på den enda sanningen som Andreasson och Johansson berättar om i sin 

intervju med PT-paret Lovisa och Joel. Det är främst Sara som belyser detta. Adrian och hans 

dispyt med sin far angående mat visar tecken på det Håman beskriver i sin avhandling om 

extremt fokus på matintag. Niklas angrepp mot nybörjare på gymmet kan tydligt koppla 

samman med Kurtz text. Hon beskriver att individer liknande Niklas använder likande ordval 

eller har samma tankar som Niklas om nybörjare eller individer som inte är lika hälsosamma. 

Samtliga informanterna visar tecken av religiösa fenomen i olika grader. Niklas och Sara 

påvisar det genom det Vanderpool kallar för gemenskapen i att de vill att individer utanför 

rörelsen ska vara mer som Niklas och Sara själv, men det kan också kopplas samman med det 

Berger och Luckmann kallar för meningssystem. Det är intressant att höra Adrian och hans 

dispyt med sin far, Detta fokus har Håman skrivit sin avhandling om, men det är även 

begreppet hälsoism kan man koppla samman här. Det är ett stort fokus kring maten och hur 

hälsosam den maten ska vara, inte bara typen av mat utan även mängden.  

2.2 Finns det ett meningssystem för dessa individer 

 

                                                 
55 Intervju med Niklas 
56 Intervju med Sara, Fatima 
57 Intervju med Sara 
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I detta avsnitt är tänkt att besvara om det finns ett specifikt meningssystem för informanterna 

och hur det kan se ut.  

”Jag lyssnar på tyngre rubriker, tyngre träningssnack och så läser jag på tyngre.se om det 

är något som Jacob Gudiol har skrivit där. 

Är han din förebild eller? 

Haha, jag sa det till en kund här om dagen, jag har en kund som också är väldigt inne i 

träning och vi diskuterar hela tiden, och det är väldigt roligt och han är så påläst om 

allting. och jag läser mycket av honom också. och jag sa det ’Jacob Gudiol, om det visar 

sig om han är en bluff då faller allt liksom.’"58 

När vi diskuterar vilka medier Simone tillskansar sig av när det gäller träning nämner hon en 

man som heter Jacob Gudiol.59 Hon ser verkligen upp till Gudiol, hon nämner att om det 

skulle visa sig att Gudiol är en bluff skulle allt falla. Något som man kan tolka som hennes 

världsbild skulle falla om han var en bluff. Hon har byggt upp ett system om att allt Gudiol 

säger och skriver är något som hon oftast håller med om, skulle han vara en bluff skulle detta 

kunna få negativa konsekvenser på henne själv.  

Samtliga sex informanter har nämnt i intervjuerna betydelsen av mat och att träna hårt. Det är 

något genomgående bland svaren. För att du ska må bra som människa måste du äta på ett 

speciellt sätt, den kosthållning som medelsvensken äter får avhyvlingar av samtliga 

informanter. En del av informanterna har läst nutritionslära på högskolenivå, en del har fått 

sin kunskap om kost av andra individer i gemenskapen. Samtliga försöker sprida denna 

uppfattning vidare. Antingen i sin roll som personlig tränare eller till människor i dess närhet, 

vänner och familj. Vissa sprider är mer aktiva än andra. De flesta är rigorösa i sin planering av 

kosten, detta har främst varit under deff som visserligen är något utöver det vanliga men 

likväl, Simone har exempelvis vägt gurkan under sin deff.60 Detta får man verkligen uppfatta 

som iögonfallande med tanke på mängden kilokalorier i en gurka, 13 kcal för 100gram gurka 

kan uppfattas att man tar sin planering till den yttersta gränsen.61 Vad det gäller träning är alla 

överens om att det finns en träningsform som är bättre än andra, nämligen tung styrketräning. 

Detta tyder på ett meningssystem som finns inom gemenskapen som dessa informanter tillhör, 

                                                 
58 Intervju med Simone 
59 Jacob Gudiol är en utbildad fysioterapeut som har en stor träningsblogg (Träningslära.se) samt 
författare till ett antal böcker på ämnet. 
60 Intervju med Simone 
61 http://matkalkyl.se/se-gurka.php (Besökt 2017-12-13) 
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man måste äta på rätt sätt som de själva uttrycker det men man måste även utföra rätt träning, 

nämligen tung styrketräning. Adrian sammanfattar sina åsikter i ämnet på frågan om vad hans 

mål med bodybuildingen är; ”Bara liksom lyfta tungt, asså maxningar, lyfta tyngre vikter”.62  

Fatima är avvikande bland informanterna då hon är vegan. Det är rätt för henne själv, men rätt 

sätt är oftast att man ska äta mycket protein, vilket samtliga är överens om oavsett man äter 

blandkost eller vegankost.63 Fatimas meningssystem skiljer sig från övriga informanter, hon 

försöker på ett sätt förmedla sitt system vidare genom en slags mission. När Fatimas svarar på 

frågan om hon försöker påverka andra svarar hon; ”Jag försöker så mycket jag kan få folk att 

bli veganer, pratar om dess hälsovinster som uppkommer vid en vegansk kost. Men det är 

svårt, men jag försöker verkligen. Detta är så otroligt betydelsefullt för mig,”64 

Vad gällande protein är samtliga utfrågade inne på linjen att det ibland kan vara svårt att få i 

sig tillräckligt med protein, genom att äta mycket protein bygger man ytterligare muskler. 

Samtliga äter någon form av tillskott av protein i pulverform. Varför denna hets kring protein 

kan man fråga sig. Svaren har varierat, en orsak är för att det är gott med proteinshakes, men 

den främsta anledning har kretsat till detta med deff och det under denna period kan vara svårt 

att få i sig tillräckligt med protein.65 Proteinet i sig kan möjligen tolkas som en form av 

symbol, man får uppfattningen av att protein är en viktig del av informanternas liv, utan ett 

högt proteinintag kan de möjligen inte få de goda resultat de vill av sin träning. Deras 

proteinintag i form av shakes kan även tolkas som en form av ritual då de allra flesta tar den i 

nära anslutning till träning.66 Niklas ger sin bild av proteinintag på följande sätt; ”Mellanmålet 

är rågbröd med 80gram makrill i tomatsås på för att få i mig omega 3 och protein, sedan är 

det samma middag (En lunch/middag av 150g protein, 200g grönsaker och 200g kolhydrater) 

som lunch och avslutar dagen med 250gram kvarg”67 Här ser man att Niklas fokuserar på 

näringsrik mat med mycket protein.  

                                                 
62 Intervju med Adrian 
63 Intervju med samtliga 
64 Intervju med Fatima 
65 Intervju med samtliga 
66 Intervju med samtliga 
67 Intervju med Niklas 
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Sara ger sin bild på proteinintag och proteinshakes på frågan om hur hennes kost ser ut; ”Där 

är det fokus på protein, mycket protein måste jag få i mig. Det blir alltid två shakes under 

dagen, min shaker går varm om man säger så.”68 

Många försöker äta mer vitt kött än rött kött, vilket troligen kan göra med en mindre 

fettprocent i vitt kött än i rött, som i sig leder till mindre kilokalorier. Stort fokus har legat på 

rätt sorts mat. Då uppkommer en naturlig fråga, vad är då bra mat? Enligt dessa individer är 

det mycket vitt kött som nyligen nämnt. Grönsaker, dessa kan antingen vara frysta eller 

färska, potatis och ris har varit mycket populärt, då är det inte vitt ris utan främst brunt ris som 

är mindre raffinerat än vitt ris. Det är intressant att se att de fokuserar på bra råvaror hela 

tiden, oavsett om det är deff eller bulk.69 Alltid tänker de på vad de stoppar i sig, vilket i sig är 

ett gemensamt meningssystem att det du äter spelar stor roll på ens prestation. Claes 

sammanfattar detta ämne; ” På bulken är det framförallt ett litet kaloriöverskott med bra 

råvaror.”70 

Under detta avsnitt i uppsatsen har vi sett att ett meningssystem som är liknande hos alla 

informanter. Nämligen att man måste få i dig protein samt äta bra råvaror, samtliga är överens 

om att rena, naturliga råvaror är det bästa för kroppen. Detta kan sammankopplas med den 

teoretiska utgångspunkten, att kunna klassas som en religion krävs det att man inom 

traditionen har ett gemensamt meningssystem, vilket man ser att informanterna har när det 

gäller både vilken typ av mat och träning som är bäst. När det gäller kosthållningen som 

informanterna berättar om ser man att den är planerad och strikt, detta kan man återkoppla till 

Pelters och Wijma när de skriver om Webers etik i sin artikel. Ska man bli belönad med en 

enligt informanternas definition på en snygg kropp och få bra resultat på tävlingar gäller det 

att man arbetar hårt för att uppnå detta, det kan ske via maten och träningen. I början av 

avsnittet pratade Simone om vilka medier hon läser eller lyssnar på, då nämner hon flera 

podcasts där Jacob Gudiol är delaktig i. Kardemark har i sin avhandling undersökt hur olika 

medier kan påverka oss. Visserligen har Kardemark undersökt tidningar men det är oavsett 

intressant att se hur medier påverkar individer som Simone. Hon har tagit till sig mycket av 

vad Gudiol säger i dessa podcasts, vilket märks i det citatet i början av avsnittet. Kardemarks 

avhandling kan man koppla samman med det som nämns om vart informanterna har hämtat 

sin kunskap om mat ifrån. Att de inom rörelsen påverkar varandra, man kan inte utesluta att 
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viss information kommer ifrån media i form av exempelvis tidningen Body eller hemsidan 

tyngre.se 

2.3 Hur kan man se på en individs handlingar 

 

Detta avsnitt kommer försöka tydliggöra hur man kan se på informanternas handlingar i olika 

perioder i livet, försöka se vilka bakomliggande faktorer som driver dem och hur dessa kan 

tolkas. 

”Då skulle jag välja vara under uppbyggnad om man säger så. haha. Men det är väl också 

det är inte hälsosamt att dieta(deffa). Det är ju inte bra att som tjej inte ligga på ett för 

lågt, för lite fett liksom, ligger man på ett underskott, kroppen är ju i ett "svältläge" som 

det heter. Kroppen vill ju inte vara där egentligen, gör ju vad som helst för att ta sig ur 

den, men det får den inte.”71  

I citatet ovan bekräftas vilken fas Simone själv skulle vilja befinna sig i. Man ser en del 

intressant i detta citat, vi börjar med att hon nämner att kroppen är i ett ”svältläge”, att 

kroppen inte vill befinna sig där, detta kallas för setpointhypotesen72. Men det intressanta är 

orden ”men det får den inte.” Vilket kan tolkas som att hon arbetar emot sin egna kropp, 

försöker bemästra sin kropp genom en psykisk ansträngning, att motarbeta kroppens signaler. 

Detta kan tolkas som en form av moralisk handling som hon anser är den rätta handlingen att 

utföra för att nå sina mål, hennes målinriktning inför tävlingen kan tolkas som extra 

meningsfullt för henne själv.  

Detta avsnitt behandlar individernas handlingar, vilket kan sammankopplas med ritualer, de 

två som kan kopplas närmast till detta är Niklas och Adrian. De två har utförligt förklarat 

vissa av sina handlingar, även i viss mån Sara. Niklas pratar under vår pratstund om hans 

morgonrutin som han själv kallar det. Varje vardag går han upp 05:00 för att alltid äta en viss 

mängd havregrynsgröt samt ägg och en dryck, beroende på om han är under deff eller inte. 

Sedan klär han på sig byxor för att sedan välja en viss tröja av fem möjliga som kan välja, 

sedan sätter han alltid på sig högerskon först, sedan cyklar han till gymet för att följa ett fast 

schema. Detta gör han varje morgon. Niklas beskriver själv att om han har extra energi blir 

                                                 
71 Intervju med Simone 
72 En hypotes som går ut på att kroppen alltid vill eftersträva energibalans, väger en individ 75kg och 
har ett specifikt energibehov som kroppen alltid försöker eftersträva genom olika fysiska processer, 
exempelvis hunger. 
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det att passet blir längre, vilket leder till att han ibland är försenad till jobbet bara för att träna 

extra bra. Jag frågade honom varför det är denna rutin på morgonen, Niklas svarade ” För att 

jag alltid har gjort så, Det skulle inte fungera lika bra inbillar jag mig om jag bytte. Jag 

vågar inte chansa heller, töntigt men det är viktigt för mig”73 

Hans fasta rutin är intressant i det avseende att hans livsstil påverkar hans arbete i den grad att 

han faktiskt kan förlora arbetet. Träningen är så viktigt att han hellre riskerar att bli försenad 

till jobbet än att möjligen tappa några minuter av bra träning. Man kan tro att de allra flesta 

som tränar på ett gym har fokuset tvärtom, jobb först för att sedan träna. Att han själv 

beskriver hur han klär på sig som något andra uppfattar som töntigt men viktigt för honom är 

spännande. Man kan uppfatta att Niklas inte fungerar optimalt om han inte utför denna 

handling varje morgon. Det uppfattas i intervjun som detta är viktigt för Niklas, det får inte bli 

fel.  

Adrian pratar inte om samma ämne som Niklas när han förklarade något som kallas för 

tömningsveckan. Detta är något som Adrian och en del andra bodybuilders utför inför en 

tävling.  

”Tömningsveckan består av, man börjar alltid på söndag, sen är tävlingen på lördagen, 6 

dagar innan. så söndag, måndag, tisdag, onsdag då äter man bara broccoli och kyckling 6 

ggr om dagen, 140gram kyckling och 100 gram broccoli i varje matlåda, inga kolhydrater. 

Sen dricker man gradvis mer och mer vatten, varje dag som går, så första dagen 4 liter, 

andra dagen 5, sen 6, sen 7 liter vatten på en hel dag.”74 

Adrian fortsätter sedan en stund och pratar om hur man drar ner sitt vattenintag totalt och 

även att man äter riskakor och dess sälta för att suga upp de sista vattendropparna i kroppen.75 

Detta citat visar på den process som vissa bodybuilders genomgår för att verkligen prestera 

inför en tävling. Detta kan uppfattas som en form av ritual, äta samma matlåda sex gånger på 

en dag vissa dagar och dricka kopiösa mängder vatten. Adrian själv nämner att det inte är bra, 

och det kan man nog hålla med om. Denna påfrestning är en uppoffring som man gör för att 

kunna leverera på tävlingen sen, något som är ytterst intressant vad man som individ är 

beredd att göra för att kunna tävla på en seriös nivå. Dessa uppoffringar ser man på olika nivå 

i samtliga informanters svar. Detta oavsett om det gäller att hålla ett specifikt kostschema eller 
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träna trots att man inte orkar. Uppoffringarna i sig kan tolkas som handlingar som är rätt för 

informanterna och måste utföras för att nå sin ultimata mål. Nämligen den perfekta kroppen 

under en tävling. 

Saras specifika handling vad gäller fuskmåltider är lite mer restriktiv än övriga sex 

informanter. Fyra av sex har någon form av uttalad fuskmåltid. Det är främst under deffen 

som hon försöker få in en riktig fuskmåltid där hon får äta precis vad hon vill.  

”För jag vet att sköter jag min kost under veckan så unnar jag mig en fuskmåltid, det är 

inte så att jag köper 1kg godis, två pizzor och sådär utan att det blir måltid som jag unnar 

mig, oftast är det hamburgare från en finare restaurang på Söder”76 

Detta gäller endast då hon skött sig under veckan, men hon nämner att hon alltid sköter sig för 

hon vet att den moralhöjaren kommer senare under veckan. Den fungerar inte bara som 

moralhöjare utan även något som fyller på energin i kroppen.77 Man ser en skillnad mellan 

Sara och Claes, Sara har en viss restriktion på sin fuskmåltid, Claes å andra sidan lastar på 

rejält, han får äta precis vad han vill. Vilket belyses här; ”sen den 7e dagen i veckan på 

lördagen så har jag en cheatday, då kan jag äta vad vill, hur mycket jag vill när jag vill.”78 

Här ser man möjligen en viss ambitionsskillnad. Sara satsar mot ett EM, denna målsättning 

saknar Claes just nu.79 Det är intressant att se denna ansträngning och belöning som kan se 

spår av i informanternas svar. De anstränger sig rejält under veckan för att sedan belöna sig 

själv och sitt goda beteende under en fuskdag eller fuskmåltid. 

Tidigare i undersökningen har Fatima figurerat och hennes missionerande handlingar, då hon 

under intervjun inte berättat om några specifika rutiner nämner hon oftast hennes mission om 

att folk ska bli veganer. Främst på grund av denna livsstils hälsovinster enligt henne själv. I 

citatet ser man en form av skyddande barriär, vegankosten skyddar henne från exempelvis en 

för tidig död enligt henne själv ska tilläggas. Hennes åsikter i ämnet ser man i detta citat;  

”Det är för att jag inte vill att vissa köttsorter och andra djurbaserade produkter som mjölk 

ska leda till att jag får en för tidig död. Jag avstår för att optimera min kropp både invändigt 

och utvändigt, det går att bli stark trots man är vegan, man måste inte äta djur och genom 
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detta leda till att man kommer dö tidigare på grund av sin kost, jag vet att min kost är den 

rätta vägen att gå för ett hälsosamt liv.”80 

Sara har en annan ritual som oftast sker under deffen. Då hon går på ett kraftigt 

kaloriunderskott, leder detta till att hon blir rejält arg ibland, för att det inte ska drabba hennes 

sambo går in i deras träningsrum i lägenheten och kör 20minuter med en kettlebell i sin 

ensamhet, äter efter detta 250gram kvarg och då är allt bra igen. Detta är för att undvika 

konflikter med sin sambo.81 Det är intressant att se vad hon är beredd att göra för att inte 

hennes sambo ska drabbas av hennes livsstil, att hon har ett rum där hon avreagera sig i, köra 

slut på sig själv med träning för att sedan få chansen att äta lite extra mat utanför kostschemat. 

Informanternas handlingar sker utifrån deras meningssystem att träna hård styrketräning, äta 

bra matvaror med ett högt proteinintag. Något man kan koppla samman med Berger och 

Luckmanns teori om ett gemensamt meningssystem. Simone är troligen där det syns tydligast, 

vilken ansträngning som ligger bakom, hon vet om att kroppen ska motarbeta henne. Då är 

viktigt för henne att vinna den kampen, hon hämtar motivation utifrån sitt meningssystem, det 

är meningsfullt för henne att vinna över sin egna kropp för att få en bra tävlingskropp. Adrian 

berättar även om tömningsveckan som också är en enorm ansträngning bara för att få den 

optimala kroppen, trots en del hälsorisker enligt honom själv. Denna egna identiteten som 

finns med i den teoretiska utgångspunkten syns även här, Simone och Adrian har ett 

gemensamt meningssystem men de har egen metod att nå resultat. Samtliga informanters svar 

kan man koppla samman med Andreasson och Johanssons bok om fitnesskulturen, där de har 

intervjuat flera som anser att det dom gör är den rätta vägen till hälsa. Men också en intervju 

med en tjej som är beredd att riskera hälsan för sin träning. Genom att träna strax efter en 

operation. Hon tar en risk samtidigt som hon anstränger sig för sin träning, något 

informanterna i denna undersökning också ägnar sig åt, risk och ansträngning på olika nivåer.  

2.4 Den rätta vägen och gemenskapen inom traditionen 

 

”Hur har du påverkats som människan sen du började forma kroppen? Längtar tillbaka 

till ditt gamla ’jag’?  

Nej, jag önskar att jag hade börjat tidigare.  
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Så du menar att du känner att du har blivit en bättre människa? typ optimera dig som en 

bättre version av dig själv.  

Ja, men det tycker jag.”82  

Här ser man ett exempel på att Claes själv anser att han blivit mer fulländad som människa 

efter sitt beslut att ändra livsstil. Något som sig kan klassas som frälsning från det tidigare liv 

som han levde, att han önskar att han började tidigare visar hur nöjd han är med det beslutet. 

Han säger rakt ut att han har blivit en bättre människa sedan beslutet visar på spår av 

frälsning. Sara visar även hon upp spår av liknande frälsning som Claes genom detta svar på 

samma fråga; ”Jag har helt klart blivit en starkare, snyggare version av mig själv. Längtar 

inte tillbaka alls, usch vilken hemsk tanke. Haha.”83 

Bland det sista i intervjun med Claes och vad som fick mig personligen att rycka till över den 

övertygelse som Claes har i sin livsstil, det var vad han ansåg sig villig att ge upp för att 

fortsätta med den livsstil han har nu. ” Jag skulle typ offra såhär mitt finger för att fortsätta 

med det här,”84 Här ser man något extremt. Att man som individ skulle vara beredd att offra 

en kroppsdel för det man gör kan tolkas som extremt, denna fasta övertygelse om det man gör 

är det enda rätta att man är villig att offra kroppsdel, utsätta sig själv för svår smärta för rätten 

att behålla sin livsstil är i sig något som kan tolkas exceptionellt på många plan. Det är möjligt 

att Claes endast är hypotetiskt i sitt uttalande. Det finns andra informanter som skulle ge upp 

vissa föremål eller göranden de älskar att göra för att få fortsätta med deras nuvarande livsstil. 

Adrian älskar exempelvis att spela tv-spel, han skulle ge upp det direkt för att fortsätta träna. 

Fatima skulle lättare ge upp träningen än sin kosthållning. Då vågade hon inte säga vad hon 

skulle ge upp för att få fortsätta vara vegan. Det kan tolkas som ett tecken att hon själv kanske 

inte vill veta vad hon är beredd att ge upp för det.85  

Alla informanter har under intervjuerna svarat att de har blivit bättre människor sedan började 

träna. Sara och Fatima har pratat om hur mycket snyggare de anser sig själv ha blivit sedan 

denna förändring. Det finns även spår av detta i Adrians och Niklas svar, Adrian själv hävdar 

om han fick se ett fotografi på sitt gamla ”jag” skulle han säga ”jävla tjockis” till sig själv.86 
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Niklas säger att han inte längtar tillbaka till sina ”spagettiarmar direkt”.87 Man får 

uppfattningen i intervjuerna att om man vill bli snygg måste man träna hårt. Snygg enligt 

informanternas svar måste man vara muskulös och inte spinkig och smal. Denna väg är den 

väg man måste vandra för att nå de resultat som man själv vill ha, vill man vara snygg måste 

man träna hårt och äta rätt. Vissa har mer realistiska anspråk, främst Simone som i sitt jobb 

som personliga tränare inser att alla har olika mål med sin träning.88 Man ser gott om tecken 

på frälsning bland de utfrågande informanterna, samtliga har ansett sig blivit bättre människor 

sedan de ändrade livsstil. Många av dem försöker även sprida detta vidare till andra, antingen 

via sociala medier medan andra försöker få sina vänner att börja leva på deras sätt. En form av 

övertygelse finns bland informanterna att detta är rätt, vissa inser nyktert att alla har olika 

genetiska förutsättningar att bygga muskler, men alla kan äta bra.89  

Gemenskapen bland bodybuilders är god är den gemensamma uppfattningen samtliga 

utfrågade har. Fatima ger en bild som har två sidor, att det finns vissa ”rötägg” inom rörelsen 

också, men annars att alla är hjälpsamma om man frågar om råd om träning, eller kost. Fatima 

själv lyssnar inte alltid på dessa kostråd då hon själv är vegan. Fatima hävdar att rötäggen 

främst är killar som inte vill prata eller hjälpa tjejerna som är med i gemenskapen. ”Det är 

främst vissa killar då som ska hävda sig och inte vill prata med oss tjejer. Men det är sällan. 

Har stött på 3-4 såna killar per år ungefär.90 Det är intressant att få en kvinnas åsikter om 

denna mansdominerande rörelse som det trots allt fortfarande är. Vissa män inte vill hjälpa en 

individ av den enkla anledningen att hon är kvinna är iögonfallande, att det är något som 

verkar vara accepterat i en del av gemenskapen. Samtidigt är gemenskapen överlag relativt 

nedlåtande mot individer utanför densamma. Det är ett enat gäng mot medelsvensken där det 

är främst maten som medelsvensken äter som man är negativ emot. Träningen som 

medelsvensken tränar är inte lika utsatt som maten är. Dock är informanterna överens om 

vilken träningen som är den bästa, nämligen hård styrketräning. 

Fatima har ett större missionerande fokus på sin veganskakosthållning än andra informanter, 

hon hävdar att det är enda vägen till hälsa. Medan andra informanter har ett allmänt fokus. 

Claes pratar om detta med kost och hälsa; ”jag tänker "okej, han äter makaroner och korv, 

Vad bra för han men han kanske skulle må bättre av att käka det jag gör kan jag nog tänka. 
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Men jag säger aldrig det.”91 Här ser man att Claes själv inte vill berätta för andra utanför 

gemenskapen, men när någon frågar om kost hjälper han gärna till. Vilket är genomgående 

bland svaren, att de vill hjälpa andra att må bättre, bara att vissa tar det ett steg längre. Man 

ser här en skillnad mellan svaren som getts av Claes och Fatima. Fatima är öppet 

missionerande medan Claes är mer tillbakadragen men svarar gärna om någon frågar.  

Två kvinnor arbetar som personliga tränare, där är det ju en del av jobbet att få folk att ändra 

sin livsstil, Simone utvecklar sina tankar när vi diskuterar vad hon gör när någon frågar henne 

”Men ja exakt. Det är liksom inte så att jag bara "Hörru dudu, vet inte du att man inte ska äta 

en snickers en tisdag för att det är blablabla" Utan det är helt upp den personen, det är 

dennes val liksom.”92 Här ser man en liten mildare ton i Simones uttalande, personer har ett 

eget val att leva som de själva vill. Personer som anser sig behöva personlig träning eller 

kostrådgivning söker upp Sara och Simone för bästa möjliga hjälp.  

Under detta avsnitt ser man spår av frälsning från sitt tidigare ”jag”, detta kan kopplas 

samman med återigen det Berger och Luckmann beskriver som ett meningssystem, utifrån det 

systemet anser informanterna att de har blivit bättre människor. För meningssystemet i detta 

fall är att ha en vältränad kropp utifrån det gemensamma systemet som finns inom 

gemenskapen. Detta med den enade fronten mot medelsvensken och dess kosthållning faller 

också i under Berger och Luckmanns teori men även in under Pelters och Wijmas och Kurtz  

forskning. Samtliga informanter är överens hur en kropp ska se ut. Något som kan kopplas 

samman med Pelters och Wijmas artikel om frälsning som en del av en religion. Spår av 

frälsning är återkommande i alla svar. Här berör undersökningen också det som är svårast att 

finna, nämligen den gemenskapen. Den finns där, den är inte lika tydlig som frälsning är. 

Enligt Berger och Luckmanns teori måste det finnas ett meningssystem som individerna ska 

vara överens om, det finns. Ett exempel är detta med deras gemensamma kritik mot 

kosthållningen som medelsvensken har. Sen hur de uttrycker sig om svenskens kosthållning 

skiljer sig åt. Detta gäller även träningen, informanterna är överens om vilken träning som är 

bäst, nämligen tung styrketräning, men bland informanterna finns det skillnader hur den typ 

av träningen ska bedrivas och hur ofta. Detta skriver även Vanderpool om att det måste finnas 

med för att kunna klassas som en religion. Gemenskapskriteriet uppfylls till en viss grad, 

mindre än exempelvis frälsning. Som är tydligare och lättare att finna spår av i svaren. Utifrån 
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detta kan man se att samtliga informanterna skulle kunna klassas som religiösa aktörer och 

deras livsstil kan sammankopplas med religiösa fenomen utifrån både den teoretiska 

utgångspunkten men även Vanderpools lista. 

 

 3. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  
 

3.1 Hälsoism  
Syftet med denna undersökning har varit att studera fenomen hälsoism och kroppsbyggande 

och i vilka aspekter livsstilar sammankopplade med dessa kan uppfattas som något religiöst. 

Frågeställningen har varit följande:  

1. Hur kan en livsstil sammankopplade med hälsoism och kroppsbyggande påverka 

individer? 

2. I vilka avseenden kan livsstilar sammanbundna med hälsoism och kroppsbyggande 

tolkas som religiösa fenomen?  

Utifrån Vanderpools kodningsschema har undersökningen tillsammans med en 

innehållsanalys används för att kunna tolka de svar som kodats fram. Resultaten har varit 

enade svar från informanterna i många av frågorna, det är uppenbart att denna livsstil 

påverkar informanterna både positivt och negativt. Det finns även passager i undersökningen 

som visar spår av religiösa fenomen, främst frälsning och mission. Den teoretiska 

utgångspunkten har hjälpt undersökningen att öka förståelsen för det meningssystem som 

finns bland svaren, samtliga informanter är överens om de mest vitala punkterna i detta 

meningssystem. Nämligen hård styrketräning och bra kosthållning med högt proteinintag. 

Utifrån detta meningssystem har informanterna utvecklat en egen identitet också, en egen väg 

att vandra för att nå sin kropp. Mycket likheter i deras görande men också skillnader, vilket 

den teoretiska utgångspunkten har hjälpt till med att förstå hur skillnaderna kan ta sig form. 

Detta är främst genom man hittar en helhet som individerna är överens om, exempelvis högt 

proteinintag men här kan sedan individerna skilja sig åt, det enklaste att få i sig gott om 

protein är att äta kött eller ta en shake av vassle men det går även att få i sig protein som 

vegan, vilket Fatima påvisat. Informanterna är överens om helheten men vägen dit är 

annorlunda, detta har Berger och Luckmanns teori hjälpt mig med. Samtliga informanter 
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pratar som det finns en väg att vandra för att nå sin drömkropp, men det har visat sig att vägen 

har varit annorlunda för alla.  

Från den förändringen som skedde i samband med den tredje vågen av bodybuilding som 

startade under 1990-talet, kan urskönja en specifik grupp av individer som är sticker ut i 

många avseenden. Allt fler svenskar tränar i någon form nu, svensken har kommit en lång väg 

ifrån Arne Tammes försök att träna folket i hemmen till de allt mer heterogena gymmen i 

Sverige. Men denna uppsats har undersökt delar av gruppen som har tagit det ett steg längre. 

Hälsoism som begrepp myntades av Robert Crawford och senare även Petr Skrabanek som 

menade att det är främst den stora medelklassen som har bytt ut religionen mot hälsa, något 

som denna uppsats inte har undersökt, undersökningen har fokuserat på bodybuilders och om 

deras livsstil kan tolkas som religiösa fenomen. 

Skrabanek menade även att hälsoism kan ha negativa påföljder, det ser man spår av detta i 

undersökningen när Niklas berättar om sin syn på individer utanför hans egna gemenskap men 

samtliga informanter påvisar olika grader av oförståelse för andra utanför deras gemenskap, 

där Niklas sticker ut mest. Skrabanek menade att hälsoism kan ha negativa konsekvenser. 

Niklas svar visar tendenser på något som kan tolkas som elitism, genom att Niklas anser att 

individer utanför gemenskapen är sopor, vilket i sig inte är en positiv egenskap. Återigen kan 

man koppla samman det Kurtz nämner som renläriga individer, Niklas visar tecken på just att 

hans sätt att leva är rätta och individer utanför gemenskapen har fel. 

Niklas själv har inte varit inne i bodybuildinggemenskapen under särskilt lång tid men ändå 

hyser han sådana tankar om individer utanför densamma. Här får man ett tydligt exempel hur 

hälsoism och träningen kan påverka en individ till något som inte är smickrande i dagens 

samhälle, nämligen ett förakt mot individer som inte är som en själv. Detta visar även Adrian 

i sitt svar om vad han skulle säga om han såg en bild på sitt tidigare ”jag”, han skulle kalla sig 

själv för en ”jävla tjockis” Det är tydligt i dessa två svar att deras livsstil har påverkat dessa 

individer till detta fall något negativt. Det finns även tecken på hälsoism och dess negativa 

påföljder i Saras svar angående hon och hennes sambo, då hon är så upptagen att deffa och 

hålla sig hälsosam kan leda till att hennes sambo drabbas, vilket är negativt.  

3.2 Den rätta vägen och arbetsetiken 
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I boken Fitnessrevolutionen finns det intervjuer av individer som tillhör samma gemenskap 

som denna undersöknings informanter. Joel och Lovisa berättar att de själva ser sig som 

vägvisare till den rätta vägen. Man ser liknande tendenser i denna undersökning. Hur man 

som bodybuilder kan influera andra att leva som sig själv, något dessa individer anser vara det 

rätta sättet att leva. Fatima är ett bra exempel på detta, då är det främst kosten som hon 

försöker missionera ut. Fatima är av den fasta övertygelsen att vägen till ett hälsosamt liv och 

samtidigt skydda sig mot en förtidig död är att vara vegan. Hon avskiljer sig mot övriga 

informanter som i Claes fall är mer tillbakadragen. De flesta informanter har pratat om detta 

med att de ser ner på den kosten som medelsvensken äter, vilket man i många fall kan hålla 

med om. Men de flesta har inte varit aktiv missionerade i detta avseende utan mer att om 

någon undrar har dom besvarat frågan. En restriktiv mission medan Fatima är motsatsen, här 

är det möjligt att koppla ihop Fatima med det Irma Kurtz skriver om sin artikel om dessa 

hälsosamma individer som försöker missionera ut sin livsstil till andra. Där mission är tydligt 

sammankopplade med olika religiösa rörelser. Detta gäller dock inte bara maten som en del av 

hälsa utan även träningen. Där samtliga informanter försöker sprida sin lära vidare på ett mer 

eller mindre aktivt tillvägagångsätt, det gäller främst vänner och familj men även till icke-

anhöriga främst då i rollen som personliga tränare. I Fatimas fall och hennes svar angående 

kosthållning är den tydligaste vad Vanderpool kallar för en skyddande barriär. Att Fatima 

försöker beskydda sig från ohälsa och en för tidig död.  

I Pelters och Wijmas artikel om hälsa som religion berörde de den protestantiska arbetsetiken, 

detta finns det spår av detta i fitnessrevolutionen men även i undersökningen, dock är det 

främst ansträngning och belöning som har figurerat bland svaren, i fitnessrevolutionen har de 

intervjuat en tjej som utsätter sig för hård träning trots doktorn ordinerat vila under en lång 

tid. Det finns inga lika tydliga hälsovådliga paralleller att dra i undersökningen, likväl fanns 

det gott om tecken på arbetsetiken, i form av främst ansträngning men även belöning. Något 

som också kan kopplas samman med Håmans text om ortorexia nervosa, en mindre besatthet 

av att äta bra mat. 

Arbetsetiken och besattheten av mat som nämns av Pelters, Wijma och Håman visar sig 

främst under de perioder av deff som informanterna har haft. Sara, Simone och Claes har visat 

spår av besatthet av maten, Simone har möjligen visat spår av största besatthet då hon vägt sin 

gurka under deffen. Man kan tycka att det inte finns någon mening med detta då en gurka är 

mer eller mindre är helt kalorifri. Claes hävdar att han lever för att träna och äta bra. Då har 

han tidigare sagt att han inte tycker att medelsvensken äter bra utan att han själv äter rätt. 
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Claes och Sara har nämnt att de äter fuskmåltider eller har fuskdagar för att belöna sin 

ansträngning de gjort under veckan. Det är väldigt intressant att höra deras historier, att de 

under stora delar av deffen verkligen har denna besatthet av matintaget något Håman skriver i 

sin avhandling om ortorexia nervosa förekommer. 

Sara och hennes träningsrum som hon går in och bränner kalorier bara för att få chansen att 

äta mer mat visar tydliga spår av besatthet och den tidigare nämnda arbetsetiken. Sara gjorde 

detta för att hon inte ville bråka med sin sambo då hon var rent av arg under sina deffperioder. 

Vilket visar hur individer påverkas av denna livsstil. Den påverkar både de själva och ibland 

även sin familj, detta ser man främst under de extrema perioderna av deff. Simone nämner att 

hon skulle välja bulka framför deff om hon tvingades välja period. Hon nämner även att en 

deff inte är hälsosamt. Att pressa sin kropp under en period mellan 10–16 veckor är ett tydligt 

bevis hur denna livsstil präglar informanternas liv, både positivt och negativt. När deffen är 

avslutad mår möjligen informanterna bra för att det har lyckats med denna svåra prövning, 

genom detta bygger de en bättre självkänsla. Vilket är positivt. Under processen är det 

möjligen svårt och tufft både psykiskt och fysiskt genom detta mår informanterna dåligt.  

I undersökningen ser man tydliga spår av ett specifikt meningssystem som går ut på att äta bra 

och träna tung styrketräning. Både Claes och Simone har varit tydliga med detta. Claes 

nämner att han lever för det han gör. Motiveringen till detta är att han mår bättre sedan han 

genomgick denna förändring. Att han är dedikerad till sin livsstil nämns när han säger att han 

skulle offra ett finger för att fortsätta leva på detta viset. Detta är personligen det mest 

intressanta i hela undersökningen, det kan visserligen vara bildligt Claes menade, men man 

fick inte den uppfattningen under intervjun, uppfattningen var verkligen att Claes menade 

bokstavligt. Om Claes menade bokstavligt kan detta tolkas som en form asketism, personligen 

dyker kopplingen upp till den tibetanska munken som tände eld på sig själv. Något som i 

högsta grad kan klassas som ett religiöst fenomen. Att man kan vara villig att utsätta sig själv 

för smärta för att behålla sin livsstil, då är man övertygad om denna livsstil är den rätta. 

Denna fasta övertygelse kan man även läsa i Pelters och Wijmas samt Kurtz artiklar att 

individerna inom rörelsen är fast övertygade om deras väg är den rätta att gå. Detta går att läsa 

i boken av Johansson och Andreasson, detta är något samtliga informanter är överens om. Det 

visar alla spår av denna övertygelse, där Claes möjligen sticker ut som mest extrem.  

Simone är tydlig med vad som skulle ske utifall träningen försvann, hennes identitet skull 

försvinna. Träningen är något som är mycket meningsfullt för Simone, det ser man tydligt i 



36 

 

hennes svar. Skulle träningen försvinna skulle de högst sannolikt få allvarliga negativa 

konsekvenser för henne själv. Hon berör även detta ämne i intervjun då vi pratar om medier 

som hon använder sig av. Skulle det visa sig att Jacob Gudiol skulle bara vara en bluff skulle 

allt falla enligt henne själv. Detta tas upp i Kardemarks avhandling där Anders Jeffners 

definition av livsåskådning kan skådas i Simones svar, Gudiol är i detta fall en avgörande del i 

Simones världsbild och de bildar en del av hennes värderingssystem. Här ser man hur media 

spelar en roll i bildande av personers världsbilder. Det är tydligt att Gudiol påverkar Simone i 

allra högsta grad om det skulle visa sig att det han säger och tycker i podcast inte stämmer, det 

skulle möjligen påverka henne på ett negativt sätt. Detta kan möjligen tolkas som en form av 

religiös förebild i sin gemenskap. Hon ser möjligen Gudiol som en form av guru. Det är 

möjligt att det kan tolkas på detta sättet. 

När man diskuterar allvarliga konsekvenser av ens livsstil måste man ta upp Niklas och hans 

träning som ibland går ut över hans jobb. Något som händer relativt regelbundet om man får 

tro Niklas själv. Hans livsstil kan i förlängningen leda till att han förlorar jobbet, vad det 

skulle innebära vet man ju inte. Han kanske skulle klara av det rent ekonomiskt men hans 

livsstil kan möjligen få stora konsekvenser om han blir av med jobbet. Det är ju endast 

spekulationer, personligen skulle jag aldrig låta träningen gå ut över mitt jobb. Förmodligen är 

det fler personer som tänker likadant, men för Niklas är träningen av yttersta vikt, det syns 

tydligt under intervjun. 

Det är tydligt genom undersökningen att informanternas livsstil påverkar dem, både negativt 

och positivt. Undersökningen har visat att när informanterna har ändrat livsstil har det visat 

sig att de själva ser sig om bättre människor och att de aldrig skulle vilja gå tillbaka. Det är 

utan tvekan positivt för informanterna själva, att de har fått bättre självkänsla till följd av 

denna förändring. Men även att det rent fysiskt mår bättre. Detta kan i många avseende tolkas 

som en frälsning från sitt tidigare ofärdiga ”jag”. Träningen tillsammans med kosten har gjort 

informanterna till bättre människor enligt dem själva.  Att detta är positivt är tydligt, det är 

snarare möjligen vägen dit som har varit negativ ibland. Då tänker jag främst under deff, Det 

är oftast en riktigt tuff period, där ibland informanternas känslor har varit ur balans. De har 

försökt dämpa detta genom att äta fuskmåltid eller fuskdagar. Simone har nämnt att det inte är 

hälsosamt. Då får man anta att hon vet vad hon pratar om då hon har läst på om ämnet på 

högskolenivå. Detta visar återigen spår av den protestantiska arbetsetiken om ansträngning 

och belöning men även det Kurtz nämner i sin artikel om den renläriga tränande individen. 
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3.3 Ritualer 

 

Undersökningen har påvisat något som kan tolkas som en form av ritual som kan kopplas 

samman med symbol, vilken man kan tolka att protein är för informanterna. Alla informanter 

har pratat sig varma om vikten av protein, oftast är det via maten. Men protein i form av 

tillskott är något samtliga informanter tar på daglig basis. Oftast i anslutning till avslutad 

träning. Symbolen i detta fall kan tolkas som proteintillskottet, som är något som alla värnar 

om, det är meningsfullt, nästan ett krav att ta detta. Ritualen blir då i detta fall att ta sin 

proteinshake efter avslutad träning. Man har pulver i en shaker och sedan tillsätter vatten och 

skakar den, genom detta tillgodose sig det dagliga proteinbehovet informanterna har.  

Det finns spår av ritualer som inte är sammankopplade med en symbol, det kan vara Niklas 

och hans morgonrutin som är till den grad viktigt att han själv inte vågar bryta den. Det kan 

också vara den rigorösa planeringen av matlådor som förekommits i svaren, väga upp 

specifikt mått av mat, eller tömingsveckan som Adrian berättade om att man planerar hur 

mycket vatten och exakt vilken typ av mat och mängder av den. Alla informanter visar spår av 

detta, detta är en mycket viktig del för informanterna, man får uppfattningen att det är av 

yttersta vikt för dessa individer. Det är svårt att säga om detta gäller för hela den gemenskap 

som de befinner sig i. Men det är sannolikt att så är fallet. Denna undersökning har haft 

nyblivna bodybuilders som Niklas men även mer rutinerade med större ambition som Sara. 

Här kan Kardemarks artikel om medias påverkan av individer också spela en viss roll, i 

tidningar som dessa individer möjligen läser/lyssnar sprids det möjligen subjektiva åsikter 

eller tips som kan påverka individerna i vissa avseenden. Adrian har möjligen läst sig till om 

sin tömningsvecka. Det är inget som har framkommit men man ska inte se det som en 

omöjlighet till att individer påverkas av media. Simone och hennes inställning till Jacob 

Gudiol är ett tydligt exempel på detta. 

Den protestantiska arbetsetiken skriver Pelters och Wijma om i sin artikel, den är 

genomgående hos alla informanters svar. Det är tydligt att informanterna anstränger sig 

extremt hårt under perioder för att sedan belöna detta beteende, antingen med en direkt 

belöning i form av en fuskmåltid, en senare belöning i form av enligt dom en snyggare kropp 

eller ett mer hälsosamt liv. Gällande bestraffning har det varit mindre tydligt bland svaren, 

främst tänker man på Sara och hennes kettlebellträning som hon utför för att få chansen att äta 

mer mat än det står i hennes kostschema.   
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3.4 Återkoppling till teoretiska utgångspunkten 

 

Vart leder detta oss på frågan om dessa individer och dess gemenskap påvisar religiösa 

fenomen. Det framgår tydligt för mig att under intervjuer att dessa individer har byggt upp ett 

meningssystem hur man ska leva sitt liv på rätt sätt. Något som är en viktig del i denna 

uppsats teoretiska utgångspunkt. Berger och Luckmanns teori är visserligen bred och generös 

i sin tolkning men likväl ser man att individerna i denna uppsats har själva bildat ett system av 

handlingar som är rätta för individerna själva, detta kan vara att äta en viss mängd och form 

av mat. Det är framförallt sättet att träna på som är rätt för individerna. Identiteten som 

individen själv har byggt upp är tydlig i samtliga svar som givits. Denna livsstil är något de 

värnar mycket om, de själva skulle bli förtappade om de blev av med denna livsstil, vissa 

skulle utsätta sig för svår fysisk smärta för att få behålla den. Den enskilda individens 

meningssystem är snarlika övriga informanter men det finns också skillnader mellan dem. 

Vilket bekräftar Berger och Luckmanns krav om en självständig identitet.  Meningssystemet 

är liknande hos samtliga informanter då får man uppfattningen att denna grupp av informanter 

uppfyller Luckmann och Bergers krav om en gemenskap som kan finnas inom en religiös 

tradition, något som genomsyrar samtliga informanter, de delar samma verklighet. Det är 

tydligast i denna undersökning främst när det gäller kosten, frälsning och mission. Utifrån den 

teoretiska utgångspunkten i denna uppsats visar undersökningen att livsstilen bodybuilding 

sammankopplade med hälsa och träning kan tolkas som religiösa fenomen. Man ser även 

liknande slutsatser om man tittar närmare på den tidigare forskningen, främst med hjälp av 

Pelters och Wijmas forskning om hälsa som religion men det går även att koppla samman 

detta med det Skrabanek skriver om hälsa som ersatt religionen i medelklassen i västvärlden. 

Det är som tidigare sagt en väldigt bred definition som Berger och Luckmann använder sig av, 

vilket är ett problem med teorin, att den är väldigt bred. Vilket kan uppfattas att mycket kan 

tolkas som religiöst men använder man den tillsammans med Vanderpools lista kan man se att 

det finns religiösa tendenser inom denna rörelse. Jag skulle personligen inte bekräfta att denna 

rörelse är en form av religiösa i samma form som kristna, men det finns religiösa tendenser och 

det skulle vara intressant om någon annan skulle bygga vidare på denna uppsats för att komma 

ännu djupare in förståelsen för denna rörelse. Men utifrån Berger och Luckmanns subjektiva 

definition av religion skulle dessa individer i denna rörelse klassas som religiösa, sen vilken 

form av religiositet är svårare att avgöra. Personligen skulle jag inte benämna bodybuilders i 

samma mening som exempelvis pingstvänner, just av den anledningen att Berger och 



39 

 

Luckmanns teori är svävande. Men trots detta är tydligt att utifrån både metoden och teorin som 

använts i denna uppsats att informanterna påvisar religiösa fenomen eller tendenser. Utifrån 

Vanderpools lista visar undersökningen att alla kriterier uppfylls olika mycket, frälsning är den 

tydligaste medan gemenskapen är svårast att upptäcka, det har funnits tendenser om en 

övergripande gemenskap där ett exempel rör träningen, vilken form av träning som är bäst, alla 

informanterna är överens om tung styrketräning är den bästa formen av träning. Men det finns 

avvikelser i exempelvis hur ens träningsschema ser ut. Vilket möjligen kan jämföras med att 

troende som tillhör svenska kyrkan och medlemmar i en pingstförsamling. De har en gemensam 

Gud, men det finns avvikelser inom deras tro.  

Pelters och Wijma har sin artikel använt sig av Vanderpools tio begrepp för att definiera något 

som religion, något som denna undersökning har använt som metod för att hitta religiösa 

tendenser i informanternas svar. Dessa tio begrepp går det att finna spår av informanternas 

svar, det kunde röra sig om något heligt som i sig är något meningsfullt, vilket är träningen är 

för samtliga informanter. Utan träningen skulle de vara förtappade, detta leder in på frälsning 

som även samtliga har visat upp tendenser till. Med dessa slutsatser kan man se tydliga 

likheter med både Pelters, Wijmas och Skrabaneks forskning som har visat att den undersökta 

livsstilen påvisar en rad religiösa fenomen utifrån Vanderpools lista. Det är allt från Fatima 

och Sara och deras aktiva mission om veganism och tung styrketräning. Till den fasta 

övertygelsen Claes har om sin livsstil, främst detta med att han är beredd att bli av mitt sitt 

finger. Samtliga informanter skulle klassas som religiösa aktörer utifrån både den mer 

generösa definition utvecklad av Berger och Luckmann men även av den lite hårdare 

definitionen utvecklad av Vanderpool. vissa är mer renläriga än andra utifrån den teoretiska 

utgångspunkten men även den tidigare forskningen på ämnet. Detta baseras på bland annat 

deras vilja att sprida sin ”tro” vidare genom mer eller mindre aktiva beslut men även att deras 

fasta uppfattning om sin livsstil är den rätta vägen att gå, eller deras tecken på frälsning. 

Denna mission att sprida sin lära vidare kan man tydligt koppla samman med Kurtz text om 

den träningsfrälsta som den nya tidens puritaner, Fatima och Sara är där man sett detta 

tydligast. Deras aktiva mission har dock olikheter, Fatima har främst fokuserat på mat och 

Sara på träning. Men det är tydligt att det är någon form av mission de ägnar sig åt. Det är 

intressant att se att det är främst kvinnor som har ägnat sig åt aktiv mission medan männen i 

undersökningen har varit lite mer passiva i sin mission.   
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3.5 Framtida forskning 

Utifrån den tidigare forskningen främst av Pelters och Wijma men även boken 

Fitnessrevolutionen tillsammans med denna uppsats har täckt en viss del av denna krets. Det 

har varit en stor spridning från Sara som är yttersta eliten i Sverige till Niklas som ägnat sig åt 

detta i två år. Det skulle vara intressant att se att undersöka helt nyblivna bodybuilders, som 

precis börjat tävlat eller proffs, i den yttersta eliten i Sverige för att undersöka om samma 

tendenser finns hos dessa två grupper. 

3.6 Sammanfattning 

Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom 

bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod 

som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna 

undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit 

relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. Efter transkribering av intervjuer har ett 

kodningsschema använts för att finna material att tolka utifrån en innehållsanalys.  Den 

tidigare forskningen har varit relativt omfattande med allt från mediers roll i att påverka 

individer till hur extremt fokuserad man kan vara vad gäller matintaget. Detta är för att öka 

förståelsen för ämnet men även för att kunna jämföra denna studies resultat med den tidigare 

forskningen. Den teoretiska utgångspunkten har varit bred, för att kunna definiera svaren som 

religiösa fenomen eller inte har Berger och Luckmanns teori om ”osynlig” religion använts, 

där religion har skiftat fokus från grupp till individfokus. Men samtidigt för att klassas som ett 

religiöst fenomen måste det finnas ett meningssystem men samtidigt en egen identitet. Här har 

även teorin varit till stor hjälp att öka förståelsen för det meningssystem som finns bland 

svaren. Utifrån svaren kan man se att denna livsstil påverkar individerna både positivt och 

negativt och i många frågor kan man se tecken på religiösa fenomen. Detta har främst varit 

frälsning och mission som är sammankopplade med många religioner.
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Bilaga 1. Medgivandeformulär 

 

Deltagande i studie  

Du har valt att delta i en studie i ämnet Religionsvetenskap där syftet med studien är att 

undersöka bodybuilding i någon form kan tolkas som religion. I denna studie där du kommer 

intervjuas i cirka en timme, via telefon eller genom ett fysiskt möte. Deltagande i denna studie 

är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan motivering.  

Du som deltagare garanteras din anonymitet, ditt namn kommer i studien bytas ut mot ett 

fiktivt namn, intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas, när transkribering är gjord 

kommer inspelningen att raderas. Det insamlade materialet är endast avsedd för denna 

kandidatuppsats och kommer inte användas av utomstående parter.  

Vid frågor eller kommentarer kontakta Marcus de Vreeze antingen via mail eller telefon. 

Marcus.devreeze@gmail.com. 0730987548  

 

 

 

Namnförtydligande     Underteckning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Frågeguide 

Frågor till C-uppsats 

Bakgrundsfrågor  

Hur gammal är du? 

Idrottat tidigare? 

Har du tävlat i någon form av bodybuildingklassad tävling?  

Inom vilken tävlingsdisciplin tävlade du i? 

När tävlade du?  

Hur länge har du ägnat dig åt bodybuilding? 

Vad är din huvudsysselsättning?  

Träning och kostfrågor 

Hur många dagar i veckan tränar du genomsnitt? Hur många pass per dag? 

Hur ser du på gemenskapen bodybuilders emellan? 

Hur ser din kost ut? Ser det annorlunda ut under olika perioder? (Tävling/Uppbyggnad) 

Hur ser en vanlig dag ut i matväg under uppbyggnad/deff? Under hur lång tid? 

Varför just denna kosthållning? Har du fått inspiration från någon annan eller kurser?  

Deffperioder? Hur ser dessa ut, hur påverkar detta dig och människorna omkring dig? 

Använder du kosttillskott, vilka? Och varför? 

Utesluter du något i din allmänna kost respektive under din eventuella deffperiod? 

Varför dessa produkter? 

Rent allmänt om mat, är det njutning för dig? Hur mycket äter du? Har du fuskdagar? Varför?  

Försöker du påverka andra? 

Bodybuildingfrågor 



 

 

Hur stor del är detta med bodybuilding och hälsa? Hur inverkar träning och tävling på din 

huvudsysselsättning? 

Hur kom du in just på denna bana?  Följdfråga Varför just bodybuilding? 

Hur inverkar träning och tävlande på din fritid? (Vänner, familj) 

Finns det något du skulle vara tvungen att välja bort för att fortsätta bodybuilding? Följdfråga 

vad? 

Vad är ditt mål med bodybuilding?  

Hur ser du på människor som är utanför ”traditionen” (Bodybuilding) 

Har du några speciella rutiner/fasta görande som du gör? Varför gör du på detta sätt? 

Hur har du påverkats som människan sen du började forma kroppen, längtar du tillbaka till 

ditt tidigare ”jag” 

Hur mår du när du inte får träna? 

Är denna livsstil för alla? Varför/varför inte 

Ser du dig själv som en förebild? 

Läser du några tidningar/ser vissa program/filmer om detta? Vilka och varför? 

Har du någon förebild som du ser upp till? Varför? 

Om vi säger att du har missat ett träningspass för du helt enkelt inte orkade den dagen, hur tar 

du det då vid nästa träningspass? Dubblar du belastningen eller hur gör du? 

Din kroppsuppfattning? 

vad du tänker och känner om din kropp? 

- hur mycket tid och engagemang du lägger på ditt utseende? 

- uppskattning av din kroppsstorlek? 

- hur nöjd/missnöjd du är över din kropp? 

- din jämförelse mot andras kroppar? 

- din värdering av hur viktigt ditt utseende är? 

- hur viktig din kroppsvikt är? 

(Hur? Berätta mer..?) 

 

Tror du själv att din livsstil kan tolkas som något religiöst? hur och varför?  



 

 

 

Har du något att tillägga?  

 


